ŠK KDJS Sedlčany B – Sokol Neveklov 5 : 3
Sokol Neveklov patří mezi soupeře, proti kterým se Sedlčanům dlouhodobě nedaří. Proto jsme se
snažili postavit co možná nejsilnější sestavu, abychom tentokrát uspěli a zvídavě jsme vyhlíželi,
s jakou sestavou přijede soupeř.
Zápas začal rychlou výhrou Ivo Šimáka. Jako další vyhrál Karel, který přehrál elově silnějšího hráče a
záhy jsme se ujali vedení 2:0. Bohužel pak prohrál Jirka Mandovec, Jirka Maroušek si nechal dát ve
vyhrané pozici mat a rázem bylo vyrovnáno na 2:2. Po třech hodinách jsme dokonce prohrávali 2:3,
poté, co Ondra v královské indické nenašel recept na útok černého na dámském křídle.
Na 3:3 vyrovnal Radek, který odvážně obětoval kvalitu, přičemž kompenzací mu byl pěšec a dobrá
pozice s aktivní hrou. Soupeř pak přehlédl ztrátu pěšce, jeho pozice se začala pomalu hroutit a
v časové tísni se vzdal. Dvě minuty nato zaknihoval výhru Jan Sadil, čímž zajistil minimálně zápasovou
remízu. Neměl to ale jednoduché, soupeř obětoval figuru za 3 pěšce a pozice vypadala všelijak.
Nakonec se však převaha přesunula i s pomocí soupeře na stranu našeho hráče, čehož dokázal využít
k zisku důležitého bodu.
O tom, jestli zápas skončí naší výhrou nebo remízou, rozhodovala dramatická partie na druhé
šachovnici mezi Romanem Šimákem a Oldřichem Sládkem. Náš hráč si vybudoval aktivní pozici,
kterou přetavil v zisk kvality a zdálo se, že jen otázkou techniky dotáhnout partii do zdárného konce.
V časové tísni však Roman přehlédl ztrátu věže a přihlížejícím z řad domácího týmu vstávaly vlasy
hrůzou na hlavě. Naštěstí pozice domácího borce byla tak aktivní, že umožnila materiál dobrat
částečně zpět a partie vyústila do koncovky V + 3p na straně černého, proti J + S na straně bílého.
Roman pak obětoval věž za jezdce a vzniklou koncovku dotáhl do vítězného konce.
Pěkný a dramatický zápas skončil vítězstvím sedlčanských barev a béčko je tak po třetím kole stále
bez prohry se ziskem 7 bodů za dvě výhry a jednu remízu. Příští kolo se hraje 10.12. opět
v Sedlčanech a soupeřem bude Šachový klub Říčany G.

ŠK KDJS Sedlčany B
Doležel Radovan
Šimák Roman
Hlaváček Ondřej
Sadil Jan
Maroušek Jiří
Mandovec Jiří
Staněk Karel

1
2
3
4
5
6
7
8 Šimák Ivo

2068
1772
1795
1723
1709
1529
1613
1506

5:3
1:0
1:0
0:1
1:0
0:1
0:1
1:0
1:0

1
2
3
4
5
6
7
8

Sokol Neveklov
Svoboda Jaromír
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