
Soutěže družstev JŠS 

 2. divize zákl.část : Royal ČB   – VŠTE B :  remis   4:4 

2.12.2017   5 kolo soutěž 2017 -2018 

 

Čtvrté kolo 2 divize jsme sehráli v domácím prostředí. 

Přípravu opět zajistila Dáša Plojharová  společně s Piskořem a Dvořákem. 

Já jsem zajistil zápis,přivítání a zahájení zápasu. 

Tradičně bylo připraveno občerstvení pro všechny přítomné. 

Rozhodčí zápasu  p.Mazal Petr. 

Hráči soupeře jsou členy exteligového týmu VŠTE v kategorii dorostu.V tabulce na prvním 

místě.Na jedné straně hostující mladíci a dvě slečny a na druhé staraně ostřílení důchodci  - 

mimo Martina Piskoře. 

Na první šachovnici s bílými zahájil zápas Arnošt Dvořák proti favoritovi Novotnému Michalovi 

ELO 2259 ,trenéru extraligi mládeže.Ve střední hře si schoval dámu na okraj šachovnice. Napadl 

dvě  figury piony a zdánlivě měl získat figuru.Soupeř však měl krásnou protihru a dva koně 

zkomplikovali hru natolik,že po dvou tazích se Arnošt musel vzdát. 

Na druhé s černými Koutný Jiří oddolával soupeři Novákovi ELO 1948 a jeho aktivní hře. 

Bohužel prohrál. 

Na třetí šachovnici Pavel Kříha v dobré formě zdolal nebezpečného Rolinka ELO 1917.Krásný 

výsledek přesné poziční hry Pavla.Velká gratulace. 

Pan Janků Jaroslav s černými na čtvrté desce předvedl opět výborný výkon a porazil o 70 let 

mladšího Steinbauera Filipa ELO 1844.Dostalo se mu od všech upřímné gratulace.Krásná partie 

kdy mladík tlačil na krále p.Janků.Jaksi zapoměl na černého pěcha,který se dostal až na 7 řadu před 

bílého krále.Pak přišel rozhodující úder dámou a byl s bílým ámen. 

Pan Půža  Julius na páté nezklamal a také vyhrál nad mladíčkem Bauerem ELO 1594 .Až do 

postavení ,kdy se hrálo s věžemi a střelci jsem sledoval vyrovnanou partii.Pak se prosadila 

zkušenost. 

Šestou hrál Jiřík Radek proti slečně Rolinkové ELO 1748 vyrovnanou partii a remizoval.Ve 

střední hře získal sice pěcha,ale slečna stále hrozila svými věžemi.Zřejmě na víc Radek neměl. 

Na  sedmé šachovnici  Durchan Milan i přez materiální převahu nestačil na mladého Šimůnka 

ELO 1546 a bohužel prohrál.Je to škoda ,protože i remiza by nás přivedla k výhře. 

Piskoř Martin na osmé proti druhé slečně soupeře Rolinkové Adélce ELO 1252 v ostré koncovce 

pouze remioval.Asi měl hrát na vítěství, protože při získání celého bodu jsme mohli vyhrát. 

 

Ve Včelné dne 3.12.2017 

Beníšek František 
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