
Loko-zpravodaj č.2/20 (190)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2020 
 

1.kolo  (17.1.2020) 
 

Zahájení soutěže Praha 2020: mírně v plusu – 2:1(1). Vyhrály Ačko + Béčko. 
S Vršovicemi jsme zahájili 1:0(1). 

 

Souhrn (výsledky a bodové stavy Loko-družstev) najdete na www.lokopraha.cz v záložce Družstva, stejně jako všechny další info. 
14.ročník soutěže „Loko-kosič“ 2020: v 1.kole zaznamenal hned 2 výhry Dalibor Trapl a je v čele (2/2). Komplet tabulka na webu. 

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

                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:         Bohemians B – Loko A                  3½ : 4½ 
                                                 I.třída:                   Loko B – Vršovice B               5 : 3  
                                                II.třída:                   Loko C – Vršovice D              4 : 4 
                                               III.třída:        Dukla Praha F – Loko D                   5 : 3 

 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:                                                                                                                                              
Sestava: 1.Smutný 2.Kubíček 3.Větrovský 4.Trapl 5.Sedláček 6.Růžička 7.Kamlach (c) 8.Novák                     
Vyhráli: Trapl a Novák. Remizovali: Smutný, Kubíček, Sedláček, Růžička a Kamlach.                                  Bohemians B – Loko A 
Tak jsme zahájili báječnou 27.sezónu (v kuse) báječnou výhrou v dramatickém utkání! Bohemka i my jsme byli nekompletní (oni jen 
s jedním IM ze tří možných na soupisce, my zase bez dvou prvních a celkem bez 3 hráčů základu. Ale letos proti nám postavili silnější 
zadek než loni, ovšem i letos tam zápas prohráli. Na prvních 3 deskách měli průměr 2282. Nejprve rychlá remíza Robert Kubíčka 
s kamarádem Šimonem Macharáčkem. Půldruhé hodiny dále nabídl IM Petr Zvára remis Honzovi Smutnému. Ten ji vzal, ale po 
analýze byl trochu smutný, že to měl asi hrát. Stav 1:1. Pět minut nato remizoval Tomáš Sedláček, 1½:1½. Dále se ale hrálo tvrdě a 
zápas byl celou dobu na vážkách, i když jsme většinou stáli v našich partiích mírně lépe. Domácí Jarda Voříšek ale našel cestu jak 
vyhrát a po 3 a půl hodině hry jsme prohrávali 1½:2½. Za dalších pět minut jsem nabídl remízu já, předtím jsem trpělivě kladl 
nástrahy protihráči, ale on to všechno viděl! A černými jsem nakonec stál spíše hůře, ovšem bylo přijato, 2:3. Ve zbylých 3 partitích 
jsme si ale mohli věřit, i když stát se mohlo cokoliv, spěly do závěrečné „gillotiny“. Přesně v 9 večer dotáhl svoji snahu k vítězství 
Dalibor Trapl a srovnali jsme, 3:3! Nakonec do úplného vyčerpání hrací doby se hrály ještě partie Zdeňka Růžičky – ten nakonec 
oponenta přehrál, ale nezbyl mu čas na uplatnění a nakonec byl spíše rád (a my všichni s ním ☺), že černý měl jenom krále, takže 
remis, 3½:3½. Vašek Novák měl celou dobu výhodu, pak v koncovce D+V : D+V silného volného pěšce na c6 až c7. Domácí hráč se 
ale vyvlékl obětí pěšce a věžovka 3-2 na stejném křídle by byla asi remis, ovšem Vašek demonstroval, jak silná figura v koncovce je 
král, vyprovokoval postup černých pěšců a nakonec snadno vyhrál svoji partii i nám zápas ☺! 
 

Loko B: Sestava: 1.Kubíček 2.Trapl 3.Benda 4.Novák 5.Krischke 6.Kamlach (c) 7.Krejbich 8.Čuchna 
Vyhráli: Kubíček, Trapl a Krischke. Remizovali: Benda, Novák, Kamlach a Krejbich.  
Letošní skupina I.třídy 11 je opravdu hodně nabitá, to jsem ještě nezažil. A to se dvěma super favority Aurorou a DP Praha C, kteří 
mají v našlehané soupisce po jednom velmistrovi. Ale i řada dalších týmů je velice silná. Loni z Přeboru sestoupivší Vršovice B se dají 
mezi ně také počítat, i když kdo vlastně ne? Náš tradiční soupeř přijel na Třebešín prakticky v plné sestavě. Nám chybělo pár hráčů 
základu, ale na druhé straně kývli na účast 2 volní hráči z čela soupisky. Dost ostře rozjel partii Aleš Benda, ale dostal po necelých 2 
hodinách nabídku remízy, kterou nakonec přijal. 5 minut po něm remizoval kapitán, 1:1. Dalších 20 minut a půl bodu přidal také 
Vašek Novák, hrdina předchozího večera Áčka, 1½:1½. Zajímavou partii hrál Míla Krejbich, měl věž a nějaké pěsce za 2 figury, dostal 
též nabídku remízy, přijetí jsem mu schválil, 2:2. To už ale vypadalo, že Vršovice odjedou s vysokou porážkou. V ten moment skončily 
3 partie najednou: nejprve naši vyhranou pokazila silná časovka, takže místo bodu na naší straně jsme prohrávali 2:3. Ale ještě než 
jsem si to stačil poznamenat, tak zvítězili Robert Kubíček a Dalibor Trapl a vedli jsme my 4:3. V poslední partii jsme stáli mírně lépe, 
stačila nám remíza. Hráč hostí bojoval, ale ztrácel čas a Arnold Krischke nastražil léčku a bylo 5:3! Super výhra na úvod ☺. 
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Mařík 3.Štádler 4.Frouz 5.Haškovec (c) 6.Líška 7.Pecsök 8.Martinovský 
Vyhráli: Mařík a Štádler. Remizovali: Krischke, Frouz, Haškovec a Líška. 
V prvním kole jsme narazili na tradičního rivala z Vršovic, tentokrát jejich déčko, které ale proti loňsku posílilo. Přestože se soupeř 
ujal vedení výhrou na 7. desce, tak zápas vypadal dlouho na naši výhru. Po několika remízách skóre vyrovnal po hezké hře Slávek 
Mařík na druhé. S velkým úsilím remizoval Arnold Krischke na první a svou výhrou ve věžové koncovce pak zvyšovala  naše nová 
posila Pavel Štádler na 4:3. Úspěšně si tak Pavel odbyl svou premiéru v našem družstvu. Poslední partii na osmé, která dlouho 
vypadala dost nadějně, ale nedopadla dobře, když náš hráč nezvládl zápletky a prohrál, takže výsledně 4:4. Škoda, byl to soupeř, se 
kterým se dal udělat lepší výsledek. Třeba kdybych já viděl třítahový mat s obětí věže apod. Příští kolo máme odložené kvůli kolizi 
družstev C a B na volný předposlední týden, takže další zápas nás čeká 28. ledna opět doma. Dejte mi prosím vědět, kdo přijdete.  
 

Loko D: Sestava: 1.Sadil J. 2.Košťál 3.Vender 4.Janoušek 5.Hájek 6.Izzo 7.Sadil P. 8.Mašek. Nehrající kaptán: Davídek (c). 
Vyhráli: Košťál a Sadil P. Remizovali: Sadil J. a Izzo. 
Déčko hostovalo v Podbabě. Proti papírově silnějšímu soupeři jsme nastoupili se čtyřmi náhradníky. Premiéru v našem dresu si odbyl 
nový člen klubu Petr Hájek. Zápas se hrál v příjemném prostředí vojenské ubytovny, v ulici Pod Juliskou 7. 

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

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

 

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-2/20) (13.ročník) 


