KDJS Sedlčany C - ŠK Kovohutě Příbram
V dnešním utkání jsme nastoupili proti dosud neporaženým Kovohutím Příbram. Vzhledem
k nějakým absencím v áčku jsme nemohli využít služeb Romana nebo Ondry a tak jsme v týmu
rádi přivítali navrátilce z dalekých exotických krajin Míru Vyternu. Na páté desce opět
vypomohl Honza Kučera.
Zápas začal s mírným zpožděním, protože příbramští se nedostavili včas, ale vůbec je to
netankovalo. Jako první dohrál Jirka Mandovec, který odehrál docela divokou partii. Se
soupeřem se dohodl asi po 1,5 hodině na remíze. Sice měl pika navíc, ale byl slabý, takže by o
něj stejně asi přišel.
Honza Kučera měl šanci pozici zablokovat a hrát na remízu. To mu ovšem jeho naturel
nedovolil, pustil se dopředu a při oboustranných šancích to byl příbramský hráč, kdo se dostal
do jeho tábora dříve a rozvrátil jeho obranné řady.
Na 1,5 vyrovnal Ivo, který svého soupeře přehrál svou typickou útočnou hrou. Pěkná partie za
strany Iva. Míra stál od samého zahájení hůře a soupeř ho pomalu pozičně přehrál, až došlo
nakonec na nějakou neodvratnou taktiku se ztrátou materiálu, což vedlo k vítězství hráče
Kovohutí. Na to, že si Míra zahrál šachy po delší době, to vůbec nebylo špatné; soupeř byl
docela silný. Jsem si jistý, že se Míra časem opět stane výraznou posilou sedlčanského šachu.
Já jsem dohrával jako poslední, ale cestu k výhře, která by zajišťovala alespoň zápasový bod,
jsem nenašel. Naopak, kolem 30. tahu, kdy už jsem byl v časové tísni, to byl soupeř, kdo
nepříjemně mačkal a já jsem balancoval na hraně prohry. Naštěstí jsem tentokrát chybu
neudělal a po výměně dam vzniklá věžová koncovka již byla remízová. Ještě jsme to až do 44.
tahu zkoušeli, ale již se nic zásadního nestalo.
Takže hegemonii Kovohutí Příbram se nám narušit nepodařilo, tak snad se nám příští kolo,
které hrajeme 28.1. v Jincích, vydaří lépe.
Pavel Sadil
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