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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2022 
 

4.kolo  (18.3.2022) 
 

V poměrně „roztrhané“ soutěži se hrálo celé 4.kolo, ale následuje týden přestávka.  
Déčko mělo volné kolo (ve skupině je lichý počet týmů 5), Céčko vyhrálo počtvrté za sebou ! 

Vyhrálo také Béčko, Áčko potřetí padlo. V tomto kole Loko Praha: +1, celkem máme +4. 
 

Jubilea hráčů-zápasy: M.Kamlach 210 partií za Loko + 70 za Béčko, P.Pavlíček 100 partií za Béčko, A.Benda 60 za Loko. 
 

Loko-kosič“ 2022 – neoficiální pořadí: vede Lk10 Petr Pavlíček, má 4 výhry z 5 partií. Bodovalo celkem 18 hráčů. 

Aktivita 2022: Pavel Štádler hrál tento týden hned 3x a tím dosáhl již nedostižných10 partií! Hrálo celkem už 31 hráčů. 
 

 
                                             
                                                      Přehled výsledků: 
 

                                              Přebor:             Pankrác C – Loko A                    5 : 3 
                                               I.třída:                  Loko B – Smíchov A            6½ : 1½ 
                                              II.třída:                  Loko C – GROP E                  5 : 3 
                                             III.třída:                  Loko D                                 volno  
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  Sestava: 1.Walek 2.Šindler 3.Smutný 4.Šimeček 5.Trapl 6.Benda 7.Kamlach (c) 8.Štádler             
Vyhráli: 0. Remizovali: Walek, Šindler, Šimeček, Trapl, Benda a Štádler. 
Opět velké potíže se sestavou měl kapitán, nakonec téměř zázrakem měl 8 hráčů. Naopak Pankrác nastoupila komlet jako letos 
dosud ne. A byla velmi silná, výjmečně zde vypíši jejich sestavu, zasvěcení mohou posoudit: 1.IM Polášek 2.Postupa Pavel 3.Vašek 
4.Pick 5.Svačina 6.Melich 7.Plešek 8.Postupa Martin. Hráli jsme o poslední, sestupové místo, i celková remíza by nás ještě držela 
v naději. Na prvních 2 deskách jsme dostali nabídky remízy hned po úvodním hvizdu, bylo 1:1. Za necelé dvě hodiny následovaly 
další remízy: Dalibor Trapl a ve stejné chvíli Aleš Benda, 2:2. Časoměr ukazoval 20:05, když pátou remis přijal Bohouš Šimeček a 
deset minut po něm Pavel Štádler. Bojoval ještě Honza Smutný (obětoval kvalitu), já jsem stál velmi špatně, ale vymyslel jsem 
protihru a zariskoval jsem, bílý chyboval a rázem jsem stál lépe já. Jenže už nám oběma zbylo málo času a šance jsem nevyužil, 
chybu oplatil a pár minut po Honzovi jsem vzdával partii i naše naděje i já. Tak to asi má být, loď opouští jako poslední kapitán ☺.  
 

Loko B: Sestava: 1.Šindler 2.Trapl 3.Melmuk 4.Krischke 5.Kamlach (c) 6.Pavlíček 7.Štádler 8.Košťál 
Vyhráli: Melmuk, Kamlach (k), Pavlíček (k), Štádler (k), Košťál (k). Remizovali: Šindler, Trapl a Krischke. 
Byl jsem zvědav, v jakém počtu přijdou hosté, kteří hráli minulé kolo ve čtyřech. No a k nám přišli také tak. Velké nadšení to nebylo, 
když jsme si nezahráli, ale bylo to jaksi „v duchu“ letošní pražské soutěže. Sleduji i (skoro) všechny ostatní skupiny a těch absencí je 
tam docela dost. Takže hned na startu 4:0 a pak už se jen čekalo, kdo udělá ten vítězný (půl)bod. Hoši vepředu se nijak po vítězství 
nehnali a možná šetřili síly na zítřek ☺. A tak již po 2 hodinách (19:30) prolomil mečbol Michal Šindler, za pět minut jej následoval 
Dalibor Trapl, bylo 5:1. Půlhodinku navíc si dal záležet náš „externista“ (přijel až z Telče!) Petr Melmuk a zajistil jedinou hranou 
vítěznou partii, 6:1. Za dalších 11 minut byl konec, remizoval Arnold Krischke.   
 

Loko C: Sestava: 1.Krischke 2.Štádler 3.Čuchna (c) 4.Pavlíček 5.Haškovec 6.Košťál 7.Hájek 8.Krajl 
Vyhráli: Pavlíček, Haškovec a Hájek. Remizovali: Štádler, Čuchna, Košťál a Krajl. 
Když se daří, chcete, aby se dařilo dál. Třeba když jednou dvakrát sbalíte holku, určitě se nesmíříte s tím, že už nesbalíte další. No a 
my v Céčku jsme na tom po třech zářezech byli stejně. Čekal nás Grop E s možností povolat tři hráče kolem 2200 a další čtyři kolem 
2000 a my se „z pracovních důvodů“ museli obejít bez poloviny základní sestavy. „Co se to děje?“ říkal jsem si. Že by záchvěv zbytků 
kapitalismu, zrovna když hrajeme? Ještě že máme skvělé náhradníky. Zatímco torzo základní sestavy dokázalo v součtu jen 
remizovat, náhradníci udělali tři body ze čtyř a zajistili jednoznačné vítězství. Na šachovnicích to proběhlo takto: Arnold Krischke stál 
proti 2200 více než slibně, ale v závěru ho viditelně přemohla únava a prohrál, Pavel Štádler se brzy dostal do opticky lepší koncovky, 
ale soupeř se nedal a skončilo to remízou, Martin Čuchna v 16. tahu získal čistého pěšce, ale v časovce nenašel vyhrávající obrat a po 
pasivnější hře se taky zmohl jen na remízu, Petr Pavlíček dal nepozornému soupeři, který přišel se značným zpožděním, mat, Cedrik 
Haškovec s pěšcem méně za rozbité křídlo soupeře nabídl remízu, a když nepochodil vzal soupeři dámu a bylo po partii, Zdislav 
Košťál s černými s přehledem remizoval, Petr Hájek nelítostným útokem dotlačil dva pěšce na šestou řadu a kromě bodu získal i cenu 
za nejhezčí partii večera a Zdeněk Krajl přes nedůslednost ve vítězné koncovce bez problémů remizoval. Vyhráli jsme 5:3. Škoda, že 
nepřišlo víc diváků. 

Loko D:  volno.   

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

Pořadí v našich (mini)skupinách po 4.kole (tabulky jsou neúplné, chybí několik zápasů): 
 

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

družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre družstvo body skóre 
1.Bohemians C 9 14 1.Loko Praha B 7 15.5 1.Loko Praha C  12 21.5 1.Sokol Nebušice A (1) 6 12 
2.Aurora A 7 23.5 2.Dukla Praha B (1) 6 11 2.Bohnice A (1) 7 15.5 2.Loko Praha D 6 10 

3.Kobylisy B (1) 7 17.0 3.Viktoria Žižkov B 4 12.5 3.GROP E 3 14 3.Zora Praha A 3 10.5 
4.Pankrác C 4 12.5 4.Mahrla B (1) 3 11 4.Unichess F (1) 3 7.5 4.DP Praha I (1) 3 7 
5.Unichess D (1) 4 12 5.Smíchov A 0 3 5.Smíchov B (1) 2 11 5.Bohnice B (1) 0 3.5 
6.Loko Praha A 0 9 6.Kobylisy D - - 6.USK Praha B (1) 1 10.5 ----- - - 

 

Při shodnosti bodů a skóre rozhoduje o pořadí počet vyhraných partií. Číslo v závorce = chybějící zápasy. 
 

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

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-6/22) (15.ročník) 


