
 
Loko-zpravodaj č.2/16 (131)    
(občasný zpravodaj šachového klubu Sk Loko Praha) 

  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Mistrovské soutěže družstev Praha 2016 

 

1.kolo  (15.1.2016) 
 

Letos s Prahou smírný úvod: 2:2. Vyhrály Áčko + Céčko. 
Céčko rázně vykročilo směrem k návratu do II.třídy! 

 

Souhrn, (výsledky Loko-družstev) zasíláme zatím hráčům Loko Praha s LZ, neboť nejsou funkční stránky klubu. 
V jubilejním 10.ročníku soutěže „Loko-kosič“ 2016 je po 1.kole 10 hráčů s 1 výhrou, vede Jan Smutný 1/1, který hrál nejvýše. 

 
 

                                     Přehled výsledků: 
 

                                                           Přebor:                 Loko A – DDM P6 A             5 : 3 
                                                            I.třída:           Vršovice B – Loko B                6½ : 1½ 
                                                          III.třída:                Oaza H – Loko C                  0 : 8  
                                                          III.třída:                 Loko D – GROP E             2½ : 5½ 

Komentáře kapitánů (c): 
 

Loko A:  
Sestava: 1.Trapl 2.Větrovský 3.Smutný 4.Kubíček 5.Šimeček 6.Holub 7.Jablečník 8.Kamlach (c) 
Vyhráli: Smutný a Kamlach. Remizovali: Trapl, Větrovský, Kubíček, Šimeček, Holub a Jablečník. 
Letos jsme zahájili doma a to již 23.sezónu v řadě bez přerušení (sestupu) v Přeborové skupině! Prvním naším hostem byla mládež 
z Bílé Hory, která si na nás jistě už (po dosud 5ti porážkách) brousila zuby ☺. Chyběl jim ze soupisky hráč č.2, my jsme na tom 
byli podobně (absence č.2 a č.4 ze soupisky). ELO FIDE vyšlo pro ilustraci takto: Loko 2133:DDM 2086. Utkání se rozjelo ve 
smířlivém tempu a po hodině hry to bylo 2:2 (remizovali Robert Kubíček, Dalibor Trapl, Gustav Jablečník a Honza Holub). Teprve 
za dalších 45 minut se skórovník vychýlil z rovnováhy, vedení bylo na naší straně, 3:2. Postaral se o to Honza Smutný, když 
potrestal černého za konzumaci polootráveného pěšce odebráním spolumajitelky trůnu v černém hradu. Čtvrt hodiny nato zvýšil 
kapitán na 4:2, takže minimálně bod byl doma. Ale ke 3 bodům jsme měli stále daleko, neboť jak Michal Větrovský se musel 
bránit, tak Bohoušovi Šimečkovi ubíhal čas při složitém vymýšlení jak udržet převahu poziční proti převaze materiální (V+S proti 
3 figurám). Bylo to (hlavně pro kapitána ☺) nekonečné čekání, trvající půldruhé hodiny. Nakonec Bohouš vymyslel výhru, ale 
realizace nebyla možná vzhledem k pár minutám na hodinách (Praha se hraje 1:40 na 40 tahů + 30 minut do konce partie) a tak 
remíza s pár sekundami zbývajícího času byla řešením jak pro Bohouše tak i pro družstvo, neboť znamenala výhru, posunul nás 
na 4½:2½. Následně skončila hned remízou také partie Michala, čili 5:3. Důležitá výhra pro uklidnění týmu na začátku soutěže. 
 

Loko B: Sestava: 1.Trapl 2.Holub 3.Novák 4.Jablečník 5.Kamlach (c) 6.Mařík 7.Němec 8.Staněk 
Remizovali: Novák, Kamlach a Mařík. 
Hned v 1.kole nás čekal jeden z kandidátů na postup do Přeboru, našemu Áčku důvěrně známý tým Vršovic B. Z jejich soupisky 
chyběl FM Ondra Matras (Open Praha). Se silným družstvem domácích (ELO F – Vršovice 2111:Loko 2028), se nám překvapit 
nepodařilo. Brzy jsme prohrávali 0:1 a po remízách Slávka Maříka a kapitána to bylo 1:2. V čase 19:40 (hrálo se od 17:30) se 
utkání rozhodlo: v dalších třech skončených partiích v rozmezí pěti minut jsme uhráli jen 1 remízu (Vašek Novák) a bylo 1½:4½. 
Ve zbývajících dvou partiích jsme mohli korigovat na alespoň přijatelný výsledek, ale jak rovnou pozici, tak i druhou zcela 
vyhranou jsme neudrželi a odvezli si z Vršovic pořádný nářez. Soutěž však teprve začíná, takže kapitán je optimista, zase máme 
jednoho z favoritů za sebou ☺. 
 

Loko C: Sestava: 1.Novák 2.Haškovec 3.Čuchna 4.Achylis 5.Krajl 6.Řezanka (c) 7.Katsianikos 8.Líška 
Vyhráli: všichni. 
Vstup do nového ročníku se zcela vydařil a jen pamětníci se upamatovali na dobu, kdy se nám podařil stejný výsledek.  Na 4. - 8. 
šachovnici hráli za Oazu hoši ve věku 9-11 let. s ELO pod 1428. Hoši se snažili, zahájení měli  naučená, ale po odbočení z teorie 
se rychle dostali na tenký led. Za pár let budou jistě mnohem nebezpečnějšími soupeři, než byli včera. V druhém kole to bude 
složitější, protože po utkání s mladíky nás čeká boj s družstvem žen. 
 

Loko D: Sestava: 1.Davídek (c) 2.Svoboda 3.Janoušek 4.Šípek 5.Šimáček 6.Kaminský 7.Mašek 8.neobsazeno 
Remizovali: Davídek, Svoboda, Janoušek, Šípek a Šimáček. 
V utkání Loko D - Grop E, jsme prohrávali od začátku 0:1, protože jsme nastoupili pouze v sedmi. Na prvních pěti šachovnicích 
jsme remizovali a zbytek prohráli. Přestože počet remíz nesvědčí o bojovnosti, opak je pravdou. Poslední dohrával Zdeněk 
Svoboda. V časové tísni se dobře orientoval a dokázal zabránit proměně volného pěšce v dámu. Remiza to byla zasloužená. 
Také Pavel Janoušek, Robert Šípek a Ivan Šimáček ukázali, že příště se s remízou nemusí spokojit. Tak uvidíme. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Výsledky v databázi ŠSČR: http://db.chess.cz/soutez.php.  Termíny všech zápasů na adrese PŠS: http://www.chess.cz/kraje/pss/PSS_STK.HTM  

Výsledky a zpravodajství na stránce Loko Praha: http://www.volny.cz/j.jina/index.htm/loko1.htm - zatím neplatná od 01/16. 
 

(Lz-LokoP-2/16) (9.ročník) 


