
Loko-zpravodaj č.2/22 (207)    
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2022 
 

1.kolo  (15.1.2022) 
 

Tak zase v Praze hrajeme ! Po loňském zrušení soutěží jsme vykročili do nové 
soutěže s nadějí, že bude komplet odehrána a že si šachů plně užijeme  

„Výkop“ nové sezóny obstaralo vysokou výhrou Céčko.  
3 kapitánské premiéry: B-Robert Kubíček, C-Martin Čuchna, D-Petr Hájek  

1.kolo soutěže Praha 2022: remíza 2:2. Vyhrály Béčko + Céčko. 
S Unichessem jsme zahájili 1:1. 2 naše družstva jen v 7 hráčích. 

Jubilea hráčů-zápasy: Jablečník 120 partií za Loko! 
 

Souhrn (výsledky a bodové stavy Loko-družstev) najdete na www.lokopraha.cz v záložce Družstva, stejně jako všechny další info. 
15.ročník soutěže „Loko-kosič“ 2022: v 1.kole zaznamenal hned 2 výhry Lk11+12 Martin Čuchna a je v čele (2/2).  

1.ročník Aktivity – počet odehraných partií za Loko Praha: v 1.kole hráli hned dva hráči 3x! Zdislav Košťál a Pavel Štádler.  
Komplet tabulky obou zábavných Loko-soutěží na našem webu.  

Sledovat budeme také opět jubilea „stovkařů“ a dalších, stav před soutěží (hráči na soupiskách Loko Praha 2022):  
Pavlíček 217, Čuchna 213, Kamlach 206, Větrovský 145, Němec 124, Jablečník 119, Líška 117, Novák 113, Trapl 111, atd. 

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

                                                         Přehled výsledků: 
 

                                                Přebor:             Unichess D – Loko A                4½ : 3½ 
                                                 I.třída:                   Loko B – Mahrla B                5 : 3  
                                                II.třída:                   Loko C – Unichess F          6½ : 1½ 
                                               III.třída:    Sokol Nebušice A – Loko D                  7 : 1 
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  Sestava: 1.Walek 2.Šimeček 3.Kubíček 4.Trapl 5.Kamlach (c) 6.Bechyně 7.Štádler 8.neobsazeno    Loko C – Unichess F 
Vyhráli: Walek a Štádler. Remizovali: Šimeček, Kubíček a Bechyně.            
Trable Áčka se sestavou vyústily v kontumaci 0:1, která vlastně rozhodla o konečném výsledku. A to bylo během týdne před zápasem 
ještě hůře, hráčů měl kapitán k dispozici opravdu málo. Brzy (19:45) remizoval Robert Kubíček, ale 40 minut po něm nám dal naději 
na zvrat a vyrovnal Pavel Štádler při své premiéře za Loko Praha A, kterou si tak vyšperkoval nejen výhrou, ale i pěknou partií 
s matovým útokem ☺. Bylo 1½:1½. Ve 20:45 šli do trháku domácí v rozmezí 5 minut, kdy vyhráli na 4. a 5.postu (zde v přímém 
souboji kapitánů) a rázem jsme ztráceli, 1½:3½. Dvacet minut nato remizoval Jarda Bechyně, 2:4. Hrály se ještě první 2 šachovnice a 
Petr Walek v ostré partii (tedy ve svém stylu) přehrál hezky domácí jedničku a vykřesal tak jiskřičku (3:4), ze které ovšem oheň nebyl. 
Bohouš Šimeček měl rovnou pozici a více než remis z toho dostal nemohl. Prohráli jsme tedy těsně 3½:4½ a jak bylo řečeno na  
začátku, asi díky nekompletnosti týmu. V Přeboru rozhoduje každá maličkost a nastupovat v 7mi se dost těžko dohání.      
 

Loko B: Sestava: 1.Kubíček (c) 2.Krischke 3.Jablečník 4.Němec 5.Mařík 6.Štádler 7.Čuchna 8.Košťál 
Vyhráli: Kubíček, Mařík a Čuchna. Remizovali: Krischke, Němec, Štádler a Košťál. 
Hlásím, že kapitánská premiéra se vydařila ☺. Nastoupili jsme v osmi a překvapivě na osmou za soupeře naskočil rozhodčí pan 
Jakuš. To jsem asi ještě neviděl, aby si nechal zaplatit hráč hostí. Po chvilce oťukavani nám zápas začal smířlivě. V čase 17:45 přijal 
remízu Arnold Krischke. O chvilku později měl nabídku Pavel Štádler a po delším přemýšlení v čase 18:10 přijal - 1:1. Ani jsme se 
nenadáli a potřetí černými remíza - na čtverce Milan Němec. Pak jsme na změnu skóre čekali dlouho. Přesně v osm hodin vyhrál 
Miloslav Mařík. A o pět minut později naznal i můj soupeř, že čeká na svůj konec zbytečně dlouho. 3½:1½. O deset minut později sice 
náš hráč sice s kvalitou víc nechal stát jednotahově věž (a povolil tak jedinou výhru hostí), ale o necelých dvacet minut rozhodl 
soupeř Martina Čuchny - překročil čas, 4½:2½. Od té doby jsme čekali ještě na výsledek Zdislava Košťála, který srdnatě bojoval v 
nestejných střelcích se dvěma pěšci víc o skalp pana rozhodčího ☺. Btw – dnes byly hned na třech šachovnicích nestejní střelci. 
Vcelku rarita. Sám jsem byl rád, že jsem si to mohl zkusit. Spokojený kapitán. 
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Mařík 3.Štádler 4.Čuchna (c) 5.Frouz 6.Hlaváček 7.Haškovec 8.Košťál  
Vyhráli: Čuchna, Frouz, Hlaváček (k), Haškovec (k) a Košťál (k). Remizovali: Krischke, Mařík a Štádler. 
Unichess se dostavil v pěti, takže jsme na začátku získali tři body jen za docházku. Díky za ni pánům Ondrovi Hlaváčkovi, Cedriku 
Haškovcovi a Zdislavu Košťálovi. Zbytek zápasu proběhl rychle. Asi po hodině hry Petr Frouz uplatnil materiální převahu - 4:0. Po 
další půlhodině se po ztrátě figury vzdal soupeř Martina Čuchny devítiletý Mikhail Artamonov - o něm asi ještě uslyšíme - takže 5:0. A 
během další hodiny skončily remízami i první tři šachovnice, z nichž stojí za zmínku Arnoldovo (Krischke) spokojené povzdechnutí: 
"To jsem mu utekl z lopaty." Ve 20:10 jsme zamykali klubovnu. 
 

Loko D: Sestava: 1.Kühnmund 2.Pecsök 3.Košťál 4.Svoboda  5.Vender  6.Hájek (c).7.Izzo 8.neobsazeno 
Vyhrál: Košťál. Remizoval: Izzo (jeho partie platí, ale po kontumaci šachovnic 4.-8. nebude do výsledku družstva započítána) 
Dnešní zápas se odehrál v pěkném prostředí fary v Nebušicích. Bohužel se nám nedařilo. Dva dny před zápasem onemocněl jeden z 
hráčů a z velice zúžené soupisky se mi již nepodařilo najít náhradu. Začínali jsme tedy s nulou na osmé šachovnici. Na sedmičce 
velice dobře hrál Pierfrancesco Izzo, měl celý zápas mírnou převahu, partie však skončila remízou, Pier udělal drobnou chybu okolo 
40. tahu, která dala soupeři šanci vvyrovnat hru. Šestá šachovnice byla prokletá, měl jsem na ní hrát já, ale usedl na ní pozdě 
příchozí Zdeněk Svoboda, po chvíli mu zazvonil mobil, čímž prohrál. Na pětce velice brzy prohrál Bohumil Vender. Čtyřku jsem 
omylem obsadil já (zatímco jsem čekal na pana Svobodu, pořadatel - pan Hruška přeorganizoval stoly a číslování šachovnic, aby Ivan 
Kühnmund na jedničce lépe viděl, což mne zmátlo) a prohrál jsem v podstatě remízovou partii. Rozhodilo mne, že jsem zavinil 
kontumaci. Na trojce exceloval Ita Košťál, jehož soupeřka zpočátku učebnicovým zahájením zatlačila. Ita jí trpělivou hrou nedal ve 
střední hře žádnou naději a po ztrátě pěšce vzdala. Na dvojce pan Hruška (ELO 2144) přehrál Jána Pecsöka, který bojoval jako lev a 
velice dobře se s mnohem zkušenějším soupeřem držel. Jedničku ovládl nejmladší hráč soupeře (Hlavina ELO 2137) jemuž Ivan 
Künmund odolával, neztratil materiál, ovšem bohužel za cenu pasivní pozice, jíž mladík velice dobře využil. Summa summarum: 
Nebušice 6½ - Loko "D" 1½. P.S. (redakce). Vzhledem k nesprávnému pořadí hráčů Loko se budou kontumovat posty 4.-8. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výsledky Prahy v nové databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2021 
Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.   

(Lz-LokoP-2/22) (15.ročník) 


