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Mistrovské soutěže družstev Praha 2023 
 

1.kolo  (13.1.2023) 
 

Je na čase pustit se do soutěží v Praze ! Po loňském spadnutí Áčka a postupu Céčka 
stála před klubem složitá otázka, zda postavit tři týmy do první třídy. Nakonec 

hrajeme v modu 0 – 2 – 1 – 1, tedy bez Přeboru. A to zdaleka nebude jediná novinka – 
od redakčního stolku Vás bude oslovovat Robert Kubíček  

Rozjezd naší mašiny zařídilo v pondělí Déčko výhrou 4,5-2,5. O den později přidali 
svůj dílek pánové z Céčka a zakončili jsme účinkování ve středu kolizí A a B týmu.   

1.kolo soutěže Praha 2023: výhra 3:1. Vyhrály A + C + D. 
2 naše družstva jen v 7 hráčích. 

Souhrn (výsledky a bodové stavy Loko-družstev) najdete na www.lokopraha.cz v záložce Družstva, stejně jako všechny další info. 
16.ročník soutěže „Loko-kosič“ 2023: v 1.kole zaznamenalo 15 hráčů po 1 výhře, vede Michal Šindler.  

2.ročník Aktivity – počet odehraných partií za Loko Praha: v 1.kole hrál dokonce 3 partie a vede Zdislav Košťál ☺.  
Komplet tabulky obou zábavných Loko-soutěží na našem webu.  

Sledovat budeme také opět jubilea-odehrané zápasy: „stovkařů“ a dalších, stav před soutěží (hráči na soupiskách Loko Praha 2023):  
P.Pavlíček 224, M.Čuchna 220, M.Kamlach 213, M.Němec 127, G.Jablečník 120, D.Trapl 118, M.Líška 117, V.Novák 113, B.Davídek 102. 

V 1.kole jubilanti-počet odehraných zápasů: J.Smutný 70 Loko + (A), M.Mařík 30 (C), P.Melmuk 20 Loko + (B).  
Skóre v komentářích k zápasům je vždy z pohledu našich družstev. 

Přehled výsledků:        Partie Melmuk (Loko B) – Hruška, BNT: 

                                                          
Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A: Sestava: 1.Walek 2.Šindler 3.Smutný 4.Trapl 5.Rozkovec 6.Krischke 7.Kamlach (c) 8.Němec     
Vyhráli: Šindler, Smutný, Rozkovec, Kamlach a Němec. Remizovali: Trapl a Krischke.            
Tradiční potíže se sestavou družstva v 1.kole soutěže (termínová kolize s Béčkem, Open Praha, atd.) jsme nakonec vyřešili tak, že jsme měli 8 
hráčů na utkání, což bylo podstatné. Střetli se asi dva rozdílné celky, přece jen papírová převaha byla výrazně na naší straně. A zápas se podle 
toho od začátku vyvíjel, i když jednoduchý rozhodně nebyl. První dva výsledky zapsali nováčci v dresu Áčka Loko Praha:  
po hodině a půl (začátek v 18:00) remizoval Arnold Krischke, 10 minut před osmou večerní jsme se dostali rychle do brejku my: během cca 10 
minut vyhráli Milan Němec, Mirek Kamlach (v miniaturce) a Michal Šindler, takže bylo 3½:½ pro nás. Po další půlhodině remizoval Dalibor Trapl, 
když se nechal chytit do pasti „šílené věže“, jinak by to měl vyhrané, 4:1. Svůj tlak a útok na krále realizoval ve 20:30 Hynek Rozkovec, který se 
k nám vrátil na hostování po pár letech – proměnil mečbol a bylo hotovo: 5:1. Postupně vylepšoval svoji pozici černých figur Honza Smutný a 
konec byl v jeho stylu: 6:1. Domácí korigovali nakonec na 1.šachovnici, dosti k tomu asi přispěl časový limit bez přídavku, na který si hráči co 
hrají ligy někdy pomalu zvykají. Dobrá výhra na úvod, ale soutěž je teprve před námi. 
 

Loko B: Sestava: 1.Kubíček (c) 2.Šembera 3.Melmuk 4.Davídek 5.Líška 6.Košťál 7.Hájek 8.neobsazeno 
Remizovali: Kubíček a Košťál. 
Kolize A a B týmu dopadla neblaze – horko těžko jsme hráli v sedmi, kdy dokonce pár dní před utkáním se zdálo, že budeme v 5. Soupeři se na 
nás do naší klubovny scházeli jak potulní švábi, v čase začátku byli ve čtyřech a zbytek týmu přišel o 25 minut později. Ale i to jim stačilo. Asi po 
15 minutách se vzdal Bohuslav Davídek v situaci, kdy opticky ztrácel dámu a neviděl „o tah dále“ – škoda, partie nebyla prohraná. A o deset 
minut později provedl svůj výpad Otomar Miskolczi a na osmičce jsme nemohli kontrovat – 0:2. Jen trojka a sedmička vypadala na výhru, ale 
s ubývajícím časem se to zlomilo – remíza Roberta Kubíčka, Zdislava Košťála a prohra Petra Hájka proběhla kolem osmé – 1:4. Ani Milan Liška se 
svou srdnatou snahou pozici zkomplikovat neuspěl. Houževnatě se bránila do věžovky i nová akvizice v podobě hosta – i Milan Šembera nakonec 
prohrál. Nakonec pověstný chlub chyběl ke štěstí a čestnému úspěchu Petru Melmukovi, ale pár nepřesností a výsledek se otočil. Smolné utkání 
na úvod. 
 

Loko C: Sestava: 1.Jablečník 2.Mařík 3.Štádler 4.Čuchna 5.Haškovec (c) 6.Davídek 7.Martinovský 8.Košťál  
Vyhráli: Mařík, Štádler, Čuchna, Haškovec, Davídek a Košťál (k). Remizovali: Jablečník. 
V prvním kole jsme úspěšně zahájili letošní sezónu v nové hrací místnosti vítězstvím s Nebušicemi 6,5 : 1,5. Soupeř nastoupil jen v sedmi, takže 
jsme vedli 1:0 z výkopu. Jako první v miniaturce vyhrál Haškovec a pak postupně vyhrávali Davídek, Mařík, Čuchna, Štádler a stav 6:0 soupeř už 
jen korigoval remízou s Jablečníkem na první a výhrou na sedmý desce na výsledných 6.5 : 1.5. Přesvědčivá výhra asi s nejslabším týmem 
skupiny. Kapitán Haškovec 
 

Loko D: Sestava: 1.Čuchna 2.Kühnmund 3.Martinovský 4.Košťál 5.Vender 6.Hájek (c) 7.Pintér 8.neobsazeno 
Vyhráli: Kühnmund (k), Vender, Hájek (k), Pintér. Remizoval: Martinovský 
Soupeř nastoupil v 5 hráčích, a po 2 výhrách a jedné remíze to byla po sportovní stránce remíza. Nicméně Déčko se sešlo v 7, takže jsme vyhráli 
4,5 ku 2,5...Vyzdvihl bych výkon Filipa Pintéra, nováčka v déčku, který získal převahu již v zahájení a pak ji s přehledem proměnil v první bod. 
Bohumil Vender, jako skoro vždy, soupeře smetl, a bylo rozhodnuto...Na první šachovnici Martin Čuchna předvedl špatné zahájení, skvělou hrou 
pak přivedl kvalitního soupeře do obtíží, ale v časové tísni nedokázal mírnou převahu přetavit ve vítězství a po odvážné kombinaci vzdal ...Ve 
skvělé formě se ukázal Václav Martinovský, který s černými figurami dokázal soupeře se skvělou minulostí (2100 Elo max, nyní 1850) zatlačit do 
defenzivy, což gradovalo gentlemanskou remízou... děkuji moc všem! VAMOS DÉČKO!! 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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-2/23) (16.ročník) 

I.třída:   Steinitz Makabi – Loko A    2 : 6 
I.třída:   Loko B – Unichess E  1 : 7 
II.třída:   Loko C – Nebušice           6½ : 1½ 
III.třída:          ŠK Rapid A – Loko D             2½ : 4½ 


