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První tři kola

   První tři kola většinou napoví, kdo na Moravě má šanci  dostat se do postupující osmičky na
republiku a kdo s největší  pravděpodobností  už šanci  nemá. Nejsilnější  obsazení máme letos v
šestnáctkách,  přičemž  nejvíc  šancí  bych  dal  Ondrovi  a  Marušce.  Překvapit  by  mohl  i  Václav
Buchta. Honzík Teplý uzavírá pole našich šestnáctek. Průběch první tří kol tomu dal zapravdu. 
   Ondřej  hraje praktické,  spolehlivé šachy,  neriskuje,  pečlivě se připravuje na soupeře a tomu
odpovídají i jeho výsledky. V prvém kole  zahájil Ondra partii 1.e4, což málokdy hraje. Na řadu
přišla  Paulsenova varianta sicilské, Ondra ztrácel čas zbytečným hledáním tahů, které by měl znát.
Naštěstí našel ty správné, soupeř se špatně orientoval ve střední hře a Ondra zkušeně přešel včas při
nedostatku času do vyhrané koncovky. Druhé kolo, černé fiury. 1. d4 Jf6 2. Sf4 d6 a počet partií v
naší databázi se začal značně zmenšovat. Ve 4. tahu už byla na světě „novinka“, v dvoumilionové
databázi nad 2300 elo se pozice už kupodivu neobjevila. 

   Pozice je po 19. tahu černého. Ondra zkušeně využil výhody centralizovaného krále k přechodu
do  vyhrané  koncovky VS-VJ.   Ve  3.  kole  narazil  Ondra  va  favorizovaného    Jakuba  Zezulu,
nasazenou  dvojku.  Ondra  ve  variantě  D30  držel  dlouho  výhodu,  po  přechodu  do  vyrovnané
čtyřvěžovky  soupeř obětoval pěsce, ale ničeho tím nedosáhl, remis. 
   Honza Teplý rozehrává dobře partie, ale dopouští se často chyb v propočtu a to ho stojí zbytečné
body. Tak prohrál v prvním kole se Samohýlem a ve třetím kole s Boffem. Ve druhém kole měl  s
Robinem Vaňkem černé a po téměř bezchybném výkonu partii remizoval. 
   Ze skupiny Honzy Dvořáčka si v U16 vede dobře Maruška Vavřínková, která v 1. a 3. kole
remizovala  s  černými,  obě  ruské  a  ve  druhém kole  krásně  přehrála  Veroniku  Ondráčkovou  z
Jeseníku.
   V kategorii U14 si zatím suverénně vede Míša Ulčák. Zahřívací první kolo sice vyhrál s trochou
štěstí, když jeho pozice po 23. tahu byla prohraná. Soupeř (Mičutka Daniel) nelenil a chyby Míšovi
vrátil,   Stačily mu na to 3 tahy a před ztrátou střelce kapituloval.  Druhá partie Míši by se dala
prodat jako Carlsenovo krásný strategický kousek  v italské. Jeho soupeř kapituloval ve variantě
C54 před matem v 35. tahu.  Další kolo zvolil Michaelům soupeř (Matěj Zezula)  Evansův gambit.
V těžké partii se Míšovi nepodařilo udělat rošádu, soupeř ale nevyvíjel  příslušný tlak a povolil
našemu borci udělat si umělou rošádu. Na závěrečné tahy bylo už radost koukat – viz diagram po
22. tahu bílého. Míša zahrál 21...Sxf2 a za pár tahů soupeř kapituloval. 



 V U14 si ještě dobře vede Vašek Sedlák. Po 1. kole, kdy prohrál s Markem Fizerem se mu podařily
dvě výhry za sebou s Ročkem a Sikorovou a má slibné dva body. 
   Jakub Hladký první kolo po hrubce prohrál, ve druhém kole naopak pěkně vyhrál s  Filipem
Vondrou v Evansově gambitu s černými figurami. Zřejmě ale odhadl, že následující těžká kola by
byla nad jeho síly a z turnaje odstoupil.
   V U12  má zatím jediný bod ze druhého kola Hanuš Horák, Matyášovi Peškovi se zatím nedařilo,
nula bodů. 
   Naopak v poslední kategorii U10 si slibně vede Vít Hlinka, který po prohře v 1. kole vyhrál v
dalších dvou kolech s Nepustilem a Říhou (oba Krnov).
   Takže po třech kolech – po prvních dvou dnech Míša 3 body,  Ondra 2,5,  Maruška Vavřínková,
Vašek Sedlák a Vít Hlinka po dvou bodech....  

Čtvrté a páté kolo
   Třetí den a turnaj se  pomalu přesouvá do druhé poloviny.
Čtvrté ranní čtvrteční kolo se povedlo Michaelovi. Příprava na Václava Šetinu mu vyšla. Soupeř se
už  v  zahájení  dostal  do  značně  nepohodlné  pozice.  Míša  spupňoval  výhodu  ze  zahájení  –  viz
diagram po 22. tahu černého. Časy na hodinách 31/7 minut.  



  Náš hráč nabízel v zahájení dvakrát remízu, kterou soupeř z nepochopitelných důvodů odmítl. 
V pozici našeho diagramu Míša už jenom výhodu stupňoval až po vítězství v 35. tahu. 
   Strategická chyba  Ondřeje (v předchozím průběhu tah d6-d5 – viz diagram) mu přinesla
hodně starostí v dalším průběhu. Soupeř (Jakub Zádrapa) se dostal k nepříjemnému útoku, který
zakončil vítězně malou kombinací. 
  ; ;

   První hořká pilulka čekala Marušku.
V pozici na dalším diagramu stojí dobře, po  15.c3 může dále stupňovat výhodu, ale i její 15.d4
bylo docela dobré. V dalším průběhu ztratila koncentraci, povolila soupeři  (Matěj Pavlis) protihru
a v koncovce po sérii nepřesností prohrála.

Z našich ještě remizoval Vašek Buchta, ostatní své partie prohráli.
   V dalším, již pátém kole, se turnaj přehoupl do druhé půlky.   Michael neriskoval a ve vídeňské
bílými  remizoval  již  v  10.  tahu  s  Matějem Babulou.  4,5  bodu z  5  mu dává velkou naději  na
umístění v první osmičce. 
   Maruška hrála s Markem Pádivým (ten měl bílé). V Caro-Kannu se hrála nenáročná varianta,



Maruška lehce vyrovnala a získala ve 14. tahu příjemný dáreček v podobě jezdce navíc. Ve 20. tahu
soupeř kapituloval. 
   Svoje první vítězství zaknihoval také Honzík Teplý. Soupeř se bránil ruskou, hra byla dlouho
ryrovnaná. 

   Zde Honza zahrál 22.Vad1, vyměnil jeden pár věží a postupně využil v koncovce soupeřovy
slabiny na dámském křídle. Soupeř se v 39. tahu vzdal. 
   Ondřej se poctivě připravoval na soupeřovu Čigorinovu obranu. Již po 8. tahu se na desce objevila
karlovarská struktura.  Při pasívní hře Ondry měl soupeř dost času na přípravu útoku na královském
křídle. Nedostatek času u našeho hráče ještě přispěl k jeho rychlejší prohře.
   U Honzovy skupiny zaznamenal první vítězství Vašek Buchta.  Také zvítězil Hanuš v U12. 
Vítova partie skončila remízou.
   Jak jsme tedy a tom po 5. kole.
Michael  4,5 bodu, Maruška 3,  Ondra, Vašek Buchta a Vít jsou na 50 % se 2,5 body,  Vašek Sedlák
a Hanuš 2body,  Honza 1,5 a Matyáš 0. 
   Přidané fotky dokazují, že dobrá nálada nás neopouští.

M. Šnorek












