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

 

2.kolo  (18.1.2019) 
 

Také 2.kolo remíza: 2:2. Vyhrály Béčko a Déčko. 
 

13.ročník soutěže „Loko-kosič“ 2019: již 3 hráči mají 2 výhry, nejlépe je na tom Václav Martinovský 2/2, je tudíž v čele. 
                                             

 

                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:                   Loko A – Pankrác C              3½ : 4½ 
                                                 I.třída:             Smíchov A – Loko B                      3 : 5  
                                                II.třída:       Rapid Praha A – Loko C                   5½ : 2½ 
                                               III.třída:                  Loko D – Dukla Praha G        5½ : 2½ 
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  
Sestava: 1.Smutný 2.Trapl 3.Kubíček 4.Větrovský 5.Růžička 6.Kamlach (c) 7.Novák 8.Bechyně                  Smíchov A – Loko B 
Vyhráli: 0. Remizovali: Smutný, Trapl, Kubíček, Větrovský, Růžička, Kamlach a Bechyně. 
Oba nekompletní týmy sehrály vyrovnaný a dramatický zápas, bez ohledu na počet remíz. Na jeho konci jsme mohli vyhrát i my, ale 
štěstěna tomu chtěla jinak. Rychle jsem remizoval já, když jsem hrál sicilskou variantu asi zbytečně ostrou a už jsem to viděl bledě, 
když oponent přehlédl kvalitu (za pěšce). Pak jsem si ale tu remízu vyčítal, i když doma jsem zjistil, že tak snadné vyhrát by to nebylo. 
A po úterním napjatém Béčku mi chyběla šťáva. Brzy po mně remizoval Michal Větrovský a pak ještě Jarda Bechyně, bylo tedy 
1½:1½. Po tomto klidném začátku se ale bojovalo o sto šest. Největší zájem upoutala partie Honzy Smutného s IM Jardou Poláškem 
(2357F), kdy náš hráč útočil na krále a brzy obětoval figuru spíše na intuici než na propočet. Černý později figuru vrátil a měl pěšce 
navíc, ale raději nabídl remis, kterou Honza s asi 1.5 minutou na 20 tahů vzal. Předtím se ale ještě ubránil tlaku Dalibor Trapl a 
přijal remis, takže to bylo 2½:2½. Mezitím jsme dostali další nabídky na remis, asi u vědomí toho, že jejich hráč č.1 vyhraje a ze 
stejného důvodu jsem doporučil našim odmítnout. Nakonec na to doplatil Vašek Novák, který se snažil, ale chyba ho stála partii, 
2½:3½. Bojovník Zdeněk Růžička sice vykutal z pozice až neuvěřitelnou aktivitu, ale hráč hostí se ubránil a měl věčný šach, 3:4. 
Robert Kubíček to ještě zkoušel, ale v jeho pozici to už nešlo, podepsali jsme kapitulaci. Znovu jsme s Pankrácí C prohráli jen těsně. 
 

Loko B: Sestava: 1.Novák 2.Jablečník 3.Melmuk 4.Krischke 5.Kamlach (c) 6.Mařík 7.Krejbich 8.Čuchna 
Vyhráli: Kamlach, Mařík a Čuchna. Remizovali: Novák, Melmuk, Krischke a Krejbich. 
Obří skok udělal Smíchov A, když z loňské 2.ligy skočil rovnou do I.třídy a vynechal tak Přebor (díky tomu se v něm udržely Kobylisy). 
Jejich nekompletní sestavu přijela prověřit nekompletní sestava našeho Béčka. První remizoval Arnold Krichke, ale ve 20:30 (začátek 
v 18h) jsme prohrávali, domácí útočník na 2.postu si partii užil. Míla Krejbich se příliš necítil a tak povolená remis, 1:2. Pak ovšem 
začali řádit a zápas rozhodli tři Loko-kosiči ☺: skoro v témže okamžiku jako dohrál Míla vyrovnal na 2:2 úřadující Lk18 Slávek Mařík, 
čtvrt hodiny po něm dostal do vedení svůj tým kapitán (Lk16+17) a minutu poté na 4:2 a mečbolovou pásku skóre nastavil Lk11+12 
Martin Čuchna. 9 minut jsme si ještě počkali na protržení této pásky, čehož se ochotně ujal Petr Melmuk přijetím nabídky remízy, 
4½:2½. Vašek Novák ještě 15 minut zápolil s nejlepším hráčem domácích, ale remízu udržel, zapsali jsme tedy 3 body se skórem 5:3. 
 

Loko C: Sestava: 1.Němec 2.Haškovec (c) 3.Čuchna 4.Líška 5.Davídek 6.Katsianikos 7.Krajl 8.Košťál 
Vyhrál: Košťál. Remizovali: Němec, Čuchna a Davídek. 
Ve druhém kole jsme proti loni postoupivšímu Rapidu A nastoupili bez tří hráčů základní sestavy, když nepočítám hráče z Béčka. 
Zápas začal sice remízou Milana Němce na první šachovnici po věčném šachu, ale pak jsme dlouho střídali prohry s remízami. 
Remízoval ještě Davídek po velké snaze o vítězství a v závěru, tentokráte v horší koncovce, Martin Čuchna. Jedinou naši výhru jsme 
zaznamenali až v závěru utkání na osmé desce, kde Zdislav Košťál s přehledem vyhrál. Takže výsledně 2½:5½. Uvažoval jsem o 
možnosti odložení utkání, ale vzhledem k tomu, že máme dvě kolize s Béčkem a vzhledem k tomu, že soupeř vysoko prohrál v prvním 
kole, jsem si myslel, že to zvládneme i v oslabené sestavě. Ale ono by to bylo stejně jedno, protože soupeř by nám zápas stejně 
neodložil, jak jsem se pak dozvěděl. Věřím, že příště bude líp a že to nebude jako na rádiu Jerevan, který na dotaz: „Kdy bude líp?“ 
odpovědělo: „Už bylo“.  
 

Loko D: Sestava: 1.Sadil J. 2.Martinovský 3.Košťál 4.Vender 5.Janoušek 6.Pecsök 7.Sadil P. 8.Mašek. Komentář: kapitán Davídek (c) 
Vyhráli: Sadil J., Martinovský, Vender, Janoušek a Mašek (k). Remizoval: Pecsök . 
Proti Dukle Praha G jsme jsme nastoupili se třemi náhradníky, ale opět v osmi. Soupeřům se soupisku naplnit nepovedlo a tak si 
Vlastimil Mašek zase nezahrál. I takový bod se počítá, 1:0. První vyhrání prý z kapsy vyhání, ale dnes to neplatilo. Za hodinku Pavel 
Janoušek 2:0. Pár minut nato Jan Sadil, první šachovnice - 3:0. Byla to premiérová výhra Honzy za Loko Praha ☺. Pro Déčko začal 
večer zázraků. Bohumil Vender 4:0. Už jsme nemohli prohrát. Razítko, že to nebude remíza, dodal Jano Pecsök, 4½:½. Výhru vzápětí 
potvrdil Václav Martinovský, 5½:½. Zdislav Košťál a Pavel Sadil v situaci, kdy zápas byl rozhodnutý, nebrali remízu, ale hráli pro 
radost, na výhru. Udělali dobře i když to tentokrát nevyšlo. Dovětek: táta a syn Sadilové ze Sedlčan hráli za Loko Praha poprvé spolu. 

 

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

 

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-3/19) (12.ročník) 


