
 

MMaS 2021 – Kouty nad Desnou – 2. část

Šesté a sedmé kolo

   V následujícím  kole na Michaela čekala těžká zkouška. S černými dostal nasazenou jedničku
Bartoloměje Buchtu.  Příprava jasná  - bude to berlínská varianta Španělské. Soupeř si připravil
odbočku z hlavní varianty- 6.Sa4. Míša nezvolil nejčastěji používané dvě odpovědi, ale raději se
spokojil se Se7, rychlou rošádou a s trochu stísněnou ale pevnou hrou. Psychologicky to bylo dobré
řešení, protože po 8. tahu bylo jasné, že bílému došly tahy z přípravy a začíná oboustranná tvorba.
Časy – 1,24/1,18. 
   Po 15. tahu černého vznikla pozice diagramu. Zde se bílý nadlouho zamyslel.

Po vynucených tazích získal bílý pěšce a hra přešla postupně do dámské koncovky.  V té důraznou
hrou Michael nejprve rozbil soupeřovu pěšcovou formaci na královském křídle a potom i na křídle
dámském. 
 Závěrečná pozice na dalším diagramu vznikla po 49. tahu, remis. Poslední tahy dělali soupeři s
minutou na hodinách.



  Ondřej potřeboval po dvou smolných partiích nakopnout a zkorigovat pro něj nepříznivých 50%,
kam se dostal z výborného začátku 2,5 ze 3 bodů. Jeho soupeř zvolil zavřenou sicilku. Tentokrát
pojal Ondra svoji sicilku aktivně a soupeře nepustil prakticky ke hře.  Výhra v koncovce po 45
tazích. 
   Maruška bílými proti Boháčkovi zvolila solidní výstavbu d4,Jf3,Sf4, e3 atd.  Marušce se ale partie
vůbec nepovedla,  v 17. tahu si nechala dát vidli na dámu a střelce, kterého dále sebrala a soupeř jí
chytil dámu. 
   Vašek Buchta potřeboval po včerejším prvním vítězství pokračovat v trendu.  Jeho soupeř Vojtěch
Jurok zvolil  francouzskou,  na což Václav reagoval  3.  Jd2.    Postupně se hra přiostřila,  Vašek
kontroval na soupeřovu malou rošádu velkou. Jeho útok na krále pokračoval a ve 35. tahu soupeř
kapituloval. 
   Z ostatních zabodovali ještě Vašek Sedlák, který porazil Leona Chauvina a Hanuš Horák, který
vyhrál s Lenkou Surovcovou. Matyáš Peška měl volno  a  Vít Hlinka prohrál s Gallou z Interchessu.
  V sedmém kole dostal Míša dalšího z favoritů, Marka Fizera. Ten na Míšovo 1.e4 zvolil Caro-
Kann. Bílý měl ze zahájení malou výhodu, která se rozplynula po uvolnění 15... Jxc5, jak je patrné
z dalšího diagramu.

   V  dalším  průběhu  se  oba  soupeři  dopouštěli  drobných  nepřesností  a  partie  se  dostala  do
vyrovnané věžovky. V té zápasil Míša s  časem a nakonec v horší pozici překročil čas.  
   Ondra  zvolil  bílými  svoji  spolehlivou  variantu  s  bočním vývinem Sb2.   Černý  hru  rychle
vyrovnal,  vyměnily se  všechny figury až do věžovky,  kterou zachycuje další  diagram.  Zde se
soupeři dohodli na remíze.



 
    Honza Teplý měl volno.
Nedařilo  se  Marušce  a  Vaškovi  Buchtovi,  oba  své  partie  prohráli.  Václav  Sedlák  zremizoval
Tomáše  Havla a  udržel  si  svých 50%. Z ostatních  Hanuš prohrál  s  Brejchou,  Matyáš  vyhrál  s
Kotenem a Vít remizoval s Přikrylem.
  Po sedmém kole si tedy naši vedou takto: 
Míša 5 bodů, stále má naději na osmičku,  Ondra 4, Václavové Buchta a Sedlák 3,5,  Maruška, Vít a
Hanuš po 3 bodech, Honza 2,5 a Matyáš 2. 

Osmé a deváté kolo
   Jak jsme  tedy na tom byli před začátkem 8. kola.  Přidat musí Maruška, pokud chce stát na bedně,
Míša nesmí prohrát a osma by mu utéct neměla, má obehraný skoro celý předek. Ondra už má
mizivé šance na postup, ale kdyby obě partie vyhrál,  kdo ví. Ostatní seberou poslední zbytky sil
a dohrají se ctí přetěžký turnaj. 
   Studenou sprchu po pár tazích dostal Míša Ulčák. V pozici diagramu zapomněl na dobré šachové
vychování, zahrál 6...h6 a zřejmě okamžitě viděl, že po soupeřově (Matěj Jaššo) 7.d4 má po figuře...

   Míša se ještě dlouho snažil, měl dva pěšce za figuru, dokonce pár tahů tři, soupeř ale chybu
neudělal a náš hráč se vzdal ve 45. tahu.
   Ondřej  zvolil v sicilské Najdorfovo 6...a6,  jeho soupeřka Taťána Nesporá pokračovala vlažně a
po 12. tahu bílé se objevila pozice diagramu.



   Důrazné 12...h5 by zřejmě zahrál Míša Ulčák nebo Vašek Buchta.  Nebo jeho trenér Honzík
Dvořáček.  Ondrově hře chybí  důraz,  místo toho přišla  strategická chyba 12...Sxf5 a  výhoda se
rozplynula.  V dalším průběhu byl Ondra značně rozhozený, chyboval a partii prohrál. Podle jeho
vlastních slov se projevila únava z osmi za sebou jdoucích kol. 
   Osmé kolo  nakonec  pro  nás  skončilo  katastrofálně,  remizovali  pouze  Honza Teplý  a  Vašek
Buchta.  Po osmikolovém maratónu měly děti odpolede konečně čas na odpočinek. 

     A je tu poslední zvonění.  Deváté kolo.  Jsou provedeny všechny analýzy, přípravy, dokonce i já
mám  zprávu  včetně  kompletního  osmého  kola.   Na  pokoji  všechno  sbaleno,  děti  mají  partie
rozehrané a já stačím sledovat jejich tahy na online přímo z našeho pokoje. 
   Vždy tu byl na horní budově problém s wifi připojením, které sice existuje, ale stále vypadává.
Teprve hot-spot připojení přes můj mobil mi dává možnost vše sledovat na onlinech. Orlováci mají
na  onlinech letos kompletně 16-ky a v dalších kategoriích po deseti šachovnicích. Momentálně
tedy mohu   sledovat naší čtyřku v 16-kách a Míšu, poslední naše chlapecké želízko v 16-kách.
   A jak si vedly děti v posledním kole.  
Ondra vedl černé kameny v sicilce proti Blahutovi, příprava OK – 1.e4 c5 2.f4 d5. Soupeř ztratil v
zahájení lehkou figuru na dva piky.  Všechny pokusy soupeře o aktivitu Ondra pečlivě eliminoval a
v koncovce soupeře přehrál. 
 Matěj  Holcman  (bílé)   nestačil  pořádně  ještě  rozbalit  svůj  útočný  arzenál,  naopak  Maruška
Vavřínková  mu už ve 12. tahu (diagram)  úderem Jg4 udělila poslední ránu.   0-1.

   Vít Hlinka dal Petru Michnovi mat v 8. tahu.



   Vašek Buchta (bílé s Denisem Ličkou) sehrál zajímavou partii, když po oboustranných rošádách
(Vašek velká) se brzy konala koncovka všech těžkých figur. Ta přešla do materiálu VV-D. Vašek
využil výhody svých a,c piků s podporou krále a obou věží ke konečnému vítězství. 
   V partii Honzy  Teplého  (černé s Gabrielem Provazníkem) se pozice zablokovala a ve 22. tahu
soupeři opakovali tahy. Remis.
   Michael volil černými opět berlínskou variantu, ze které ho tady soupeři zkouší už po několikáté. 
Míša se dostal  ze zahájení do nepohodlné pozice,  ze které se vynalézavou hrou dostal  k dobré
protihře.  Bohužel  i  v této partii  nakonec bojoval  s  poslední  minutou a po nepřesnostech ztratil
figuru a partii vzdal. 
   Nedělní  skóre  vylepšili  výhrami  Vašek  Sedlák  s  Markem  Bažantem,  Hanuš  Horák  se
Sebastianem Sperlichem a Matyáš Peška s Emou Kapustovou.

   Konečné výsledky. 
V kategorii U16 - Ondra Lukáš 21. místo/5 bodů/-47 bodů  do ela, Maruška Vavřínková  4. (mezi
děvčaty)/4/-79, Václav Buchta 27./5/121, Vašek Teplý 52./3,5/7.
V kategorii U14  - Michael Ulčák 19./5/40,  Vašek Sedlák 30./4,5/17.
V kategorii U12  - Hanuš Horák 43./4/998 elo,  Matyáš Peška 56./3/847 elo.
V kategorii U10 - Vít Hlinka 17./4/957 elo.
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