Sokol Postupice -Biomedica Říčany „L“
3,5 : 1,5
Ve 4. kole regionální soutěže nastoupilo naše družstvo opět v tradiční sestavě:
1. šachovnice Láďa Blažek, 2. šachovnice Honza Sysel, 3. šachovnice Karel Peter, 4.
šachovnice Zdeněk Hanuš, 5. šachovnice Petr Jiřík.
Očekávali jsme, že soupeř přijede s družstvem mládežníků, ale nakonec dorazili pouze
dospělí hráči. Zápas se musel odehrát v restauraci U Sokola, protože v zasedací síni obecního
úřadu měli shromáždění místní myslivci
První bod získal na páté šachovnici Petr Jiřík. Jeho soupeř před hrozbou šachu musel
obětovat svou dámu, a to i na této úrovni znamená konec – 1:0 pro domácí.
Smolařem v tomto zápase byl Karel Peter na 3. šachovnici. Přehlédl možnost dát soupeři
třemi tahy šach, aby v koncovce měl o věž méně a tak svou partii vzdal – 1:1
Láďa Blažek na 1. šachovnici byl přesvědčen, že svoji partii vy\hraje, ale v pěšcové
koncovce nedokázal dotáhnout volného pěšce na h sloupci do dámy, a tak partie nakonec
skončila remízou – 1,5:1,5
Zdeněk Hanuš hrál na 4. šachovnici vyrovnanou partií se svým soupeřem a dokonce mu
v závěru partie nabídl dvakrát remízu, což se pro říčanského hráče stalo osudným. Díky
chybným tahům pěšců říčanského hráče na konec náš hráč svou partii vyhrál – 2,5:1,5
Aby naše družstvo zápas vyhrálo celkově 3:2, bylo potřeba, aby v závěrečné partii
Honza sysel svůj zápas zremizoval. Už se k tomu schylovalo, jenže soupeř udělal chybný tah
králem, po němž mu náš hráč dal „vidle“ a následně sebral dámu, takže místo toužebné
remízy nakonec svou partii vyhrál a celkově naše družstvo vyhrálo 3,5:1,5
K poslednímu zápasu v tomto kalendářním roce zajíždí naše družstvo k zápasu do
Vlašimi, kde se utká s tamním „C“ družstvem. Zápasy s družstvy z okresu a z blízkého okolí
mají vždycky atmosféru „derby“, a tak tomu bude jistě i v tomto zápase.
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