
Loko-zpravodaj č.2/19 (174)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

                                                                                                                                                                    

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mistrovské soutěže družstev Praha 2019 

 

1.kolo  (11.1.2019) 
 

Vstup do soutěže Praha 2019: 50% – 1:1 (2). Vyhrálo Céčko. 
 

Souhrn (výsledky a bodové stavy Loko-družstev) najdete na www.lokopraha.cz v záložce Družstva, stejně jako všechny další info. 
13.ročník soutěže „Loko-kosič“ 2019: v 1.kole získalo výhru 11 hráčů, na nejvyšším postu hrál Robert Kubíček a tudíž vede 1/1. 

                                            Skóre v komentářích k zápasům je vždy z pohledu našich družstev.  
 

                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:                  GROP B – Loko A                     4 : 4 
                                                 I.třída:                   Loko B – Mahrla B               3½ : 4½  
                                                II.třída:                   Loko C – ŠK Praha 4 A            5 : 3 
                                               III.třída:         Bohemians H – Loko D                     4 : 4 

 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  
Sestava: 1.Šindler 2.Smutný 3.Trapl 4.Kubíček 5.Větrovský 6.Šimeček 7.Kamlach (c) 8.Novák                    GROP B – Loko A 
Vyhráli: Kubíček, Šimeček a Novák. Remizovali: Větrovský a Kamlach. 
Náš 280.zápas čtvrt století nepřetržité účasti v Přeboru jsme jeli odehrát do hotelu Brixen, skromného suterénu klubu GROP. Domácí 
nepostavili to nejsilnější a tak jsme měli šanci. A také jsme hned od počátku vedli: po mnoha letech se k nám vrátil Vašek Novák a 
návrat si ozdobil výhrou – 1:0. Bohouš Šimeček přidal před koncem třetí hodiny hry další bod a 2:0 vyhlíželo skvěle. Ostrou sicilskou 
černými neudržel Dalibor Trapl a domácí snížili na 2:1. V té době stál výborně Robert Kubíček, zato já jsem přehnal úsilí hrát na 
výhru a tak jsem (i s malým časem do kontroly) nabídl remis, Robert hned vyhrál a stále jsme tak vedli rozdílem 2 bodů, 3½:1½. Čili 
s velkou nadějí na celkovou výhru. Ovšem domácí upravili na 2.desce (3½:2½) a hráli ještě oba Michalové na 1. a na 5. Michal 
Větrovský tlačil v lepší koncovce, ale neuspěl, tedy 4:3. S vyhlídkami na remis se musel rozloučit až v závěrečné časovce Michal 
Šindler, kde jej IM Vasil Tričkov ublical. 4:4 bych před zápasem bral, takto jsme spíše smutnili. Turnaj je ovšem teprve na začátku. 
 

Loko B: Sestava: 1.Šindler 2.Novák 3.Jablečník 4.Krischke 5.Kamlach (c) 6.Němec 7.Mařík 8.Pavlíček 
Vyhráli: 0 . Remizovali: Šindler, Novák, Jablečník, Krischke, Kamlach, Němec a Pavlíček. 
Klasické pravda: bez vyhrané partie se zápas vyhrát nedá. To platilo na včerejší úvodní klání Béčka. Sice silné družstvo hostí, ale i tak 
jsme byli jaksi dost bez šťávy a to co jsme třeba měli i lepší, stejně k výhře nevedlo. Takže věřím, že si to schováváme na další zápasy 
a budeme v nich úspěšnější. 
 

Loko C: Sestava: 1.Mařík 2.Pavlíček 3.Frouz 4.Haškovec (c) 5.Čuchna 6.Kočí 7.Katsianikos 8.Krajl 
Vyhráli : Mařík, Pavlíček, Frouz a Katsianikos. Remizovali: Haškovec a Čuchna. 
Do letošní sezóny vstoupilo Céčko úspěšně výhrou s vyrovnaným soupeřem Šachovým klubem Praha 4 A, který stejně jako my byl 
vloni třetí, ale v jiné skupině II. třídy. Utkání jsme začali vítězně, když po necelé hodině hry jako první vyhrál Petr Frouz. Pak ale 
soupeř po výhře na 6. šachovnici snížil na 1:1. Po mé dramatické remíze jsme se po dvou hodinách hry dostali opět do vedení výhrou 
Kosti Katsianikose, který zvítězil útokem v koncovce, tedy 2½:1½. Soupeř ale záhy vyrovnal na osmé desce, v partii, která se dala 
nejspíš i vyhrát. Definitivně jsme se ujali vedení až výhrou Slávka Maříka, který na první desce udolal svého soupeře, takže po třech 
hodinách hry 3½:2½. Vítězný bod zaznamenal Petr Pavlíček na druhý, v koncovce nestejných střelců a věží upletl matovou síť 
soupeřovu králi. V poslední partii Martin Čuchna remizoval, když měl sice „lepší“ remízu, ale těžko říct, jestli byla vyhratelná a navíc 
zápas byl už rozhodnutý. Výsledně tedy 5:3, což považuji za velmi dobrý výsledek proti nesnadnému soupeři. Také v Céčku měl 
premiéru nový člen klubu, Martin Kočí. Zápas měl ale prolog: protože hrozilo, že by proti nám na první šachovnici mohl nastoupit náš 
člen Bohouš Šimeček, předseda Mirek Kamlach ho upozornil, že to není v souladu s etikou člena klubu hrát proti mateřskému 
oddílu. Bohouš to uznal a naopak nastoupil ten den za naše Áčko.  
 

Loko D: Sestava: 1.Sadil J. 2.Martinovský 3.Košťál 4.Vender 5.Janoušek 6.Svoboda (c) 7.Pecsök 8.Izzo 
Vyhráli: Martinovský, Vender, Pecsök a Izzo. 
Utkání bylo premiérou za Loko Praha hned pro dva hráče: Jana Sadila (host) a Bohumila Vendera (nový člen klubu). Bohumil se hned 
v prvním zápase uvedl výhrou, byť po velmi dramatickém boji. Prohrávali jsme 0:2, posléze dokonce 2:4 (za nás skórovali Václav 
Martinovský a Pierfrancesco Izzo), ale závěr jsme zvládli. Naši Jano Pecsök (hrál po sedmileté přestávce) a nakonec již zmíněný 
nováček týmu Bohumil Vender, kdy tlačil své dva spojené volné pěšce z 5.+6.řady do dámy a v závěrečné časovce se prosadil, dokázali 
vyrovnat na 4:4 a zajistit Déčku první bod. Epilog: na dřívější poměry Déčka 10 hráčů přítomných na utkání je super ☺! Ivan by měl 
radost. 

 

 
 

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

Výsledky Prahy v nové databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2018   
Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.  

(Lz-LokoP-2/19) (12.ročník) 


