
Povídání o zápase 2.kola 2.ligy“B“ mezi SK Děčín“A“ – Sj.Litoměřicemi“B“ 2,5 – 5,5  (07.11.2021) 

Jak jsem si říkal po losování, s výhledem do budoucnosti , že to bude hratelný soupeř , okolnosti mě 

rychle vyvedly z omylu. Byl to pro mě nejhorší termín. Dopředu avizoval absenci Michal, protože 

v Praze pískal extraligu , Německo mě připravilo ( hrála se tam kola) o 5 hráčů. Takže jsme nastoupili 

s 5 náhradníky , soupeř jen se dvěma. Byl samozřejmě, i podle ela , favoritem. Navíc Vašek s Karlem , 

oba spolužáci, slavili v sobotu pomaturitní setkání v našem městě, tak se dala čekat v neděli po ránu 

únava. Nakonec se to nevyvíjelo špatně. Dobré pozice měli Vlasta , Mára a Vašek . Podezřele stál jen 

Tomáš. Nakonec chyby o dobrý výsledek připravily Karla , Máru a Vlastu. 

SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

Sochor Jiří H Z 2132 ½ - ½ 2243 Papáček Štěpán H Z  

  

Sochor,Jiri (2132) - Papacek,Stepan (2243) [C00] 
2CL 2021/22 (2.1), 07.11.2021 
 

 
 

1.e4 e6 2.Jf3 d5 3.e5 c5 4.b4 d4 5.bxc5 Sxc5 6.Sd3 Jc6 7.c3 Jge7 8.0–0 Jg6  

XABCDEFGHY 
8r+lwqk+-tr( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+n+p+n+& 
5+-vl-zP-+-% 
4-+-zp-+-+$ 
3+-zPL+N+-# 
2P+-zP-zPPzP" 
1tRNvLQ+RmK-! 
xabcdefghy 
Jirka za mnou přišel , že má nabídku remízy a že stojí jako „prase“ . To mi moc jasné nebylo , 
přijde 9.Ve1 0–0 [9...Dc7 10.cxd4] 10.Dc2 s dobrou pozicí. Ale Jirkovi nevyhovovala , tak není co 
řešit , proto 1/2 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/
https://www.chess.cz/hrac/9776/
https://www.chess.cz/hrac/162/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

 

Valeš Václav Z 2099 ½ - ½ 2222 Hrbolka Ladislav Z  

  

Hrbolka,Ladislav ml (2222) - Vales,Vaclav (2099) [B30] 
2CL 2021/22 (2.2), 07.11.2021 
 

 
 

20.fxe5 dxe5 21.c3  

XHGFEDCBAY 
1R+-tR-mK-+! 
2+P+-+-zPP" 
3-+-+PzP-+# 
4zPl+-zp-vL-$ 
5-+-zpP+p+% 
6zp-zp-+-+-& 
7-zp-+k+-zp' 
8tr-+-+-tr-( 
xhgfedcbay 
Vhc8 [21...dxc3 22.d4 a5-/+] 22.Kd2 dxc3+ [22...a5 23.Sxa5 Va8 24.Sb4 Vxa2 25.Vb1 dxc3+ 
26.Sxc3 Kd6-/+] 23.bxc3 a5 24.Sxa5 Va8 25.Sb4 Vxa2+  
 
 
 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/
https://www.chess.cz/hrac/290/
https://www.chess.cz/hrac/4260/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

26.Ke3  

XHGFEDCBAY 
1R+-tR-+-+! 
2+P+-+-+r" 
3-+-mKPzP-+# 
4zPl+-+-vL-$ 
5-+-zpP+p+% 
6zp-zp-+-+-& 
7-zp-+k+-+' 
8+-+-+r+-( 
xhgfedcbay 
Vca8 [na pozici jsme se dívali s Karlem a zhodnotili ji jako nadějnou pro Vaška. Po partii jsem 
Vaškovi navrhl 26...f5 s výhodou , co s tím , na 27.g3 (27.d4 Vc4) 27...Vca8=/+] 27.d4 Vxg2 
28.dxe5 fxe5 29.Vhg1 Vaa2 30.Vxg2  

XHGFEDCBAY 
1-+-tR-+-+! 
2+r+-+-+-" 
3-+-mK-zP-+# 
4zPl+-+-vL-$ 
5-+-zpP+p+% 
6zp-+-+-+-& 
7-zp-+k+-+' 
8+-+-+-+-( 
xhgfedcbay 
Vxg2 31.Ke4 1/2 

 

Sejkora Vlastimil Z  2145 0 - 1 2189 Pletánek Jan Z  

 

Sejkora,Vlastimil (2145) - Pletanek,Jan (2189) [C08] 
2CL 2021/22 (2.3), 07.11.2021 
Honza mi avizoval svou účast déle před zápasem , nehrál mnoho let, hraní ho moc nelákalo. Proto 
mě překvapilo , že si to letos zkusil a hostům byl platným hráčem. 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/
https://www.chess.cz/hrac/241/
https://www.chess.cz/hrac/152/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

 
 

12.c4 Ve8  

XABCDEFGHY 
8r+lwqr+k+( 
7zpp+-+pzpp' 
6-+nvl-+-+& 
5+-+p+-+-% 
4-+PsNn+-+$ 
3+-+-+N+P# 
2PzP-+LzPP+" 
1tR-vLQ+RmK-! 
xabcdefghy 
13.Jxc6 [já bych postupoval 13.cxd5 Jxd4 14.Jxd4=] 13...bxc6 14.Se3 Jg3 15.Ve1 Jxe2+ 16.Vxe2 
Sf5  

XABCDEFGHY 
8r+-wqr+k+( 
7zp-+-+pzpp' 
6-+pvl-+-+& 
5+-+p+l+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+-vLN+P# 
2PzP-+RzPP+" 
1tR-+Q+-mK-! 
xabcdefghy 
17.cxd5 [17.Jd4 Sd7 18.Vd2=] 17...cxd5 18.Vd2 Vxe3 19.Vxd5? [19.fxe3 Se4 20.Vc1+/=] 19...Vd3 !  
Hezký trik 0–1 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

 

Janda Zdeněk  2073 ½ - ½ 2076 Kozák Miloš Z  

  

Kozak,Milos (2076) - Janda,Zdenek (2073) [E68] 
2CL 2021/22 (2.4), 07.11.2021 
17.Jde2 Jc6  

XHGFEDCBAY 
1-mK-+R+-tR! 
2+LzPN+Q+P" 
3PzP-vL-sNP+# 
4+-+P+P+-$ 
5-+-+-sn-zp% 
6+p+-zpn+-& 
7pvlp+lzpp+' 
8+k+rwq-+r( 
xhgfedcbay 
18.Dc2 zde mi Miloš nabídnul remízu . Oba jsme se navzájem překvapili . Já jeho prý neznámou 
variantou , Miloš mě brzkou nabídkou remízy. Černými jsem to považoval za dobrý půlbodík, přece 
jen Miloše znám jako „držáka“ a málo chybujícího. Nebyl důvod to lámat.  Nabízelo se 18...Dc8 
19.Kh2 a4 20.Vab1 ale nic světoborného to nebylo.  

 

Havránek Tomáš  2066 ½ - ½ 2047 Hrbolka Ladislav Z  

  

Havranek,Tomas (2066) - Hrbolka,Ladislav st. (2047) [B31] 
2CL 2021/22 (2.5), 07.11.2021 
Zajímavá partie , kdy Tomáš ustál podezřelo pozici.  
10.d5 Ja5  

XABCDEFGHY 
8r+lwq-trk+( 
7zpp+-zppvlp' 
6-+-+-snp+& 
5snLzpP+-+-% 
4-+P+-+-+$ 
3+-+-+N+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tRNvLQtR-mK-! 
xabcdefghy 
11.De2 [11.Je5=] 11...a6 12.Sa4 b5 13.cxb5 Jxd5 14.Ja3 Jb6 15.Sc2 axb5 16.Dxb5 Sd7 17.Dxc5 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/
https://www.chess.cz/hrac/316/
https://www.chess.cz/hrac/373/
https://www.chess.cz/hrac/3169/
https://www.chess.cz/hrac/289/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

Jb7 18.Db4 Jd6  

XABCDEFGHY 
8r+-wq-trk+( 
7+-+lzppvlp' 
6-sn-sn-+p+& 
5+-+-+-+-% 
4-wQ-+-+-+$ 
3sN-+-+N+-# 
2PzPL+-zPPzP" 
1tR-vL-tR-mK-! 
xabcdefghy 
19.Vb1 [19.Sg5 Ve8 (19...f6 20.Sf4 Jf5 21.Se4) 20.Vad1+/-] 19...Vb8 20.Da5 Se6 21.b3 [21.Vxe6 
fxe6 22.Jg5 Vf6 23.De1 Dc8 24.Se3=] 21...Jd5 22.Dxd8 Vfxd8  

XABCDEFGHY 
8-tr-tr-+k+( 
7+-+-zppvlp' 
6-+-snl+p+& 
5+-+n+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3sNP+-+N+-# 
2P+L+-zPPzP" 
1+RvL-tR-mK-! 
xabcdefghy 
23.Je5 [23.Sg5 Jc3 24.Vbc1 Jxa2 25.Vcd1 Sb2 26.Jc4=/+] 23...Vdc8 24.Sb2? [24.Vb2=] 24...Jb4 
25.Sd1 Jxa2 26.Ve3  

XABCDEFGHY 
8-trr+-+k+( 
7+-+-zppvlp' 
6-+-snl+p+& 
5+-+-sN-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3sNP+-tR-+-# 
2nvL-+-zPPzP" 
1+R+L+-mK-! 
xabcdefghy 
Jb4 [26...Sh6 27.Ve1 Jc3-/+] 27.Vc3 Vd8 [27...Vxc3 28.Sxc3 Sf5 29.Sxb4 Sxe5 30.Sxd6 Sxd6 
31.Va1 Se5 32.Va2 Va8-+]  

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

28.Vcc1 Sf5= soupeři se shodli na remíze . Ovšem po : analýza  

XABCDEFGHY 
8-tr-tr-+k+( 
7+-+-zppvlp' 
6-+-sn-+p+& 
5+-+-sNl+-% 
4-sn-+-+-+$ 
3sNP+-+-+-# 
2-vL-+-zPPzP" 
1+RtRL+-mK-! 
xabcdefghy 
29.Va1 Sxe5 30.Sxe5 Jd3 31.Sxd6 Jxc1 32.Vxc1 exd6 -+ 

Papay Marek  2015 0 - 1 2118 Beneš Petr Z  

  

Benes,Petr (2118) - Papay,Marek (2015) [A34] 
2CL 2021/22 (2.6), 07.11.2021 
 

 
 

 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/
https://www.chess.cz/hrac/32818/
https://www.chess.cz/hrac/536/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

24.Jd5  

XHGFEDCBAY 
1-mK-vL-tRR+! 
2zPLzP-+Q+-" 
3-zP-zP-+-+# 
4+-+P+p+-$ 
5-+-zpN+-+% 
6+p+l+-+p& 
7p+psnq+-+' 
8+kvl-+rtr-( 
xhgfedcbay 
Dc6 [24...Jxd5 25.Vxb8 Vxb8 26.exd5 Sxd5 27.Vd1 e4 28.Dd2 Sb4=/+] 25.Jb4 Db5 26.Sc3  

XHGFEDCBAY 
1-mK-+-tRR+! 
2zPLzP-+Q+-" 
3-zP-zP-vL-+# 
4+-+P+psN-$ 
5-+-zp-+q+% 
6+p+l+-+p& 
7p+psn-+-+' 
8+kvl-+rtr-( 
xhgfedcbay 
a5? (nenápadná chyba vede k prohře, dobré bylo 26..Jc6 , pak je krytý e5)   27.Jd5 Dc5 28.Vxb8 
Vxb8 29.Sxe5  

XHGFEDCBAY 
1-mK-+-tR-+! 
2zPLzP-+Q+-" 
3-zP-zP-+-+# 
4+-+P+p+-$ 
5-+-vLNwq-zp% 
6+p+l+-+-& 
7p+psn-+-+' 
8+kvl-+-tr-( 
xhgfedcbay 
Jxd5 30.exd5 Sf5 31.e4 Ve8 32.Sa1 (hrozí Dc3 a je napadený Sf5) Sd7 33.Dc3 f5 34.Dh8+ 1–0 
 

 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

Klátil Karel H  1978 0 - 1 2173 Kotek Daniel H  

  Klatil,Karel (1978) - Kotek,Daniel (2173) [E01] 
Dana jsem byl zvyklý vídat na 1.stole. Stále je to výborný hráč , kdysi elo cca 2300. 
 

 
 

13.0–0 0–0  

XABCDEFGHY 
8r+l+-trk+( 
7zpp+-vlpzpp' 
6-+p+-sn-+& 
5wq-+p+-+-% 
4-+-zP-+-+$ 
3zP-sN-+-zP-# 
2-zPQsNPzPLzP" 
1tR-+-+RmK-! 
xabcdefghy 
14.Kh1 [14.b4 Db6 15.Jb3 Ve8 16.e3=] 14...Ve8 15.f3 Db6 16.Jb3 a5 17.Ja4 Db5  

XABCDEFGHY 
8r+l+r+k+( 
7+p+-vlpzpp' 
6-+p+-sn-+& 
5zpq+p+-+-% 
4N+-zP-+-+$ 
3zPN+-+PzP-# 
2-zPQ+P+LzP" 
1tR-+-+R+K! 
xabcdefghy 
18.Jbc5 [18.Jc3 Da6 19.e3 a4 20.Jc1]  

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/
https://www.chess.cz/hrac/2130/
https://www.chess.cz/hrac/253/


SK Děčín  
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18...Sxc5  

XABCDEFGHY 
8r+l+r+k+( 
7+p+-+pzpp' 
6-+p+-sn-+& 
5zpqvlp+-+-% 
4N+-zP-+-+$ 
3zP-+-+PzP-# 
2-zPQ+P+LzP" 
1tR-+-+R+K! 
xabcdefghy 
19.Jc3 [19.dxc5 Dxe2 20.Dxe2 Vxe2 21.Vae1 Vc2 22.Kg1 Sf5 23.Vf2-/+] 19...Dc4 20.dxc5 d4 
21.Da4 Dxc5 22.Je4 Jxe4 23.fxe4 Se6 24.Vfd1 Ved8 25.Vd2 Db6 26.Dc2 c5 27.Vf1 Vac8 28.Vf4 
Sb3 29.Db1  

XABCDEFGHY 
8-+rtr-+k+( 
7+p+-+pzpp' 
6-wq-+-+-+& 
5zp-zp-+-+-% 
4-+-zpPtR-+$ 
3zPl+-+-zP-# 
2-zP-tRP+LzP" 
1+Q+-+-+K! 
xabcdefghy 
c4 0–1 

 

Papay Jindřich  1925 ½ - ½ 2023 Šura Jaroslav  

 

Sura,Jaroslav (2023) - Papay,Jindrich (1925) [C40] 
2CL 2021/22 (2.8), 07.11.2021 
 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/
https://www.chess.cz/hrac/894/
https://www.chess.cz/hrac/1365/


SK Děčín  

 
ŠK Slavoj Litoměřice "B"  

 
 

1.e4 e5 2.Jf3 f5 3.exf5 e4 4.Je5 Jf6 5.d4 d6 6.Jc4 Sxf5 7.Jc3 d5 8.Je3 Se6  

XHGFEDCBAY 
1R+LmKQvL-tR! 
2zPPzP-+PzPP" 
3-+-sN-sN-+# 
4+-+pzP-+-$ 
5-+-+p+-+% 
6+-snl+-+-& 
7pzp-+-zppzp' 
8tr-vlkwq-snr( 
xhgfedcbay 
9.Sb5+ Jarda zahrál tento tah a Papíka se zeptal : „Remízu bys nepřijal“ ? Papík se mně přišel 
zeptat. Na pozici jsem se podíval , viděl jsem zahájení , nic k analýze , tak jsem souhlasil s remízou. 
Obě , s mojí , remízy černými , jsem považoval za dobré. Ovšem , ani bílé figurky, nám moc 

nepomohly  9...c6 10.Se2 c5 11.Sb5+ Jc6 12.0–0 Sd6 1/2- 

Vcelku pohodový zápas nám nepříjemně narušila nemilá událost. Jak jsem se v klidu a pokoji 

procházel kolem našich šachovnic , přišel za mnou Mára a zeptal se mě : Zdeňku viděl jsi strop 

vedle“? Samozřejmě neviděl a šel jsem se podívat. Ve vedlejší místnosti probíhal zápas KP2B mezi 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94717/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94715/


našim Cčkem a Bčkem Chess Teplic , sdružených kolem Milana Maščáka. Co jsem uviděl mě vylekalo , 

strop byl prohnutý dolů , stropnice visely , jak se říká, za čestné slovo. Ihned jsem bil na poplach, 

nahlásil správci a řešili s Milanem havarijní situaci. Návrh na remízy (když hosté přijeli pouze v 6 

lidech) po neshodách padl . Dohrávat  dole v restauraci , když obsluha odmítla vypnout muziku , také 

nešlo. Naštěstí se uvolnily šachovnice u nás, tak , kromě 2.ligy ,  byly vidět duely v KP2. Tolik fanoušku 

jsem kolem šachovnic dlouho neviděl .  

 

Dan s Jirkou Jiráskem vynutil remízu a tím zajistil Cčku cennou výhru 

 

Vašek táhl, táhl, snažil se, ale dobrá pozice nakonec skončila remízou 



 

Vlasta, jak dlouho nehrál , tak Milana , po oběti kvality,  nakonec hezky udolal. Milan 

zaslouží poděkování za to, že se hosté v pohodě vyrovnali s nepříjemnou  situací,      

kterou jsme   nemohli   nijak ovlivnit . 

 

 

Mohli jsme pozorovat mládežnický basket , děvčata velký kravál neprodukovala                                                   

a skóre bylo opravdu kuriózní. 



Ohlédnutí za ostatními zápasy a citace z oddílových stránek , pokud byly k dispozici : 

Český lev Kolešovice  3,5-4,5 ŠK Teplice  

Fedorov Evgueny C Z  0 ½ - ½ 2096 Hadraba Vladimír Z  

Wasserbauer Radek Z  2151 ½ - ½ 2060 Gallik Miroslav H Z 

Přibyl Viktor H  2163 1 - 0 2028 Jeníček Emil Z 

Pokrupa Marek Z  2153 ½ - ½ 1986 Král David Z 

Bauer Jindřich Z  2084 0 - 1 2092 Wichs Jakub H 

Cozl David Z 1946 0 - 1 2078 Vaněk Tomáš  

Fultner Jaromír 1982 0 - 1 1803 Šťastný Jakub  

Vrecion Jiří H 2036 1 - 0 1866 Bublík František  

Cenná výhra teplických , start v lize se jim povedl . Jinak nic bližšího .. 

Karlovarský šachklub Tietz „B“ 1-7 ŠO TJ DUKLA Praha  

Krejčík Jiří Z 2118 ½ - ½ 2308 Orság Milan H Z  

Hüttner Miloš Z  2029 0 - 1 0 Novák Petr C Z  

Postl Petr Z 1926 0 - 1 2173 Fajman Petr H Z  

Molnár Ladislav Z  1751 0 - 1 2156 Muroň Miroslav Z 

Krejnický Martin Z  1756 0 - 1 2124 Bauma Jiří Z  

Halla Josef Z 1777 0 - 1 2116 Orságová Silvie Z  

Kočí Vladimír 1682 ½ - ½ 2058 Sedláček Tomáš  

Hajšman Martin  1593 0 - 1 2015 Staszko Martin 

nek Dukly1 
Ze  stránek Dukly : 
(Prosím, nekamenujte mne, pokud moje líčení neodpovídá pravdě, zápisy 
partií dosud nemám k dispozici a jde tedy o moje subjektivní dojmy z lítých 
bojů. Ani svoji partii jsem zatím neanalyzoval.) 
První výjimkou byla 1. deska, kde Milan narazil na zavřené dveře Zavřené 
sicilské. My informovaní víme, že i remíza v tomto zahájení je pro černého 
úspěch. Méně informovaní se budou sice vztekat, ale … Milan sice zkoušel 
soupeře dlouho ve věžovce, ale ten (na rozdíl od jiného) věděl, jak remízu 
udržet. 
Petr (2) na rozdíl od soupeře věděl, o co v pozici jde. Hned z kraje mu 
odebral pěšce a postupně stupňoval převahu až k závěrečnému matovému 
útoku. Těším se na přehrání partie. 
Petr (3) se potkal také se zavřenou sicilskou, ale šlo zřejmě o jeden z těch 
nepravděpodobných úkazů, které nastávají při vysokém počtu opakování, 
kdy nějaký pokus může dopadnou zcela v rozporu s teoretickými 
předpoklady. Bílý si nechal udělat izolovaného pěšce na d4, který se záhy 
stal terčem útoku černých těžkých figur v koncovce D+2V. Petr občas proložil 
i jinou hrozbu, aby soupeř neměl dlouhou chvíli a nakonec zkušeně zavěsil. 
Já (4) jsem nepodal nijak přesvědčivý výkon – ze zahájení nic hmatatelného, 
pak soupeř trochu nešťastně měnil i ty figury, které si měl nechat a dotáhl 
mne do koncovky, o které jsem byl přesvědčen, že je vyhraná. Bohužel jsem 
si nechal odříznout krále po čtvrté řadě (přehlídnutí) a najednou jsme byli 
velmi, velmi blízko remízy. Soupeř mi ji několikrát nabídl, ale já jsem projevil 
bojovnost a nakonec jej udolal v 73 tazích, ačkoliv pozice tomu dlouho 
skutečně nenasvědčovala. 

https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94710/
https://www.chess.cz/soutez/druzstvo/2677/94711/
https://www.chess.cz/hrac/48603/
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Karlovarský šachklub Tietz „B“ 1-7 ŠO TJ DUKLA Praha  

Jirka (5) soupeře přehrál nějak rychle … v podstatě už při prvním ohledání 
pozice jsem měl pocit, že stojí lépe a ten se při každém dalším pohledu jen 
stupňoval. 
U Silvie (6) jsem naopak podobný pocit (možná chybně) dlouho postrádal. 
Pozice mi připadala sice trochu lepší, ale nic víc. Až najednou koukám, že 
Silvie vyhrála. Jak se to přihodilo, to nevím. 
Tomáš (7) naopak stál perspektivně (aspoň můj pocit byl takový). Bohužel, 
jak říká Tomáš, je mu jedno, zda hraje s IM nebo 2.VT, stejně vše jde do 
remízy. 
Martin (8) svého soupeře přejel ve svižném rapidovém tempu přiměřeně 
rozdílu ratingů a podle všeho ani nepropotil tričko. 
 Vítězství není třeba přeceňovat, podobného soupeře zřejmě již v soutěži 
nepotkáme. Na druhou stranu každý bod skóre se může hodit. 
  
Autor: Mirek 
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ŠK Kladno 3-5 ŠK Sokol Vyšehrad "C"  

Freisler Pavel Z  2246 0 - 1 2159 Hlavsa Petr Z 

Čáp Adam Z 2273 ½ - ½ 2067 Kunc Jan Z 

Haman Jakub Z 2237 ½ - ½ 2014 Reljič Michael Z  

Kotyk Václav Z  2151 ½ - ½ 
 

Ondo Tomáš C Z  

Vondra Zbyněk Z  2126 0 - 1 1973 Řehák Martin Z 

Gutman Petr Z 2083 ½ - ½ 1927 Zajíček Karel  

Lhotský František H  2001 1 - 0 1873 Zdrubecký Miroslav  

Moc Matěj  0 0 - 1 1860 Heller Jan 

3eZe stránek Vyšehradu Z 

Ze stránek Vyšehradu  

Kladno , to je to město …… a nám se v něm dnes náramně dařilo. Soupeř 
byl papírovým favoritem a určitě počítal s vítězstvím. My jsme se nedali a 
opět jsme prokázali, že hrajeme na všech osmi šachovnicích. Body jsme 
sbírali “nahoře” i “dole” a celkově nám to dalo dohromady krásný 
výsledek 5-3. Gratulace celému týmu, už podruhé jsme dokázali posunout 
hranice možného tam, kde je snad ani nikdo nečekal. 

Jak to šlo po šachovnicích: 

Já jsem se nemohl vymotat ze zahájení, proto jsem musel pozici 
komplikovat. Ukázalo se to jako dobrá strategie, soupeř se zamyslel 
několikrát na dlouhou dobu a nakonec si vzal pěšce na f7, který ale nic 
moc neřešil. Moje figury se rozehrály, bílé centrum se mi podařilo rozbít a 
pak jsem začal sbírat jednoho pěšce po druhém. Výsledná koncovka s 
materiální převahou a dvojicí střelců už se mi hrála dobře a nakonec se 
mi ji podařilo vyhrát.  
Honza Kunc šel do španělky a dlouho to vypadalo, že bude mít pěknou 
pozici. V jeden okamžik, ale černý převzal iniciativu, pak získal pěšce a 
Honza musel bránit lehce horší koncovku. Nakonec partii šikovně převedl 
do věžovky a když se mu ještě podařilo vyměnit pěšce na dámském 
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ŠK Kladno 3-5 ŠK Sokol Vyšehrad "C"  

křídle, byla to už jen učebnicová ukázka. A Honza nezaváhal, předvedl 
nám i soupeři pěkný patový motiv. V závěrečné koncovce král+pěšec 
proti králi neměl černý žádnou šanci na výhru. Partie skončila remízou, 
čímž jsme se dotáhli v zápase na skóre 4%-2%. A bylo rozhodnuto. 
Michael Reljić dohrával opět jako poslední. V partii dlouho nebylo 
snadné se vyznat, nakonec hrál bílý s lehkou figurou víc a černý to 
kompenzoval třemi pěšci. Slabý bílý král, otevřené sloupce na o něco lépe 
chráněného černého krále. A nesmírně silný černý bělopolný střelec, který 
kraloval na dlouhé diagonále. Partie šla do výsledné koncovky už za 
rozhodnutého stavu, takže jsme nic neriskovali. Oba hráči dohrávali na 
přídavku a nakonec si spravedlivě rozdělili bod a dohodli se na remíze. 
Tomáš Ondo stál s mírnou výhodou trvale od začátku partie. Velmi rychle 
se vyměnily lehké figury a v pozici se čtyřmi věžemi a dvěma dámami se 
bílý s černým začali přetahovat o to, komu se dříve podaří otevřít 
postavení kolem soupeřova krále. Partie nevybočila z rovnováhy a Tomáš 
tak zaknihoval pro tým důležitou remízu. 
Martin Řehák ukázal, že když chce, umí zabojovat. Martin šel po soupeři, 
co to šlo, při první příležitosti zahrozil a odebral bílou věž, za což zaplatil 
oslabením postavení svého krále. Nakonec v rámci zjednodušení Martin 
vyměnil svou dámu za bílou věž a dohrával nebezpečnou pozici s 
netradičním materiálem: 2V+S+J proti D+J. Riziko na obou stranách, 
napětí se dalo krájet. Martin zapomenul na remízu a podařilo se mu 
vyměnit oba jezdce, následně rozestavit a navzájem pokrýt své figury tak, 
aby je bílá dáma nemohla napadat (a dobrat) a pak se začal starat o 
soupeřova krále. Odřízl ho na první řadě, zkoordinoval figury a nakonec – 
když mu to soupeř nabídl – našel třítahový mat a svou partii vyhrál. Byl to 
klíčový bod, kterým jsme zvýšili vedení na 4-2. Martinovi gratulujeme, jen 
ať ještě přidá další takové výhry! Partii – a zejména její závěr – doporučuji 
k přehrání. 
Karel Zajíček stál od začátku partie hezky. Černý měl lehce poškozenou 
pěšcovou strukturu a ani svou dvojici střelců nedokázal plně uplatnit. 
Karel našel protihru, vytvořil si volného b-pěšce a soupeře tak potrápil, že 
ten už byl v závěrečné koncovce za remízu rád. 
Mirek Zdrubecký na soupeře nakročil, černý střelec na a3 oběžoval bílou 
věž na c1. Pozice se sice zjednodušila, ale bílý držel nepříjemný tlak 
podpořený přítomností nestejnobarevných střelců vedle těžkých figur. Ten 
bohužel dokázal zesílit až k dobrání dvou pěšců a po výměně figur a 
přechodu do pěšcovky tak partie skončila. Mirek se musel vzdát.  
Honza Heller nabral velké ambice hned v zahájení. Nejprve ostřeloval 
soupeřovo pěšcové centrum, pak vniknul dámou a jezdcem do černého 
postavení a nakonec soupeři odebral věž. Zbytek jsem neviděl, protože 
Honza si chtěl nejspíš prohlédnout ostatní partie, takže vyhrál velmi 
rychle jako první. A nás to potěšilo a povzbudilo. Zakrátko se i zápas 
začal lámat v náš prospěch.  
Celkové hodnocení: Tušil jsem, že zápas bude těžký a že se soupeř sejde 
v dobré sestavě. Bez ohledu na papírovou převahu jsme ale opět 
předvedli pěkný týmový výkon. Čtyři remízy udržely ambice Kladeňáků na 
uzdě a tři výhry nám už podruhé pomohly k vítězství! 

(Petr Hlavsa) 

 

- 
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TJ Sokol Údlice                     1,5 - 6,5    ŠK Slavoj Litoměřice "A" 

Toman Ondřej Z 2241 0 - 1 2274 Brejník Gustav Z  

Horák Jiří Z 2184 0 - 1 2306 Horák Michal Z  

Jirásko Miroslav H Z 2033 0 - 1 2272 Slovák Kilián H Z  

Nudčenko Karel Z  2047 ½ - ½ 2246 Šeleljo Daniel H Z  

Krásný Drahomír H Z  1999 ½ - ½ 2207 Vágner Tomáš Z  

Tichý Lukáš Z  1993 0 - 1 2138 Kšána Václav Z  

Švarc Roman H  2035 0 - 1 2077 Chaloupka Vladimír 

Koblasa Josef 1908 ½ - ½ 1993 Hula Lukáš  

 

Litoměřičtí (s 3 mosteckými) mají na 2.ligu silnou soupisku , prvních 5 

desek elo přes 2200, to se málokdy vidí. Vysoké vítězství nepřekvapilo. 

 

TJ Tatran Podbořany           3,5 - 4,5     Karlovarský šk Tietz "A" 

Balín Jan Z 2357 ½ - ½ 2250 Špreňar Petr H Z  

Michálek Jan H Z 2248 ½ - ½ 2191 Tichý Štěpán Z  

Klement Lukáš Z  2253 1 - 0 2395 Soukup Jiří Z 

Vavruška David Z  2198 0 - 1 0 Hagarová Zuzana C Z  

Korsa Jindřich Z 2061 ½ - ½ 2120 Čontoš Václav Z  

Balín Daniel H  1976 1 - 0 2188 Fryč Miroslav Z  

Balín Kamil Z  2021 0 - 1 2143 Bicek Richard Z  

Trnka Miroslav  1997 0 - 1 2060 Hlaváček Tomáš Z  

3½TJ Tatran Podbořany – ŠK Tietz Karlovy Vary „A“ 3,5 : 4,5 ! V úvodním 

domácím zápase nové sezóny jsme přivítali velkého favorita celé ligové 
soutěže. Opět jsme se museli obejít bez naší jedničky Kirila Burdaleva, 
který má své závazky v Extralize, kde hájí barvy Dopravních podniků 
Praha. Před začátkem zápasu jsme přivítali soupeře a uctili minutou ticha 
našeho velkého kamaráda a spoluhráče Petra Ráliše. Věřme, že na nás 
dohlíží ze šachového nebe. 
Úvod zápasu byl velmi vyrovnaný a nebylo vůbec jasné, který tým bude na 
závěr šťastnější. Poprvé v historii klubu se v sestavě objevilo trio Balínů. 
Po třech hodinách hry skončili postupně partie obou Honzů, Michálka a 
Balína, následně i Jindry Korsy spolehlivou remízou. Do vedení náš tým 
poslal nejmladší z rodu Balínů, který po nejasném začátku zatlačil obětí na 
svého zkušenějšího soupeře a donutil ho ke kapitulaci. Gratulace k 
premiérové výhře v týmu Podbořan. Za nedlouho krásně přehrál svého 
silného protihráče i Lukáš Klement. Vedli jsme o dva body a pak se nad 
námi začaly zatahovat mračna. Nejprve neudržel svou pozici s kvalitou 
méně Míra Trnka a následně ani Kamil Balín neubránil velmi složitou 
pozici proti dvojici střelců. Stav byl vyrovnán a rozhodující partii dohrával 
David Vavruška se slovenskou velmistryní Hagarovou. V hodně 
nepřehledné pozici se nakonec radovala slovenská reprezentantka a 
uzavřela tak konečné skóre na 3,5 : 4:5 pro hosty. Příští zápas 
odehrajeme na půdě Litoměřic „B“, kde se pokusíme napravit nelichotivý 
začátek letošní sezóny a získat konečně tři body. 

4½ 
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Tabulka po 2.kole :  

P Družstvo Z + = - B Sk V 

1 ŠK Slavoj Litoměřice "A" 2 2 0 0 6 13.5 11 

2 Karlovarský šachklub Tietz "A" 2 2 0 0 6 11.0 8 

3 ŠK Sokol Vyšehrad "C" 2 2 0 0 6 9.5 7 

4 ŠK Teplice 2 2 0 0 6 9.0 6 

5 ŠO TJ DUKLA Praha 2 1 0 1 3 9.5 6 

6 Český lev Kolešovice 2 1 0 1 3 9.0 5 

7 ŠK Kladno 2 1 0 1 3 8.5 4 

8 ŠK Slavoj Litoměřice "B" 2 1 0 1 3 6.5 3 

9 TJ Tatran Podbořany 2 0 0 2 0 7.0 5 

10 Karlovarský šachklub Tietz "B" 2 0 0 2 0 4.5 2 

11 SK Děčín 2 0 0 2 0 4.0 0 

12 TJ Sokol Údlice 2 0 0 2 0 4.0 0 

 

Zatím zaujímáme nelichotivé druhé místo. Los k nám příznivý nebyl , hráli jsme s KV „A“ a teď jedeme 

do Litoměřic za tamějším Ačkem. Tím si odehrajeme horké kandidáty na prvenství (tedy počítám i 

Podbořany).  Pak přijdou soupeři kolem nás. A hrozí , že dva budou padat do našeho KP. Pravda , 

nejde o život . 

               Příští 3.kolo - 21.11.2021 Moje oznámky , tipy 

KV Tietz "A" - ŠK Kladno 

Domácí jedou ,  měli by vyhrát . 
Tip : 1 

ŠK Sj Litoměřice "A" - SK Děčín  

Litoměřice vybrakovaly mnohé oddíly 
z okolí , např. z Mostu (za Ačko hrají 3 
hráči , za Bčko, jak jsem zmínil 2, a další 
jsou v záloze ) , nebo Ústí . Domácí jsou 
vysokými favority , my můžeme jen 
překvapit .  

ŠK Sj Litoměřice "B" - TJ Tatran Podbořany 

I když domácím pomáhají ústečtí , 
tentokrát to na hosty platit nebude . 
Tip : 2 

ŠK Vyšehrad "C" - KV Tietz "B" 

Domácí jsou pro mě překvapením , po 2 
výhrách by mělo přijít třetí. 
Tip : 1 

ŠK Teplice - TJ Sokol Údlice 

Teplice pro mě mají nečekaně dobrý start 
do soutěže a tipovat tento duel není 
snadné. 
Tip : 2 

 DUKLA Praha - Český lev Kolešovice  

Sousedi v tabulce , vyrovnaná bilance. 
Očekávám vyrovnaný zápas a těsné 
vítězství domácích. 
Tip : 1 

 

Připravil : Zdeněk Janda (10.11.2021) 
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