
Loko-zpravodaj č.3/20 (191)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2020 
 

2.kolo  (24.1.2020) 
 

Také 2.týden plusový: 2:1. Vyhrály vysoko Ačko + Déčko. Céčko zápas odložilo. 
S Duklou Praha máme zatím 0:2. Derby s Lokomotivou Radlice vysoko pro naše Déčko ☺☺☺☺. 

 

14.ročník soutěže „Loko-kosič“ 2020: do čela se dostal Zdislav Košťál, má 2/2. Komplet tabulka na webu. 
                                             
                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:                   Loko A – Viktoria Žižkov B          6 : 2 
                                                 I.třída:       Dukla Praha B – Loko B                      5½ : 2½ 
                                                II.třída:              Kobylisy E – Loko C                     odloženo 
                                               III.třída:        Loko D – LR AAA (Radlice)                    6 : 2 

 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:                             
Sestava: 1.Walek 2.Šindler 3.Smutný 4.Kubíček 5.Větrovský 6.Šimeček. 7.Trapl 8.Kamlach (c)                    
Vyhráli: Walek, Smutný, Větrovský, Šimeček a Kamlach. Remizovali: Šindler a Trapl. 
Poprvé nastoupil v dresu Loko Praha náš nový host Petr Walek z Třebíče a hned svojí premiéru ozdobil            Dukla Praha B – Loko B 
výhrou, zvyšoval na konečných 6:2 ☺. Pokud by někdo měl pocit, že to bylo pro nás snadné vítězství, tak jej vyvedu z omylu. Mladíci 
z Viktorky bojovali jako lvi a teprve ve druhé části utkání se prosadila naše zkušenost. Ve 20:05 (u nás začínáme v 17:30) pohnul 
skórovníkem na naší straně Honza Smutný, jak to známe u něj – téměř jednoduchá pozice, Honza se dlouze zamyslel a výsledkem 
byla za chvíli vítězná kombinace, 1:0. Dalibor Trapl získal v zahájení pěšce, ale černý měl aktivnější figury, přešlo to do jednověžovky 
a nakonec remis, Bohouš Šimeček sice s pozdním příchodem, ale plný elánu přehrál svého oponenta černými naprosto hladce a 
posunul skóre na rozdíl 2 bodů, 2½:½. Pak se nám stal spíše přehmat a hosté si zapsali čestnou výhru, 2½:1½. 20 minut dále jsme 
už zápas rozhodli: Nejprve kapitán už podepisoval výhru, když protihráč tahal pozici s figurou méně dobrou hodinu, ve 21:15 bylo 
3½:1½. Nejmenší šanci nedal hráči hostí Michal Větrovský a s radostí jsme přihlíželi jeho proměně mečbolu, 4½:1½. Na konečnou 
úpravu skóre čekaly ještě 2 partie. Michal Šindler s přehledem udržel věžovku s pěšcem méně (21:35 – 5:2) a ve 21:50 (tj.pár sekund 
před vypršením limitu) se zápas zakončil výsledkem uvedeným v úvodu reportáže, když to černý skoro ostudně hrál až do matu, 6:2. 
 

Loko B: Sestava: 1.Šindler 2.Benda 3.Novák 4.Jablečník 5.Kamlach (c) 6.Mařík 7.Pavlíček 8.Štádler 
Vyhráli: 0. Remizovali: Šindler, Kamlach, Mařík, Pavlíček a Štádler.  
Klubovou premiéru si Pavel Štádler odbyl minulý týden za Céčko, teď jej čekala premiéra v Béčku. Získal bílými převahu a pěšce, ale 
na výhru to moc nebylo, přijal po 2.5 hodinách hry nabídku remízy. Deset minut poté už domácí realizovali jednu z pozic, kde stáli 
lépe či na výhru a bylo ½:1½. Přesně ve 21 hodin uplatnil u rozhodčího Slávek Mařík trojí opakování pozice, o kterém neměl nám 
dobře známý Pavel Pták asi ani tušení. Myslím, že jinak byla naše pozice dost špatná, takže trochu klika, 1:2. Jenže za 10 minut jsme 
prohrávali už 1:3, riskantní útok s obětí nevyšel našemu hráči na 3.papundeklu. Definitivní rozhodnutí přišlo brzy v časovkách. V té 
propásl Michal Šindler výhru proti FM Baumovi (jak sám sdělil po domácí analýze), remis - 1½:3½ a téměř současně vyhrála Dukla i 
na 2.postu a domácí rozhodčí již otevíral skříňku na uskladnění 3 bodů - 1½:4½. Dohrával ještě Petr Pavlíček, nakonec to dali za 
tohoto stavu za remis a kapitán bránil už asi 2 hodiny velmi stísněnou pozici a nabídku remízy přijal s úlevou, komplet tedy 2½:5½. 
Dukla byla prostě ten večer nad naše síly, nevyhráli jsme ani jednu partii. Jasné je, že celá soutěž bude letos hodně těžká.    
 

Loko D: Sestava: 1.Sadil J. 2.Kühnmund 3.Martinovský 4.Košťál 5.Svoboda 6.Vender 7.Janoušek 8.Hájek. Nehrající kapitán: 
Davídek (c). 
Vyhráli: Sadil, Martinovský, Košťál, Svoboda a Hájek. Remizovali: Kühnmund a Vender. 
Ve druhém kole jsme doma přivítali Lokomotivu Radlice AAA. Lokomotiva Radlice vznikla rozdělením Lokomotivy na dva kluby v roce 
2007. Z bývalých hráčů původního klubu, proti nám nastoupil pouze Miloš Bureš. Utkání proběhlo v přátelském duchu. Přesto se 
hrálo bojovně. Obě remízy byly přijaté v době, kdy zápas byl již rozhodnutý. Pro Petra Hájka to byla premiérová výhra za Loko Praha! 

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

    
 

 
 

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

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-3/20) (13.ročník) 


