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Šachista TJ Spartak Adamov Martin Handl vyhrál Vánoční turnaj Ve sloupu a řká:,

JAN CHARVAT

sloup' Ad.afimv _v poslecbím
kole stačilo uhlát remÍzu a ví-
těZství v turnaji měl v kapse.
Na alruhé straně šachovnice
proti Martinovi Handlovi
ovšem seděljeho ťimo\rý kole-
ga z TJ Spartak Adamov Pavel
Masák. Ten tlokázal v minulos-
ti šacho]rý vánoční turnaj ve
sloupu wbrát pětkrát v řadě.
Tentokrát ho však i závétečná
remíza s Handlem odsuiula až
na páté místo. z turnaiového
vítězství se tak nakonec rado-
val Handl. ,,Mám velkou ra"
alost' s vitězstvim v tumaji
jsem totŽ moc nepočítď. Při-
šeljsem si prostě zahrát," řeld
Hanď'

z devíti partiíjste uhrál o ln bodů.
Toje slušď výkoB-

sedm partií jsem whrál a
jen dvaklát remizoval. Musím
ale říď' Že j sem měl štěstí na
los. Několik silných hráčů se
mi totiž vyhnulo. Ale i to patřÍ
ke bře. Na druhou stranu se ale
ostatním paptorr'jm favori_
tům příliš nďďiIo a já toho
vyuŽil.

Radost z tumajového vítězství byla
urótě o to větší, že pohár prc vftěze
jste si ze sloupu odvážel vůb€c pG
prvé' že?

Pohár zYánočního turnaje mÍ chyběl
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ponÁn pno vÍrĚzr. šachista MaÉin Handt z TJ spaftak Adamov po-
.přvé vyhÍál vánočnítuÍmj ve sloupu. Foto: Pavel NoVák

Na okrcse jsem všechny vět-
ší turnaje v minulosti whrál.
Jen ten vánoční ve sloupu mi
unikď. Nejlépejsem zde skon-
či.l těsně tlruhý na pomocné
boaly za Liborem Cbloupkem.
Tentokrátjsem mu to oplatil a
nechď ho až za sebou. vzal to
ďe sportovně a glatulovď mi.
Pohá.r z vánočního turnaje ve
sloupu mi chyběl ve sbÍrce tro-
fejí z okresnich turnajů. Teďje
kompletní.

Která paltie býa pfo vás nejtěžšl?
v osmém kole jsem hŤlí1 s

Milanem Ševčíkem z Lipovce'
Hrál dobře a citil šanci. Jestli
j sem chtél myslet na první
místo, nuselj sem ho porazit.
Když člověk musí hiát na sílu,
je poal větším tlakem' Tohle by-
la asi nejtěžší partie.

v posledním kole s Pavlem Masá-
k€mviáÍ lř stačila m iunajový
třiunrf remÍza.'.

Šlojen o to, neudělat něja-
kou hloupou chybu. Naštěstí
jsem si tu partii pohlítlal a re-
mizoval.

s Adamovem hřaiďe ve dÍuhé lize a
jste na s€stup Je áďram reáltú?

Loni jsme byliv podobné si-
tuaci a nakonec se zachŤánili.
Doufám, že se nám to povede i
letos.


