
Zápisky z Bulharska III
aneb

„remízy něznájem“

Třetí  den  evropského šampionátu  mládeže  již  probíhal  ve  vcelku  zaběhnutých 
kolejích:  dopoledne  přípravy  na  partii,  odpoledne  kolo,  večer  rozbory.  Během  toho 
samozřejmě nějaké to koupání v moři, procházky, sportovní vyžití apod. Také já jsem se 
dnes večer poprvé vypravil na pláž: chvilku jsem si zaběhal a poté skočil do moře, které 
bylo večer teplé jako kafíčko… Akorát plavat se moc nedalo, vlny jsou tu zvláště večer 
poměrně silné. Jinak co se týče počasí, tak si rozhodně nemáme nač stěžovat: od rána do 
večera svítí sluníčko a nebe je blankytně modré bez jediného obláčku. Na závěr úvodního 
odstavce  přidám  ještě  jednu  perličku,  kterou  jsem  zapomněl  uvést  v předchozích 
Zápiscích: jsem ubytován na pokoji 721… 

Co  se  výsledků  týče,  tak  jsme  ve  2.  kole  udělali  opačný  výsledek,  než  v kole 
prvním, tedy –2. Ale velmi bojovným stylem: 8 proher a 6 výher! Nejcennější skalp si 
připsala  Magda  Miturová,  která  bílými  velmi  pěkně  porazila  třetí  nasazenou  WIM 
Mariam Daneliu a může se tak jako jediná z české výpravy po dvou odehraných kolech 
pochlubit  stoprocentním  bodovým  ziskem.  Okomentovanou  partii  najdete  na  konci 
tohoto Zápisku.

Rovněž si dnes začneme představovat jednotlivé reprezentanty, dnes konkrétně 
to budou kategorie do 8, 10 a 12 let.

V kategorii D8 nás reprezentuje  Kristýna Laurincová, 
hájící  oddíl  Beskydské  šachové  školy.  Kristýnka  je 
typická  malá  „ďáblice“:  co  si  umane,  to  dostane! 
Kromě šachů je opravdu nesmírně aktivní: výčet jejích 
koníčků  sahá  od  nejrůznějších  sportů  (tenis,  fotbal, 
basketbal,  cyklistika,  plavání,  bruslení)  přes  hiphop, 
hru  na  klavír  a  keramiku  až  po  počítač,  křížovky  a 
rébusy.

V paralelní chlapecké kategorii H8 bojuje Jakub Voříšek, 
hrající  za  TJ  Bohemians  Praha.  Kuba  je  živý  klučina, 
který se kromě šachů věnuje fotbalu a počítači. Ve škole 
má nejradši  matematiku a prozradil  nám, že se velmi 
rád koupe…



V kategorii  D10  bojuje  pod  českou  vlajkou  Anna  Vítová, 
členka  Sokola Hradec Králové.  Anička sice vypadá doslova 
jako andílek, ale ve skutečnosti je to spíše „anděl s ďáblem 
v těle“… Kromě šachů se totiž intenzivně věnuje fotbalu, 
kde nejenže hraje útočnici  v dívčím mužstvu, ale dokonce 
chytá v družstvu  chlapců!  Učí  se anglicky a  rusky a  velmi 
ráda čte, zvládne i dvacet knížek za měsíc!

U  chlapců  máme v H10  hned  dvojí  zastoupení.  Jan  Chlebek 
z Beskydské  šachové  školy  je  neposedný  milý  chlapec 
s kouzelným  úsměvem… Je  to  typický  sportovec:  kromě 
šachů  hraje  nejen  fotbal  (na  pozici  útočníka),  ale  prakticky 
všechny míčové sporty. Ve škole ho nejvíc baví tělocvik a, jak 
sám řekl, „družina a kámoši“…

Thai  Dai  Van  Nguyen hraje  rovněž  za  Beskydskou  
šachovou školu. Maximum času se snaží věnovat šachu, ve 
zbytku volného času si  rád zahraje  fotbal,  stolní  tenis  a 
velmi rád sleduje Formule 1.

Poslední v dnešním výčtu je reprezentantka kategorie D12  Jitka 
Jánská z ŠK  Sokolu  Klatovy.  Jitka  velmi  ráda  čte  (především 
romány), již 5 let hraje na flétnu a také chodí cvičit do Sokolu. Ve 
škole ji nejvíc baví matematika. 

  



KOMENTOVANÁ PARTIE
Miturová, M. (2042) – Danelia, M. (2259)
ME mládeže 2011 (D18) (2), 12.09.2011
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sc4 e6 7.Sb3 Jc6 8.Se3 Se7 9.De2 Dc7 
10.0–0–0 Ja5 11.g4 b5 12.g5 Jxb3+ 13.axb3 Jd7 

XABCDEFGHY
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14.Jf5! Velmi pěkná a typická sicilská oběť jezdce. Přestože statistiky hovoří jenom trochu 
lépe pro bílého, bránit černou pozici je opravdu hodně náročné.  14...exf5 15.Jd5 Dd8 
16.exf5©  Přestože  má bílá  pouze  jednoho pěšce za  figuru,  má za  ni  plnohodnotnou 
kompenzaci.  16...Sb7  17.f6!  Je  velmi  důležité  rozbít  černou  pozici,  aby  se  černý  král 
neměl  kde  schovat.  17...gxf6  18.Vhe1!  Sxd5  V  podstatě  vůbec  nelze  18...0–0  kvůli 
19.Sb6! Jxb6 20.Jxe7+ Kh8 21.gxf6± a bílý získá obětovaný materiál zpátky i s úroky (resp. 
černý chtě nechtě musí získaný materiál vrátit zpět). 19.Vxd5 Vg8 20.h4 Vc8 21.Kb1! I v 
takovéto pozici není od věci profylaktický ústup krále. 21...Kf8 22.f4 
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Černá  sice  má materiálně  čistou  figuru  navíc,  ale  její  pozice  je  velmi  děravá,  figurky 
pasivní  a  král  cokoliv  jiného  jen  ne  dobře  schovaný.  Až  někam  sem  hrála  Magda  v 
podstatě z přípravy, což ovšem nijak nesnižuje vysokou úroveň této partie: už jenom jit 
do varianty se spíše poziční obětí jezdce chtělo pořádný kus odvahy! 22...Vc6N 22...Vg6!? 
23.Sd2 Určitě se dalo hrát i 23.Sd4!?, ale z d2 střelec může navíc pokukovat po políčku 
a5, čili i tento tah má své výhody. 23...Jc5 24.Dh5 Je krásné sledovat, jak bílá pomalu ale 
jistě zesiluje pozici a černá proti tomu nemůže prakticky nic udělat.  24.Sa5!?  24...Vg7 
25.Sc3 b4  Zoufalý pokus,  ale  asi  už  neumím černé poradit  něco lepšího.  26.Sxb4 Je6 
27.Dh6  Tady  bylo  možná  objektivně  silnější  27.Df3!?  27...Kg8  Samozřejmě  nešlo 
27...Jxf4?  kvůli  28.gxf6 Sxf6  29.Dxf4+-,  ale  déle  mohla černá vzdorovat  po 27...fxg5!? 
28.Sa5 Dd7  Po tomto tahu se černá pozice  definitivně rozpadne.  Avšak  najít  nejlepší 
28...De8 29.f5 Vxc2! je obzvláště v časové tísni prakticky nemožné. 29.f5 Teď totiž černá 
nezabrání  ztrátě figury.  29...fxg5  29...Jf4  30.gxf6 Sxf6 31.Dxf4+-  30.fxe6 fxe6 31.Vxe6 
gxh4 32.Sc3+- 
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Přestože má černá stále ještě pěšce navíc, její pozice je již zcela beznadějná. 32...Vg3 Teď 
už stačí pouze spustit matový útok: 33.Vh5! Sd8 34.Ve8+! Kf7 Nebo 34...Dxe8 35.Dxh7+ 
Kf8 36.Vf5++- 35.Vf8+ Velmi pěkný výkon naší reprezentantky! 
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