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Tomáš Lakatoš – Josef Růžička

V pozici na diagramu měl černý pěšce navíc a stál tak malinko lépe.
Černý zahrál 26. … Jb3 a právě zde měl Tomáš vzít 27. ab3 , jezdcem pak zamířit na c4 a útočit na
slabého pěšce e5. Počítač ukazuje tuto variantu:
27. … Vf5 28. Jc4 Dd8 29. Se5 Sc4 30.Sg7 Dd3 31. Dd3 Sd3 32.Sh6 a partie by pravděpodobně
skončila remis.
Tomáš zahrál slabší 27. Jb3 a po Dd6 útočil černý na slabého pěšce d3 a nakonec partii vyhrál.
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Jiří Škaroupka – Lubomír Kiša
Partie byla po celou dobu vyrovnaná, vzájemně jsme si odmítli nabídku remízy. Bílý se snažil vyhrát
vyrovnanou koncovku a málem to pro něj neskončilo dobře.

Bílý právě zahrál 64. a4 a já odpověděl á tempo 64. … a6. Po 65.a5 už je pozice jasná remíza.
Kdybych býval zahrál správné 64. … ba4 65. Ka4 Kb6 přišel by bílý nečekaně o pěšce. Např. 66. Ka3
Kb5 67. Kb3 a6 68. Kc3 Ka4 a bílý je bez pěšce a šance na záchranu jsou mizivé.
0,5:0,5

Ota Jelínek - Zdeněk Kavan
Ota rozehrál “svoji” hru, zavřenou sicilskou. Bílý obyčejně chce útočit na královském křídle, černý
na dámském. Černému se ale nepodařilo své pěšce uvést do pohybu (anebo nechtěl ? ). Bílému se
hraje pozice příjemněji, má jasný plán, útok na krále.

Bílý právě zahrál 21. Se4 a černý nesprávně ustoupil věží, 21. ... Vf7 (Správné bylo 21. ... Vf6).
Člověk by nevěřil, že za 6 tahů bude konec.
22. Dh5 Sf6 23.f5 Vg7 24. Kh1 ef5
A teď přišel úder....

25. Vf5 ! Sc6 (Nelze 25. ... Sf5 26. Df5 Vf8 27. Vg1 ! Vg1 28. Kg1 Vf7 29. Sd5 a je konec)
Stalo se 26.Df3 (jen ne 26. Vf6 pro Dd3! a vyhraje černý ) Vf8 27. Sh6
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Libor Dvořák - Jan Uhmann
Honza hrál opět ostrou partii, taktické zápletky se uskutečnily už někde mezi 12. a 15 tahem.
Výsledkem byla následující pozice, kterou počítač považuje za vyrovnanou.

Černý má sice kvalitu více, ale bílí střelci jsou hodně silní. Bílý teď měl hrát 17. g5 a pokusit se v
souvislosti s hrozbou 18. Dc3 oslabit pěšcový kryt černého krále.
Místo toho zahrál bílý 17. De5 f6 18. Dh5 g6 19. Dh4 a Honza klidně vzal pěšce 19. ...Jd5. I pak byla
partie přibližně v rovnováze, nakonec se dostala do pozice:

Zde se bílý se dopustil fatální chyby. 29. Vd4 a po Ve1 se vzdal!
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Josef Hladík - Jiří Skřenek
Pepa vyšel ze zahájení s vyrovnanou nebo mírně lepší pozicí.
Mně se velmi líbil následující moment v partii.

Černý byl na tahu a po 13. ... a6 14. a4 by byla pozice vyrovnaná. Zahrál však 13. ... Je8 a Pepa
velmi hezké 14. Df5, po Df5 15. ef5 stijí už bílý trochu lépe, bílý kontroluje pole e4, d5, černý
nemůže f5 a byl odsouzen k pasívní obraně.

Tady to chtělo vzít pěšce 32. Sa5 (namísto 32.b6) a když 32. ... Vc4 pak 33. Va2 Sc5 34. Se1 a černý
by se musel moc snažit, aby zabránil postupu pěšců do dámy.
0,5:0,5

Adam Petr - Eduard Bakoš
Hrála se anglická a Eda zvolil mírně podezřelou variantu. Obětoval pěšce a záhy vznikla následující
pozice:

Černý právě zahrál 6. ...Sf5 ale po 7.f3 Sg6 8. Jge4 měl o dva pěšce méně. Bílý pak svoji pozici
vyztužil, opevnil své centrum, neměl žádné slabiny a postupně uplatnil svoji materiální převahu.
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Mojmír Moulis - Josef Petlák
Těžko se mně komentuje partie Mojmíra, nejvýstižnější je snad:
Černý si moc nezahrál a Mojmír zkrátka Josefa Petláka pozičně přejel (a ani při tom nevyhodil
blinkr).
Závěrečná pozice hovoří o mnohém.

Snad jediná zajímavost. Mojmír hrál poslední tah 28. Vc2. Kdyby zahrál 28. Dh4 h6 29. Jf7 Kf7 30.
Dg3 zakončil by partii i krásnou kombinací. (Našel samozřejmě počítač).
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Lubomír Forman - Ctibor Pelikán
Ctibor hrál černými Aljechinku. Poměrně jednoduše vyrovnal a partie se dostala do pozice:

Bílý má prostorovou převahu, černý krásné pole e5. Hrát tuto pozici jak bílými, tak i černými není
jednoduché. I můj počítač má z pozice zamotanou hlavu....Uvedu pouze tahy černého, které uvádí
počítač: Vae8, h5, Ve7,g6, Sg7, De8.
Cítím, že bílý bude otravovat na dámském křídle, Dc4, Vb1, b4, b5, černý se musí pokoušet o tlak
na e4.
Ctibor řešil situaci nestandardně, postupy b5 a c5, hru oživil a k mému velkému překvapení se
pozice černého vcelku počítači líbí.

V pozici na diagramu měl hrát černý 31. ... Dg5 32. Dd3 Vc3 33. De2 Vf3 34.Df3 a šance jsou
vyrovnané.
Ctibor však zahrál 31. ... Sf6 a po 32. Dd3 De5 33.Jd5 Vfc8 34. Jf6 to už bylo zlé...
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