
4.kolo regionální soutěže E – 30.11.2008 
 

Další kolo regionální soutěže dopadlo podobně jako to minulé – nic moc. Áčku stále 
chyběl kapitán Milan Šurnický a navíc onemocněl i K.Brož a pracovně zaneprázdněn byl 
A.Mandovec. Sestava na silnou Sázavu tedy nebyla nejsilnější. Na první desce dlouho 
odolával silnému Kotzotovi Jirka Maroušek, ale nakonec stejně podlehl. Na dvojce Honza 
Vopat nedokázal vytěžit ze své dobré pozice a ze špatného času soupeře nic víc, než remízu. 
Olda Cihlář a Michal Krůta svým soupeřům podlehli. Naplno bodoval pouze Karel 
Hončík, který také zápas místo nemocného Šurnického odřídil. 

 Nakonec tedy: Sedlčany A – Sázava   1,5-3,5 
 
Béčko vyrazilo ke svému zápasu do Postupic. Chyběl nám pouze Marek Fejt a poprvé 

jsem nastoupil i já, a tak byla naděje na slušný výsledek. Bohužel brzy po zahájení chyboval 
Mirek Vyterna, hrající na páté šachovnici proti Pavlu Zvaričovi, a jeho pozice se rychle 
rozpadla (0-1). Proti mně na první desce nastoupil vlašimský talent Robin Hrdina, který 
v Postupicích hostuje. Šikovnou hrou převedl partii do koncovky různobarevných střelců, 
která vyhrát nešla (0,5-1,5). Na třetí šachovnici měl Petr Kozel velmi nadějnou pozici, jeho 
soupeř Martin Vychopeň se celou partii jen bránil. Po sérii výměn vznikla věžovka s velkým 
množstvím pěšců a soupeři se dohodli na remíze (1-2). Podle vyjádření obou aktérů se báli 
chyby, ale podle mého se partie měla ještě hrát. 

 
Nejhezčí partii zápasu (a asi i své 

šachové kariéry) sehrál David Červenka 
s Milanem Roubíčkem. V partii využil každé 
chyby soupeře a postupně získal dvě figury. Po 
drobné nepřesnosti sice odevzdal dámu za věž, 
ale pozice byla stále vyhraná – viz diagram 

 
Po správném 1.Vxd7 pokračoval soupeř 

nepřesně 1. … Df5 (ale i po správném 
pokračování 1. … Vxf3 2. Vxf3 byla partie 
vyhraná). David pokračoval 2.e7 Dxd7 3.exf8D+ 
Kxf8 4.Sg4+ a soupeř se po několika tazích 
vzdal (2-2). 

 
Nejdelší byla partie Pavla Kutila s Pavlem Vykoukem na druhé šachovnici. Pavel K. 

podcenil v zahájení vazbu na svou dámu a kolem této slabiny se odvíjela celá partie. Soupeř 
šikovně vytvářel různé hrozby a nakonec z toho byla ztráta dvou pěšáků. Vzniklá koncovka 
těžkých figur dávala ještě malou naději na nějaký ten věčný šach. Pavel vymýšlel, ale soupeř 
už žádné komplikace nepřipustil (2-3). 
 
Konečný výsledek : 
Postupice  3-2 Sedlčany B 
Hrdina Robin   ½ Havelka Petr 
Vykouk Pavel  1-0 Kutil Pavel 
Vychopeň Martin  ½  Kozel Petr 
Roubíček Milan 0-1 Červenka David 
Zvarič Pavel  1-0 Vyterna Mirek 
 

Tak snad něco uhrajeme v příštím předvánočním kole. Áčko zajíždí do Dolních Kralovic a 
béčko přivítá doma Vlašim C. 
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