Ako sa to mohlo stať
(očami vedúce družstva Tomáša Peričku)
Klubové ciele boli jasné, čo najskôr sa zachrániť a potom v pokoji dohrať sezónu a pokúsiť sa o čo
najlepší výsledok. Môj tajný cieľ, zabojovať o postup, sa stretáva s ťukaním na čelo a poznámkami
„Ti ...“ . Ale ja si myslím svoje.

Krok jedna: Súpiska
Dostal som voľnú ruku na tvorbu súpisky, čo bolo na jednej strane super a na druhej zodpovednosť.
Tvorba začína. Na jednotku Andrej, dvojka Jožo, trojka Marek, štvorka Maťo, päťka Olo, šestka Jogo,
sedmička Fero, osmička Filip. Ako náhradníci Dušan, Kimi, Tibor, Paťo ... . S takýmto nástrelom som
začínal a po triezvom uvážení som musel konštatovať že nás čaká tvrdý boj o záchranu. Potom prišli
ďalšie, nie príliš povzbudivé informácie. Kimi ide študovať zimný semester do Poľska a môže hrať až
posledné štyri kolá a Olo s Maťom prestúpili do Čadce, aby tam mohli hrať extraligu. Priznám sa, mal
som chvíľu hlavu v smútku. V najhoršom ma však kopla múza. Čo keď Kimiho neúčasť v prvej polovici
sezóny využijem a dám ho vysoko do základu. Hovorím si môže byť, ale chcelo by to ešte nejakú fintu.
Čítam si zoznam hráčov a oči mi padnú na Tibora, nikoho sa nebojí a pri jeho hernom štýle urobí
približne toľko isto bodov či bude hrať dole alebo hore a ostatných posunie dole a budeme mávať
zápasovú taktiku hore udržať a dolu bodovať. Je rozhodnuté. Jedna Andrej, dva Tibor, tri Kimi, štyri
Jožo, päť Marek, šesť Martin, sedem Fero (ako LA), osem Paťo (aby boli Olo a Jogo mimo základ),
deväť Olo, desať Jogo, .... . Táto zostava sa mi už pozdáva a môžem začať snívať.

Krok dva: Smolný začiatok

ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava ŠK Osuské 4 : 4

Prvé kolo, za súpera sme dostali nováčika z Caissy Bratislava, zápas sme mali pod kontrolou. Andrej
na jednotke remizoval s Maslíkom, Oliver s Jogom vyhrali, Dušan remíza, Tibor s Mišom prehrali. Stav
zápasu 3:3 hráme posledné dve partie Maťo s Marekom, Maťo remi a Marek dáva vo vyhranej pozícii
pat. Konečný výsledok 4:4. Škoda, tieto body mám môžu na konci sezóny chýbať.

Krok tri: Prvá výhra

ŠK Doprastav Bratislava ŠK Osuské 2½ : 5½

Pred domácim dvojzápasom som v slabej chvíľke povedal, že ak 2x porazíme Slovan tak dopíšem na
súpisku Ing. FM Miroslava Roháčka, spoluhráči v klube mi hovorili že je to nemožné. Čo som hneď
využil a stavil sa o basu piva, čiže Plzne.

Krok štyri: Vydreté víťazstvo

ŠK Osuské ŠK Slovan Bratislava B 4½ : 3½

Prvý domáci zápas a hneď súper zvučného mena, Slovan, síce „B“ ale predsa. Družstvo nabité
skúsenosťami. Súper prichádza. Jeden, dva, tri, ...., šesť, sedem ! Napočítali sme iba sedem hráčov.
Pekný darček na úvod, už od výkopu vedieme 1:0. Zápas sa vyvíja dobre, nikde nestojíme horšie. Prvý
dohráva Marek. Stál po otvorení lepšie, nepokračoval najpresnejšie a súper skúsene vyrovnal, remíza.

O chvíľu pridáva Jogo celý bod, bohužiaľ Fero si nevšimol peknú taktiku a prehráva. Časovky sú za
nami, môžeme bilancovať. Maťo pomstil tatka, Tibor neudržal vežovku bez pešiaka, Olo si vo vyhranej
pozícií nechal dať večný šach. Andrej dosiahol s Petránom vyhranú pozíciu, ale v časovke
nepostupoval najlepšie a po kontrole bezpečne remizoval. Vyhrávame 4,5.

Krok päť: Faktor Tibor

ŠK Osuské ŠK Slovan Bratislava C 4½ : 3½

V nedeľu odveta proti Slovanu. Tentoraz Slovan „C“ si trúfol prísť na Osuské, nič nepodcenil a postavil
8 hráčov. My sme nastúpili bez Jablonických, ktorých zastúpili Filip a Dušan Hečko. Prvá obchádzka.
Andrej dostal s Čertekom pozíciu bez protihry, čo je veľmi nebezpečné. Tibor stojí nejasne, ale
povedal že to neprehrá. Tak uvidíme. Jožo stojí rovne. Olo má privyhranú pozíciu, už len vyhrať. Jogo
ušiel hrobárovi s lopaty, keď Kováč nevidel 20.Sxf7!! a má asi rovinu. Uško vyzerá že zopakujú 3x
pozíciu, je to na súperovi. Filip stojí na výhru a Hečko má pozíciu kde buď vyhrá alebo remi. Skončili
prvé partie. Jogo remi, Filip a Olo vyhrali. Andrej je pod silným útokom, Tibor stojí hodne podozrivo,
Mišo má remi, Uško má dámu za vežu a strelca, súper má iniciatívu, uvidíme ako to dopadne, Dušan
hrá stále na dva výsledky. Tik tak bum! Tibor vyhral na čas, keď Dolnák nestihol zahrať ťah po ktorom
je 3x opakovaná pozícia. Vedieme 3,5. Andrej podľahol útoku, Jožo a Dušan bezpečne zremizovali
máme 4,5. Uško to nakoniec neustál, ale aj tak sme vyhrali 4,5. Sľub je sľub, idem prehovárať.

Krok šesť: Mirova premiéra a štastná remíza

ŠK Osuské Lokomotíva Trnava 4 : 4

Plzeň je doma a Miro na Osuskom. Nastupujeme na zápas plný odhodlania a s jasným cieľom zvíťaziť.
Rýchlo remizovali Jogo a Andrej, bohužiaľ Marekovi nevyšlo otvorenie a prehráva svoju jedinú partiu
za sezónu za nás, škoda. U Tibora sa ako vždy dejú veci, najskôr nekorektne obetuje, bojuje o remízu
aby neskôr donútil blicaním Banga podložiť figúru. Maťo bezpečne vyhráva, Fero skúsene remizoval.
Bohužiaľ Rasťo nezvláda králku, však sa to bol teraz aj doučiť, a prehráva. Všetko leží na pleciach
novej posily. Ako bude hrať on, tak skončí aj zápas. Miro to skúša sprava, zľava, ale súper drží.
Nakoniec po tuhom boji a vyčerpaní všetkých možností končí partia a aj zápas zaslúženou remízou.
Víťazná premiéra sa tento krát nekonala.

Krok sedem: Bojovník Andrej

ŠKS Považská Bystrica ŠK Osuské 3 : 5

„Brať dámu, to sa mi zdá také plytké“, povedal si Rasťo, radšej zobral pešiaka a remizoval. Bezpečne
vyhrali Maťo a Jogo. Fero, Olo a Jožo remizovali. Andrej uhral časovku, má kvalitu viac ale Motúz má
silný tlak. Andrej však všetko ustál, bojoval ako lev a zvíťazil. Vyhrávame a držíme kontakt s čelom
tabuľky.

Krok osem: Jogo boduje

ŠK Osuské ŠKŠ Dubnica n/Váhom B 5½ : 2½

Ďalší ťažký zápas, hostíme rezervu Dubnice. Družstvo elovo slabé, ale nesmierne skúsené
a nebezpečné. Situácia málo vídaná, na všetkých šachovniciach, okrem poslednej, máme výraznú
elovú prevahu. Dúfam, že ju potvrdíme. Prvý odhad je výborný, nikde nestojíme horšie. Jožo, Marek,
Maťo, Jogo a Uško majú výborné šance na výhru. Andrej, Miro a Olo asi remi. Prvý končí Andrej.
Vzhľadom na vývoj zápasu je remi gut. Chvíľu na to skóruje Maťo a Uško sa bojí hrať ďalej výrazne
lepšiu koncovku, remíza. Marek s prehľadom vyhráva štvorvežovku s pešiakom viac, Olo udržal

čiernymi Bombeka. Bohužiaľ Jožo prehliadol elementárnu taktiku a vo vyhranej pozícií stratil dámu.
Našťastie nás táto strata moc nebolí, Mirov súper sa totiž zbláznil a „peričkovsky“ obetoval, pre Mira
to už bude hračka. Jogo bol ale rýchlejší a skóroval skôr ako Miro.
Po 7.kole sme druhí, bod za NŠK Nitra. Z posledných štyroch kôl hráme s prvým, tretím, štvrtým
a nevyspytateľnou Prievidzou. Ak všetko vyhráme, tak sa sen premení na skutočnosť. Využívam
možnosť aj po 7.kole dopísať hráča na súpisku. Posilnili sme sa o IM Michala Mészárosa. Keď je to tak
blízko, prečo sa o to nepokúsiť. Kto vie, kedy sa podobná šanca môže zopakovať.

Krok deväť: Prvá skúška – úspešná

AŠK Trogár Nitra ŠK Osuské 2 : 6

Prvý výjazd do Nitry. Prvá vážna skúška. Trogár dokázal poraziť aj Gabčíkovo aj NŠK, za čo sme im boli
vďační, ale práve teraz stoja medzi nami a extraligou, treba zvíťaziť. Pri nahlasovaní zostáv sme sa
potešili, nehrá Pacher, Gennadij, Briestenský ani Báňas. To musíme dať. Pokyny sú jasné hore udržať
a dole bodovať. Začali sme výborne. Tibor rýchlo remizoval, čo bolo super, Andrej udržal s prehľadom
Chovana a dole sme začínali mať jasne navrch. Maťo dostal z otvorenia aktívnu pozíciu s útokom na
oslabeného kráľa, Filipovi sa podarilo získať dve figúry za vežu a technickú koncovku. Jogo hrá Sicílsku
s opačnými rošádami, opticky vyzerá byť rýchlejší. Marek má útok, ale je to ešte divoké. Maťo a Filip
bezpečne skórovali, Marekov súper nevyužil všetky možnosti obrany a bol nútený kapitulovať, Kimi
bezpečne zremizoval. Jogo niekde v útoku stratil nejaké tempá a razom stojí na prehru, bojuje ako lev
až mu nakoniec súper v časovke podloží figúru a neskôr aj vežu. Miro sa snaží vyhrať lepšiu vežovku
ale po tuhom boji remi. Ešte tri krát vyhrať a sme tam.

Krok desať: Zápas sezóny a smolná remíza

NŠK Nitra ŠK Osuské 4 : 4

Zápas o všetko. Nastupujeme na jednotke s Mišom, zo zostavy pre chorobu vypadol Jožo, ktorého
nahradil Hečko. Prvé hodnotenie zápasu, na jednotke podpísaná remíza, Andrej otvoril pozíciu,
uvidíme ako to dopadne, Miro začína mať navrch, bohužiaľ Tibor už je prehraný, Marek stojí o trochu
lepšie, Maťo má figúru viac ale je pod útokom, Jogo stojí vyrovnane, Hečko čiernymi v otvorení
skúsene vyrovnal a už stojí lepšie. Zápas máme zatiaľ pod kontrolou... Andrej bohužiaľ bojuje o remi,
Miro vyzerá že zavesí, Tibor to hodil psovi, Marek asi remi, Maťo by mal vyhrať, Jogo asi remi, Dušan
Hečko stojí jasne lepšie. Vyzerá to na 4,5 pre nás. Bohužiaľ prichádzajú časovky. Andrej stojí na
prehru, Miro nevidel peknú obeť a začína stáť horšie, Marek remizoval, Maťo vyhral, Jogo remizoval
a Hečko hrá na výhru. Konečný stav 4:4 je pre nás strata, postup už nemáme vo vlastných rukách,
musíme veriť v zakopnutie NŠK Nitra.

Krok jedenásť: Šťastie praje pripraveným

ŠK Osuské ŠK OÚ Russel Gabčíkovo 4½ : 3½

Posledné dva domáce zápasy odohráme dokonca online. Žeby to bola generálka na extraligu? Po
príchode odovzdaní zostavy Gabčíkova som sa zľahka potešil, neprišiel Farkaš. Tímová taktika bola
jasná, dole treba urobiť aspoň 3 body a hore udržať. Zápas sa vyvíja dobre, Maťo stojí lepšie, Olo a
Jogo stoja hneď od otvorenia na hranici výhry, dokonca aj Tibor stojí, ani v jednej partii nie sme
ohrození. Druhý odhad už nie je taký povzbudzujúci. Andrej stojí o trochu lepšie, Miro má pešiaka
menej, súper slabého kráľa a brutálnu časovku, Tibor to prehnal s optimizmom, nekorektne obetoval
a stojí na prehru, Jožo má kvalitu viac, Marek remizoval, Maťo vypustil výhodu, jeho pozícia je asi
rovná, bohužiaľ má strašnú časovku. Olo bezpečne vyhral, bohužiaľ Jogo nejako stratil niť a s ňou aj

veľkú časť výhody. Vyzerá to hocijako. A zase tie časovky. Andrej nezbadal zisk figúry a po kontrole
a zjednodušení pozície dal za remi. Mirov súper prežil časovku s pešiakom navyše, Jožo bezpečne
uplatnil kvalitu k výhre. Katastrofa u Maťa, prehliadol skok koňom a prehral jedinú partiu v sezóne.
Jogo sa skúsenosťami dostáva opäť do privyhranej pozície. Stav zápasu je 3:3, potrebujeme Mirovu
remízu a Jogovu výhru. Po viac ako piatich hodinách Miro skúsene zremizuje vežovku bez pešiaka
a Jogo vyhráva. Vyhrali sme 4,5:3,5 a ideme žhaviť mobily. Obrovská senzácia Caissa Bratislava
dokázala zobrať dva body po nás aj Nitre a razom sme kolo pred koncom lídrom tabuľky. Stačí spraviť
ten povestný posledný krok.

Krok dvanásť: Posledný krok nebol najťažší

ŠK Osuské ŠK Prievidza 6½ : 1½

Ako líder tabuľky sme nastupovali do posledného kola s jasným cieľom, vyhrať a zabezpečiť si
historický postup medzi slovenskú šachovú elitu. Prievidza prišla bez Gažíkovcov, čo nám nabúralo
prípravu ale zase prísť bez 1. a 2. šachovnice je dosť veľké oslabenie dokonca aj pre Prievidzu. Opäť
stará známa taktika, hore udržať a dole bodovať. Zápas sa pre nás ani nemohol lepšie začať, Olo už
v otvorení získal figúru, Jogo dostal dvojku strelcov a k tomu pešiaka grátis. Maťo získal iniciatívu.
Bezpečne remizovali Andrej, Jožo a Marek, Olo už vyhral, u Joga a Maťa je to len otázka času.
Vytúžené víťazstvo sa blíži, na skóre nezáleží. Práve som bol v kuchynke „upokojiť“ si nervy, keď
začujem z hracej miestnosti víťazoslávny výkrik „ Je to tam, sme v extralige“. Objímanie, podávanie
rúk, výkriky šťastia a samozrejme žhavenia mobilov. S takýmto úspechom sa je treba podeliť.
Šachový klub Osuské prvýkrát vo svojej histórií postúpil do extraligy. Pre niekoho nemožné, pre mňa
sladká odmena. Veril som v silu kolektívu a kolektív ma nesklamal. Pätnásť minút potom, ako sme
získali 4,5 bodu sa vo dverách objavil Tibor s dvomi fľaškami šampanského. Dokelu ako to mohol tak
rýchlo stihnúť, jáj však pozeral online. Rasťo Nemečkay poslal „víťazný pohár“, Filip prišiel až
z Bratislavy, Andrej sa vrátil z rodinnej oslavy, niektorí spoluhráči sa presunuli po odohraní 3.ligy
k nám.

A OSLAVY MOHLI ZAČAŤ.

