Regionální přebor skupina B – 6. kolo, 17.1.2016
TJ Sokol Mělník B - Sokol Brandýs nad Labem
Na třetí pokus to vyšlo. Konečně jsme se dočkali i venku a z Mělníka si přivezli tři body za
nejtěsnější vítězství. Je to určitě příjemné překvapení, protože Mělník až doposud prohrál jen jednou, a to
ještě u „zeleného stolu“, když k zápasu nastoupil se čtveřicí „písmenkových“ (hosté + volní hráči) hráčů a
pět partií mu bylo kontumováno.
Zápas začal přesně v devět. A
než jsem se stačil zahřát
(v místnosti bylo opravdu velmi
chladno), už mi Zbyněk podává
partiář. Jeho partie netrvala ani
dvacet minut, když mu soupeř
nabídnul zcela zdarma dámu. A
protože jí Zbyněk neodmítnul,
tak se bílý hned po jejím
odstranění ze šachovnice vzdal.
1.e4 c6 2. d4 d5 3. exd5
cxd5 4. c3 Jf6 5. Jf3 Sf5
6. Db3 Db6 7. Dxd5 Jxd5

Druhý bod pro nás přidal Pepa
Kabát na trojce. Hned ráno mi
říkal: „Jsem rozehranej z Prahy.
Dneska vyhraju.“ Svá slova pak
dodržel. Elově silnějšího soupeře
prakticky od zahájení k ničemu
nepustil. Získal dvojici střelců,
obsadil věžemi volný sloupec,
získal převahu v centru a
soupeře zatlačil do absolutní
defenzívy. Co si přát víc?
Závěrečná kombinace už byla
jen třešničkou na dortu.

XABCDEFGHY
8rsn-+kvl-tr(
7zpp+-zppzpp'
6-wq-+-sn-+&
5+-+Q+l+-%
4-+-zP-+-+$
3+-zP-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRNvL-mKL+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+-zpp'
6-wq-+pvl-+&
5+l+p+-+-%
4-+-+r+-+$
3zPQzP-+N+P#
2-+-+-zPP+"
1tRN+-+-mK-!
xabcdefghy
27…Ve2!
28. Jd4
Sxd4
29. cxd4 Dxd4 30. Kh2 Dxa1

Na druhý výsledek se čekalo asi
tři hodiny. Míla Boček na
poslední desce hrál od počátku
bílými velmi pasivně. Postupně
ztrácel jednoho pěšce za
druhým. V momentě, kdy stál
jeho král proti čtyřem pěšcům
soupeře, se vzdal. Ztráta druhého
pěšce 26…Dxd4 27.cxd4 Vxe5.

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5tr-+qzPl+-%
4P+pwQ-+-+$
3+-zP-+PmK-#
2-+P+-+-zP"
1tRL+R+-+-!
xabcdefghy

Jedinou partii, která dnes
skončila remízou, sehrál Pavel
Zolman na čtvrté šachovnici.
Hrála se jedna ze základních
variant
ortodoxní
obrany
dámského gambitu. Dlouho šlo
vše podle teorie. Pak se Pavlovi
podařilo na dámském křídle
vytvořit soupeři slabého pěšáčka
na c6, na kterého neustále
dotíral. Soupeř se bránil jen
s vypětím všech sil, mnohokrát
měl na „výběr“ jen jedno
pokračování. Nakonec se mu
však záchrana podařila. Pavel
nedokázal
černou
obranu
prolomit. Po 33 tazích se proto
oba soupeři dohodli na remíze.

Zde je závěrečná pozice. I tu
hodnotí počítač 1,30 pro bílého.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-mk-'
6ntrptr-zppzp&
5+ptRp+-+-%
4-zp-zP-sN-+$
3+P+-zP-+-#
2P+-+KzPPzP"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy
Třetí jedničku na naše konto
zapsal Adam Wagner. Že měl
jeho soupeř o téměř 200 bodů
ela více, s tím si hlavu nelámal.
Nejprve ve střední hře vyměnil
věž za dvě lehké figury, aby při
přechodu do koncovky celý
transfer zopakoval v obráceném
gardu za zisk volného pěšce.
Toho pak snadno v pěšcové
koncovce uplatnil k výhře.

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+q+-+kzpp'
6r+pzp-+p+&
5+-zp-zp-+-%
4N+-+-+P+$
3zPP+PvL-+P#
2K+P+-+Q+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
33. Sxc5 Vxa4 34. bxa4 dxc5
35. Df2+ Ke6 36. Dxc5 Da6
37. Dc4+ Dxc4 38. dxc4 Kd6
39. a5 a je rozhodnuto. I počítač
má jasno. Ještě se stalo 39..Kc7
40. Kb3 Kb7 41. Kc3 Ka6
42.Kd3 Kxa5 43.Ke4 Ka4 44.
Kxe5 Kxa3 45. Kd6 Kb4 46.
c5 Kb5 47. c4+ Kxc4 48.
Kxc6 h5 49. g5 1 - 0

Nepříznivý stav pro Mělník
snížil na první šachovnici můj
soupeř. Byl prostě lepší. Od
zahájení neustále jen utahoval a
utahoval šroubky. A když
nevyšel ani můj pseudoútok na
g2, sám zavelel do šturmu a
nemilosrdně mě převálcoval.

XABCDEFGHY
8-+-tr-trk+(
7zp-+-+-zp-'
6-+l+p+qzp&
5+-zp-zPp+-%
4-+L+-zP-sn$
3+-vL-zP-+P#
2P+Q+-tRPmK"
1+-+R+-+-!
xabcdefghy
32. Vd6 Vxd6 33. exd6 Vd8
34. Se5 Kh8 35. Sf1 Dh5
36. Se2 De8 37. Dxc5 Sd5
38. Dxa7 Vd7 39. Sb5 Dg6
40. Dxd7 Sxg2 41. De8+ 1 – 0

Rozhodnutí vzal na sebe Jarda
Rádl. Partii pojal jako vždy –
vše zabetonovat. Dnes se však
nechal zlákat a pozici otevřel.
Ačkoli jeho kombinace nebyla

vyhrávající, kýženého výsledku
dosáhla.

s ní nerozuměl. Když jí měl
vyměnit -

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+r+-+-+-'
6-+-zp-vlk+&
5+-zpPzp-zp-%
4p+P+RzpP+$
3zPrvL-+P+-#
2-zP-+-+K+"
1+-tR-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8rsnl+qtrk+(
7zppzp-vl-zpp'
6-+-+-+-+&
5+-+psNp+Q%
4-+-zP-+P+$
3+-+L+-+-#
2PzPPvL-zP-zP"
1tR-+-mK-+R!
xabcdefghy

V pozici na diagramu se Jarda
jako černý rozhodl obětovat
kvalitu. 57…Vxb2+ 58. Sxb2
Vxb2+ 59. Kf1 Vb3 60. Kf2
Tahem Vxa3 získal volného
krajního pěšce, což samo o sobě
ještě tolik neznamená. Soupeř
mu naštěstí pomohl a otevřel mu
také střelce. 61. Ve2 e4 62.
Vxe4
Sd4+. A po dalších
nepřesnostech se z pěšce a4 stal
na a1 generál.
__________________________

10. Dxe8 Vxe8 11. gxf5, tak si ji
nechal 10. Dh3. A v momentě,
kdy šanci na záchranu dávala jen
sázka na dámu, tak se jí zbavil.

Jako poslední dohrával Zdeněk
Ševčík. Naštěstí už bylo
rozhodnuto, protože Zdeňka
tentokrát zlobila dáma. Vůbec si

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7zpp+-+-zpp'
6-+p+-+-+&
5+-+-+q+-%
4-+-+-+-+$
3+-+P+-+-#
2PzP-+-+QzP"
1+K+-+-+-!
xabcdefghy
28. De4? Dxe4 Koncovka je pro
černého jasně vyhraná. Hold
ženy mají své dny.

