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(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2022 
 

3.kolo  (12.3.2022) 
 

V úterý 22.2.2022 STK PŠS sdělila,  
že od 10.týdne (7.3.2022) bude soutěž Praha pokračovat 3.kolem.  

Céčko již mělo odehráno (viz LZ č.4/22), Béčko nemělo soupeře (Kobylisy D odstoupily ze soutěže), 
Áčko bylo zkontumováno za nenastoupení v zápase s Aurorou. Jediné Déčko hrálo (a vyhrálo ☺☺☺☺). 

V „okleštěném“ 3.kole jsme byli v plusu: +2. 
 

Loko-kosič“ 2022: už je jasné, že letos Loko-kosič oficiálně nebude vyhlášen, protože se nesplní podmínka více jak polovina 
odehraných kol soutěže. Loko Praha totiž nenastoupí do nepovinné nadstavby (6.-11.kolo) z důvodu nezájmu. 

Ale přesto pro zajímavost: vede Lk11+12 Martin Čuchna 4 výhry z 5 partií.  

Aktivita 2022: v čele stále Pavel Štádler, odehrál již 7 partií! Hrálo celkem už 28 hráčů. 
 

 
                                             
                                                      Přehled výsledků: 
 

                                              Přebor:                Aurora A – Loko A                    + : –  
                                               I.třída:                  Loko B – Kobylisy D            nehráno 
                                              II.třída:                  Loko C – Smíchov B               5 : 3 
                                             III.třída:            DP Praha I – Loko D                     2 : 3  
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:   
Moc se mi to zde nechce rozebírat, ale objasnit to je asi nutné. Náš soupeř ve 3.kole s přesným názvem v rejstříku spolků: ŠK Aurora, 
šachová škola A.Karpova. Když jsem toto zjistil a spojil to s činem A.Karpova, který v ruské Dumě hlasoval PRO ruskou invazi, udělal 
jsem v týmu anketu a téměř všichni byli pro můj návrh k utkání s Aurorou nenastoupit. Stejně zareagovala Pankrác C. Kobylisy B už 
s nimi hrály, Bohemians C se nevyjádřily a Unichess D sdělil, že hrát bude. Kapitán Unichessu je zároveň předseda pražského svazu. 
My jsme tedy chuť to hrát neměli. Přitom jsem STK navrhoval hodnotit utkání v tichosti jako nehrané (0:0, 0 bodů), tedy nepostihovat  
ani nezvýhodňovat nikoho z obou stran. Zároveň jsem zdůraznil, že proti hráčům Aurory samotným absolutně nic nemáme.  
STK a předseda PŠS nám sdělili, že „není důvod“ a podobně jako Pankrác C (se stejným postojem) nás zkontumovali. STK se pouze 
ohánělo (jako vždy) Soutěžním řádem, bez ohledu na morální aspekt celé věci. To je asi ve stručnosti vše co se stalo. M.Kamlach.  
Detaily (+ odkaz na chess.ru) zde: https://www.nss.cz/na-anatolije-karpova-uvaleny-sankce-eu. 
 

Loko B:  
Tým Loko B ani potřetí v řadě neprohrál! Aneb hodit ručník do ringu není jen tak. V úterý ráno, den před utkáním, přišel mail od 
Oxany Kovářové, že vystupují ze soutěže. Adresáti byli jen kapitán a zástupce našeho týmu. V mailu stálo sdělení, že pan Kropík byl 
informován. Ale tím to teprve začalo. Přišla smršť mailů, telefonů a SMS. V pracovní den mají lidé i jiné starosti než sestavu na další 
den. Takže maraton byl po kótách: Mirek K. - Háse - Kropík - Kopta - Kovářová a zase zpět. Ono totiž nestačí, že se rozhodne kapitán 
vystoupit, ale musí to posvětit oddíl. A když je to den před utkáním a předseda s tím není ztotožněn, tak to je teprve veselo. 
Každopádně dopadlo to dobře - v úterý kolem sedmé večer jsem telefonicky zastihl celý tým na telefonu a informoval jednotlivé hráče, 
že mají ve středu volno a do tabulky přibude 8:0 (Pozn. red.: spíše se všechny body všem s Kobylisy D v tabulce mažou, neboť toto 
družstvo nesehrálo nadpoloviční počet zápasů) . Díky všem za spolupráci. R.Kubíček. 
 

Loko D: Sestava: 1.Sadil J. 2.Košťál 3.Hájek (c) 4.Izzo 5.Juroš 6.-8. neobsazeno  
Vyhráli: Sadil, Hájek a Izzo. Remizovali: 0. 
Bylo nás pět. Jich také. Naštěstí jsme měli jistotu Honzu Sadila, který na první šachovnici po vyrovnaném zahájení udeřil, bral  
figuru po Sxh3 a vyhrál. Předtím Pierfrancesco Izzo prokázal spolehlivost a po bezchybném výkonu soupeře donutil ke kapitulaci a 
Petr Hájek měl opět "štigro" na zběsile útočícího soupeře, kterého překvapil rozhodujícím kontraúderem. Bohužel se nedařilo Itovi 
Košťálovi, který běžně kosí soupeře hlava nehlava, tentokrát narazila kosa na kámen. Zbyněk Juroš byl potom zbytečně nervózní a 
partii, kterou měl do střední hry pod kontrolou prohrál hrubou chybou. Ale nevadí, LOKO "D" opět zvítězilo! P.Hájek 

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

 
Pořadí v našich (mini)skupinách po 3.kole (v tabulkách je zmatek, (skoro) všude chybí nějaké zápasy): 

 

  Přebor:                                        I.třída:                                          II.třída:                                         III.třída: 
 

družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre 
1.Aurora A 7 20.0 1.Viktoria Žižkov B 4 9 1.Loko Praha C  9 16.5 1.Sokol Nebušice A 6 12 
2.Kobylisy B 7 17.0 2.Loko Praha B 4 9 2.Bohnice A 4 8.5 2.Loko Praha D 6 10 

3.Bohemians C 6 9.5 3.Mahrla B 3 11 3.GROP E 3 11 3.Zora Praha A 3 10.5 
4.Unichess D 4 12 4.Dukla Praha B  3 6.5 4.Unichess F 3 6.5 4.DP Praha I 3 7 
5.Pankrác C 1 7.5 5.Smíchov A 0 1.5 5.Smíchov B 2 11 5.Bohnice B 0 3.5 
6.Loko Praha A 0 6 6.Kobylisy D - - 6.USK Praha B 1 10.5 ----- - - 

 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Výsledky Prahy v databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2021 nebo na Chess-Results (všechny skupiny): https://chess-
results.com/tnr604210.aspx?lan=5. Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.   

(Lz-LokoP-5/22) (15.ročník) 

 

 


