Zpráva o činnosti šachového oddílu
za roky 2014-2015, přednesená na valné hromadě TJ dne 18. 3. 2016
1) Úvod
V uplynulých dvou letech sehráli šachisté řadu turnajů jednotlivců i družstev jak v kategorii
dospělých, tak v kategoriích mládeže, a zaznamenali celou řadu úspěchů.

2) Družstva dospělých
Základ družstva dospělých tvoří naši mladí talenti. Náměšti v uplynulých dvou sezonách
2013-2014 a 2014-2015 těsně unikl postup do 2. ligy (postupuje jen vítěz KP). Pět hráčů
Áčka hraje 2. ligu v jiných oddílech (Třebíč, Jihlava, Brno).
Na MČR 4členných družstev v Pardubicích se Davidovi podařilo porazit i mistra, Víťovi
dokonce velmistra.

3) Soutěže družstev mládeže
Po 3 úspěšných letech družstva TJ Náměšť v Extralize mládeže hráli v sezonách 2013-2014 a
2014-2015 dva naši talenti – Víťa Kratochvíl za Vlašim a David Mičulka za Lokomotivu
Brno, kde byli oporami svých týmů. V sezoně 13/14 získal Víťa s Vlašimí zlaté medaile,
David byl s Brnem 11., v následující sezoně získali medaile oba – Víťa s Vlašimí obhájil zlato
a David s Brnem získal bronz z nejvyšší soutěže družstev mládeže.
V letošním roce jsme zaregistrovali 4 nové mladé členy, kteří se učí v šachovém kroužku
DDM pod vedením Petra Mičulky. Za měsíc bude hrát Náměšť po letech KP 6-členných
družstev mladších žáků.

4) Turnaje mládeže jednotlivců
Na Mistrovství ČR v bleskovém šachu mládeže hraném v Brně v prosinci 2014 měla Náměšť
dvojnásobné zastoupení, a oba dosáhli vynikajícího výsledku, když se umístili mezi
nejlepšími. David Mičulka se umístil na 8. místě a Víťa Kratochvíl získal bronzovou medaili!
O rok později se MČR hrálo v Praze. David Mičulka se umístil na 21. místě a Víťa Kratochvíl
na 5. místě.
Na Mistrovství ČR v praktickém šachu 2014 vybojoval v Koutech nad Desnou v kategorii
H16 Vít Kratochvíl vynikající 5. místo, David Mičulka skončil 14. V doprovodném turnaji
Open B skončil Tomáš Košut na vynikajícím 2. místě.
Na Mistrovství Evropy 2014 hraném v gruzínském Batumi měl v kategorii U16 Víťa
Kratochvíl fantastický start, když po porážce několika mistrů vedl po 3. kole průběžné pořadí.
Nakonec se umístil na 53. místě.
Na MČR juniorů v rapid šachu získal v roce 2014 mezi 69 účastníky Víťa Kratochvíl stříbrné
medaile v kategoriích do 16 i 18 let, David Mičulka byl do 16 let pátý a Tomáš Košut obsadil
v kategorii do 18 let výborné 22. místo. V roce 2015 skončil Víťa Kratochvíl na 5. místě.

Na KP jednotlivců v bleskovém šachu se Víťa Kratochvíl umístil v absolutním pořadí na 4.
místě, v kategorii H18 bylo pořadí 1. Víťa Kratochvíl, 2. David Mičulka, v kategorii H20 1.
Tomáš Košut. V družstvech skončila Náměšť na 2. místě.
V roce 2015 odehrál v Klatovech své první MČR – do 8 let – náš nový člen Jakub Zezula.

5) Soutěže jednotlivců dospělých
Petr Mičulka hrál v roce 2014 Mistrovství ČR mužů v Ostravě, podle ELO byl nasazen na
posledním místě. Z 9 partií se mu podařilo 3 x vyhrát. V tomto roce hrál Petr více turnajů,
výbornými výsledky bylo 16. místo na mezinárodním turnaji v Třebíči a 10. místo na
mezinárodním turnaji ČEZ Talent festival v Brně.
David Mičulka se umístil na mezinárodním turnaji ČEZ Talent festival v Brně na pěkném 26.
místě, dále se umístil na 2. místě v elitní skupině na turnaji v Želivi.
Víťa Kratochvíl se umístil na 2. místě rapid turnaje v pivovaru Dalešice.
Miroslav Horák a Vilém Feldvábl se zúčastňují turnajů veteránů, šachy jsou hrát v každém
věku. Štefan Paulenda letos oslaví 80 let, několikrát nastoupil v KP družstev.

6) Závěr
To byl stručný přehled činnosti šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou. Hlavní těžiště
činnosti oddílu je v práci s mládeží. Díky špičkovým talentům je město Náměšť nad Oslavou
známé po celé České republice.

Děkuji Vám za pozornost.

Sestavil: Petr Mičulka

