
5.kolo regionální soutěže E – 14.12.2008 
 

V tomto kole konečně naše družstva zabrala a bodovala. I když trochu překvapivě 
zvítězilo béčko a áčko jen remizovalo. 

Áčko se po delší době opět sešlo v silné sestavě (Šurnický ½, Mandovec 1, Maroušek 
1, Vopat 0 a Krůta 0) a jelo si pro body do Dolních Kralovic. Po třech odehraných partiích 
sice vedlo 2,5-0,5 ale další dvě partie dokázali soupeři vyhrát a srovnat stav zápasu. 

 Nakonec tedy: Dolní Kralovice – Sedlčany A   2,5-2,5 
 
Béčko hostilo v domácím prostředí družstvo Vlašim C. Jelikož hosté přijeli značně 

oslabeni, byli jsme letos poprvé favority my. Asi hodinu po zahájení to moc dobře nevypadalo 
– Kutil a Kozel nesehráli dobře zahájení a už ztráceli materiál, ostatní partie byly vyrovnané. 
Potom se ale štěstěna začala obracet na naši stranu. 

 
Nejprve skončila partie na třetí šachovnici. 

Petr Kozel stál sice po zahájení na prohru, potom ale 
jeho soupeř Lukáš Filip přišel o figuru a partie se 
dostala do pozice na diagramu. Zde náš hráč opět 
chyboval tahem 1.Sxg6 s vidinou vidlí na f7. L.Filip 
neviděl správný tah 1. … Ve1+, který vede rychle 
k výhře, a zahrál 1. … V8e5, což už asi partii 
rozhodlo. Petr už další chybu neudělal a po dalším 
pokračování 2.Jg4 Ve1+ (teď už tento tah dává jen 
vyrovnání) 3.Vf1 Vxf1+ 4.Vxf1 Vg5 (rozhodující 
chyba, 4. … fxg6 udržuje rovnou pozici) 5.Jxh6+ Kf8 
6.Sxf7 se vlašimský hráč vzdal. Dramatická partie, 
kde tu poslední chybu udělal naštěstí soupeř J (1-0). 

 
Mnohem klidnější byla partie Vaška Voldána s Davidem Červenkou. Hráči rychle 

partii převedli do vyrovnané koncovky a vypadalo to na remízu. Potom však Vašek 
nevynuceně odevzdal postupně dva pěšce a partie byla nečekaně rychle rozhodnuta (2-0). 

Na druhé šachovnici udržoval Marek Fejt po celou partii aktivnější pozici s panem 
Matoušů. V zápletkách střední hry získal pěšce, v koncovce potom druhého a celkem 
zaslouženě přidal rozhodující třetí bod (3-0). 

Podobně jednoznačně se vyvíjela partie Mirka Vyterny na poslední šachovnici. Jiří 
Voldán přehlédl v celkem vyrovnané pozici pěšáka, po jehož ztrátě se jeho pozice rychle 
rozpadala. Mirek získal další tři pěšce a asi už v duchu slavil výhru. Potom ale zahrál tah 
„blbec“, po kterém sice partie okamžitě končila, ale výhrou soupeře (3-1). Takový tah má ve 
svém archivu asi každý šachista L . 

Poslední a jasně nejdelší partie se hrála na první šachovnici. Pavel Kutil v zahájení 
ztratil pěšce a dlouho se jen urputně bránil útoku soupeře. Ten ale při útočení zapomněl na 
svého koně a partie se začala obracet. V koncovce s figurou proti třem pěšcům Pavel trpělivou 
hrou dovedl partii do vítězného konce. Bod s nevyzpytatelným Jardou Pazderou se cení (4-1)! 

 
Konečný výsledek : 
Sedlčany B  4-1 Vlašim C 
Kutil Pavel  1-0 Pazdera Jaroslav 
Fejt Marek  1-0 Matoušů Miroslav 
Kozel Petr  1-0 Filip Lukáš 
Červenka David 1-0 Voldán Václav 
Vyterna Mirek 0-1 Voldán Jiří 
 

Příští kolo 18.1.09 přivítá A-družstvo Benešov B a béčko pojede pro body do Brodců C J 
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