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Klíčová pozice partie Zapletal-
Argam: Černý vtipně otevřel g-

sloupec, získal iniciativu a nyní se
nabízelo např. Dd7 s další velkou
rošádou nebo Sxh2 (bílý nemůže
střelce brát pro Vg1+ a ztrátu

dámy). Místo toho Argam
přecenil své šance, když zahrál

Vg2 a po Df3 se dostal do
zbytečných potíží.

Kralupské Áčko v akci: zprava: Kuba Morávek, Argam Alaverdyan,
Telman Nersesjan, Bára Smolíková, Jirka Žamboch a Vašek Klomínský

1.kolo:
Kralupy A -Chrudim B 6:0
Kralupy B - Havlíčkův Brod 0:6
Áčko se po maximální výhře 6:0, které nikomu z hráčů nedalo moc práce, dostalo do čela celého
turnaje, ale jen zásluhou toho, že hrálo s nejslabším týmem soutěže.

Béčko prohrálo se
silným Havlíčkovým
Brodem 0:6 - ale po
bojovném výkonu,
když šanci na čestný
bod měl především
Argišti, který smolně
ztratil partii až v
samém závěru. Ale
vzdorovali i ostatní.

2.kolo: 
Kralupy A -Tatran Litovel 2:4
Kralupy B - Boršice 1,5: 4,5
Áčko - S jedním z favoritů rychle prohrál Klomínský (jak se nakonec
ukázalo, byla to jeho jediná prohra v celém turnaji). Pak rychle
vyrovnala Bára překrásným matem a utkání vyhlíželo nadále
vyrovnaně, i když ratingová převaha (hlavně na první šachovnici -
Morávkův soupeř Žilka má ELO 2242), se začínala pomalu projevovat.
Morávek však vydržel až do remízové koncovky, kde už mu chyběl
čas. Nešťastnou partii sehrál Telman, když se s figurou navíc uzavřel
do pasivity na 1.řadě a nechal si dát mat. Prohrál i Žamboch a jako
poslední vyhrál Argam po doslova bláznivém konci, kdy ve snaze
utahat soupeře na čas mu nastrkal všechny své figurky, a nakonec to
stačilo.
Béčko - "Partii měsíce" sehrál na první šachovnici Karel Hemala, když
za pomocí oběti na h6 vymyslel perfektní matový útok. Možná i tato
partie mu pak pomohla k tomu, že už v žádné jiné partii nezaváhal a
kromě prohry v prvním kole všechno vyhrál, což byl po Lázničkovi
(Synthesia Pardubice - ELO 2201) a litovelském Žilkovi třetí nejlepší
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výsledek na první šachovnici ze všech účastníků. Také Filip rychle v tomto zápase získal figuru, ale
pak ji stačil vrátit a ještě dostal mat. S dámou navíc hrála více než polovinu partie i Nikola, ale
nakonec prohrála i ona, takže slušný výsledek zachraňoval jen Argišti remízou.

3.kolo: 
Kralupy A -Chrudim A 4:2
Kralupy B - Zaječice 3:3
Áčko - Tentokrát rychlou prohrou zahájil Jirka Žamboch, který brzy přišel o dámu a ztratil tak i zájem
o hru. Hned ovšem vyrovnala Bára, která znovu překvapila soupeře krásnou matovou pastí. Telman

nevyužil šance, které mu nabízela věžová
koncovka s pěšcem víc a partii dokonce ani
nezremizoval a nakonec ji prohrál. Znovu
vyrovnal Argam a bodoval i Klomínský. Kuba
Morávek sice zprvu nebyl spokojen s tím, jak
partii rozehrál, pak však získal pěšce a už tahal za
delší konec provázku. S deseti minutami času
proti třem minutám soupeře sice neviděl zisk věže
klasickými jezdcovými vidličkami, ale i tak partii
dotáhl do vítězství.
Béčko - Argišti tentokrát pěkně a rychle vyhrál,
po něm zapsal bod i Hemala, ale Dlesk a Nikola
"způsobili" vyrovnání. V boji o celkový úspěšný
výsledek tak zůstali sami Filip s Palukou. Prvně
jmenovaný s kvalitou navíc, ale proti několika
pěšcům uspěl, druhý ve velmi nepřehledné pozici,
které se začala rozuzlovat až v samém závěru
nikoliv, takže vznikla celková remíza.

4.kolo: 
Kralupy A -Vyšehrad 2:4
Kralupy B - Kobylisy B 6:0
Áčko - Argam získal proti Janu Böhmovi brzy dvě figury navíc, ale zbytečně opatrnou hrou si partii
dlouho komplikoval, než vyhrál a uštědřil svému soupeři, na kterého umí zahrát, jedinou prohru v
celém turnaji. Morávek se dostal pod silný útok Tomáše Böhma, když přehlédl oběť střelce na g3, ale
vynalézavou obranou zůstával ve hře. Jirka Žamboch špatně povyměňoval figury, takže z léček, které
strojil na úhlopříčce h1-a8 byla ztráta figury, což proti zkušenějšímu soupeři, vyhranému z pražských

V akci je kralupské Béčko. Vpravo sedí
zpředu:Nikola a Filip Dolejší, Martin Dlesk,
Jiří Paluka, Argišti Akaverdyan a Karel
Hemala.
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soutěží, další naděje snížilo na nulu. Bára s Vaškem Klomínským udržovali rovnováhu, i když právě
Vašek to byl, jehož figury se začaly prosazovat na šachovnici stále více a více. Pak už vzalo utkání
rychlý konec - Telman se zapletl do křížových vazeb a prakticky nemohl hrát žádnou ze svých figur,
aniž by dostal mat nebo ztrácel některou z těžkých figur, takže partii raději vzdal. Morávek přehlédl
záchranu věčným šachem a prohrál. A nakonec se vzdala i Bára, když její král zbyl na šachovnici už
téměř úplně sám proti jezdci a čtyřem pěšcům.

Béčko - mělo tentokrát snadnou
úlohu. Soupeř byl jen v pěti, navíc
v sestavě, která přijela na turnaj
víceméně jen na zkušenou. Když
to po rychlé výhře Dleska bylo dva
nula, o celkovém vítězství nikdo
nepochyboval. Třešničkou na
dortu pak byl konečný "kanár".

 

Morávek-Böhm T: Pozice
bílého sice dobrá není, ale
existuje cesta k záchraně:

1.Jg6+! Kg8 (o něco lepší pro
černého je Kh7) , 2.De6+

Df7, 3.Je7+ a věčný šach. Náš
hráč zvolil jiné pokračování a

prohrál.

Böhm J.-  Argam A: Bílý v
útoku obětoval figuru. Nyní je

však na tahu černý: 1.Ja5!
Uvolňuje figuru z vidliček a
zároveň napadením dámy

získává tempo k ústupu
ohroženého střelce. Argam
má rázem dvě figury navíc!

Zamboch-Muzikář: Bílý nyní
bere dámou 1.Dxd5 a nechá-

vá stát svého napadeného
jezdce, aby dobral věž na a8.
Jenže ouha! Černý má rozho-
dující odpověď: 1… Se6! Věž
je pokryta, dáma  musí pryč a

je po jezdci i po partii
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5.kolo: 
Kralupy A -Teplice 3:3
Kralupy B - Hlinsko 2,5:3,5
Áčko - už tradičně se psal do výsledkové listiny jako první výsledek partie Žambocha. Jirka ve vyhrané
pozici nastavil dámu a bylo to 0:1. Krásným matem naštěstí brzy vyrovnal Klomínský a trenérům
dodal trochu optimismu, protože ti už družstvu pro toto sobotní odpoledne zakázali prohrávat. Jenže
Bára odevzdala figuru a prohrou zase trochu nálady ubrala. Kuba měl tentokrát zase soupeře, který u
partie "pochrupoval", a když se probudil, měl nejen o kvalitu méně, ale i praporek na spadnutí a Kuba
ho na čas dokázal utahat. Argam dal partii za remiz a vše bylo na Telmanovi. Ten měl sice lepší čas,
ale horší koncovku. Jeho soupeř si však v rychlosti, s jakou musel hrát, nevybavil takové pojmy, jako
opozice, kritická pole a nedokázal proměnit svého pěšce v dámu. V remizové pozici mu nakonec spadl
i praporek, ale Telman už měl jenom krále, takže partie skončila remizou, stejně jako celý zápas.
Béčko - po spolehlivém Karlu Hemalovi získal svůj třetí bod v řadě i Filip Dolejší, ale to už - kromě
remízy Jirky Paluky - bylo všechno. Dva a půl bodu stačilo jen na těsnou prohru.

Oba vedoucí kralupské reprezentace - František Seiner i Roman Žamboch mohli být
tentokrát se hrou svých svěřenců celkem spokojeni. O lepší umístění nás skutečně

připravila jen velká smůla.
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I takto se vyhrávají partie-
pozice ze zápasu Béčka s

Českou Třebovou  - Argišti se
s černými  brání. Bílý zahajuje
matový útok tahem: 1.De6?? a

naštěstí pro nás  o dámu
přichází,  protože pole e6 je

kryté i černým střelcem.

6.kolo:
Kralupy A -Vyšehrad B 4,5:1,5
Kralupy B - Česká Třebová B 4:2
Áčko - rezerva Vyšehradu se ukázala v posledním sobotním kole být snadným soupeřem, a to i přesto,
že v konečném pořadí získala nakonec stejně bodů, jako naše áčko, tedy devět. Hráli jen v pěti, což pro
Vaška znamenalo další, tentokrát lehce získaný bod do jeho pěkné sbírky. Nejrychlejší partii sehrál

opět Žamboch, tentokrát však výjimečně vítězně, když brzy získal věž, a
takovou výhodu si už málokdy nechá vzít. Bára prolomila obranu soupeře
na f2 a s pěšcem navíc šla do výměn a po nich i do celého bodu. Do
zajímavých zápletek v centru šachovnice se pustil Telman. Odmítl se
podílet na remizově vyhlížejících výměnách a sebral dámou pěšce na g7,
což bylo bez rošády dost riskantní, ale divácky nesmírně poutavé.
Telmanovi už v té chvíli fandili i rodiče a bratr, takže je nemohl zklamat a
vyhrál. Argam dobrodružně obětoval figuru za nic - jen za pocit, že bílý
má holého krále a Argam otevřený f-sloupec. Ani on ovšem neměl

rošádu, což se nakonec ukázalo být osudné a jako jediný v tomto utkání
prohrál. Složitou partii hrál s bílými Morávek, nikdo jí moc nerozuměl,
své sehrála už i únava, takže se oba hráči na první šachovnici dohodli na
remíze, která potvrdila naše poměrně překvapivě vysoké vítězství.
Béčko - spěchalo na fotbálek, který jsme si slíbili zahrát v kempu, ale na
výkonu to znát nebylo. Spíš naopak - soupeře smetli 4:2, když pustili jen
body na posledních dvou šachovnicích.
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7.kolo: 
Kralupy A -Oáza Praha 1:5
Kralupy B - Příbram 1,5:4,5
Áčko - nastoupilo zase proti soupeři ze skupiny silnějších, a už jen v
pěti, bez Telmana, který večer odjel na školu v přírodě. Jakub
Morávek hrál proti Kateřině Němcové s černými variantu
královského gambitu, kterou jsme den předtím trochu analyzovali,
takže na začátku partie se cítil jako ryba ve vodě. A soupeřka byla
trochu jeho jistotou zaskočená. V časové tísni však Kuba začal
zmatkovat, rozdal všechno, co se dalo a prohrál. Argam hrál brzy bez
figury a s naprosto nechráněným králem uprostřed šachovnice, kde ho
dlouho neubránil. Dobře stál Jirka ve čtyřvěžové koncovce s tlakem

na otevřených sloupcích, ale jeho pozice se začala zhoršovat, když
včas nepokryl průnikové pole soupeřovy věže na své druhé řadě. A
aby toho nebylo dost, Bára v nadějné pozici přehlédla vidličky a
ztratila dámu. Čest zachraňoval zase jenom Klomínský, který z
nepřehledné pozice z ničeho nic vykouzlil překrásný mat. 
Béčko - zbytečně snadno odevzdalo zápas Příbrami, i když výkony Hema

V autokempu U letadla na sečské přehradě  jsme vybudovali tábor, v němž se nejen
docela dobře spalo, ale kde se hrál i prima fotbálek a vůbec bylo docela dost legrace.
Žamboch-Svoboda: místo
velmi nadějného Vd4-d2

!zahrál bílý chybné b4?, co
po Vf6xf2 vedlo k prohře.
10

ly a Argišta zaslouží uznání.



8.kolo: 
Kralupy A - Příbram 2,5:3,5
Kralupy B - Chrudim 1:5
Áčko - Nepodařená odveta za prohru Béčka v minulém kole se rozhodovala až v posledních vteřinách
na první šachovnici, kde za vyrovnaného stavu Morávek ve zcela jasně vyhrané pozici s několika pěšci

v koncovce navíc a v situaci, kdy oba soupeři měli na hodinách pět minut
do konce, jako by zapomněl, že se hraje na čas a nepochopitelně si nechal
spadnout praporek. Však také dostal od trenéra co proto. A to už jsme v
zápase prohrávali 0:2, když po kontumaci za chybějícího šestého hráče
přidal tradičně rychle druhou nulu Jirka Žamboch. Klomínský hrál sice
bez figury, ale s postouplými pěšci, z nichž byl jeden volný až na šesté
řadě, takže nebyl úplně bez šancí. Složitou pozici s uzavřeným středem,
ale lepším časem hrála Bára. Argam hrál opět s poněkud podezřele umís-
těným králem, ale celkově působila jeho pozice lepším dojmem než v

minulém kole. Podařilo se mu zaútočit oběma jezdci a dámou a nakonec i
věží z druhé řady, což soupeřův král neustál a skončil v matu. Klomínský
s figurou méně nabídl remízu, kterou soupeř překvapivě přijal. Bára stála
v trochu horší pozici, i když s pěšcem víc, ale mazácky kontrolovala
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Černohorský T.-Argam A..:
Černý začíná závěrečný
matový útok: 1…De3+,
2.Kb1 De4+, 3.Ka2 Vf2 mat
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Žamboch-Pešava: Přímo
ukázkový příklad klasické
šachové vazby figur. Bílý

nesmí hrát téměř žádnou ze
svých figur bez toho, aniž by

ztratil materiál. Černý si
však tuto výhodu neuvědomil

a po výměnách sám tyto
vazby zrušil a prohrál.

hodiny, kde sama měla ještě patnáct minut a soupeř jen dvě, pak jednu, a
ak nic a praporek byl dole. Za vyrovnaného stavu tedy rozhodoval Kuba, ale o tom už jsem psal.
éčko - Že vyhraje Karel Hemala, to při formě, jakou chytil, všichni tušili. Že však všichni ostatní
rohrají, to bylo nepříjemné překvapení.

.kolo
ralupy A -Hlinsko 4,5:1,5
ralupy B - Zaječice B 5:1
čko - Utkání s Hlinskem mělo být hrou na jednu bránu, ač v pěti, byli jsme jasní favorité. Na

achovnicích to ale vypadalo jinak. Bára sice brzy získala pěšce, ale v
oncovce nestejných střelců. Vtipným útokem získával na první pohled
iguru i Argam, ale pořád si ji z nějakých důvodů (jako např. ztráta
ámy či mat) nemohl vzít, a zdálo se, že partie je díky soupeřovým
rotišancím vyrovnaná. Jirka si sám a dobrovolně kompletně zrušil
ěšcovou ochranu svého krále, když všechny tři pěšce f,g i h natahal
opředu. Kuba zamračeně hledal v pozici alespoň náznak nějaké výhody
 pořád marně, a také Klomínského pozice vypadala po polovině
dehraného času značně podezřele. Pak se karta začala obracet k
epšímu. Jirka v prohrané pozici tak dlouho odmítal remízu, až soupeř

obrovolně zrušil všechny vazby, do kterých upoutal Jirkovy figury, po
ýměnách přišel ještě navíc o věž, a to znamenalo bod pro nás. Bára
elmistrovsky získala v koncovce střelce, ale pak zbrkle nabídla remízu,
terou soupeř v pozici K+p+p x K+S+p přijal velmi rychle a rád.
lomínský postoupil pěšcem až na druhou řadu a hrozil proměnou v
ámu, stejný postup pěšce vymyslel nakonec i Kuba, zatímco Argam
ase vymyslel mat pěšcem na čtvrté řadě. Konec dobrý - všechno dobré.
éčko - Také tady se zrodilo jasné vítězství, které ve švýcarské systému

urnaje katapultovalo tým na slušnou konečnou pozici. 
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