ŠK KDJS Sedlčany C - ŠK při MěÚ Hostomice
Na utkání proti Hostomicím se nám podařilo díky kvalitnímu lobbingu kapitána postavit
respekt budící sestavu. A bylo toho věru zapotřebí. Konec soutěže se blíží, bodů pomálu, komu
by se chtělo placatit se ve spodních patrech tabulky? Hosté přijeli velmi brzo a byli tak svědky
toho, jak osamělý kapitán staví figurky na šachovnice a chystá hodiny. Kde jsou ty doby, kdy
bylo pravidlem, že se domácí scházejí nejpozději půl hodiny před zahájením. Ještě, že ten Petr
vždycky připraví partiáře a zápis o konaném šachovém utkání! Ale dosti stesků na
nedisciplinovaný tým a pojďme stručně k průběhu utkání.
Hosté se dostali po dvou hodinách do vedení na čtvrté šachovnici. Bylo to naštěstí naposledy,
kdy v utkání vedli. Na 1:1 vyrovnal na páté Míra. Soupeřovo elo bylo sice malé, ale podle toho,
co jsem viděl, tak hrál velmi dobře a i Míra jeho výkon ocenil. Roman svého soupeře postupně
přehrál a přešel do vyhrané pěšcovky, ve které soupeře vytempoval. Jenda sehrál černými
zajímavou partii, podle Romana byla jeho pozice neestetická, což ovšem Roman formuloval
poněkud expresivněji. Nu, estetika je otázkou názoru, faktem však je, že náš hráč vyvinul velký
tlak po sloupci f, což hostomický hráč neustál a fatálně chyboval.
Nejdelší partii jsem sehrál, což v této sezoně není nic neobvyklého, já. Průběh bych popsal
takto: kvalitně sehrané zahájení, vzrůstající tlak na královském křídle; soupeř hledá protihru
na křídle dámském. Nekorektní oběť střelce na h6 (za dva pěšce), holý král, hrozby. Ve chvíli,
kdy se soupeř nadechoval k obratu přichází jeho chyba a figura je zpět. Hostomický hráč však
nic nevzdává a rozjíždí pěšce „e“ a „f“, kteří se dostanou, díky mému nepřesnému bránění
(časová tíseň), až na třetí, resp. druhou řadu. Poté přece jen vynikající obranný tah, výměna
dam, útok se rozpadá a jde se do věžové koncovky se dvěma, po další nepřesnosti s jedním
pikem navíc. Ti moji jsou však spojení a brání je jenom soupeřův král. Takže v 13.30 přece jen
bod pro mě a konečných 4:1.
Podobný výsledek by se nám líbil i za dva týdny v Mníšku pod Brdy, tak uvidíme, jak kvalitní
bude kapitánův lobbing za co nejlepší sestavu.
Pavel Sadil
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1

Šimák Roman

1772

1:0

Placheta Rostislav

1655

2

Sadil Jan

1723

1:0

Klán František

1481

3

Sadil Pavel

1507

1:0

Budil Stanislav

1407

4

Šimák Ivo

1506

0:1

Klán Ladislav

1409

5

Vyterna Miroslav

1549

1:0

Fatka Jan

1090

