
Áčko s Kostelcem, bé čko v Neveklov ě 
 

Po zklamání z výkonu v prvním kole přivítalo áčko soupeře ještě těžšího – 
Kostelec nad Černými lesy B. Navíc nám chyběl Milan Šurnický a my absenci hráče 
na předních deskách vlastně nemáme jak nahradit. Průměrné ELO sestavy soupeře 
bylo „jen“ o 222 bodů vyšší, než naše. Ale po 90 minutách hry to vypadalo celkem 
vyrovnaně, Olda Cihlář měl dokonce výrazně lepší pozici s pěšákem navíc. 
Z vážných důvodů s mým svolením využil své dobré pozice a dal partii za remis 
(jinak by asi musel z časových důvodů vzdát). Bohužel opět následovalo rychlé 
vystřízlivění. Pavel Kutil si ve vyrovnané pozici dokázal dát dvoutahový samomat, 
Karel Hončík a Petr Kozel bránili své pozice natolik pasivně, že soupeři dospěli 
celkem poklidně k výhře. I Tonda Mandovec urputně bránil svoji pozici a vypadalo 
také na rychlý konec. Jeho soupeř sice dovolil našemu hráči vlastní chybou vyrovnat 
pozici, pak se mu ale podařilo dát velmi pěknou jezdcovou vidličku, která znamenala 
okamžitý konec partie. Bylo to tedy 0,5-4,5. Tzn. bylo rozhodnuto. 

 
Za tohoto stavu jsme se s mým soupeřem brzy shodli na remíze. V té chvíli 

měl Honza Vopat na šachovnici mírně horší jezdcovou koncovku. Po výměně jezdců 
přešla partie do pěšcové koncovky se soupeřovým vzdáleným volným pěšcem a to 
zachránit nešlo. Alespoň Jirkovi Marouškovi se podařilo v horší pozici napadnout 
soupeři věž koněm tak, že si toho nevšiml a přišel o kvalitu. Potom Jirka přesnou 
hrou dovedl partii k výhře a stal se tak zatím naším nejúspěšnějším hráčem. 
 
2.6 1  ŠK KDJS Sedl čany A           2 - 6  2  ŠK Kostelec nad Č.l.         
  1    Havelka Petr K         1919  ˝ : ˝     Vrabe c Miloš V         2157  
  2    Mandovec Antonín       1660  0 : 1     Koyš Milan V           2057  
  3    Maroušek Ji ří          1728  1 : 0     Bou ček Vlastimil V     1994  
  4    Cihlá ř Old řich         1587  ˝ : ˝     Forman Miroslav        1895  
  5    Vopat Jan              1533  0 : 1     Šilhá nek Jind řich      1705  
  6    Kutil Pavel            1444  0 : 1     Suchý  Ladislav         1676  
  7    Kozel Petr             1407  0 : 1     Ko řínek Old řich K      1560  
  8    Hon čík Karel           1467  0 : 1     Bug Julius             1482 

 
 O týden později, v neděli 15.11.09, vyráží naše béčko na půdu Neveklova, 
jednoho z favoritů skupiny RSE. Chvíli po zahajovacích tazích se projevuje převaha 
soupeře. Červenka ztrácí materiál, Fejt a M.Vyterna nepřesnostmi kazí vyrovnané 
pozice. Všechny tři partie končí výhrou domácích. Na první šachovnici se hrála 
skandinávská a bílý zkušeně dovedl aktivnější pozici k remíze. Na páté šachovnici 
proti sobě zasedli dva Sedlčanští hráči. Kozel totiž v Neveklově hostuje. Partie byla 
lepší pro Nevelkov, ale za rozhodnutého stavu dostal domácí hráč povoleno 
remizovat. Jediným kladem zápasu byla pro nás jeho délka. V 11:30 jsme byli zpátky 
v Sedlčanech. 
 
Sokol Neveklov - ŠK KDJS Sedlčany B            (Laubacher Luděk)          4 : 1 
Řehoř J           %:%    Havelka P        Škvor J           1:0    Vyterna M      
Král P            1:0    Fejt M            Kozel P H  %:%  Vyterna P      
Laubacher L    1:0    Červenka D       


