
Derby Sedlčany A – Sedlčany B  4 – 1 
 
Ve čtvrtek 16.října se v naší klubovně hrála předehrávka 2.kola regionální soutěže skupina E. 
Za béčko jsem nenastoupil na první desce já a chyběli i Kozel s Červenkou, ale i áčko hrálo 
oslabené o Marouška, Mandovce a Brože. Výsledek 4-1 vypadá jednoznačně, ale vše mohlo 
být naopak. 
 

1.šachovnice Milan Šurnický 1 : 0 Pavel Kutil 
Panu Šurnickému se nepodařilo zahájení a Pavel mohl opakováním tahu snadno získat cennou 
remízu. Místo toho sebral podezřelého pěšáka a nakonec podlehl útoku na krále. 
 

2.šachovnice Marek Fejt 0 : 1 Jan Vopat 
Ani jeden z hráčů není žádný útočník. A tak partie v poklidu přešla do věžovky (každý věž + 
6 pěšáků) bez výrazné výhody na kterékoliv straně. Marek místo remízových rozhovorů, 
kterým by byl Honza jistě nakloněn, začal zmatkovat a partii jednoduše odevzdal. 
 

3.šachovnice Oldřich Cihlář 1 : 0 Mirek Vyterna 
O.Cihlář přistoupil k partii lehkovážně a čekal na chybu soupeře. Ta ale nepřišla a jemu zbyla 
značně horší pozice. Mirek mohl jednoduchou výměnou získat pěšce, volný sloupec, prostor 
… ale vybral si horší variantu a nakonec podle očekávání zkušenému soupeři podlehl. 
 

4.šachovnice Pavel Vyterna 1 : 0 Michal Krůta 
Michal hrál svoji první partii po mnoha letech a na výkonu to bylo vidět. Pavel svého soupeře 
doslova převálcoval a bod pro béčko byl na světě. Bohužel přišel až za stavu 0:4. 
 

5.šachovnice Karel Hončík 1 : 0 Jára Spilka 
Na poslední desce se hrála nejdivočejší partie. Kdo zná Járu ze žákovské ligy, ten by ho dnes 
nepoznal. K.Hončík sice získal ze zahájení pěšce, ale potom se hrála divoká partie, kdy oba 
útočili na soupeřova krále. Překvapivě přesněji zahrál Jára, pěšce získal zpět dostal se do 
pozice, kdy mohl soupeři sebrat figuru na několik způsobů (netvrdím ale, že by potom vyhrál 
� ). V tu chvíli se mu ale vrátila forma žákovské ligy a partie skončila podle předpokladů 
sázkových kanceláří. 
 
Béčko rozehrálo utkání velmi dobře, bohužel chyby ho připravily o cenné body. V neděli 
zajíždí A družstvo do Brodců C . Béčko si odehraje svůj domácí zápas s Neveklovem 
z důvodu voleb v neveklovské sokolovně. 
 


