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Milan Šurnický – kapitán áčka onemocněl, a tak jsme sestavu na nedělní zápas dávali 
dohromady s Karlem Hončíkem. Překvapivě bylo ochotno hrát sedm (!) hráčů – rozhodli jsme 
se vyslat hráče 2-6 ze soupisky. Až potud vše vypadalo dobře. Bohužel v neděli ráno se bez 
omluvy nedostavil Jirka Maroušek a v 8:30 už nebyli náhradníci k zastižení. Oslabená sestava 
(Mandovec, Vopat, Cihlář, Brož) si dojela pro výprask 0,5-4,5 do Benešova od tamního 
céčka. Remízu uhrál Cihlář. 

 
Béčko přivítalo v klubovně Kulturního domu Struhařov B. Proti tomuto družstvu naše 

béčko v minulosti vždy bodovalo. Bohužel nevhodný termín den před svátečním pondělkem 
probral naši soupisku (rodinné návštěvy apod.) a my nastoupili ve sestavě Kutil, Kozel, 
M.Vyterna, P.Vyterna a Spilka. Podobné problémy měl naštěstí i soupeř a jisté šance jsme 
tedy měli. Než jsem dopsal zápisy o utkání stihl Jára Spilka porazit posledního hráče 
soupisky Struhařova Hrůšu v partii vzor žákovská liga (1-0). Bratři Vyternové měli soupeře 
o něco těžší. Pavel se odvážně pustil do útoku pěšci před vlastním králem, což soupeře 
vyprovokovalo k oběti figury s matovým koncem (1-1). A Mirek bohužel podlehl neexistující 
hrozbě ztráty figury a figuru si skutečně nechal sebrat (1-2). Pavel Kutil nastoupil proti Karlu 
Ježdíkovi (ELO 1498) a partie se mu podařila. Vytrvalým vylepšováním pozice postupně 
sebral soupeři dva pěšce. I přes nepřesnost v koncovce (která ale pouze oddálila výhru o 
několik tahů) zaslouženě vyhrál (2-2). 
 

O všem tedy měla rozhodnout partie 
Petra Kozla se Zdeňkem Zimovčákem (ELO 
1576) , nejsilnějším hráčem sestavy 
Struhařova. Petr sice ne úplně korektně 
obětoval figuru ale potom přesnou hrou 
přinutil soupeře k příliš pasivní hře a partie se 
dostala do pozice (viz diagram) – soupeř 
zaostával ve vývinu a měl dost odkrytého 
krále. Po 1.Sxd5 zahrál Petr nepřesně 1. … 
Dxd5 a po 2.Dxd5 cxd5 mu vyměněná dáma 
v útoku chyběla. Po několika dalších chybách 
bohužel prohrál (2-3). Ale po správném 
pokračování 1. … Vf6 ! má bílý velké 
problémy s hrozbou Vf2+ a v partii by bojoval 
o záchranu. 
 
Konečný výsledek : 
 
Sedlčany B  2-3 Struhařov B 
Kutil Pavel  1-0 Ježdík Karel 
Kozel Petr  0-1 Zimovčák Zdeněk 
Vyterna Mirek 0-1 Veselý Tomáš 
Vyterna Pavel  0-1 Kurel Miroslav 
Spilka Jaroslav 1-0 Hrůša Petr 
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