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V sedmém kole regionální soutěže jsme vyrazili navštívit naše šachové 
přátele do Vlašimi. Salonek Sporthotelu je zejména pro mě „domácí hřiště“, 
v minulých letech jsem několikrát hostoval za Vlašim A i B. Vzhledem 
k nejistému počasí jsme do sestavy nenominovali „děti“ Mirka Vyternu a Honzu 
Sadila. Naše sestava tedy byla Havelka, Fejt, Červenka, Hončík a Pavel Sadil. 
Vlašim proti nám postavila také první trojku sestavy (Vykouk, Pazdera, 
Krejčiříková) doplněnou dvěma hráči z konce soupisky (Vašek Voldán, 
Matoušů). Zápasová taktika byla jasná – pokusit se o dvě povinné výhry na 
zadních deskách a po očekávaných ztrátách na 2. a 3. šachovnici o výsledku 
rozhodnu já na první desce. 

 
První hodinu partie vesměs nevybočily z rovnováhy. Pouze David 

Červenka musel s pěšcem navíc čelit velkému tlaku figur své soupeřky. Bránil 
pozici dlouho, ale zkušenější soupeřka svoji prostorovou převahu proměnila 
v celý bod. Prohrávali jsme, ale ostatní partie dávaly větší naději na zisk 
zápasových bodů nám. Na druhé šachovnici Marek Fejt hrál s Jardou Pazderou, 
obávaným nevyzpytatelným hráčem. Jarda vybočil z teorie snad už ve třetím 
tahu, partie dlouho vypadala vyrovnaně. Potom Marek pěknou kombinací využil 
slabé osmé řady soupeře a získal tři pěšce. Po chvíli byl překvapivý bod v kapse. 

 
Mezitím se vyjasnilo i na zadních deskách. Pavel Sadil se ve střední hře 

orientoval lépe, odebral soupeři několik pěšáků a jeho volný kráčel do dámy. 
Pan Matoušů se pokusil zkomplikovat pozici obětí věže, Pavel se nenechal 
překvapit a bylo to 2:1 pro nás. Karel Hončík narazil na překvapivě 
houževnatého soupeře, Vašek Voldán v zahájení nic nepokazil a ve střední hře 
stál asi i lépe. Pak ale nezvládl zjednodušování pozice, ztratil důležité pěšce a 
pozice se rozsypala - 3:1 pro nás. 

 
V mojí partii s Ondrou Vykoukem (mimochodem správcem jednoho 

z nejlepších českých šachových webů) jsem tedy nemusel nic lámat přes koleno. 
Ve střední hře jsem získal kvalitu, soupeř potom v trochu aktivnější pozici 
vytvářel nepříjemné hrozby, které se mi zjednodušením pozice podařilo odvrátit 
a upravit stav zápasu na 4:1. 

Očekávaná vyrovnaná bitva tedy skončila naší výraznou výhrou, zásluhu 
na tom má tentokrát zejména partie Marka Fejta, který rychle vyrovnal na 1:1 a 
ostatní pak mohli své lepší pozice dohrávat ve větším klidu, než za stavu 0:2 ☺. 
 
 
       TJ Spartak Vlašim C       1 : 4      ŠK KDJS  Sedl čany B       
  1    Vykouk Ond řej      1670   0 : 1      Havelka Petr       1919  
  2    Pazdera Jaroslav   1649   0 : 1      Fejt Ma rek         1341  
  3    Krej či říková M.    1569   1 : 0      Červenka David     1306  
  4    Voldán Václav      1250   0 : 1      Hon čík Karel       1467  
  5    Matouš ů Miroslav   1000   0 : 1      Sadil Pavel        10 00 


