
Loko-zpravodaj č.2/18 (160)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

                                                                                                                                                                     

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

 

1.kolo  (12.1.2018) 
 

Letos remízový úvod do soutěže Praha - Loko mírně v plusu: 1:0(3). Vyhrálo Déčko. 
 

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 po 1.kole na čele dvojice nováčků klubu:  
2 výhry zaznamenali Slávek Mařík a Zdislav Košťál, kompletní tabulku viz na webu. 

 

                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:                    Loko A – DP Praha B                4 : 4 
                                                 I.třída:    Viktoria Žižkov B – Loko B                        4 : 4 
                                                II.třída:            Vyšehrad G – Loko C                        4 : 4 
                                               III.třída:                   Loko D – Oaza G                       5 : 3 

 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  
Sestava: 1.Šindler 2.Smutný 3.Kubíček 4.Šimeček 5.Benda A. 6.Holub 7.Kamlach (c) 8.Bechyně                  Viktoria Žižkov B – Loko B 
Vyhráli: Šimeček, Kamlach a Bechyně. Remizovali: Šindler a Kubíček. 
Jako první musím zmínit naše klubové (Áčkové) jubileum v Přeboru Prahy, letos jsme nastoupili do této kvalitní soutěže již 25.rok 
v řadě bez přerušení ☺! Postupy jsme odmítali, sestup nám hrozil jen jednou a tak jsme asi vytvořili rekord nejen klubový, ale možná 
i Přeboru. Až po uzávěrce přihlášek se v Přeboru najednou vynořil DP Praha B (náhradník z I.třídy) stejně jako se někam z Přeboru 
vypařil GROP B (který už na konci minulé sezóny k utkání s námi nenastoupil). Soupiska DP budila respekt, ale podobně jako my i 
hosté nenastoupili komplet a tak se dal čekat vyrovnaný zápas. Brzy remizoval Robert Kubíček s Jevgenijem Fedorovem (2241F) a po 
hodině jsme prohrávali ½:1½, protože se nám nedostavil 1 hráč, čímž jsme tedy bojovali jen v 7. Další dobrou remízu přidal Michal 
Šindler s IM Josefem Přibylem, stále jsme byli pozadu 1:2. Pak ale černými přehrál protihráče Jarda Bechyně (který nastoupil za 
Áčko po loňské pauze) a bylo vyrovnáno 2:2. Ale 5 minut po něm (v čase zápasu 3 hodiny) se hosté na 2.plátně opět ujali vedení a 
možné 3 body se nám vzdalovaly, bylo 2:3. Ve skvělé partii ale zabodoval Bohouš Šimeček a opět dotáhl na 3:3. Alespoň 1 bod zajistil 
výhrou kapitán, když upravil na 4:3 a poprvé v utkání jsme vedli. Poslední slovo měli ovšem hosté, srovnali na konečných 4:4. 
 

Loko B: Sestava: 1.Benda A. 2.Novák 3.Holub 4.Melmuk 5.Krischke 6.Kamlach (c) 7.Mařík 8.Pavlíček 
Vyhráli: Novák a Mařík. Remizovali: Holub, Krischke, Kamlach a Pavlíček. 
Domácí za půldruhé hodiny vedli 1:0 po výhře na 1.stole a tak průběh zápasu připomínal boj Áčka z předchozího dne: stále jsme 
dotahovali toto úvodní manko. Za necelé 2 hodiny přijal remis Arnold Krischke, měl časový deficit, tak to bylo rozumné rozhodnutí. 
Pak se ale hrálo zase dlouho a v čase 20:45 remizoval Petr Pavlíček a stále jsme měli kratší konec zápasového lana: 1:2. Jemu vlastní 
vynalézavou hrou černými vyrovnal na 2:2 Slávek Mařík, ale deset minut po tomto výsledku jsme opět prohrávali 2:3. Velký boj 
sváděl černými Honza Holub. Když už jsme to viděli špatně, tak Honza našel věčný šach, 2½:3½. Po dalších pár minutách remizoval 
kapitán, z pozice nejprve nevytěžil příliš a nakonec on zachraňoval půl bodu, 3:4. V té době ale už stál jasně na výhru Vašek Novák, 
což nakonec zkušeně potvrdil a zajistil nám remízu 4:4. Nakonec jsme tedy byli za 1 bod rádi, Viktorka byla blíže vítězství.  
Dovětek: Viktoria Žižkov se zařadila mezi pražské kluby s velmi pěknou a prostornou hrací místností ☺. 
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Mařík 3.Pavlíček 4.Čuchna 5.Haškovec (c) 6.Krajl 7.Katsianikos 8.Košťál 
Vyhráli: Mařík, Haškovec a Košťál. Remizovali: Krischke a Pavlíček. 
Proti Vyšehradu G jsme nastoupili sice ne úplně kompletní, ale v docela silné sestavě, proti loňsku posílené o první dvě šachovnice. 
Taky na druhé šachovnici jsme se díky Slávkovi Maříkovi ujali po necelé hodině hry vedení, když Slávek v miniaturce  
přehrál Řeháka. Následovaly dvě remízy na 1. a 3. šachovnici a po dvou hodinách jsme vedli 2:1. Pak ale soupeř srovnal na 6. desce 
a výhrou na 7. se ujal vedení 3:2. Po třech hodinách hry srovnal na 8. Zdislav Košťál na 3:3, když přehrál svého o 500 bodů 
silnějšího soupeře a svou premiéru za Céčko tak ověnčil výhrou. Pak ale přišla smolná prohra na 4. desce, když náš hráč přešel 
vyhrávající pokračování. Takže výsledek zápasu zůstal na mě, když jsem měl pěšce víc ve věžové koncovce s Karlem Šlechtou, se 
kterým se znám snad už 60 let. Karel se urputně bránil a chvíli mi to trvalo, než jsem našel vítězné pokračování. Takže po třech a 
půl hodině hry nakonec 4:4. To je docela dobrý výsledek, i když výhru bych bral radši. Měli jsme jí na dosah na 4. a 6. šachovnici, 
ale to jsou ta kdyby.  U zápasu se taky objevil náš bývalý hráč Ota Pachmann, který vyrušoval hráče svými poznámkami. A ještě 
jednu perličku na závěr. V euforii z vítězství jsem si cestou domu sednul do špatného metra a jel několik stanic opačným směrem…  
 

Loko D: Sestava: 1.Čebiš 2.Janoušek 3.Svoboda 4.Šípek 5.Šimáček (c) 6.Martinovský 7.Košťál 8.Sadil 
Vyhráli: Šimáček, Martinovský, Košťál a Sadil. Remizovali: Janoušek a Šípek. 
V utkání jsme vedli 1½:½, potom se ale stav vyrovnal na 3:3 a zbývající partie na 5. a 6. šachovnici jsme vyhráli a tím bylo 
rozhodnuto. Všichni hráli slušně. Mohli jsme dokonce vyhrát vyšším rozdílem, ale jsme rádi i za tento výsledek. Pro Zdislava Košťála 
bylo utkání premiérou za Loko Praha, hned ji proměnil ve vítěznou ☺!  
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Výsledky v datab. ŠSČR: http://db.chess.cz/soutez.php. Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz. (Lz-LokoP-2/18) (11.ročník) 


