
Sedlčany C - Mníšek pod Brdy 2 : 3 
Se šachisty z klubu Mníšku pod Brdy jsme se ještě neutkali, tedy alespoň ne během mé krátké šachové 
kariéry. Jejich základní sestava vzbuzuje respekt, proto  jsme rádi využili služeb dvou volných hráčů z 
áčka, Ondry a Romana. 

 
Zde je ve stručnosti průběh zápasu a pár postřehů k  jednotlivým partiím. Ivo postavil, slovy Ondry, 
čínskou zeď, jednu chvíli byli na šachovnici pěšci na b6, c6, d6, e6, a klasicky hrál dlouho bez rošády. 
Potom v zamotané pozici ztratil figuru, čehož soupeř dokázal využít: 0:1. Poslední  desku hájil Patrik 
Fiala a musím poznamenat, že k partii  přistoupil velmi zodpovědně. Dlouho se hrálo vyrovnaně  se 
šancemi na obou stranách. Rozhodlo to, že si Patrik  nechal zavřít věž na a-sloupci, z čehož se 
nevykroutil bez  ztráty materiálu, i když to celá věž nebyla. Přesto si  náš hráč zaslouží za dnešní výkon 
pochvalu. Pokud bude k partiím přistupovat tak jako dnes, jistě své šance příště využije. Přesto však cca 
po 3,5 hodinách 0:2. 

 
Roman hrál černými svou oblíbenou holandskou (nevím, co na ní vidí ☺). Ovšem mníšecký hráč sehrál 
toto  zahájení zkušeně, využil Romanovy nepřesnosti, kdy zahrál c5 bez přípravného a6 a obsadil pole 
d6  jezdcem,  kterého  později  proměnil  ve  volného  pika a s Romanem  to  vůbec  nevypadalo  dobře. 
V dalším průběhu však bílý zvolnil, zahrál několik pasivních tahů, náš hráč našel  protihru, svou šanci už 
nepustil a proměnil ji v náš první bod. 1:2. Já jsem se poprvé ve vážné partii pokusil zahrát tzv. Colleho 
systém, ovšem soupeř zhatil mé plány tahem Sg4. Po hromadných výměnách jsem stál o něco málo 
aktivněji, než můj soupeř, jemuž navíc rychle ubýval čas. Svou převahu jsem přetavil v zisk pěšce, 
načež partie dospěla do věžové a poté, co jsem ne zrovna nejchytřeji vyměnil věže, do pěšcové 
koncovky. Držel jsem soupeřova krále na 6. řadě a naivně jsem si myslel, že má prostorová převaha 
automaticky zajišťuje výhru. Chyba lávky. Přehlédl jsem pěšcový průlom, partie se rázem otočila o 180 
stupňů a já bojoval o holý život. O osudu partie ovšem obvykle rozhoduje poslední chyba a tu přece jen 
nakonec vyrobil můj soupeř. Se štěstím 2:2. 

 
Nešťastníkem zápasu byl Ondra Hlaváček. Ondra měl nabídku remízy, i když měl pika míň, snad jako 
první.  Vzhledem  k pozicím  na  jiných  šachovnicích, kde  se  pozice našich hráčů nedaly nazvat 
pohodlnými ani náhodou, se Ondra po poradě s kapitánem rozhodl hrát dál řka, že nějaké slabiny v 
táboře soupeře vidí. Mníšecký hráč si udržoval prostorovou převahu, přičemž určitou kompenzací 
našeho borce byl špatný střelec soupeře. Podle mého názoru Ondra propásl šanci zablokovat střelce 
úplně, ten se v samotném závěru rozehrál,  a  nakonec po bezmála  šesti  hodinách (!!) definitivně  
rozhodl. Přesto bych chtěl na Ondrovu adresu říci: Takto se bojuje za barvy sedlčanského klubu! Ondro, 
díky, příště to určitě vyjde, takováto zkušenost se jednou zúročí. 

 
Takže obrat se nekonal, nakonec 2:3, ale jinak to byl velmi pěkný a dramatický zápas, který zvedal 
diváky ze sedadel. Příště nás čeká zápas venku, a to až v dalekých Zdicích. 

 
Fotky (taky pár fotek z áčka): http://pavel19.rajce.idnes.cz/Sedlcany_C_-_Mnisek_pod_Brdy/  

 Pavel Sadil 

KDJS Sedlčany C   ŠK Mníšek pod Brdy 

Hlaváček Ondřej (Z,V) 1795 0 - 1 1725 Chudáček Vladimír (Z) 

Šimák Roman (V) 1772 1 - 0 1632 Brabec Jaroslav (Z,H) 

Sadil Pavel (Z) 1507 1 - 0 1601 Křivan Václav (Z) 

Šimák Ivo (Z) 1506 0 - 1 1518 Loučan Jan (Z) 

Fiala Patrik 1126 0 - 1 1407 Novák Vladimír 
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