
Loko-zpravodaj č.5/20 (193)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

      --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mistrovské soutěže družstev Praha 2020 

 

4.kolo  (7.2.2020) 
 

I 4.týden těsné plus: 2:1. Takže celkově už máme +4 Vyhrály Áčko + Béčko. 
Áčko stále na čele Přeboru! S Bohemkou zatím letos vedeme 2:0, s Pankrácí 1:0. 

J.Smutný – 50.jubilejní zápas v Áčku. (Minule už byli první jubilanti v týmech: G.Jablečník (B), Z.Svoboda (D), oba 50.zápas).  
Letos budeme sledovat i jubilejní zápasy hráčů v nové éře klubu Loko Praha (= od r.2007), míněno v počtu odehraných partií 
v družstvech (celkově za všechny týmy dohromady i také za jednotlivé týmy Loko). Zde je dosavadní přehled „stovkařů“ (+ 2 
„dvoustovkařů“) ještě před startem soutěže 2020: Čuchna a Pavlíček 204, Kamlach 190, Větrovský 134, Katsianikos 128, Němec 116, 
Líška 115, Jablečník 114, Novák 103, Davídek 101, Trapl 100. Týká se hráčů na letošních soupiskách.  

 

„Loko-kosič“ 2020: 4 hráči Áčka na čele! Třetí výhrou v řadě se do vedení dostal Michal Větrovský (3/4)! Komplet tabulka na webu. 
                                             
                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:              Pankrác C – Loko A                      3½ : 4½ 
                                                 I.třída:                   Loko B – Bohemians D            4½ : 3½ 
                                                II.třída:                   Loko C – Bohnice A                 2½ : 5½ 
                                               III.třída:                   Loko D                                       volno 

 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A: Sestava: 1.Walek 2.Šindler 3.Smutný 4.Kubíček 5.Větrovský 6.Šimeček 7.Trapl 8.Kamlach (c)                    
Vyhráli: Walek, Větrovský a Trapl. Remizovali: Šindler, Šimeček a Kamlach.                         Pankrác C – Loko A 
Tak to je paráda ☺! Po 4 letech ústrků (vždy těsně!) jsme porazili Pankrác C, i když taky těsně. Chvílemi to 
mohlo vypadat i na 6:2 pro nás, ale domácí 2x jen bránili a to jim nakonec přineslo 2 body. Postupně: Michal Šindler dostal nabídku již za půl 
hodiny a vzal (sám ale slíbil, že příště to vynahradí ☺), přesně po hodině hry nabídl zase náš hráč, Bohouš Šimeček byl přijat a tak 1:1. Pak se 
ale zápas rozjel na plné obrátky s tím, že dva naši stáli brzy na výhru a také to realizovali. 20:40 Dalibor Trapl 2:1 a ve 21:00 podepisoval 
výhru Michal Větrovský, 3:1! To vypadalo dost nadějně, zvláště když jsme na 1. a 8.papundeklu stáli lépe, i když našinci na 3. a 4. naopak 
dost hůře. Pár minut po Michalovi snížili domácí na 3:2. Já jsem pořád vymýšlel a čas ubíhal, už to na výhru nevypadalo a čas ubíhal. Všiml 
jsem si ale, že Petr Walek má nejspíše vyhráno a tak jsem nabídl remis, což domácí hráč bez průtahů vzal (nechápu?), bylo 3½:2½ a když Petr 
pět minut po mně s přehledem pěšce navíc uplatnil a s ním i mečbol, bylo vítězství 4½:2½ na světě ☺! Domácí jen korigovali na třetím postu.                                          
                                                                                                                                                                                   
Loko B: Sestava: 1.Benda 2.Novák 3.Melmuk 4.Krischke 5.Jablečník 6.Mařík 7.Pavlíček (c) 8.Bohdal. 
Vyhráli: Novák, Jablečník a Bohdal. Remizovali: Benda, Krischke a Pavlíček.  
I zde poprvé nastoupil nováček týmu a Loko Praha, mladík Ján Bohdal a také jeho premiéra byla vítězná ☺. 
Vyrovnaný zápas se soupeřem podobné síly i ambic proběhl ve čtyřech fázích. Zahájili jsme bez druhé šachovnice, po půl hodině jsme byli 
kompletní a po hodině a půl vedli. Gusta Jablečník ve své oblíbené variantě španělky s výměnou na c6 a s rychlým přechodem do koncovky s 
pěšcem navíc, nejprve vypadal podezřele, po chvíli už byl černý bez kompenzace a v 19:00 tak dominantně, že soupeř vzdal. 2. etapa vypukla 
po dalších 45 minutách a měla smířlivý charakter. Ve čtvrthodině remizoval Arnold Krischke skoro uzavřenou pozici po kamenné zdi s horším 
střelcem, dále zastupující kapitán toho příliš nevymyslel a tak anglická dospěla do vyrovnané pěšcovky a nakonec na 1.desce Aleš Benda, 
kterému divočina moc nevyšla, podezřelou pozici ale udržel. Třetí fáze začala po další půl hodině a patřila soupeři. Nejprve překvapivě prohrál 
Petr Melmuk, když vytvořil krásnou pozici s útokem na krále, s jedinou vadou, černým pěšcem utíkajícím do dámy. A když Petr několikrát s 
ubývajícím časem nenasadil rozhodující úder, materiál rozhodl. Vzdal i Slávek Mařík, který pojal partii vesele, na pěšce nehleděl a umožnil 
soupeři pomstít se za odchod z našeho klubu. A tak jsme prohrávali. Ovšem v obou zbývajících partiích jsme měli pěšce navíc, závěrečná fáze 
zápasu měla patřit nám a také patřila. Nejprve nová akvizice klubu, dlouhán z východu, Ján Bohdal přehrál černými ve francouzské soupeře, 
nakonec vzniklá koncovka věží a nestejných střelců dala práci, ale nováček ji sehrál zkušeně a při své premiéře vyrovnal napjaté utkání. 
Pozornost se přesunula na Vaška Nováka. Ten černými v dámském gambitu postupně vyrovnal, ve strategicky složité pozici dokonce získal 
pěšce a v první časovce zjednodušil hru do koncovky dam a jezdců. Odmítl nabídku remízy a závěrečné minuty sehrál ve svém stylu. 
Neustálými hrozbami soupeře vyčerpal, tomu nakonec spadl praporek už v prohrané dámské koncovce a my vyhráli zápas. 
 

Loko C: Sestava: 1.Mařík 2.Němec 3.Štádler 4.Čuchna 5.Frouz 6.Pavlíček 7.Haškovec (c) 8.Hlaváček. 
Vyhrál: Hlaváček. Remizovali: Štádler, Pavlíček a Haškovec.  
Poprvé nastoupil v barvách Loko Praha mladík Ondra Hlaváček ze Sedlčan a jeho premiéra byla hned vítězná ☺! 
Ve čtvrtém kole nás čekaly dosud neporažené a vše vyhravší Bohnice A. Po remíze kapitána na 7. šachovnici, když nevyužil převahy ze 
zahájení, se soupeř ujal vedení vítězstvím na 1. šachovnici. Po naší prohře na 4. a 2. a remíze na 3 šachovnici, soupeř své vítězství pečetil 
remízou na 6. desce na 1½:4½. Bohužel jsme ještě prohráli i na 5. Jedinou výhru udělal nováček týmu Ondra Hlaváček, který přehrál svého 
soupeře v pěšcové koncovce. Ondra tak úspěšně absolvoval svou premiéru v Céčku. Takže, výsledně 2½:5½. Shodli jsme se na tom, že to byl 
soupeř nad naše síly, obzvláště na prvních pěti šachovnicích, kde jsme udělali jen půl bodu a je jasným favoritem na postup. Nicméně, po 
třech odehraných zápasech (jedno máme odložené), se se 4 body nacházíme někde uprostřed startovního pole. Capitano Cedrik Haškovec. 

----------------- 
Pořadí v našich skupinách po 3.kole (tabulky jsou vždy o týden zpět): 

 

  Přebor:                                        I.třída:                                          II.třída:                                         III.třída: 
 

družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre 
1.Loko Praha A 9 15 1.Dukla B (+1) 10 20.5 1.Bohnice A 9 16.5 1.Smíchov B 9 15.5 
2.Bohemians B 6 14.5 2.AURORA A 7 17 2.Oaza D 9 15 2.Dukla F 9 15.5 
3.Pankrác D 6 13.5 3.DP Praha C 7 13.5 3.Bohemians F 6 16 3.Unichess G 6 12.5 
4.DDM Praha 6 A 6 13.5 4.Mahrla B 6 14 4.GROP D 6 12.5 4.ŠK Praha 4 B 6 10.5 
5.Viktoria Žižkov A 6 13 5.Vršovice B 6 13 5.Viktoria Žižkov C 4 13 5.Vyšehrad I 4 9 
6.Unichess D 6 12 6.USK Praha A 5 13.5 6.Vyšehrad G 4 12 6.Oaza F 3 12.5 
7.GROP B 3 11.5 7.Loko Praha B 4 11.5 7.Loko Praha C (1) 4 8.5 7.Loko Praha D 3 11 

8.Pankrác C 3 11 8.Bohemians D 3 12.5 8.Pankrác F 3 13.5 8.DP Praha F 3 11 
9.Vyšehrad C 3 11 9.Dukla Praha D (+1) 3 12 9.Praga B 3 12.5 9.Praga E 1 8.5 
10.Vršovice A 3 10 10.Vyšehrad F 3 10 10.Vršovice D 1 8 10.LR AAA (Radlice) 0 7.5 
11.Bohemians C 1 10 11.Kobylisy C 0 9 11.Kobylisy E (1) 0 5 11.Kobylisy F 0 6.5 
12.Viktoria Žižkov B 1 9 12.Steinitz-Makabi A 0 5.5 12.Mahrla C 0 3.5 --- - - 

 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. (1) znamená o 1 zápas méně (odloženo nebo volno). 
V tabulce Přeboru není započten předehraný zápas Pankrác C-D ze 7.kola. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Výsledky Prahy v nové databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2019  
Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.         

(Lz-LokoP-5/20) (13.ročník) 


