
Loko-zpravodaj č.7/20 (195)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

 

6.kolo  (21.2.2020) 
 

I v 6.hracím týdnu jsme přidali velké plus: 3:0(1). Vyhrály Ačko + Céčko + Déčko. 
Tento týden jsme dovršili symbolických 64 výher našich týmů ! (Áčko 20, Béčko 13, Céčko 15, Déčko 16). 

Všechna družstva jsou „v zeleném“, čili v plusu (viz Souhrn na webu). S Mahrlou 1:0(1). 
 

Jubilea hráčů-zápasy: M.Kamlach 200 (Loko), M.Větrovský 140 (Loko) + 130 (A), V.Novák 110 (Loko), Z.Svoboda 70 (Loko). 
 

„Loko-kosič“ 2020: double tento týden získal a na čelo se vyšvihl Lk18 Slávek Mařík, má 5 výher 
z 8 partií. Tabulka na webu. 

                                             
                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:            Unichess D – Loko A                      3½ : 4½ 
                                                 I.třída:                   Loko B – Mahrla B                     4 : 4 
                                                II.třída:                   Loko C – Mahrla C                  7½ : ½ 
                                               III.třída:            DP Praha F – Loko D                      3½ : 4½ 

 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A: Sestava: 1.Walek 2.Smutný 3.Kubíček 4.Větrovský 5.Šimeček 6.Růžička 7.Kamlach (c) 8.Novák                       
Vyhráli: Větrovský a Růžička. Remizovali: Smutný, Kubíček, Šimeček, Kamlach a Novák.                                            Unichess D – Loko A                         
Může to vypadat, že klikaříme zápasy, které vyhráváme o bod. Jenže i tento jsme byli celou dobu trochu napřed a ke konci jsme jistili výsledek 
minimálně 2 remízami v lepších pozicích. Brzy dostal nabídku Honza Smutný a i když je to bojovník, tak tentokrát přijal ze zjevně rodinných 
důvodů domácího borce. 10 minut po něm (přesně v 19:00) další remíza, tentokrát zlatá pro Roberta Kubíčka, kterému se v minulých kolech 
nedařilo a nemínil to pokoušet, 1:1. Ve 20:10 přijal nabídku Bohouš Šimeček, víc tam asi ani neměl, 1½:1½. Ovšem to už se rýsovaly naše 
hodně lepší pozice na 4. a 6.šachovnici. A také za půl hodiny jsme vedli, svůj přesný poziční výkon jak za „starých časů“ předvedl Zdeněk 
Růžička, 2½:1½. 5 minut si počkal Michal Větrovský, aby připsal další náš bod, bylo už 3½:1½. Co k tomu dodat. Michal dostal nabídku 
remízy v pozici, kde by ji přijalo přinejmenším 90 dentistů ze 70. Ovšem Michalovi stačila drobounká výhodička, kterou příkladně stupňoval, 
také jako dříve, kdy jsme toho byli u něho často svědky. Konečná věžovka byla ukázková! No a co teď s tím – potřebovali jsme ještě 1 bod. 
Kapitán s 2 figurami proti věži a silnými hrozbami asi domácího hráče v časovce vypustil, i tak se to dalo stále hrát. Jenže když jsem viděl  
vedle pozici Vaška Nováka, tak jsem raději hned opakoval tahy a dal na 4:2. Skoro na konci hrací doby skončily poslední 2 partie: domácí FM 
Jan Bartoš zajistil Unichessu čestný bod a Vašek, který chtěl ještě evidentně vyhrát, poslechl kapitána a nic neriskoval, vyhráli jsme 4½:3½! 
 

Loko B: Sestava: 1.Novák 2.Krischke 3.Jablečník 4.Mařík 5.Němec 6.Pavlíček (c) 7.Bohdal 8.Štádler 
Vyhráli: Mařík a Štádler. Remizovali: Krischke, Jablečník, Němec a Pavlíček. 
Zápas s družstvem z popředí tabulky byl nečekaně vyrovnaný, vzhledem k naší sestavě bez hvězd. A kuriozní, vždyť ve všech čtyřech 
rezultativních partiích zvítězily černé figury. Ale popořadě. Ještě neutichla předzápasová atmosféra, když Arnold Krischke hlásil remizu se 
svým známým(Gdovin), ½:½. Po hodině usoudil Milan Němec, že soupeře neprolomí, 1:1. Po dvouch hodinách vypukla kambrická exploze 
výsledků. V krátkém časovém intervalu nejprve vzdal Ján Bohdal. Ve velmi slušné pozici přehnal vítěznou snahu a zkušený Koper ho 
potrestal, 1:2. Pavel Štádler přežil trochu naivní útok soupeře, udržel figuru navíc a dominoval, 2:2. Vašek Novák hrál na první desce vlastně 
rapid proti klasice, protože přišel skoro o hodinu pozdě a to na silného soupeře (FM Jiří Gregor) nemohlo stačit - 2:3. Záplavu jsem završil 
přijetím remízy v o něco lepší koncovce po průběhu, kdy jsem stál dost špatně z podivného zahájení, 2½:3½. Finále zápasu se pak konalo až v 
závěrečných časovkách. Nejprve Slávek Mařík chytil soupeři dámu, ale radši ji nevzal (podle vlastních slov kompenzace byla příliš velká), 
převedl hru do koncovky věží a jezdců, která vypadala vyrovnaně, ale soupeř nešťastně vyměnil věže a jezdcovka byla najednou skorovyhraná 
pro lepšího krále černého. Soupeř se snažil, ale nakonec spadl s holým jezdcem pozorujícím do dámy utíkající pěšce "a" + "h" - 3½:3½. 
Rozhodoval Gusta Jablečník v pozici, kdy měl trochu zmršené pěšce, ale krásného volného b navíc. K tomu byly všechny těžké figury a střelec  
proti jezdci. Gusta, známý milovník koní, překvapil jak umně stavěl střelce, vytvářel hrozby a postupem volňáska mačkal věže černého na  
zadních řadách. Když už bylo opravdu málo času, provedl černý patrně rozumnou oběť kvality, kterou se zbavil volného pěšce a s D+J proti 
D+V v zablokované pozici, nepřekvapil všeobecný souhlas s remízou, 4:4. Utkání okomentoval rozhodčí (A.Šimeček) : "To byl zápas, kdy 
spokojená mohou být obě družstva". 
 

Loko C: Sestava: 1.Mařík 2.Štádler 3.Frouz 4.Pavlíček 5.Haškovec (c) 6.Líška 7.Košťál 8.Hájek 
Vyhráli: Mařík, Frouz, Pavlíček, Haškovec, Líška (k), Košťál (k) a Hájek (k). Remizoval: Štádler. 
V šestém kole jsme měli poslední tým tabulky, který zatím vše prohrál, a který navíc přišel jen v pěti. Když pak soupeři na první desce zazvonil 
mobil, tak jsme po hodině hry vedli 4:0. Vítěznou půlku udělal na druhé Pavel Štádler. Pak už jsme postupně vše vyhrávali na šachovnicích. 
Nejdříve kapitán, který měl na závěr bidamyi (česky dvojdamí), Petr Pavlíček, který se dvěma pěšci více, šel vítězství vstříce. Dramatická byla 
poslední partie, o které oba hráči tvrdili, že ji měli vyhranou. Výsledek dal ale za pravdu Petrovi Frouzovi, který uplatnil své hráčské kvality 
proti jejich nejúspěšnějšímu hráči Steimarovi, který zatím neprohrál. Takže fenomenální výsledek 7:½. Celkem snadná, ale potřebná výhra, 
která nás upevnila na pátém místě. Capitano Cedrik Haškovec. 
 

Loko D: Sestava: 1.Sadil J. 2.Kühnmund 3.Pecsök 4.Košťál 5.Svoboda 6.Vender 7.Davídek (c) 8.neobsazeno 
Vyhráli: Sadil, Košťál, Vender, Davídek. Remizoval: Kühnmund.  
Déčko v 6.kole hostovalo v Karlíně. Naším soupeřem byl klub DP Praha F. Spojení jarních prázdnin a období chřipek způsobilo, že jsme již z 
výkopu prohrávali 0:1. A tak letos poprvé za Déčko nastoupil i Jáno Pecsök. I tak jsme vyhráli 4½:3½. Když budu zpětně hodnotit, tak o 
výsledku rozhodla rychlá remíza na 2.šachovnici. Paní Přibylová je na naší úrovni, velice silná soupeřka. Kdyby její partie měla rozhodnout 
zápas, těžko říci, jak by to dopadlo. 

Pořadí v našich skupinách po 5.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 15 24.5 1.AURORA A 13 29 1.Bohnice A 15 27.5 1.Dukla F 15 27.5 
2.Viktoria Žižkov A 10 21.5 2.Dukla B (+1) 13 28.5 2.Bohemians F 12 26 2.Smíchov B 15 27 
3.Vršovice A 9 22.5 3.DP Praha C 13 23 3.GROP D 12 23.5 3.DP Praha F 9 21.5 
4.Vyšehrad C 9 21 4.Mahrla B 12 23.5 4.Oaza D 12 23 4.Unichess G 9 20.5 
5.Unichess D 7 18.5 5.Loko Praha B 8 20 5.Loko Praha C (1) 7 15.5 5.ŠK Praha 4 B (1) 9 20.5 
6.Bohemians B 6 20.5 6.Bohemians D 6 20.5 6.Pankrác F 6 21.5 6.Loko Praha D (1) 6 16.5 

7.Pankrác C 6 19 7.Vršovice B 6 20 7.Praga B 6 21 7.Vyšehrad I (1) 4 13.5 
8.Pankrác D 6 18 8.Dukla Praha D (+1) 6 19.5 8.Viktoria Žižkov C 4 18 8.Oaza F 3 16.5 
9.GROP B (1) 6 17.5 9.USK Praha A 5 20.5 9.Vyšehrad G 4 17.5 9.Kobylisy F (1) 3 12.5 
10.DDM Praha 6 A (1) 6 17 10.Vyšehrad F 4 17 10.Vršovice D 4 15.5 10.Praga E (1) 1 12 
11.Viktoria Žižkov B 4 15.5 11.Kobylisy C 3 15 11.Kobylisy E (1) 3 14.5 11.LR AAA (Radlice) 0 12 
12.Bohemians C 1 16.5 12.Steinitz-Makabi A 0 11.5 12.Mahrla C 0 8.5 --- - - 

 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. (1) znamená o 1 zápas méně (odloženo nebo volno).       (Lz-LokoP-7/20) (13.ročník) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------xxxx 


