Zpráva o činnosti šachového oddílu
za období 2008 – 2010 přednesená na valné hromadě TJ dne 16.12.2010
1) Úvod
V uplynulém období sehráli šachisté řadu turnajů jednotlivců i družstev jak v kategorii dospělých, tak
v kategoriích mládeže. Celá řada mladých talentů z Náměště získala hodně úspěchů.

2) Družstva dospělých
Do A-družstva dospělých se postupně zapojují naši mladí talenti. Náměšť má v krajském přeboru družstev
nejmladší družstvo, 3 žáci jsou platnými členy základní sestavy a další žáci hrají jako náhradníci.

3) Soutěže družstev mládeže
V soutěžích družstev mládeže starší žáci ZŠ Husova vyhráli krajský přebor. V republikovém kole přeboru
škol, kam postoupili, se v sestavě David Mičulka, Jitka Košutová, Tomáš Košut a Martin Homola umístili v roce
2009 na 6.místě.
Šestičlenné družstvo mladších žáků TJ Náměšť nad Oslavou se stalo krajskými přeborníky, v roce 2010
skončili 14. na Mistrovství ČR, v jednotlivcích byli vyhlášeni David Mičulka jako nejlepší hráč na
2.šachovnici a náměšťský host Aleš Krčil nejlepší na 3.šachovnici.
Družstvo starších žáků TJ Náměšť se na MČR umístilo v roce 2009 na 19.místě, v roce 2010 na 11.místě.
Družstvo náměšťské mládeže se v dlouhodobé soutěži 1.ligy mladšího dorostu umístilo v sezóně 2008-2009 na
4.místě, v následující sezóně 2009-2010 1.ligu vyhrálo a nyní hraje Extraligu dorostu – nejvyšší soutěž
družstev mládeže.

4) Turnaje mládeže jednotlivců
Krajskými přeborníky v rapid šachu se v roce 2009 stal v kategorii H12 Vít Kratochvíl, v roce 2010
v kategorii D12 Jana Kolínková, H12 Vít Kratochvíl a H16 David Mičulka.
Krajskými přeborníky v praktickém šachu se stal v roce 2009 v kategorii H16 Rudolf Zezula.
Na Mistrovství Moravy a Slezska získali v roce 2008 zlato David Mičulka v kategorii H12 a bronz Jitka
Košutová v kategorii D16. V roce 2009 získali dokonce celou kolekci medailí: zlato Víťa Kratochvíl
v kategorii H12, stříbro David Mičulka v H12 a bronz Ruda Zezula v H16. V roce 2010 opět 2 medaile:
stříbro Ruda Zezula v H16 a bronz Víťa Kratochvíl v H14.
Na Mistrovství ČR v praktickém šachu 2009 vybojoval v kategorii H12 David Mičulka 10.místo., na
15.místě skončili v H12 Vít Kratochvíl a v D16 Jitka Košutová. V roce 2010 se umístil Víťa Kratochvíl v H12
na 5.místě, Ruda Zezula v H16 na 7.místě a David Mičulka v H12 na 11.místě. Letos Víťa reprezentoval na
Mistrovství Evropy v Gruzii.
Na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu získali naši mladí talenti další výborné úspěchy – v roce 2009 byl
David Mičulka v kategorii H12 na 6.místě a Ruda Zezula v H14 na 13.místě, v roce 2010 David Mičulka
4.místo v H12, Vít Kratochvíl 9.místo v H12 a Jana Kolínková 12.místo v D12.
Kromě mistrovských soutěží svých kategorií se mladí žáci z Náměště probojovávají na mistrovství vyšších
věkových kategorií:
Na MČR juniorů do 20 let v rapid šachu se v roce 2009 umístili na výborných místech mnohem mladší žáci –
v absolutním pořadí mezi více než stovkou juniorů 17.Ruda Zezula a 18.David Mičulka. Čtyřčlenné družstvo,
které kromě těchto dvou tvořili ještě Vít Kratochvíl a Tomáš Košut, se na MČR juniorských družstev
umístilo na 5.místě. Ve stejné soutěži získal v roce 2010 Ruda Zezula bronzovou medaili v kategorii H16.
Po letech, kdy v Šumné pravidelně vyhrávali medaile David a Ruda, jel letos do Šumné Tomáš Košut – a
zvítězil! Výprava z Náměště zavítala do Šumné i letos na podzim, kde se mezi několika desítkami účastníků
výborně umístili v turnaji Šach-pink: 1.Tomáš Košut, 3.Rudolf Zezula. V roce 2009 obsadili v turnaji mládeže
do 14 let „Pribináček“ první 2 místa Víťa a David, v roce 2010 pro mládež do 18 let vyhrál kategorii H16
Ruda Zezula a H12 1.David Mičulka a 2.Víťa Kratochvíl. V roce 2008 vyhrála Čertovské šachy v Táboře
dvojice Josef a Víťa Kratochvílovi před dvojicí Petr a David Mičulkovi.
V roce 2008 byl David Mičulka 2. a Víťa Kratochvíl 5. na Talent Cupu – mezinárodním turnaji (do 11 let)
v Beskydech. V roce 2009 Talent Cup Vít Kratochvíl vyhrál.
V roce 2010 dosáhla Náměšť velkého úspěchu na mezinárodním turnaji zemí Visegrádské 4 - do 14 let –
Liptov, kde vybojoval David Mičulka stříbrnou medaili a Vít Kratochvíl skončil na výborném 5.místě.
Na MČR v bleskovém šachu, které se hraje 18. prosince 2010 v Praze, budou hrát v kategorii mužů mezinárodní
mistr David Kaňovský, který trénuje mladé náměšťské naděje, velmistryně Eva Kulovaná (která v žákovských

letech hrála za Náměšť), a v kategorii do 18 let dostali pozvánku mezi asi 40 juniorů i 4 talenti z TJ Náměšť nad
Oslavou – Ruda Zezula, David Mičulka, Víťa Kratochvíl a Martin Jána.

5)Soutěže jednotlivců dospělých
Na loňském krajském přeboru v bleskovém šachu se z Náměště umístili Petr Mičulka na 5.místě, Vít Kratochvíl
na 12.místě a David Mičulka na 22.místě.

6)Závěr
To byl stručný výčet nejvýznamnějších úspěchů šachistů. Hlavní těžiště činnosti oddílu je v práci s mládeží,
lze s potěšením konstatovat, že mezi nejmladšími máme řadu špičkových talentů, kteří jsou známí po celé
republice. Městu Náměšť nad Oslavou dělají šachisté dobré jméno.
Děkuji Vám za pozornost.

Sestavil : Petr Mičulka

