
6.kolo regionální soutěže E – 18.1.2009 
 

Kdyby platilo rčení „Jak na Nový rok, tak po celý rok“, tak bychom měli úspěšný 
šachový rok zajištěn. Vstup do druhé poloviny sezony se totiž oběma sedlčanským družstvům 
podařil. Své soupeře zdolali shodným poměrem 4:1 !  Oba zápasy dospěly velmi rychle do 
stavů 3 : 0 pro nás. 

 
V „áčku“ rychle zavěsili Mandovec, Krůta a Hončík (ten kontumačně – jeho soupeř 

nenastoupil). Vopat a Cihlář ve svých partiích udrželi remízy a tak konečný výsledek byl : 
Sedlčany A  4-1  Benešov B 
Mandovec  1-0 Chomický 
Vopat   1/2 Kudrna 
Cihlář   1/2 Šenold 
Krůta   1-0 Fulín 
Hončík  1-0 kont. 

 
Také béčko rozhodlo zápas velmi rychle, když bodovali Havelka, Kozel a Červenka 

(3-0). Za rozhodnutého stavu snižoval brodecký Třebický (hostuje za Sedlčany v žákovských 
soutěžích) proti Fejtovi. Marek ztratil brzo dva pěšce a pozice už nešla zachránit (3-1). 

 
Letos už skoro tradičně hraje divácky zajímavé 

partie Pavel Kutil. Tentokrát se svým soupeřem 
Dvořákem sehrál dobře zahájení a v pozici na diagramu 
tahem 1.Dxa7 sebral již druhého pěšce. Zdálo se, že 
brzy pojedeme domu J . Ale po soupeřově tahu 1. … 
Dd8 si Pavel vybral slabší chvilku a zahrál několik 
celkem nepochopitelných tahů L . Přišlo 2.Vc4 ? (ztráta 
pěšce - správné bylo po výměnách 2.bxc6 Sxc6 3.Jxc6 
bxc6 přejít do vyhrané koncovky těžkých figur) 2. … 
cxb5 3. axb5 Sxb5 4.Dc5 ??? (i tady po Vb4 stojí bílý 
výrazně lépe) 4. … Sxc4 5.Dxc4+ a výhoda je již na 
straně černého. Partie pokračovala tahy  5. … Kh7 
6.Db5 Vb6 7.Dd7 (diagram 2). Náš hráč připravil 
malou léčku – vidlička po výměně dam, kterou sice 
soupeř viděl, ale bránil se chybně 7. … Vd6 ? (nepokryl 
pěšce na f5 !). Podruhé Pavel už šanci nepustil a po 
8.Dxf5+ g6? 9.Df7+ Kh8 10.Jxg6+ Vxg6 11.Dxg6 se 
soupeř po několika tazích vzdal.  

 
Konečný výsledek : 
Brodce C  1-4 Sedlčany B 
Patzner  0-1 Havelka 
Dvořák  0-1 Kutil 
Třebický  1-0 Fejt 
Bumbálek  0-1 Kozel 
Hruška   0-1 Červenka 
 

Příští kolo 1.2.09 vyráží A-družstvo do Neveklova a béčko má volno. 
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