
1.kolo regionální soutěže E – 19.10.2008 
 

Sedlčanské áčko po loňském sestupu by opět rádo postoupilo zpátky do regionálního 
přeboru. O postupových šancích mohlo napovědět už první kolo, kdy naši hráči vyrazili do 
Brodců k zápasu s místním céčkem. Podle slov kapitána Milana Šurnického to byl zápas bez 
problémů, soupeři získali první body až za rozhodnutého stavu 3:0 pro Sedlčany. 

 
JAWA Brodce C  1,5 – 3,5 Sedlčany A 
Jukl Karel   ½ Šurnický Milan 
Dvořák Josef  0-1 Maroušek Jiří 
Vacek Josef  1-0 Vopat Jan 
Třebický Jiří  0-1 Cihlář Oldřich 
Bumbálek Radek 0-1 Krůta Michal 
 

Béčko vyrazilo ke svému zápasu do Neveklova, kam byl přeložen domácí zápas 
z důvodu voleb ve hrací místnosti. Utkání mělo podobný průběh jako zápas áčka, bohužel ale 
rychle skórovali soupeři. Než jsem se jako nehrající řidič vrátil z procházky Neveklovem, 
bylo rozhodnuto. V partiích Kutila, Červenky a Vyterny měli soupeři takovou materiální 
převahu, že naši hráči byli nuceni partie 
vzdát. Za stavu 0:3 neměl důvod Petr 
Kozel odmítnout remízovou nabídku 
L.Laubachera. A protože partie Král – Fejt 
byla teprve v šestém tahu (v 10:30 ☺), 
vydali jsme se na prohlídku zámku 
Tloskov, kde mimo jiné sídlí diagnostický 
ústav pro mládež. Pohrůžka prohraným, že 
je tam příště nechám, možná zapůsobila. 
Uvidíme ☺. 
 

Po návratu se mi na pozici Marka Fejta nekoukalo špatně. Vývin sice nic moc, ale 
čtyři pěšáci navíc by už měli rozhodnout. V pozici na diagramu černý (Fejt) zahrál 1. … Dg4 
a podle mě (i podle Fritze) je pozice vyhraná. Pavel Král si myslel to samé (podle jeho slov 
po partii) a rozhodl se před vzdáním zkusit trochu kalit vodu. 
 

 
 



Partie pokračovala 1. … Dg4 2.Sxh7+? Kf8 3.Dd2? Jxh7 4.Sxg7? Kxg7 5.Jxh7 Kxh7 6.Vc3 
Sd6 7.Vh3+ Kg8 8.Va4  (ty otazníky tam přidal Fritz ☺) 
 

 
 
Až sem se Marek bránil celkem přesně. Zdálo se mi, že by tam bílý mohl něco najít, ale třeba 
po 8. … Sf4! nemá co hrát. Bohužel Marek „vymyslel“ samomat : 8.Ve1+ 9.Dxe1 Dxa4 
10.De8+ Kg7 11.Dh8+ Kg6 12.Dh6+ Kf5 13.Vh5+ Ke4 14.De3++.  �  � � 
 
Tak tedy : 
 
Sedlčany B         0,5 – 4,5 Neveklov 
Kutil Pavel  0-1 Řehoř Jan 
Fejt Marek  0-1 Král Pavel 
Kozel Petr   ½  Laubacher Luděk 
Červenka David 0-1 Škvor Jiří 
Vyterna Pavel  0-1 Křížová Marie 


