
Reportáž ze Zvolského rapidu 
 

V sobotu 22. dubna se čtveřice sedlčanských bohatýrů vydala do Vraného nad Vltavou 
změřit své šachové síly se šachisty převážně z Prahy a Středočeského kraje na 9. ročníku 
Zvolského rapidu. 42 účastníků odehrálo v poklidné a přátelské atmosféře za dohledu 
ředitelky turnaje paní Strakové a hlavního rozhodčího pana Korečka 9 kol tempem 2x20 
minut. 

 
Pohoda před začátkem turnaje 

 
Našim borcům se relativně dařilo a zaznamenali několik pozoruhodných dílčích 
úspěchů: Roman Šimák zapsal v prvním kole remízu s FM Jiřím Gregorem a se čtyřmi 
body a výkonem 1804 skončil 26. Ještě o půl bodu víc získal Ondra Hlaváček a stal se 
nejlepším juniorem turnaje. O čtyři příčky si oproti nasazení polepšil Ivo Šimák, když se 
umístil na 29. místě, o příčku lépe než Pavel Sadil, kterému tak při předávání cen vyfoukl 
knížku o výkladu snů, kolem níž Pavel každou volnou chvilku brousil jako mlsný kocour. 
Z předchozí věty jistě laskavý čtenář vyrozuměl, že každý účastník turnaje byl na závěr 
obdařen malým dárkem (vítězům připadly rovněž ceny finanční v celkové výši 3000 Kč). 
Pavlův nejsvětlejší moment turnaje nastal při výhře nad hráčem s ELO 1848, když 
v sicilské uspěl drtivým útokem pěšců na dlouhou rošádu bílého. 



 
Nejlepší junior turnaje 

 
Vítězem turnaje se stal první nasazený FM Jiří Gregor se 7,5 body, druhé a třetí místo 
obsadili hráči Lokomotivy Praha Michal Větrovský a Bohumil Šimeček. 

 
Stupně vítězů 

 



Naši mladí borci neztráceli čas ani mezi partiemi a využívali každou chvilku k odehrání 
bleskovek a provádění pozápasových analýz se zkušenými a protřelými šachisty. 

 
Roman vs. Forman 

 

 
Ondra zasvěcuje turnajového nováčka Jirku Pavlatu do tajů zahájení 



 
Největší odměnou pro naše borce bylo společné foto s ředitelkou turnaje, paní Janou 

Strakovou a její milý úsměv ☺ 
 

Všichni účastníci zájezdu se jednomyslně shodli, že šlo o povedený turnaj, který si užili 
se vším, co k takovému turnaji patří – zajímavé partie, napínavé boje, spousta známých, 
přátelská atmosféra, dobrá organizace, párky s chlebem a hořčicí, jakož i neotřelé 
průpovídky a komentáře pana Formana. Pořadatelům děkujeme za pozvání a organizaci 
a určitě se sem, pokud to bude aspoň trochu možné, zase příští rok rádi podíváme. 
 
Výsledky: 
http://www.chess-results.com/tnr276730.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821  
 
Pavel Sadil 


