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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mistrovské soutěže družstev Praha 2018 

 

2.kolo  (19.1.2018) 
 

Ve 2.kole remíza (2:2) ale bez remízy: vyhrály Béčko a Céčko. 
 „Kbelský týden“ pro nás úspěšný – 2:0! 

 

Souhrn (výsledky a bodové stavy Loko-družstev) najdete na www.lokopraha.cz v odkazu Družstva, stejně jako všechny další info. 
Ve 12.ročníku soutěže „Loko-kosič“ 2018 je v čele Vašek Novák, vyhrál 2 partie, stejně jako dalších 6 hráčů. Tabulku viz na webu. 

 

                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:              Bohemians C – Loko A                  5 : 3 
                                                 I.třída:                        Loko B – Kbely A               4½ : 3½ 
                                                II.třída:                        Loko C – Kbely B              4½ : 3½ 
                                               III.třída:                       Mlejn B – Loko D                  5 : 3 
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:                                                                                                                                                 
Sestava: 1.Šindler 2.Smutný 3.Kubíček 4.Benda A. 5.Holub 6.Kamlach (c) 7.Bechyně 8.Mařík                        
Vyhrál: Kamlach. Remizovali: Šindler, Smutný, Kubíček a Benda.                                                                                 Bohemians C – Loko A 
Nejen kolize s Béčkem (tou trpělo spíše ono), ale hlavně plný pytel omluv způsobil, že ze základní sestavy hráli jen 3 hráči! Domácí 
postavili na první půli borce s průměrem FIDE 2245 (na čele s IM Sodomou 2349), našinci zde vykazovali 2162. Takže 2:2 na těchto 
deskách byl pro nás úspěch. Bohemka nás zkosila tedy vzadu, kde jsme ale byli ELOvě vyrovnanější. Průběh zápasu: skóre brzy 
otevřeli remízou kamarádi na 3.postu, za nás Robert Kubíček, po necelých 2 hodinách nevyšla premiéra v Áčku Slávkovi Maříkovi, 
bohémové těsně vedli. Za dalších 40 minut povzbudil svůj tým výhrou kapitán, bylo vyrovnáno 1½:1½, což pět minut nato potvrdil 
přijetím nabídky remízy Michal Šindler, 2:2. Blížily se časovky, v čase 20:50 (výkop byl v 18h) dostal další nabídku Aleš Benda, 
s kvalitou méně ale pevnou pozicí přirozeně přijal, stále plichta 2½:2½. Ale výhled byl pro nás bledý, ostatní pozice jsme měli horší. 
Hrálo se další skoro hodinu, dost složitou pozici zvládl lépe domácí hráč na 5.prkně a prohrávali jsme 2½:3½. Nestejné střelce 
(+dámy) s 2 pěsci méně uhájil Honza Smutný, 3:4. Poslední bod přidali vyznavači klokana na 7.dřevě a odjížděli jsme bez bodu: 3:5.  
 

Loko B: Sestava: 1.Novák 2.Jablečník (c) 3.Krischke 4.Němec 5.Krejbich 6.Čuchna 7.Líška 8.Košťál  
Vyhráli: Novák, Krischke a Krejbich. Remizovali: Jablečník, Němec a Košťál. 
Díky kolizi s Áčkem hrálo Béčko s řadou hráčů ze zálohy. Zde je koment Gustava Jablečníka: i když dle ELO jsme většinou měli 
poměrně velkou převahu, na šachovnicích se to neprojevilo. První ukončil partii Milan Líška, když při velkém tlaku na soupeře 
přehlédl figuru a tím se Kbely dostaly do vedení, 0:1. Po chvilce remizoval Milan Němec, který dostal nabídku remízy a kapitán 
nechal rozhodnutí na něm samém. Vzápětí vyrovnal Míla Krejbich, který měl z výhry upřímnou radost a srovnal tak na 1½:1½. Do 
vedení nás dostal rázným útokem, i když za přispění soupeře, Arnold Krischke. Ovšem srovnal na 2½:2½ Martin Čuchna, pro něhož 
to byla už třetí prohra za sebou a sám uznal, že už s tím musí něco dělat. Z remízy se pak radoval Zdislav Košťál a také Jablečník, 
který obětoval pěšce a předpokládal za něj něco, co však tam nebylo a ze všech sil pak tu remízu vydřel: 3½:3½. Jako poslední 
vyhrál partii i celý zápas Vašek Novák, který s pěšcem méně asi 6x (!) odmítl remízu a za vydatné pomoci soupeře, který nevěděl co 
hrát, partii ukončil. Domnívám se, že alespoň dvakrát bylo odmítnutí remízy zcela neobjektivní, protože zkušenější soupeř by remízu 
nenabízel a partii by s pěšcem víc hrál na výhru. Důležité body pro Béčko ☺! 
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Mařík 3.Frouz 4.Čuchna 5.Haškovec (c) 6.Líška 7.Krajl 8.Katsianikos 
Vyhráli: Frouz, Haškovec, Líška a Katsianikos. Remizoval: Krajl. 
Ve 2. kole jsme nastoupili proti Kbelům B a těsně, ale zaslouženě, jsme vyhráli. I když jsme zápas začali prohrou na 1. šachovnici, 
tak vzápětí jsme vyrovnali na 8., když Kosťa vykostil svého soupeře. Pak jsem vytěžil z presinku soupeře celý bod a vedli jsme 2:1. Po 
remíze na 7. desce soupeř vyrovnal na 2. Záhy jsme se ujali vedení po výhře Petra Frouze na 3. desce, který hezky přehrál svého 
soupeře v koncovce. Takže po třech hodinách hry jsme opět vedli - 3½:2½. Pak ale soupeř vyrovnal na 4. a zápas rozhodovala partie 
Milana Líšky na 6., která se pohybovala od jeho výhry k lepší remíze. Po chybě soupeře v jeho vrcholné časové tísni to bylo ale jasné: 
4½:3½ pro nás. Dobrý výkon družstva. Rád bych upozornil na některá pravidla, která se ne vždy dodržují: nabídky remízy 
poznamenávejte vedle tahu značkou =. Jinak – nelze si stěžovat na časté nabídky remízy. Nesmí se psát tahy dopředu. A je zakázáno 
hrát cokoliv obouruč, například rošádu. Nejdřív tedy králem. 
 

Loko D: Sestava: 1.Čebiš 2.Janoušek 3.Svoboda 4.Šípek 5.Šimáček (c) 6.Martinovský 7.Košťál 8.Sadil 
Vyhráli: Martinovský a Sadil. Remizovali: Janoušek a Šimáček.  
Soupeř nastoupil v sedmi, ale ani to nám nepomohlo. Ztratili jsme zbytečně dva body na 1.šachovnici, kde se nedostavil náš hráč 
a na 7.šachovnici, kde náš hráč daroval ve vyhrané pozici soupeři věž. Ztráta těchto dvou bodů se ukázala jako rozhodující pro 
výsledek utkání. Musím ale pochválit výkon Václava Martinovského, který vyhrál naprosto přesvědčivým způsobem. 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------- 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výsledky v databázi ŠSČR: http://db.chess.cz/soutez.php. Termíny všech zápasů na adrese PŠS: http://prazskysach.cz/dospeli/druzstva  

Výsledky a zpravodajství na stránce Loko Praha: www.lokopraha.cz.                (Lz-LokoP-3/18) (11.ročník) 


