Zpráva o činnosti šachového oddílu
za období listopad 2012 – listopad 2013 přednesená na valné hromadě TJ dne 29. 11. 2013
1) Úvod
V uplynulém roce 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. Náměšť má v krajském přeboru družstev
nejmladší družstvo, v sezoně 2012-2013 hrála v posledním kole o postup do 2. ligy (postupuje
jen vítěz KP), když stačila remíza 4:4. Po těsné porážce 3,5:4,5 Náměšť nepostoupila.
V nynější rozehrané sezoně KP je zatím Náměšť beze ztráty bodu na 1.-2. místě.
Na Mistrovství ČR 4-členných družstev se v červenci 2013 v Pardubicích umístilo družstvo
Náměště v sestavě Petr Walek, David Mičulka, Petr Mičulka a Tomáš Košut na 24. místě.

3) Soutěže družstev mládeže
Družstvo náměšťské mládeže se v dlouhodobé soutěži Extraligy dorostu - nejvyšší soutěži
družstev mládeže - umístilo v sezóně 2012-2013 na 7.místě (Extraligu hraje celkem 16
týmů), v předchozích sezónách skončila Náměšť na 6. a 5. místě. Nyní nemá oddíl dostatek
mladých hráčů na sestavení družstva, a tak 2 naši talenti v Extralize dorostu 2013-2014
hostují – Víťa Kratochvíl za Vlašim a David Mičulka za Lokomotivu Brno, kde jsou oporami
svých týmů.
Družstvo Náměště ve složení David Mičulka, Petr Walek a Tomáš Košut se v červenci 2013
na Mistrovství ČR juniorských družstev umístilo na 4.místě.

4) Turnaje mládeže jednotlivců
Na Mistrovství ČR dorostenek do 18 let v listopadu 2012 zvítězila Jana Maříková a stala
se mistryní ČR.
Na Mistrovství ČR v bleskovém šachu v prosinci 2012 měla Náměšť čtyřnásobné
zastoupení, což neměl žádný jiný oddíl, navíc hned 2 se probojovali do první desítky: 6.
Ruda Zezula a 10. Petr Walek.
V březnu 2013 se David Mičulka zúčastnil Lidické simultánky (sportovně-společenské akce
m.j. za účasti prvního československého kosmonauta Vladimíra Remka) proti exmistru světa
Anatoliji Karpovovi a nejlepšímu českému hráči velmistru Davidu Navarovi.
Na Mistrovství ČR v praktickém šachu 2013 vybojoval v Koutech nad Desnou v kategorii
H16 Vít Kratochvíl 8. místo.
Na mezinárodním Turnaji šachových nadějí do 15 let ve Frýdku-Místku vybojoval 2. místo
David Mičulka a 9. místo Vít Kratochvíl.
Na MČR v rapid šachu se v roce 2013 umístil v kategorii H16 David Mičulka na 3. místě.

Seriálu Ligy Vysočiny, který tvoří 10-11 turnajů do 16 let v rapid šachu za sezonu, se
náměšťáci zúčastňují jen sporadicky, ale pokud hrají, často vítězí v absolutním pořadí.
V uplynulém roce se umístil Víťa Kratochvíl 2. v Havlíčkově Brodě, David Mičulka
vyhrál turnaje v Náměšti a Jihlavě (mezi rovnou stovkou účastníků!).
Rapid turnaj mládeže Pribináček Víťa Kratochvíl v listopadu 2013 vyhrál (mezi 93
účastníky).
Na Mistrovství Moravy a Slezska vybojoval v kategorii H16 David Mičulka 2. místo a
Víťa Kratochvíl 4. místo, oba jako každoročně postoupili na březnové Mistrovství České
republiky.

5)Soutěže jednotlivců dospělých
Na krajském přeboru jednotlivců v rapid šachu se Petr Walek umístil na 2.místě.
Na krajském přeboru jednotlivců v praktickém šachu se Vít Kratochvíl umístil na
3.místě.

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

