Sokol Sendražice A – Sokol Český Brod A 4:4
V prvním zápase nové sezony jsme přivítali tradičního soupeře, áčko Sokola Český Brod.
Soupeř z Českého Brodu nastoupil téměř v kompletní sestavě podle soupisky, jen na poslední
šachovnici Horáka vystřídal Šimek.
Naše družstvo bylo oslabeno neúčastí předních hráčů ze soupisky, FM ing. Seifert hrál ve
stejném termínu v Rakousku, ing. Groh se zase proháněl se šachovým vlakem po střední Evropě a
Uhlíř nenastoupil ze zdravotních důvodů.
Při pohledu na zápis o utkání byl duel skoro vyrovnaný, i když podle ELA měli hosté mírnou
výhodu. Dramatický boj v průběhu celého zápasu však dal za pravdu těm, kdo předpovídali
nerozhodný výsledek.
Úvod zápasu potvrdil vyrovnanost na všech šachovnicích. Jako první skončila partie na 1.
desce. Josef Poborský se dopustil drobné chyby, ovšem soupeř toho využil a bravurně dovedl
celkem rychle partii do vítězného konce. Stav zápasu 0:1.
Za tohoto nepříznivého stavu nabídl Vláďa Mrázek se souhlasem kapitána svému soupeři
remízu, která byla přijata. ½ : 1½.
I když naši hráči příkladně bojovali ve všech partiích, jediný kdo stál lépe a mohl vyhrát byl
Mirek Řebíček. Skutečně svoji pozici stále zesiloval, získal materiál a v závěru před matovým
útokem se hráč Českého Brodu vzdal. Skore se vyrovnalo 1½ : 1½.
V partii na 5. šachovnici se utkali dva osvědčení harcovníci. Za domácí Čenda Teichmann
se sice snažil po celou partii získat výhodu a přispět celým bodem pro domácí celek, zkušený
Mirek Urban však hrál bez chyby a pozici udržel. 2:2.
Zařazení Bohouše Sobotky se domácímu kapitánovi vyplatilo. V úvodu partie se sice musel
bránit, soupeřův útok na krále však odvrátil a potom ve vyrovnané pozici získal dámu. To ihned
znamenalo Šimkovu rezignaci. Tímto výsledkem jsme obrátili stav utkání v náš prospěch. Vedeme
3:2.
Zbytek partií však pro nás nevypadal opticky dobře. Jindra Březina ztratil figuru a po
dlouhém snažení mu nezbylo než se vzdát. Tím se stav zápasu opět vyrovnal 3:3.
Honza Hamrník hrál velice složitou koncovku. Hosté z Českého Brodu tipovali jistě
vítězství svého hráče, ale náš zástupce našel obraty, jak udržet vyrovnanou pozici i v časové tísni,
do které se během doby propracoval i jeho soupeř. Nakonec duel skončil smírně. Stav utkání 3½ :
3½.
O celém výsledku rozhodovala partie na 2. šachovnici. Domácí Jiří Novák černými v zavřené
sicilce stál vyrovnaně, ovšem ve střední hře obětoval kvalitu. Jako protihru měl dvojici střelců a
pevnou pozici, kterou bílými hrající Fiala nemohl prorazit. Oba hráči chtěli zvítězit a tím
rozhodnout o celkovém vítězství pro svoje barvy. Hostující hráč proto vrátil kvalitu a v nervy
drásajícím souboji a ve vrcholné časové tísni se nakonec oba dohodli na remíze. Celkově tak zápas
skončil smírně 4:4.
Co říci závěrem. Vzhledem k tomu, že jsme nenastoupili v nejsilnějším složení, můžeme být
s celkovým výsledkem spokojeni. Zklamaní hosté, kteří věřili ve vítězství, ovšem po utkání
objektivně přiznali, že nerozhodný výsledek je spravedlivý.
V dalším utkání, kdy zajíždíme do Mladé Boleslavi, doufáme, že nastoupíme v silnějším
složení.
Zápas jak viděl zapsal kapitán V. Uhlíř.

