
Loko-zpravodaj č.3/23 (216) 
(občasný zpravodaj šachového klubu ŠK Loko Praha) 

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

Mistrovské soutěže družstev Praha 2023 
 

2.kolo  (22.1.2023) 
 

2.kolo a poprvé v mínusu: 1:3. Vyhrálo jen Áčko. 
 

Po minulém kole, kdy jsme se namlsali třemi výhrami a jen jednou porážkou našeho Béčka. Teď se naše mašinka „zakuckala“ a 
podrželo nás jen Áčko svou výhrou. I když možná moc nechybělo k mnohem lepšímu výsledku. Přesto v minitabulkách si nevedeme 

špatně – tým A je první ve své soutěži, B je sice zatím poslední, Céčko je ale třetí a Déčko dokonce druhé. Je to ale zkresleno tím, že 
jsou zatím skupiny po šesti týmech a ke sloučení dojde patrně po pátém kole. 

 
Ve 2.kole jubilanti-počet odehraných zápasů: M.Čuchna 130 partií za Céčko, D.Trapl 120 partií za Loko, P.Frouz 50 partií za 

Loko, V.Martinovský rovněž 50 partií v dresu Loko. 
16.ročník soutěže „Loko-kosič“ 2023: po 2.kole je v čele skupina 6 hráčů se 2 výhrami, vede Honza Smutný 2/2.  

2.ročník Aktivity: na čele jasně Zdislav Košťál – 5 účastí ☺ 
 

 

                                    

Přehled výsledků: 

 
Na fotografii vidíte naše Áčko poprvé v akci v domácí 
klubovně! A že to byla jízda! 

                
 
 

      

   
 
 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A Sestava: 1.Walek 2.Šindler 3.Smutný 4.Trapl 5.Rozkovec 6.Růžička 7.Kamlach (c) 8.Němec     
Vyhráli: Walek, Smutný, Trapl, Rozkovec, Růžička, Kamlach a Němec (k). Remizoval: Šindler.            

Premiéru v nové klubovně v Populusu si Áčko užilo. Byla sice 2.kolize A-B, ale více na ni doplácí Béčko. I v tomto zápase jsme byli favorité, ale 
zpočátku to nebylo skoro znát. Po kontumaci Milana Němce a remíze Michala Šindlera (1½:½) jsme se výrazněji prosadili až po více jak 3 
hodinách už jen my. Ani jsem moc detailně pozice kolegů neviděl, protože mne dostatečně zaměstnával „můj mladík“, kterého jsem s kvalitou 
více definitivně přehrál až na konci časového limitu. Výsledky (výhry) padaly takto: Dalibor Trapl, Honza Smutný, Hynek Rozkovec (opět 
mečbol na 4½:½), Petr Walek, Zdeněk Růžička a kapitán. Čili s výsledným 7½:½ byla určitě spokojenost. 
 

Loko B: Sestava: 1.Kubíček (c) 2.Krischke 3.Šembera 4.Hlaváček 5.Mařík 6.Pavlíček 7.Melmuk 8.Košťál 
Vyhráli: Pavlíček, Melmuk. 
Opět tu byla kolize A a B týmu, leč tentokrát jsme byli v osmi. Hrací místnost by nám jistě nikdo nezáviděl. Jestli jsou partie započítávány na 
FIDE a postupuje se ze soutěže do pražského přeboru, rozhodně by nemělo být takto rušno. Zápas zcela jasně nepodržel kapitán ve velmi 
vyrovnaném utkání. Mladší zkušený soupeř se rozhodl obětovat materiál a stačilo se ve spletitých uličkách lépe zorientovat. Takto se objevil na 
šachovnici pěkný mat dámou. Pak se utkání začalo naklánět na stranu domácích. Výhra pana Pavlíčka proti domácímu kapitánovi sice byla 
částečnou satisfakcí, leč poté domácí kapitán na sebe začal poutat pozornost dalších hráčů a v sále byla kulisa jako na hokeji. A ani naše 
žádost, aby rozhodčí zakročil, se moc s úspěchem nesetkala. Skóre mírnil pak ještě Petr Melmuk, leč v poslední partii ve vyhrané koncovce 
nakonec prohrál Arnold Krischke. K alespoň částečným ziskům neměli daleko ale i další hráči. 
 

Loko C: Sestava: 1.Jablečník 2.Mařík 3.Štádler 4.Čuchna 5.Frouz 6.Pavlíček 7.Haškovec (c) 8.Davídek  
Vyhrál: Štádler. Remizovali: Pavlíček a Haškovec. 
Tentokrát se nám moc nedařilo a nevyhráli jsme ani několik nadějných partií. Jediná výhra a dvě remízy neodpovídají ale průběhu zápasu. 
Třeba ve dvou partiích jsme měli pěšce víc a udělali jsme v nich jen půl bodu. Zcela vyhranou partii jsme měli na první, ale prohráli jsme na 
čas. Takže, kdyby…, ale na kdyby se nehraje. Takže 2:6. Snad příště bude líp. 
 

Loko D: Sestava: 1.Sadil 2. Kühnmund 3.Martinovský 4.Košťál 5.Svoboda 6.Vender 7.Hájek (c) 8. Střílka  

Vyhráli: Martinovský, Svoboda, Hájek. Remizoval: Kühnmund. 
Velice brzy prohrál pan Vender, který měl po zahájení velkou materiální převahu, ovšem mladý soupeř jej po divokém útoku typu "nemám co 
ztratit" porazil. Brzy srovnal Hájek v miniatuře po chybě soupeře hned v úvodu střední hry. Na ostatních šachovnicích to vypadalo pro LOKO 
velice dobře, pan Martinovský i pan Svoboda dotáhli velice dobře rozehrané partie do vítězného konce. Bohužel na ostatních deskách, do té 
doby se zcela vyrovnaným průběhem, se to nevyvíjelo dobře. Pan Kühnmund nabídl v převaze remízu kvůli časové tísni (15 minut na 
posledních 9 tahů) a ostatní se nechali soupeřem přehrát. Poslední bod neuhrál pan Střílka, který bojoval až do konce jako lev, nicméně 
ztracený pěšec jej nakonec v koncovce mrzel a situaci už zachránit nemohl. I tak mu ale děkujeme za bojovnost! Každopádně děkuji také všem 
ostatním zúčastněným, bylo to těsné! Příště vyhrajeme!! Díky P. Hájek 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Výsledky Prahy v  databázi ŠSČR: https://www.chess.cz/souteze/kraj-11/rocnik-2022 

Výsledky a zpravodajství na webu Loko Praha: www.lokopraha.cz.   

(Lz-LokoP-3/23) (16.ročník) 
 

I.třída:    Loko A – ŠK Vyšehrad F    7½:½ 
I.třída:            GROP CC – Loko B    6 : 2 

II.třída:         DP Praha D – Loko C     6 : 2 
III.třída:           Loko D – Dukla G             3½ : 4½ 
 

http://www.lokopraha.cz/

