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5.kolo
   V dalším kole měla Anička černé figury proti Viktorii Všetulové. Hrála se slovanská. Bílá se
pustila do útoku na dámském křídle. Nepozorností  přišla ale o pěšce a to už tu na turnaji Anička
trestala. Stejné to bylo i dnes. Ve 33. tahu už měla Anička kvalitu a dva pěšce, Viktorie se vzdala.
   Honzík dorazil jako první, značně nespokojený se svým výkonem. Během partie měl s černými
kameny i navrch, ale nedokázal toho využít, remis. 
   O Míšovi jsme dlouho nevěděli, co se děje. Přišel až poslední, naštěstí s remízou. Jeho soupeř hrál
bílými variantu C47, která je jednou z hlavních zbraní Michaela. To věděl i soupeř, takže soupeři
odtahali dlouhou teoretickou variantu. Míša měl pár nepřesností, ale většinu partie v koncovce si
držel malou převahu, která v blokované pozici ale nestačila na výhru.
   Maruška byla smolařka  kola. Opět ruská, dlouho rovná hra.  V moderní variantě 5.Jc3 zahrál bílý
Martin Luc velkou a Maru malou rošádu. Podobně ale jako v královské indické z dřívějších kol
Honza,  i zde se Maruška špatně bránila, perspektivní pozici pokazila a dostala se pod neodrazitelný
útok.  
   V  partii  s  Lubomírem  Houchem  si  Ondra  zopakoval  výměnný  dámský  gambit.  Tentokrát
bezchybně, ale na soupeře - blokátora to ani s malou výhodou nestačilo, remis.
   Na Jakuba  Švédáka  jsme  s  Vláďou připravili  urychleného  draka.  Tentokrát  podal  Vladimír
bezchybný výkon a po ztrátě figury se soupeř brzy vzdal. 
   Zuzka si znovu zahrála „naší“ variantu italky. Až do 13. tahu byla pozice rovná, řadou nepřesností
ale začala Zuzanka ztácet půdu pod nohama, ztratila kvalitu a dva pěšce a ve 30. tahu kapitulovala. 

6.kolo
   Marek Hruška (Aniččin soupeř v 6. kole) hraje na sicilku s c3 variantu s brzkým tahem e5. To
jsme přetavili do podrobné přípravy. Anička se po přestřelce s výměnami dam dostala do pohodové
koncovky VVSJ-VVJJ s pěti pěšci na obou stranách, ale s dominantním postavením centrálních
pěšců na naší straně.  Anička bezchybně posilovala, naopak soupeř odevzdal pod tlakem jezdce a
celkem  zbytečně se trápil až do 46. tahu.
   Přípravy vychází, tak tomu bylo i u Honzíka.  Ve francouzské v podání jeho soupeře Petra Lanči
měl  soupeř izoláka,  přesně se ale bránil,  partie  skončila u nestejných střelců,  remis.  Honza má
smolný turnaj, hraje dobře, ale jeho soupeři bohužel také.  
   Rovněž Michael byl bílý, soupeř Zdeněk  Tauš začal Pircem. Míša  sehrál zahájení příliš ležérně, 
ale  jeho soupeř  v  tomto  ohledu lepší  nebyl.  Náš  hráč  se  dostal  k  útoku,  který  ale  pokračoval
nepřesně,  také remis. 
   Maruška sehrála pěknou partii bílými s Julií Stříbrnou. Opět španělka, na  které už tady máme
odděláno spoustu práce. Soupeřka se ve variantě moc nevyznala, už ve 14. tahu měla rozbourané
okolí krále. Nejvíc si v  této partii  na Marušce cením, že hrála pozorně, bez chyby a že si pomalu a
hlavně bezpečně připravovala vyhranou koncovku.
  Další bílé figury jsme měli ve Vláďově sicilce. Vladimír až příliš, podobně jako Hozník, chce
vyhrát, ale místo jeho remíz po chybách „přetavuje“ partie na nuly.  V partii docela pěkně útočil, ale
soupeř ho zbavil dvojice střelců. Klíčová chyba se u Vladimíra stala ve 23. tahu, kdy „šel do boje“
s králem na f2 a za několik tahů bylo jasné, že král se měl raději uhnízdit na h1 – v bezpečí.  
   S bílými kameny ještě vyrazila do boje Zuzka.   Její výkon v této partii  byl pro mě velkým
překvapením.  Neudělěla  chybu  a  dokonce  byla  v  závěrečné  dámské  koncovce  vyhraná,  kdyby
přešla  do  vynucené  pěšcovky s  pikem navíc.  To se  jí  ale  nepodařilo  a  soupeřka  se  zachránila
věčným šachem.  
   Jediné černé figury  se objevily u Ondry, který zkusil připravenou španělku. Premiérového úkolu
v této variantě se zhostil docela dobře a protože ani jeho soupeř neudělal chybu, partie skončila
smírně ve 42. tahu v koncovce 4 věží.
   



7.kolo
   Anička v následující  partii  doplatila na neznalost zákonitostí  výměnného dámského gambitu.
Začátek podle přípravy až po výměny centálních pěšců OK. Příprava pokračovala cxd5 cxd5 a jsme
ve výměnné slovanské. Stejnou variantu hráli ve stejném kole Maruška s Ondrou v pohodě, přitom
jsem je  vůbec  proti  sobě  nepřipravoval.  Ondra hraje  sám 1.  d4 a  Maruška si  pamatuje  postup
černými ještě z mých tréninků před dvěma lety. Anička nepochopitelně odbočila po cxd5 tahem
exd5 do výměnného dámského gambitu, který sice v trénicích probíráme za bílé, ale zde se Anička
octnula  jako černá  v neznámých vodách.   Aniččin  soupeř   Filip  Nezval  využil  její  nejistotu  k
průlomu e4-e5 v momentu, kdy její figury nestály moc šikovně. Anička se sice snažila o taktiku, ale
oslabené dámské křídlo jí bylo osudné. Velká škoda, protože se naše reprezentantka dostávala do
svého obvyklého finiše na konci turnaje, kdy sbírá jeden bod za druhým. Nutno ale poznamenat, že
Anička neudělala žádnou hrubku, jenom kupila drobné strategické chyby... 
   Honza hrál černými s Markem Hruškou. Připravená královská indická vyšla, soupeř se zbavil
svého královského střelce a jeho královské křídlo bylo od 14. tahu velmi zranitelné. Ve vyhraném
postavení udělal Honzík ve 20. tahu hrubku a v dalším si soupeři podali ruce na remízu.
   Míša na soupeřovu španělku (Dan Zrůbek) kontroval jeho silnou zbraní, Berlínskou obranou.
Příliš si ale věřil a pustil se do podivného výletu dámou, kterou nakonec vyměnil a dostal se do
horší pozice.  To si včas uvědomil a přešel do nestejných střelců a v 25. tahu remis. 
    Maruška tedy hrála s Ondrou, nechal jsem to na nich. Sehráli výměnnou slovanskou a jedinou
chybu udělala Maruška, Ondra to neviděl a po postupných výměnách, kdy se držela přibližně rovná
hra se ve 43. tahu shodli na remíze při materiálu VJ-VJ.
    Vladimír se připravil na soupeřovu zavřenou sicilku dobře. Až do 26. tahu byla s drobnými
výkyvy rovná hra. V dalším tahu udělal soupeř hrubou chybu, po které mohl Vláďa v   29. tahu
 zahrát rozhodující malou kombinaci. To se nekonalo, hra se opět vyrovnala a ve 42. tahu remis při
materiálu VV+5p-VS+7p.
   Jakub Škopík hraje skotskou. Zuzančina příprava se tedy vedla v tomto duchu. Vše bylo dobré až
do 14. tahu, kdy Zuzka držela stísněnou, ale přesto rovnou pozici.  Chtěla se uvolnit  otevřením
centra d6-d5, ale právě tento pěšec na d5 se brzy ztratil ze šachovnice, soupeř měl pěšce navíc a v
závěrečné pěšcovce s dvěma pěšci méně už mohla Zuzanka jenom zpytovat své svědomí, kde se
vloudila chybička...  
   Míša zápolí o možnost postupu, což teď je ještě teoreticky možné, Honzík  se už prakticky stává
remizovým králem H16, Anička s Maruškou bojují stále ještě o medaile v holkách, Vláďa se už
dostal do tempa, Ondra bude hrát poprvé ruskou, pokud vyjde příprava. Zuzanka se lepší  partie od
partie a vstřebává dobře nové varianty.  Jako obvykle velenáročný turnaj...
   
8. kolo
   Aniččin soupeř zahrál na španělskou 3...f5.  V 6. tahu odbočila A. tahem h3 z hlavní cesty, to
zřejmě soupeře natolik zmátlo, že už za tři nepovedené tahy byla jeho pozice prakticky prohraná. 
Soupeř tahal beznadějnou partii bez figury ještě dalších asi 30 tahů, pak se vzdal. 
   Honza tentokrát prolomil remizové prokletí a svému černému soupeři, Michalu Černému uštědřil
miniaturku. Sicilka, soupeř jedna malá nepozornost, malá kombinace Honzy, soupeř to nezvládl,
ztratil celou figuru a ve 23. tahu vzdal. 
   S Petrem Novotným vedl Míša bílé kameny. Příprava směřovala k soupeřově skandinávské s
2.Jf6. V připravené variantě nastala oboustranná tvorba, při které to Míša přepískl ambiciózním
postupem centrálního pěšce d4-d5. Jakási neznámá poučka, když nevíš otevři centrum. Míša včas
vytušil zradu v pěšcové armádě a zkušeně zavedl koncovku až do nestejných střelců. Nebylo to
poprvé, kdyby se konalo mistrovsví světa v nestejných střelcích, bojovali bychom o divokou kartu.
   Maruška se objevila v růžku jídelny s vítězným úsměvem, a mně bylo jasné, že tentokrát bude na
mě hodná. Přípravě s Jakubem Škopíkem jsme sice věnovali při ranní snídani dostatečně času, ale
soupeř odbočil už v 1. tahu, hrála se Pircova. Zřejmě i u něho premiérová.  Trenér opozice se sice
trefil do našich nedostatků, ale podcenil kreativitu Marušky, která zahájení instinktivně zvládla na
jedničku a do střední hry byla přivítána s kladným hodnocením motoru.  No nebudu zdržovat, v



dalším průběhu výkon naší Marušky vynikající, před matem se soupeř v 49. tahu konečně vzdal.    
   Byl jsem velmi zvědavý na Ondříškovu premiéru v ruské.  Poprvé v životě jsem zaregistroval, že
v  ruské  jde  i  g3.  To  se  stalo  v  podání  Ondrova  bílého  soupeře  Pavla  Vojtka.   Záhy  nebylo
náhodnému pozorovateli jasné, co byly vlastně první tři tahy, pozice byla ale rovná. Zatím celkem
úspěšný osmikolový maraton korunoval  ale  Ondra  v rovné pozici  v  17.  tahu plundrem.  Ztratil
kvalitu a to soupeři stačilo na pozdější vitězství.   
   Vladimír sehrál celkem slušně bílými sicilku až do 18. tahu, pak  ale dal Emě Růžičkové hrubou
chybou šanci a  ta zavěsila matem na g1.
    Zuzanka završila nonstoposmikolové šachy remízou.  Pěkně se rozehrála, už to není Zuzka z
prvního  kola  ale  sebevědomá  dáma,  která  nedá  nic  zadarmo.  Zde  se  ale  rozhodla  k  pěknému
rozdávání dárků, když motor hlásil v 32. tahu už 8,99 pro ní.  Svému  soupeři (černé – Ponížil
Matěj)  nadělila postupně hned několik předvánočních dárků, nakonec se soupeři rozešli smírně.

9.kolo
    Partie Aničky a Honzíka (oba měli černé) byly na online.  Honza zahrál připraveného Svěšnikova
na Matěje Jaššo a Anička se trefila do přípravy Olgy Dvořákové (slovanská) přesně.  Zhruba  po
hodině hry byly obě pozice vyrovnané. Po výměně čenopoláka se  soupeřky shodly na remíze, která
stačila naší Aničce k titulu přebornice Moravy.  Brzy přišel k rozboru také Míša Ulčák, který v
italce černými odtahal naučené zahájení, pak ale nepostupoval správně. Ani soupeř ale nehrál při
přechodu  do koncovkyVJ-VJ  přesně  a  Míša  se  dostal  do  vyhrané  pěšcovky.  Zbývalo  čekat  na
zázrak, zda mu 6 z 9 možných bodů bude stačit na postup.  
   Po dvanácté  hodině  přicházeli  i  ostaní  naši  reprezentanti  se  střídavými výsledky.   Maruška
hrubkou  pokazila  své  pětibodové  ambice  a  prohrála.   Černými  odtahala  naučenou  variantu  s
Michaelem Kubiczkem, ale v 18. tahu ztratila figuru na matové variace a bylo po nadějích. Jenom o
tah méně podobně v rovné pozici okopírovala ztrátu figury i Zuzka, nula.  Poslední dva naši borci
už byli úspěšnější. Ondra porazil svého oddílového kolegu Honzu Teplého v oboustranně pěkné
strategicky vedené bitvé v Královské indické. Vada na kráse vznikla Honzovou ztrátou figury a tím
i celého bodu. 
   Liewehr Robert, Vláďův poslední soupeř odbočil v sicilce už ve 3. tahu z normálních šachů tahem
Sc4.  Náš týmový nováček (úroveň cca 1500, ale hraje šachy pár měsíců !!) se zhostil úkolu vyznat
se v netradičním prostředí dobře.  Už ve 23. tahu přešel do strategicky vyhrané čtyřvěžovky, když
nasadil soupeři harmoniku na druhé řadě.  Následující průběh  využiji v nadcházejícím pátečním
tréninku na témata přechod do věžovky a přechod do pěšcovky. Soupeř vyměnil jednu věž, čímž si
moc neulevil a Vladimír pravděpodobně nevěděl že následující pěšcovka, do které se za dva tahy
dostali je vyhraná. Ovšem musím dodat, že na mistrovské úrovni. Soupeři si podali remizovou ruku.
Vladimír hraje dobře rychlé partie, v bleskovém turnaji zde udělal 6 z 11 bodů.
    Co říci na závěr. 
 Pokud budu  přísný v hodnocení, tak jedinou, zato velkou radost mi udělala Anička Vavřínková,
která zvítězila v kategorii D16.   Jediná ze všech také připisuje bodíky do ela – skoro 40 bodů.
Ostatní odepisují od  33 až po rekordních 118 bodů.  Výsledky jsou na Chess-results.  Ve svých
kategoriích  udělali  (uvádím absolutní  pořadí  včetně  děvčat)  Anička  5,5  bodu/13.místo,   Honza
5/25 ,  Vláďa 3/51, Ondra 4,5/39, Maruška 4,5/41,  Zuzanka  3/69, Míša 6/12. Míšovi bohužel utekl
postup. 
   Čili suma sumárum kromě Aničky nic moc.
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