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2013: 

 

267) Jak viděli zápas 5. Kola KP domácí? ( převzato z webu ŠK 

Caissa Třebíč ) 

 

ŠK Caissa RHEA Třebíč "B" - TJ Náměšť nad 
Oslavou 1,5 : 6,5 aneb strašlivý debakl, ale ...  
Neděle, 13 Leden 2013 21:00 Leszek Ciešlak  

 

Hodnocení uživatelů:  / 1  

Nejhorší Nejlepší 
Hodnotit

 

Dnešní opravdu stručný článek by mohl být jakousi nápodobou toho, jak někteří hráči našeho 

družstva přistupují ke svým povinnostem, vězte však, že jsem, maje na starosti řadu 

administrativně – technických záležitostí, nemohl sledovat ostatní partie, navíc jsem končil jako 

poslední v hluboké časové tísni, což už je koneckonců mým dobrým zvykem. Proto jen 

telegraficky. 

 

Poprvé za naše družstvo nastoupila Viktorie Nela Michálková, jež podlehla zkušené Zuzaně 

Krumlové (8. šachovnice). Na první desce měl značnou figurovou (co do počtu:-)) převahu 

Standa Věchet, ale přehlédl taktický obrat vynalézavého Rudolfa Zezuly a musel se spokojit s 

remízou věčným šachem. Pavel Švanda nabízel černými smír nadějnému Petru Walkovi již ve 

výrazně (?) horší pozici (viděl jsem to ob šachovnici), ovšem jeho soupeř přijal. 

Nejzajímavější partii utkání zřejmě sehrál Láďa Vojtěch, který však v taktických přestřelkách 

nakonec počítal hůř než Vít Kratochvíl. Škoda. Zdeněk Kenovský se pak musel v koncovce (již 

od střední hry horší pěšcová struktura) sklonit před zkušeným Petrem Mičulkou, Radomír 

http://www.caissa-trebic.cz/component/mailto/?tmpl=component&link=89932d3fe6c4e1c5011d30a75269b20524cff471
http://www.caissa-trebic.cz/clanky/318-sk-caissa-rhea-trebic-qbq-tj-namest-nad-oslavou-15-65-aneb-straslivy-debakl-ale-.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.caissa-trebic.cz/clanky/318-sk-caissa-rhea-trebic-qbq-tj-namest-nad-oslavou-15-65-aneb-straslivy-debakl-ale-.pdf
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Kulovaný nerozchodil útok Tomáše Košuta a Alois Pokorný prohrál v materiálně nevýhodné 

věžovce s Vilémem Feldbávlem. 

Protože nejsem ješitný jako někteří, nevadí mi, že moje chyby uvidí ostatní - jen do mě - 

uveřejnil jsem svoji partii - remíza - opět na Chesstalkeru (tentokrát se jedná o duel s Davidem 

Mičulkou). 

Zrodil se tedy strašlivý debakl 1,5 : 6,5. Někdo se jistě dobře baví, ale přejme jim to, smích totiž 

léčí. Všem hráčům Třebíče, kteří se zúčastnili utkání, bych chtěl přesto moc poděkovat. Neřešili 

dopravu a nejrůznější malichernosti (přicestovali i z Brna, Velké Bíteše nebo Jihlavy) a přišli si v 

neděli prostě zahrát. A tak by to mělo být. 

 

Vysmáté družstvo Náměště :-) 

Aktualizováno Neděle, 13 Leden 2013 21:25 

 

268) KP 6. Kolo Náměšť – Žďár B 6,5:1,5 
 

Dnes jsme předehrávali zápas 6. kola KP proti Béčku Žďáru. V zápase jsme byli favority, což průběh potvrdil. Můj soupeř se 

vzdal již ve 23. tahu při vyrovnaném materiálu, ale rozdíl v síle figur a postavení krále říkal, že k vzdání byl nejvyšší čas. 

David přešel do vyrovnané koncovky nestejnobarevných střelců. Vilém postupně přehrával soupeře a zvýšil na 2,5 : 0,5. Ruda 

prorazil útokem. Tomáš přešel sice do horší koncovky, ale remíza posunula průběžný stav na 4 : 1. Mirek byl jasně lepší než 

soupeř. Napřel jej obíral o pěšce, pak došlo i na těžší kalibr a soupeř na konci partie celkem zbytečně tahal i s věží méně. Víťa 

postavil perspektivní pozici, soupeř chyboval a už neměl šanci. Stav 6 : 1 byl již po necelých 4 hodinách hry, na Petra jsme 

čekali ještě skoro 1 1/2 hodiny. V koncovce stejnobarevných střelců vykřesal jiskřičku naděje na výhru, ale soupeř vše ubránil 

a tak po naší 3. remíze a při 5 výhrách partií byl konečný stav uzavřen na 6,5 : 1,5. 

(MIČ) 

 

http://www.chesstalker.com/Vemh98lIR246
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269) Náměšťští dorostenci znovu postoupili do finále A 
 
Poslední lednová sobota patřila co se týče šachového dění posledním dvěma kolům základní skupiny extraligy dorostu. 

Náměšťský tým zavítal na horkou půdu Polabin, kde se utkal hned se dvěma domácími týmy, které bojují v nejvyšší 

dorostenecké soutěži.  

 

Dopolední utkání s polabinským áčkem bylo dle očekávání velmi těžké a přesto, že po cca dvou hodinách nebyl výsledek 

zápasu vůbec jasný, polabinští hráči postupně prokázali svou sílu a beze zbytku využili několik našich zaváhání. Kromě Petra 

Walka, který na první šachovnici udržel černými remízu se silným Jakubem Půlpánem, zaznamenal cenný úspěch pouze David 

Mičulka, což znamenalo poměrně jednoznačnou prohru 1,5:4,5. Mnohem důležitější bylo odpolední utkání s béčkem, kde jsme 

byli papírovými favority a vítězství v zápase nám zajišťovalo postup do finále A. Bohužel ani tentokrát Náměšťáci nepodali 

nijak oslnivý výkon a dokonce jsme museli dotahovat nepříznivý stav 2:3. Víťa Kratochvíl jako správný bojovník po více než 

čtyřech hodinách hry udolal Matěje Půlpána, a zajistil nám tak alespoň zápasovou remízu 3:3. Měli jsme však zároveň štěstí na 

výsledky ostatních zápasů. I přes slabší sobotní výkon jsme stejně jako v předchozích dvou letech postoupili do lepší finálové 

skupiny, kde nás v dubnu čekají závěrečná čtyři utkání proti nejlepším čtyřem týmům ze západní skupiny. 

 

V základní skupině Náměšť obsadila s devíti body solidní čtvrté místo, když ve dvou zápasech zvítězila, třikrát remizovala a 

pouze dvakrát odešla poražena. Tahounem družstva byl v základní části David Mičulka, který získal šest bodů ze sedmi partií a 

stal se nejlepším hráčem na čtvrté šachovnici. 

 

Extraliga dorostu - Východ 2012/2013 (týmy na 1.-4. místě postupují do finále „A“) 
 

Poř. Družstvo 1 2 3 4 5 6 7 8 Body Skore Výher 

1. 2222 ŠK Polabiny A * 3½ 3½ 4½ 3 5½ 3½ 5½ 19 29 24 

2. BŠŠ Frýdek-Místek 2½ * 4 3½ 4 3½ 4½ 4 18 26 21 

3. ŠK Lokomotiva Brno 2½ 2 * 3 3½ 3 5 3½ 11 22½ 17 

4. TJ Náměšť nad Oslavou 1½ 2½ 3 * 3 3 4 5½ 9 22½ 15 

5. SK Slavia Orlová 3 2 2½ 3 * 3 5½ 3 7 22 13 

6. 2222 ŠK Polabiny B ½ 2½ 3 3 3 * 2½ 4½ 6 19 10 

7. TJ Slovan Havířov 2½ 1½ 1 2 ½ 3½ * 3 4 14 11 

8. ŠK Duras BVK - Kr. Pole ½ 2 2½ ½ 3 1½ 3 * 2 13 8 

(DK) 

 

 
269 hrací místnost v Kuněticích 
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269 hostinec U Přívozu Kunětice 

 

 

270) V krajském přeboru družstev Náměšť bojuje o postup 
 
Dlouhodobá soutěž osmičlenných družstev finišuje, zbývají již poslední 2 kola. Náměšťští šachisté v 5. kole v Třebíči vysoko 

zvítězili nad Caissou B 6,5 : 1,5, v 6. kole stejným poměrem doma nad Žďárem B a v 7. kole si ze Světlé nad Sázavou přivezli 

výhru 5 : 3. V tabulce je TJ Náměšť nad Oslavou na krásném 2. místě, 24. února hostí Pelhřimov a v 17. března hned po 

návratu z MČR mládeže bude bojovat o postup do 2. ligy se Žďárem A. 

 

Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 7. kole : 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    

  1. TJ Žďár nad Sázavou A   7 6   1   0 19 41½ 33 

  2. TJ Náměšť nad Oslavou   7 6   1   0 19 38½ 29 

  3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  7 5   2   0 17 35½ 26 

  4. TJ Spartak Pelhřimov A   7 3   1   3 10 30 20 

  5. ŠK Caissa RHEA Třebíč B  7 2   2   3   8 27 19 

  6. SFiala Gambit Jihlava B   7 2   2   3   8 26 19   

  7. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  7 2   0   5   6 24 13 

  8. ŠK Caissa RHEA Třebíč C  7 2   0   5   6 21½ 13 

  9. TJ Žďár nad Sázavou B   7 1   1   5   4 17½ 10 

10. Spartak Velké Meziříčí A   7 0   2   5   2 18½ 11 

(MIČ) 
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271) Náměšť – Pelhřimov v 8. Kole KP 
 

K dnešnímu zápasu jsme nastoupili oslabeni o Petra Walka, který byl týden na lyžařském výcviku. Soupeři sice nepřijeli v 

nejsilnější sestavě, ale dva jejich nejsilnější hráči hráli a na 6 z 8 šachovnic byli dle ELO favority hosté z Pelhřimova.  
  
Tomáš zaznamenal první remízu - s hráčem, jehož ELO bylo o více než 300 bodů vyšší než Tomášovo. Zuzčina dáma byla v 

nebezpečí polapení, ale soupeř udělal hrubku a po zisku figury už si Zuzana nenechala výhru ujít. Důležitá výhra, protože po 

dalších remízách Mirka, Davida a Viléma stále vedeme o bod. Rozehrané zbývají partie na prvních dvou deskách proti 

nejlepším hráčům soupeřů a moje proti nejmladšímu hráči celého utkání, Aleši Krčilovi z Humpolce, hostujícímu za dospělé v 

Pelhřimově a za Náměšť v Extralize dorostu. 
  
Když Ruda vybojoval remízu s Michalem Volákem, vedeme 3,5 : 2,5 a k výhře zápasu nám chybí jeden bod ze dvou partií. 

Víťa ve střední hře obětoval kvalitu a jelikož soupeřův střelec byl vyautován, vypadala pozice hodně nadějně. Víťův soupeř 

Jakub Krejčí však vymýšlí další a další překážky, takže dlouho není jasné, jestli se Víťovi podaří bodovat. S přechodem do 

koncovky se vyjasňuje, že pozice je zřejmě vyhraná, v případě pochybení při nejhorším remíza, ale rozhodně už se nedá 

prohrát. V té chvíli můžu dát rozehranou partii s Alešem za remízu a sledovat, jestli Víťa vybojuje půl bodu, nebo celý. Víťa je 

ale ve formě a po vítězství v této partii vítězíme v celém zápase 5:3! 
  
Jelikož Žďár v 8. kole prohrál v Havlíčkově Brodě 2,5 : 5,5, jsme teď v tabulce první s náskokem 2 bodů před Havlíčkovým 

Brodem a 3 bodů před Žďárem. Do Žďáru jedeme odehrát veledůležité poslední kolo za 3 týdny, hned po MČR mládeže. 

Pokud vyhrajeme, postoupíme do 2. ligy. Pokud prohrajeme, nepostupujeme. Pokud remizujeme, možná postoupíme a možná 

ne, pak by záleželo na tom, jak bude hrát druhý Havlíčkův Brod v Třebíči s Caissou C, osmým týmem v tabulce. Pokud 

Havlíčkův Brod vyhraje 7:1 nebo výše a my remizujeme, postupuje Havlíčkův Brod. Pokud HB vyhraje 6:2 nebo méně, remíza 

se Žďárem by nám k postupu stačila. Pokud HB vyhraje 6,5:1,5 a my remizujeme, budeme mít stejné body i skóre a rozhodne 

větší počet výher partií. Žďár už je ze hry o postup zřejmě venku, aby postoupil, musel by nás porazit a současně by Havlíčkův 

Brod nesměl vyhrát s Caissou Třebíč C. 
  
Ještě to bude zajímavé. Poprvé v průběhu soutěže jsme na 1. místě a máme šanci na postup! Věřím našemu mladému družstvu, 

že se to může podařit, bude to ale velký boj! 

 

Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 8. kole : 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    

  1. TJ Náměšť nad Oslavou   8 7   1   0 22 43½ 31 

  2. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  8 6   2   0 20 41 29 

  3. TJ Žďár nad Sázavou A   8 6   1   1 19 44 33 

  4. ŠK Caissa RHEA Třebíč B  8 3   2   3 11 31½ 23 

  5. TJ Spartak Pelhřimov A   8 3   1   4 10 33 20 

  6. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  8 3   0   5   9 29½ 17 

  7. SFiala Gambit Jihlava B   8 2   2   4   8 28½ 20 

  8. ŠK Caissa RHEA Třebíč C  8 2   0   6   6 24½ 13 

  9. Spartak Velké Meziříčí A  8 1   2   5   5 23½ 13 

10. TJ Žďár nad Sázavou B   8 1   1   6   4 21 13 

 

(MIČ) 
 

272) Lidická simultánka za účasti exmistra světa 
 
V sobotu 2. března 2013 se v Galerii Lidice uskutečnila významná sportovně-kulturně-společenská akce, pořádaná 

Památníkem Lidice. Exmistr světa v šachu Anatolij Karpov spolu s hráčem světové špičky, velmistrem Davidem Navarou, 

sehráli alternativní simultánku proti 22 mladým hráčům, mezi nimiž byli i Aleš Krčil a David Mičulka z Vysočiny. Mezi 

diváky simultánky byly i děti, přeživší lidickou tragédii, dnes ve věku 75 – 85 let. Zúčastnění mohli poznat i dalšího 

významného českého velmistra, Jana Smejkala, a prvního kosmonauta ve vesmíru mimo občanů SSSR a USA – Vladimíra 

Remka, od jehož vesmírného letu uplynulo přesně 35 let. Jen jednomu účastníku simultánky povolili velmistři remízu, ostatní 

postupně přehráli. Pro všechny zúčastněné bylo setkání i focení s tolika osobnostmi velkým zážitkem. Výprava z Vysočiny si 

po simultánce prošla pietní území Lidic. Další informace a fotografie ze simultánky na stránkách Památníku Lidice  

http://www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=300&idMista=%25  

Novoborského šachového serveru 

http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5635&strankovani=0&zobrazeni=ano  

nebo webu Šachového svazu České republiky 

http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2012-2013/aktuality-z-domova/karpov-a-navara-hrali-v-lidicke-

simultance.html  

(MIČ) 

http://www.lidice-memorial.cz/articles_cz.aspx?idAkce=300&idMista=%25
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5635&strankovani=0&zobrazeni=ano
http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2012-2013/aktuality-z-domova/karpov-a-navara-hrali-v-lidicke-simultance.html
http://www.chess.cz/www/aktuality/aktuality-ze-sezony-2012-2013/aktuality-z-domova/karpov-a-navara-hrali-v-lidicke-simultance.html
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272 místo konání sportovně-kulturně-společenské akce Lidická simultánka 

 

 
272 Aleš proti Karpovovi 
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272 David proti Karpovovi 

 

 
272 společné foto účastníků simultánky 
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272 kluci s exmistrem světa Anatolijem Karpovem 

 

 
272 pietní místo u sousoší dětí 
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273) Šachisté v pivovaru 
V neděli 3. března se uskutečnil rapid turnaj tempem 2x 15 minut v dalešickém pivovaru. Z TJ Náměšť se zúčastnila čtveřice, 

z nichž nejlépe hrál Petr Walek, který se umístil na vynikajícím 2. místě se stejným počtem bodů a jen horším pomocným 

hodnocením za vítězem FM Petrem Bochníčkem. Na výborném 4. místě skončil David Mičulka, proti kterému v posledním 

kole vítěz turnaje udržel v koncovce remízu. Petr Mičulka střídal dobré partie s horšími a po prohře v posledním kole skončil 

na 12. místě. Ještě méně se dařilo tentokrát Víťovi Kratochvílovi, celkově šestnáctému. Příjemné prostředí pohostinných 

pořadatelů vytvořilo pro turnaj výborné podmínky.  

Výsledky najdete zde: http://www.chess-results.com/tnr93940.aspx?art=1&lan=5&wi=821 . 

Další informace na webu spolupořadatele Caissy Třebíč: http://www.caissa-trebic.cz/clanky/341-sachovy-turnaj-v-akciovem-

pivovaru-dalesice-aneb-vice-piva-mene-utrap-a-mrzutosti.html nebo přímo na webu pivovaru Malešice: http://www.pivovar-

dalesice.cz/archiv-akci/sachovy-turnaj/ . 

(MIČ) 

 

 
273 turnaj v pivovaru v Dalešicích 

 

 

 

 

274) Zhodnocení reprezentantů TJ Náměšť nad Oslavou na MČR mládeže 2013 

H16 

Vít Kratochvíl 5 bodů, 8. Místo 

Víťa je velký bojovník, což dokázal i letos na MČR. Odehrál solidní turnaj, některé partie prohrál dost zbytečně (1. kolo), 

naopak někdy měl trochu sportovního štěstí (3. kolo). Se svým výsledkem i umístěním může být spokojený, opět dokázal, že 

dlouhodobě patří k širší republikové špičce. 

 

David Mičulka 3 body, 22. místo 
Davidovi letošní MČR bohužel vůbec nevyšlo. Některé partie hrál až příliš bojácně, někdy naopak zariskoval za hranicí rizika. 

Alespoň partie sedmého kola proti dalšímu reprezentantu Vysočiny Jakubu Skořepovi se mu hodně povedla a pěkně vyhrál 

v miniaturce. Každopádně horší mistrovství David myslím nezažil a příště jistě bude mít velkou motivaci dopadnout o poznání 

lépe! 

http://www.chess-results.com/tnr93940.aspx?art=1&lan=5&wi=821
http://www.caissa-trebic.cz/clanky/341-sachovy-turnaj-v-akciovem-pivovaru-dalesice-aneb-vice-piva-mene-utrap-a-mrzutosti.html
http://www.caissa-trebic.cz/clanky/341-sachovy-turnaj-v-akciovem-pivovaru-dalesice-aneb-vice-piva-mene-utrap-a-mrzutosti.html
http://www.pivovar-dalesice.cz/archiv-akci/sachovy-turnaj/
http://www.pivovar-dalesice.cz/archiv-akci/sachovy-turnaj/
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H14 

 

Aleš Krčil (člen TJ Jiskra Humpolec hostující za Náměšť v extralize dorostu) 
4 body, 16. místo 

Aleš je podobně jako Víťa velký bojovník, letos však přece jen trochu bojoval s taktikou a zvláště s nedostatkem času, který ho 

připravil minimálně o jeden bod. Zřejmě chtěl jakožto starší ročník dosáhnout lepšího umístění, ale i tak se myslím za svůj 

výkon rozhodně nemusí stydět. 

 

OPEN 

 

Petr Walek 
6 bodů, 5. místo 

Petr je šachový dříč a je to znát, v poslední době se neustále zlepšuje a pomalu ale jistě dohání své vrstevníky, kteří ještě před 

pár lety byli daleko před ním. V otevřeném turnaji předvedl vynikající výkon, když pouze jednou prohrál, porazil dva 

kandidáty mistra a předvedl performance 2206. Jsem si stoprocentně jistý, že z Petra bude ještě letos kandidát mistra! 

 

Jana Maříková 
5,5 bodu, 12. místo 

Jana velmi dobře bojovala a sehrála řadu zajímavých partií, jejích 5,5 bodu znamenalo kromě velmi dobrého umístění 

performance 2081. Cenné jsou především Janiny výhry proti Rostislavu Kubošovi (2215) a Milanu Šnorkovi (2164). 

 

Tomáš Košut 
3,5 bodu, 43. místo 

Tomáš uhrál solidní výsledek přibližně odpovídající jeho úrovni. 

 

 

Zpracoval: IM David Dejf Kaňovský 

 

 
274 Jana Maříková – nejlepší žena v Openu 
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274 Petr Walek – pátý v Openu 

 

 
274 H16 – Víťa a David ve žlutých tričkách 
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Zábava při MČR mládeže 
 
Ve dnech 9.-16. března se v Koutech nad Desnou v krásném prostředí Jeseníků uskutečnilo Mistrovství ČR mládeže 

v šachu. Kromě hlavních turnajů díky dostatku volného času nasbírali zúčastnění mnoho dalších šachových i 

mimošachových zážitků. 

 

Ke zdokonalování v šachové hře sloužily přípravy s trenéry, tématické přednášky, simultánky a účastníci mistrovských 

kategorií absolvovali srovnávací testy, ve kterých zástupci Náměště uspěli velmi dobře. Řešení 28 diagramů v limitu 60 minut 

v kategorii do 16 let nejlépe zvládli Jakub Půlpán z Polabin a Vojtěch Filip z Vlašimi, kteří získali 37 bodů. Hned za nimi řešil 

3. nejlepší náměšťský David Mičulka s 36 body, i druhý zástupce Náměště Vít Kratochvíl byl se 30 body úspěšný na 11.-12. 

místě mezi 39 chlapci a dívkami této věkové kategorie. 

 

Petr Walek a Petr Mičulka hráli i velmi silný bleskový turnaj za účasti mnoha mladých talentů, jejichž výkonnost je mnohem 

vyšší, než současné ELO-body. Mezi 87 účastníky se po celý turnaj držel mezi nejlepšími Petr Walek, který se umístil na 

vynikajícím 7. místě se 7,5 body. Petr Mičulka se nevyhnul několika fatálním přehlédnutím, přesto lze hodnotit výsledné 20. 

místo se 7 body jako solidní, oba náměšťáci skončili nad svým startovním nasazením. Výsledky jsou zde: http://chess-

results.com/tnr94979.aspx?art=1&lan=5&wi=821  

 

Oblíbenou zábavou se stal bowling, novinka v hotelu Dlouhé Stráně, při kterém dospělý doprovod přihlížel a mládež v počtu 

10 odehrála na 2 drahách po 5 hráčích v pondělí i v pátek po 2 hrách. V pondělí nahrál v první hře nejvíce „Spartan“ – Tomáš 

Krčil – 158 bodů před Petrem Walkem (153), v druhé hře „Vita“ Kratochvíl – 134. Součet z obou pondělních her měl nejvyšší 

Spartan – 287. V pátek nahrál v první hře nejvíce Petr (Walek) – 138, před Tomášem (Košutem) se 135 body a „Baníkem“ – 

Davidem Mičulkou se 131 body. Druhá hra byla soubojem na sousedních drahách mezi Sparťanem a Baníkem, který skončil 

těsnou výhrou prvně jmenovaného 155:154. Součet obou pátečních her měl nejvyšší Baník – 285. 

 

 
274 výsledky bowlingu 

 
K relaxaci byl využit též hotelový bazén, kdo měl s sebou lyže, využil svahy v Koutech, Přemyslově nebo na Červenohorském 

sedle. Na pokojích se odehrávaly různé karetní a stolní hry. Týden v Jeseníkách tak utekl velmi rychle. 

(MIČ) 

 

 
274 přednáška IM Dejfa Kaňovského 

http://chess-results.com/tnr94979.aspx?art=1&lan=5&wi=821
http://chess-results.com/tnr94979.aspx?art=1&lan=5&wi=821


13 

 

 
274 zábava na bowlingu 

 

 
274 venku zrovna sněžilo 
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275) KP – 9. Kolo: Nepostupujeme do 2. Ligy! 
 

Jeli jsme do Žďáru v nejsilnější sestavě, i domácí nastoupili v nejsilnější sestavě s osmi kandidáty mistra a na všech 8 

šachovnicích měli vyšší ELO než my. Nejdříve skončily v poklidných remízových vodách partie na 8., 1., 4. a 6. šachovnici, 

kdy Mirek, Ruda, David a Tomáš získali proti favoritům po půlbodu a průběžný stav byl 2 : 2. 
  
Pak se původně vyrovnaná pozice Viléma na 7. desce začala přesnými manévry soupeře zhoršovat a Vilém zaznamenal první 

prohru v sezóně. Moje pozice na 5. šachovnici byla začátkem střední hry povážlivá, ale vsadil jsem na aktivitu figur a přes 

dočasně až o 2 pěšce méně jsem mohl na prahu časové tísně dosáhnout objektivně vyrovnané pozice. Myslel jsem však na 

možná ještě více, ale můj "vyhrávající" plán měl jednu povážlivou trhlinu, když jsem přehlédl taktický obrat a musel jsem se 

vzdát. Stav byl tak 2:4 v náš neprospěch a doufat jsme mohli nanejvýš v remízu v zápase. 
  
Své partie ještě hráli na 2. a 3. šachovnici Petr a Víťa. Oba stáli lépe a při troše sportovního štěstí jsme doufali v obě výhry 

těchto partií a remízu v celém zápase. Víťovi se nakonec pěkným vedením koncovky i vtipnou výměnou dam podařilo svého 

favorizovaného soupeře porazit, za stavu 3:4 dohrával ještě Petr. Koncovka se pohybovala na hraně výhry / remízy, tu měl Petr 

pěšce navíc, tu byl materiál vyrovnaný. Na konci partie ale soupeř obětoval figuru za posledního pěšce Petra a remíza v partii 

znamenala celkovou porážku 3,5 : 4,5, která rozhodla o tom, že do 2. ligy nepostupujeme. Jelikož Havlíčkův Brod na Caisse 

Třebíč vyhrál "jen" 5,5 : 2,5, remíza 4:4 proti Žďáru by nám zajistila 1. místo v soutěži a postup do 2. ligy - viz závěrečná 

tabulka: 
  

Konečné pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 9. kole : 
  

Poř. Tým     Záp. +   =   -          Body   Skore   Výher    

  

  1. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  9 7   2   0  23 46½ 33 

  2. TJ Žďár nad Sázavou A   9 7   1   1  22 48½ 35 

  3. TJ Náměšť nad Oslavou   9 7   1   1  22 47 32 

  4. TJ Spartak Pelhřimov A   9 4   1   4  13 39½ 26 

  5. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  9 4   0   5  12 35 21 

  6. ŠK Caissa RHEA Třebíč B  9 3   2   4  11 34 24 

  7. SFiala Gambit Jihlava B   9 2   2   5     8 30 21 

  8. Spartak Velké Meziříčí A  9 2   2   5      8 29 18 

  9. ŠK Caissa RHEA Třebíč C  9 2   0   7      6 27 14 

10. TJ Žďár nad Sázavou B   9 1   1   7      4 23½ 15 

  
Postup se sice nepovedl, ale i tak bych chtěl vyzvednout celé družstvo za vynikající výkony v průběhu celé soutěže i v tomto 

závěrečném zápase a poděkovat všem za výbornou atmosféru a týmového ducha družstva s jednoznačně nejmladším věkovým 

průměrem nejen v našem krajském přeboru. V uplynulé sezóně jsme nepatřili ani k favoritům a žádný boj o postup jsme 

nevyhlašovali, to až koncem sezony se naskytla šance, když ostatní ztráceli a my jsme do posledního zápasu ztratili jen 2 body 

za remízu v Havlíčkově Brodě. V příští sezoně bychom měli mířit výše. Třeba po několika letech začnou hrát i naši členové, 

kteří nyní nejsou aktivní (Zdeněk Krčmář, Pavel Dittrich a další) a podaří se to! 
(MIČ) 
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276) Úspěchy na turnajích šachových nadějí a Pobeskydí 2013 
 
Ve dnech 28. 3. – 1. 4. uspořádala Beskydská šachová škola ve Frýdku-Místku již 34.ročník mezinárodních Turnajů 

šachových nadějí (TŠN) a Pobeskydí. Festivalu celkem 4 turnajů pro mládež i pro hráče bez rozdílu věku se letos opět 

zúčastnili 4 hráči z Náměště.  

 

Turnaje šachových nadějí se hrály v kategoriích do 9, 12 a 15 let. V nejstarší kategorii TŠN soupeřilo ve společném turnaji 49 

mladých chlapců a dívek ze 7 států, kategorie chlapecké a dívčí byly pak vyhlašovány zvlášť. Za Náměšť a kraj Vysočina 

bojovali úspěšně David Mičulka a Vít Kratochvíl. První 3 šachovnice každé kategorie byly přenášeny on-line na internet, 

David i Víťa na nich odehráli většinu svých partií, pohybovali se na předních místech. Tentokrát se lépe dařilo Davidovi, který 

vystoupil na stupně vítězů za 2. místo se 6 body Víťa skončil mezi chlapci do 15 let na 6. místě.  

 

Pořadí kategorie H 15: 1. Marek Matyáš (Mezinárodní šachová škola Interchess), 2. David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou), 

3. Abdelouhab Ouaret (Alžírsko)... 6. Vít Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou). 

 

V Openu Pobeskydí měla Náměšť mezi 82 účastníky ze 7 států dvojnásobné zastoupení. Petr Mičulka hrál většinu partií proti 

mladým juniorům a se svým 38. místem bude mírně nespokojen, i když některé partie se mu povedly vyhrát pěkně. Jana 

Maříková bude spokojenější, neprohrála žádnou partii, ani s polským mezinárodním mistrem. V celkovém pořadí skončila na 

výborném 11. místě a vyhrála cenu pro nejlepší ženu. 

 

Pořadatelé prokázali tradičně vynikající organizaci s bohatým doprovodným programem – dětské odpoledne se soutěžemi bylo 

kvůli chladnému počasí přesunuto dovnitř Národního domu (v neděli pak napadlo téměř půl metru sněhu!), simultánky 

s velmistry Davidem Navarou a Ľubomírem Ftáčnikem, výstavku různých šachových rekvizit, přednášky zkušených trenérů 

pro rodiče i trenéry.  

 

Stránky 34. ročníku TŠN:  
http://www.chessfm.cz/content/34ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD-0  

 

Výsledky všech turnajů:  
http://chess-results.com/tnr94194.aspx?art=1&rd=8&lan=5&turdet=YES&flag=30&wi=984  

 
Článek na Novoborském webu:  

http://www.nss.cz/v-mezinarodni-konkurenci-byly-ceske-barvy-radne-videt  
 (MIČ) 

 

 
276 sněhová nadílka před Národním domem ve Frýdku-Místku 

http://www.chessfm.cz/content/34ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD-0
http://chess-results.com/tnr94194.aspx?art=1&rd=8&lan=5&turdet=YES&flag=30&wi=984
http://www.nss.cz/v-mezinarodni-konkurenci-byly-ceske-barvy-radne-videt
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276 TŠN 2013 – vítězové H15 – David Mičulka na 2. místě 

 

 
276 Pobeskydí 2013 – nejlepší senior, junior a žena – Jana Maříková 
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277) Na KP v rapid šachu úspěšný Petr Walek 

V sobotu 30. března se hrál další ročník tradičního velikonočního turnaje pořádaného oddílem Gambit 

Jihlava v hotelu Gustav Mahler. Turnaj byl současně také otevřeným krajským přeborem v rapid šachu. 

Mezi 110 účastníky hrál výborně Petr Walek z TJ Náměšť nad Oslavou, který byl nasazen jako 14. 

V průběhu 9 kol turnaje získal ve velmi silném turnaji 7 bodů při performance 2241, což mu přineslo 3. 

místo v absolutním pořadí a zároveň 2. místo v přeboru kraje v rapid šachu mužů a 1. místa v kategoriích 

do 20 a 18 let.                        

(MIČ) 

278) Náměšť úspěšně zakončila extraligovou trojsezónu 
 
Poslední místo ve skupině nemusí nutně znamenat špatné umístění. Obzvlášť v okamžiku, kdy se jedná o finále A extraligy 

dorostu, do kterého postupují čtyři nejlepší týmy z východní i západní skupiny. Náměšťským dorostencům se již třetím rokem 

za sebou podařilo ve východní skupině vybojovat postup právě do lepší finálové skupiny, což znamenalo poklidný boj o 

umístění v první polovině tabulky. 

 

Závěrečná čtyři kola extraligy proběhla ve dnech 12.-14. dubna 2013 na hotelu Pavla ve Vlachovicích. Náměšťáci sehráli čtyři 

velmi pěkná bojovná utkání, a přestože vyhráli pouze s Údlicemi, znamenalo toto vítězství posun v konečném pořadí na sedmé 

místo, což pěkně doplnilo předchozí dva ročníky, kdy jsme se umístili na pátém, resp. šestém místě. 

 

Nicméně přesto, že náměšťské družstvo třikrát postoupilo do finále A, ze kterého není možné sestoupit, znamenal letošní 

ročník pro naše dorostence sezónu závěrečnou. Čas nemilosrdně ubíhá a hned čtyři hráči letošního kádru, konkrétně Petr 

Walek, Jana Maříková, Jan Skalka a Tomáše Košut, v příští sezóně již nebudou dorostenci. A jelikož ke zbývající trojici Vít 

Kratochvíl, David Mičulka a Aleš Krčil se nemá v současné době bohužel kdo přidat, Náměšť nejvyšší dorosteneckou soutěž 

po třech letech dobrovolně opouští.  

 

Opouští ji však jednoznačně se ctí. Ve všech třech ročnících jsme se umístili v první polovině konečného pořadí a zle jsme 

zatápěli i nejlepším republikovým mančaftům, jejichž mládežnická základna čítá několik desítek šachuchtivých dětí. Což pro 

náměšťský oddíl, který má v současnosti celkem 22 členů, je troufám si říct vynikající vizitka práce s mládeží.  

 

Tímto bych chtěl všem hráčům, kteří se během posledních tří let prostřídali v náměšťském dorosteneckém kádru, poděkovat za 

vzornou reprezentaci náměšťského oddílu na nejvyšší republikové úrovni, za bojovný přístup ke všem zápasům a poblahopřát 

jim k dosaženým výsledkům. Zároveň bych tímto rád pogratuloval Davidu Mičulkovi, který se v součtu všech tří sezón stal 

nejlepším hráčem náměšťského dorosteneckého kádru, když ze 32 partií vybojoval velmi pěkných 20 bodů! 

 

Pevně věřím, že Náměšť neopouští extraligu dorostu navždy a že se během dalších let opět podaří vychovat šachovou generaci, 

která se prosadí i v rámci celorepublikové špičky. Do té doby přeji všem náměšťským dorostencům, aby stejně jako v extralize 

dorostu bojovali i v soutěžích družstev dospělých a samozřejmě také v individuálních turnajích. 

 

IM David Dejf Kaňovský 

kapitán družstva 

  

Konečná tabulka finále A Extraligy dorostu 2012-2013: 

 
Poř. Tým    Part. + = -    Body  Skóre Výher  

 

1. BŠŠ Frýdek-Místek  7 6 0 1 18 28 24 

2. TRW Autoelektronika Vlašim 7 5 1 1 16 27 22 

3. 2222 ŠK Polabiny A  7 5 1 1 16 23½ 17 

4. Chess Most   7 3 0 4  9 18 15 

5. ŠK Lokomotiva Brno  7 2 1 4  7 19 14 

6. TJ Sokol Údlice   7 2 1 4  7 17½ 13 

7. TJ Náměšť nad Oslavou  7 1 1 5  4 17½ 12 

8. TJ Bohemians Praha  7 1 1 5  4 17½ 10 
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278 Náměšť na finále Extraligy dorostu: zleva Honza Skalka, kapitán David „Dejf“ Kaňovský, Tomáš Košut, Víťa Kratochvíl, 

David Mičulka, Jana Maříková, Petr Walek, zástupce kapitána Petr Mičulka, Aleš Krčil 

 

 
278 hotel Pavla, dějiště finále A i B ELD 
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278 Náměšť při vyhlášení 

 

 
278 náměšťské dresy 
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279) Ostravský koník 2013 
 
V reprezentačních prostorách ostravského Domu kultury se uskutečnil již 20.ročník šachového festivalu Ostravský koník. 

Velkou propagaci zajistil mezinárodní mistr Lukáš Klíma, který v průběhu dubna hrál na simultánkovém turné na 10 místech 

kraje proti více než 200 hráčům. Všech 12 týmů extraligy družstev odehrálo těsně před Ostravským koníkem ve stejném sále 

poslední 3 kola nejvyšší dlouhodobé soutěže u nás, takže byla příležitost vidět mnoho špičkových velmistrů, a to nejen 

českých, neboť v naší extralize hraje mnoho cizinců, namátkou Lotyš Alexej Širov nebo Ind Krishnan Sasikiran. Kromě 

několika doprovodných turnajů pro mládež a bleskového turnaje byly hlavní náplní festivalu turnaje A, B a C, které se hrály 

v termínu 26.4. – 5.5. Turnaj „A“ byl vypsán jako mistrovský pro hráče s ELO FIDE větším než 1900 (max. 10% hráčů 

s nižším), turnaj B pro hráče s ELO FIDE do 2000 a turnaj C pro veterány nad 60 let. 

 

V turnaji A, kterého se zúčastnilo 70 hráčů ze 7 států, z toho 2 velmistři, 10 mezinárodních mistrů a celkem 28 hráčů 

s mistrovskými tituly, hráli též dva náměšťáci. Petr Mičulka byl nasazen dle ELO jako 58. a David Mičulka jako předposlední, 

69. hráč startovní listiny. 

 

Petr remizoval s mistrem FIDE Malíkem, ve více partiích měl nadějné pozice, které ale často nedokázal dotáhnout k bodovým 

ziskům. V průběhu turnaje uhrál v 9 kolech 2 výhry, 3 remízy a 4 prohry. Se 3,5 body tak skončil s výkonem 2036 na 56. 

místě, o chlup výše, než byl nasazen. David s ELO 1877 hrál proti soupeřům s rozmezím ELO 2064 – 2243. Třikrát vyhrál, 

porazil i mistryni FIDE Marečkovou (Poznámka: Tři týdny po Ostravském koníkovi vyhrála Martina Marečková MČR žen!), 

2x remizoval (mj. se slovenským mistrem FIDE Mrvou) a ve 4 partiích odešel poražen. Zisk 4 bodů a výkon 2090 stačil na 

výborné 49. místo. Podrobné výsledky zde: 

http://www.chess-results.com/tnr99283.aspx?art=1&rd=9&lan=5&turdet=YES&flag=30&wi=984  

(MIČ)  

 

 
279 David proti Luďku Dobešovi 

 

http://www.chess-results.com/tnr99283.aspx?art=1&rd=9&lan=5&turdet=YES&flag=30&wi=984
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279 Petr proti Martinu Taušovi 

 

 
279 hrací sál v Ostravě 
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280)  Rekordní účast na VC Havlíčkova Brodu 
 
Velké ceny Havlíčkova Brodu se zúčastnilo rekordních 115 mladých šachistů do 16 let. Z Náměště hráli Víťa Kratochvíl a 

David Mičulka, kteří byli nasazeni jako č. 1 a 4. Šestice nejvýše nasazených se usadila na čele 9 kolového turnaje 

nasazovaného švýcarským systémem a hraného tempem 2x15 minut na partii. Nejlepší pomocné hodnocení ze všech měl Víťa 

Kratochvíl, avšak na první místo to nestačilo. Za 5 výher a šest remíz získal 7 bodů, což mu stačilo na výborné 2. místo. David 

Mičulka hrál v posledním kole proti vedoucímu hráči Vojtěchu Filipovi z Vlašimi, a jak se později ukázalo, výhra v této partii 

by mu zajišťovala samostatné prvenství. David tento turnaj vyhrál loni i předloni a tak se chtěl pokusit o „hattrick“. Partie se 

mu ale vůbec nevydařila a po prohře spadl až na 9. místo. Podrobné výsledky zde: http://chess-

results.com/tnr101427.aspx?art=1&lan=5&wi=984  

(MIČ) 

 

 
280 trojice vítězů VC Havlíčkova Brodu, vpravo 2. Víťa Kratochvíl 

 

 

281) Rozloučení se sezonou na Penzionu 
 

Ve čtvrtek 30. května proběhlo rozloučení náměšťského šachového oddílu se sezónou 2012/2013 spojené s bleskovým 

přeborem oddílu. Rozloučení se zúčastnilo 18 příznivců náměšťského šachu, z toho 12 šachistů, kteří si zahráli přebor v 

bleskovém šachu tempem 3 minuty na partii + 2 vteřiny za každý provedený tah systémem každý s každým. Celkovým 

vítězem turnaje se stal IM David Dejf Kaňovský, který soupeřům nedovolil jedinou remízu. Přeborníkem oddílu se však 

jakožto grygovský člen stát nemohl, tento titul tudíž vybojoval Vít Kratochvíl, který získal krásných 9,5 bodu. Další pořadí si 

můžete prohlédnout v tabulce níže.  

 

http://chess-results.com/tnr101427.aspx?art=1&lan=5&wi=984
http://chess-results.com/tnr101427.aspx?art=1&lan=5&wi=984


23 

 

 
 

Celé posezení proběhlo ve velmi přátelském duchu a pevně věřím, že se stane tradicí. Níže ještě několik fotografií z 

"rozlučky".  

(DK) 

 

281 posezení v Penzionu 
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281 bleskový přebor oddílu 

 

 
281 rozlučka se sezónou 
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281 dvanáct účastníků bleskového přeboru 

 

 
281 všichni zúčastnění 
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282) MČR družstev starších žáků 2013 v Seči  
 
V Seči proběhl již 51. ročník MČR družstev starších žáků. Náměšťáci sice již družstvo vytvořit nedokázali, ale Vít Kratochvíl 

hostoval za TJ Spartak Vlašim, tým nasazený jako č. 3. Solidním výkonem 4,5/9 na druhé šachovnici pomohl svému družstvu 

k 2. místu, a tedy stříbrné medaili v MČR! 

(DK) 

 

Náš extraligový host Aleš Krčil hrál za svůj mateřský oddíl, Jiskru Humpolec. Loni za ně hostoval náměšťský David Mičulka a 

tyto první dvě šachovnice táhly Humpolec k bodům. Aleš se letos posunul na 1. šachovnici, uhrál zde vynikajících 7,5 bodu z 9 

partií, ale výkonem se k němu nikdo z humpoleckých ani nepřiblížil a tak družstvo Humpolce skončilo až na 36. místě. 

(MIČ)  

 

 

283) Turnaj z posledního kroužku v tomto školním roce 
 

Zahráli jsme si turnaj a o pořadí na 1.-3. a 4.-5. místě muselo rozhodnout kritérium počtu tahů při matování dámou, při 

rovnosti jsme vzhledem k pokročilému času museli ještě rozhodnout ve hře kámen - nůžky - papír.  
  
Všichni vyhráli medaile, diplomy, sladkou cenu a šachový časopis, ještě jeden časopis navíc pak vyhrál Mikuláš jako 

nejúspěšnější řešitel úloh v průběhu školního roku. Všichni jste dostali partiáře k zápisu vašich letních partií. Věřím, že si 

užijete prázdnin, někteří z vás se možná ještě přihlásí na šachový tábor na naší základně DDM v "dalekém" Jedově, a snad mi 

všichni po prázdninách donesou ukázat do kroužku vyplněné partiáře, jak jste přes prázdniny bojovali na 64 polích, abychom 

se spolu na vaše partie podívali a potěšili se z hezkých matů (vyhraných partií) a poučili se z vlastních chyb (prohraných 

partií). I když každý nejraději ukazuje vyhrané partie, nejvíce jsem se vždycky naučil z těch vlastních partií, které jsem prohrál.  

(MIČ) 

 

 
283 závěrečný kroužek DDM s turnajem 
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284) Na MČR juniorů v rapid šachu David Mičulka bronzový v H16, 

družstvo čtvrté 
 

Ve dnech 6.-7. července 2013 se ve Světlé nad Sázavou konalo Mistrovství ČR juniorů v rapid šachu. Celkem 38 

mladých šachistů a šachistek do 20 let bojovalo v 9-kolovém turnaji hraném švýcarským systémem tempem 2x20 minut 

na partii + 5 sekund za tah. Bojovalo se o sady pohárů, medailí a diplomů v chlapeckých a dívčích kategoriích  do 20, 18 

a 16 let a vyhodnocena byla i soutěž družstev součtem bodových zisků hráčů ze stejného oddílu. Partie prvních 10 

šachovnic bylo přenášeno na plátno v sále a on-line i na internet. 

 

TJ Náměšť nad Oslavou reprezentovali Petr Walek, David Mičulka a Tomáš Košut. V sobotu nebyli se svým průměrným 

výsledkem moc spokojeni, ale nedělní finiš znamenal u všech tří posuny výše. David Mičulka se po hezkém vítězném útoku 

v poslední partii vytáhl na 11. příčku absolutního pořadí a v kategorii chlapců do 16 let mezi první čtveřicí se stejným počtem 

5,5 bodu. Pomocné hodnocení rozhodlo o tom, že David si odváží z MČR kategorie H16 bronzovou medaili a pohár. Finiš 

Petra Walka 3/3 znamenal zisk 5,5 bodu a posun na 13. místo absolutního pořadí. Mezi chlapci z kategorie do 18 let byl třetí, 

ale kvůli umístění chlapců z kategorie H16 na 9., 10. a 11. místě celkového pořadí to znamenalo „až“ 6. místo do 18 let, které 

je však také velmi pěkným výsledkem. Tomáš Košut střídal dobré partie s horšími, 4 body stačily na 29. místo. Absolutním 

vítězem se stal mezinárodní mistr Jaroslav Bureš. V soutěži družstev získala cenu první 3 družstva, Náměšť skončila čtvrtá a 

má tak nepopulární „bramborovou“ medaili. 

 

Stránky mistrovství jsou zde: http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=18 , fotografie z MČR zde: 

https://picasaweb.google.com/115085634347738786411/MistrovstviCRVRapidSachu2013#5897506035476464434 , podrobné 

výsledky zde: http://chess-results.com/tnr103656.aspx?art=1&rd=9&lan=5&wi=821 , partie si můžete přehrávat v přehrávači 

zde: http://online.chessfm.cz/MCRjunRapid13/partie/dgt_chesstheatre.htm . 

(MIČ) 

 

 
284 první fáze přípravy u Krčilů na rapidové MČR 

 

http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=18
https://picasaweb.google.com/115085634347738786411/MistrovstviCRVRapidSachu2013#5897506035476464434
http://chess-results.com/tnr103656.aspx?art=1&rd=9&lan=5&wi=821
http://online.chessfm.cz/MCRjunRapid13/partie/dgt_chesstheatre.htm
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284 druhá fáze přípravy u Krčilů 

 

 
284 medailisté MČR rapid kategorie H16, vpravo 3. David Mičulka 
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285) Náměšť bojovala na MČR 4-členných družstev 
 
V rámci gigantického mezinárodního festivalu šachu, bridže a her bojovalo v Pardubicích družstvo šachistů TJ Náměšť 

nad Oslavou na otevřeném MČR 4-členných družstev. V průběhu 4 dnů odehrál rekordní počet 120 družstev ze 7 zemí 

7 kol mistrovství ČR. 

 

Náměšťské družstvo v sestavě od 1. šachovnice Petr Walek, David Mičulka, Petr Mičulka a Tomáš Košut bylo nasazené podle 

průměrného ELO jako 64.,  takže v prvním kole narazila na čtvrtý nasazený tým Yamal 1 ze severozápadní Sibiře (Jamal je 

poloostrov u Severního ledového oceánu). Náměšťáci se titulovaných profíků nezalekli a dlouho vzdorovali. Petr Mičulka 

dokonce překvapil velmistra Potapova obětí figury a získal nadějný útok, namísto pokračování vedoucího k lepší pozici však 

zahrál „na krásu“ s tím, že velmistra porazí, ten však nacházel nejlepší tahy (co se dá taky jiného čekat od velmistra) a Petra za 

opovážlivost potrestal. Yamal se nakonec stal absolutním vítězem turnaje. Po prohře 0:4 si pak Náměšť spravila chuť výhrou 

4:0 nad Hradcem Králové, poté prohrála se silnou Žilinou, těsně vyhrála s kombinovaným týmem a zvítězila s Jihlavou. 

V nedělních 6. a 7. kole prohrála těsně s Pardubicemi a po těsné výhře nad německým Hagener SV 2 skončila na pěkném 50. 

místě. 

 

Petr Walek uhrál na nejtěžší 1. šachovnici 3 body, několikrát končil své bojovné partie mezi posledními v ČEZ aréně. Na 

druhé uhrál David Mičulka 3,5 bodu, jednu partii zakončil pěknou obětí věže, uhrál také remízu v napínavé partii proti Sergeji 

Petuchovi. Petr Mičulka na 3. šachovnici získal 5 bodů, tvořivá hra přinášela zajímavé pozice. Tomáš Košut při své premiéře 

v Pardubicích získal 2,5 bodu, v řadě dalších partií měl přibližně vyrovnanou pozici a rozhodla až větší zkušenost soupeřů 

v pozdějších fázích partie. Celkově lze hodnotit vystoupení Náměště na MČR jako velmi dobré. Vzhledem k mládí tří čtvrtin 

družstva (15-16 let) je do budoucna možné očekávat další zlepšování. 

 (MIČ)  

 

 
285 improvizovaný pinec na kolejích 
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285 náměšťská mládež v Pardubicích 

 

 
285 družstvo Náměště na MČR 4-členných družstev 
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286) Krajským přeborníkem Petr Walek, Víťa Kratochvíl třetí 
 

Ve dnech 21.-28.září 2013 se v třebíčském hotelu Atom hrál Open Vysočina, otevřený krajský přebor jednotlivců v šachu. 

Mezi 48 hráči z 8 zemí se na vynikajícím 4. místě umístil 17-letý Petr Walek, do letošního srpna člen šachového oddílu TJ 

Náměšť nad Oslavou, který nyní přestoupil do Třebíče, kde hraje za prvoligové družstvo mužů. Petr se stal krajským 

přeborníkem mužů a zároveň krajským přeborníkem juniorů (obhájil tak vítězství z uzavřeného turnaje v loňském roce!). 

Druhý mezi juniory a současně třetí v kategorii mužů v rámci kraje Vysočina se umístil po výborném výkonu 15-letý Víťa 

Kratochvíl z TJ Náměšť. Na 36. místě se umístil další zástupce Náměště – Vilém Feldvábl.  

(MIČ) 

 

287) David Kaňovský mistrem světa v deskové hře Agricola!!! 
 

Ve Vídni se uskutečnil světový šampionát v deskové hře Agricola. Náměšťák, mezinárodní mistr v šachu David „Dejf“ 

Kaňovský, v soutěži zvítězil a stal se mistrem světa!!! Blahopřejeme! 

 

Celkové pořadí MS Agricola 2013: 

1 David Kaňovský CZ 23 

2 Tom Walker UK 21 

3 Kasper Baack NL 19 

4 Dennis Rappel AT 19 

5 Rasmus Damm DK 18 

6 Thilo Hasse DE 18 

7    Pasquale Di Carlo ITA 18 

8 Marco Monno ITA 17,5 

9 Ryosuke Yoshizu JPN 17 

10 György Kozics HU 17 

11 Stefan Kopacz DE 16 

12 Michele Ascona ITA 16 

13    Bernt Ivar Nødland NOR 16 

14 Gergely Báthory HU 16 

15 Javier Marcos ESP 15,5 

16 Markus Wawra AT 15 

17 Oddbjørn Nødland NOR 14 

18 Wolfgang Peter DE 14 

19 Yuuka Yanagisawa JPN 14 

20 Maarten Meussen NL 13 

21 Pieter Hommelberg NL 15 

22 Kateřina Krejčová CZ 13 

23 Jaroslav Spilka CZ 13 

24 Nicolas Aioutz CH 12 

25 Bjørn-André Kildalen NOR 10 

26 László Krajcsovicz HU 12 

27    Francisko Manuel Álamo Arce ESP 11 

28 Attila Sebestyén HU 11 

29 Bastian Winkelhaus DE 11 

30 Robin Frederic B 11 

31 Masatoshi Akiba JPN 11 

32 Tristana Martinetti CH 10 

33 Šárka Pelcová CZ 10 

34 Michiko Asano JPN 9,5 

34 Karla Fazanaro ITA 9,5 

36 Rich Pingree UK 9 

37 Karsten Matura SWE 9 

38 Gabriele Martinetti CH 9 

39 Omar Trapletti CH 9 

40 Magdalena Reiter PL 8 

41 Jakub Wolinsky SK 8 

42 Michal Niedzwiedz PL 7 

43 Hans Mostböck AT 7 

44 Lukasz Biedak PL 6 

45 Pawel Niedziela PL 6 

46    Renata     Orosova    SK       4 
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288) Hráči Náměště v Extralize dorostu 
 
TJ Náměšť nad Oslavou se v posledních 3 ročnících Extraligy dorostu umístila mezi 16 účastníky na 5., 6. a 7. místě. Protože 

většina družstva překročila věkový limit, Náměšť se do nového ročníku nepřihlásila. Přesto není následující ročník nejvyšší 

dorostenecké soutěže družstev v šachu bez účasti Náměště. Dva mladí hráči Náměště s 1. výkonnostní třídou přijali hostování 

– Víťa Kratochvíl ve Spartaku Vlašim a David Mičulka v Lokomotivě Brno. Shodou okolností hrají oba na druhé šachovnici, 

takže by mohlo dojít i k jejich vzájemné partii, ale jen pokud se dostanou do stejné finálové skupiny. Zatím to tak nevypadá, 

protože Víťova Vlašim se 4 výhrami v prvních 4 kolech vede tabulku Extraligy – západ a míří suverénně do finálové skupiny 

A a boji o medaile, zatímco Davidova Lokomotiva Brno je po 4 kolech ve skupině Extraliga – východ na 7. místě a zatím je 

pravděpodobná spíše perspektiva finálové skupiny B a boj o udržení. 

 

V soubojích proti druhým nejlepším hráčům soupeřů skupiny západ potkal Víťa dva soupeře s 1. výkonnostní třídou a dva s 2. 

VT a za 3 výhry a 1 remízu získal vynikajících 3,5 bodu.  

 

Ve skupině východ narazil David na 2. šachovnici na ženskou mistryni a kandidáta mistra, se kterými prohrál. Dále měl 

jednoho soupeře s 1. výkonnostní třídou a jednoho s 2. VT, které porazil. Získané 2 body lze hodnotit jako velmi dobrý 

výsledek. 

(MIČ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

289) Náměšťáci úspěšní na zemském mistrovství v šachu 
 
David Mičulka vicemistrem Moravy a Slezska, Vít Kratochvíl postupuje ze 4. místa 

 

Ve dnech 26.-30. října 2013 se hrálo v hotelu Dlouhé Stráně v Jeseníkách Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu. 

Děvčata hrála ve svých věkových kategoriích společně s chlapci, vyhodnoceni byli zvlášť chlapci a dívky v kategoriích do 10, 

12, 14 a 16 let. Chlapci bojovali mezi soupeři z celé Moravy a Slezska kromě medailí také o 8 postupových míst v každé 

kategorii na březnové MČR (děvčata mají účast na MČR otevřenou).  

 

TJ Náměšť nad Oslavou reprezentovali dva patnáctiletí talenti v kategorii H16. Oba si vedli výborně a do 8. kola prohrál David 

Mičulka jen jednu partii – s nejvýše nasazeným Adamem Dvořákem z Lokomotivy Brno, Víťa Kratochvíl měl též jednu 

porážku – se skvěle hrající Martinou Fuskovou z Beskydské šachové školy Frýdek-Místek. V osmém kole se kluci utkali mezi 

sebou. David, hrající černými figurami, nabídl ve vyrovnané pozici remízu, Víťa odmítl a bojovalo se dál. O dvě hodiny 

později získal David v přechodu do koncovky pomocí malé kombinace pěšce a po více než 4 hodinách hry, kdy ostatní hráči 

všech kategorií už byli po večeři, si oba bojovníci postavili druhé dámy. V tu chvíli se vyjasnilo, že na konci vynucené 

varianty objevil David pěkný mat. Oba si zaslouží za příkladnou bojovnost velkou pochvalu!  

 

Celý turnaj do 16 let vyhrála mezi 47 účastníky Martina Fusková se 7,5 body, mezi chlapci se přeborníkem Moravy a Slezska 

stal Adam Dvořák. David Mičulka získal za 2.místo (uhrál 7 bodů stejně jako vítěz) pohár a stříbrnou medaili, Víťa skončil se 

6 body čtvrtý, přitom oba chlapci vybojovali postup na březnové Mistrovství ČR mládeže, což byl hlavní cíl. Podrobné 

výsledky zde: http://chess-results.com/tnr110031.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984 . 

 

Kromě mistrovských turnajů se hrál souběžně FIDE open turnaj, ve kterém se Petr Walek (do léta člen TJ Náměšť, nyní Caissa 

Třebíč) umístil na vynikajícím 4. místě, navíc si připsal cenné vítězství nad mezinárodním mistrem Plátem. Petrové Mičulka a 

Walek se zúčastnili též asi 50-členného bleskového turnaje, kde se oba umístili nad svým startovním nasazením. Oba uhráli 

výborných 7 bodů a Petr Walek se umístil na 5. a Petr Mičulka na 9. místě. 

Davidovi i Víťovi budeme v březnu držet palce na MČR! 

(MIČ) 

 

http://chess-results.com/tnr110031.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984
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289 hotel Dlouhé Stráně 

 

 
289 souboj Víti s Davidem 
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289 s kamarády na bowlingu 

 

 
289 medailisté H16, uprostřed stříbrný David 
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290) O Jihlavský koláč – 1. turnaj Ligy Vysočiny 
 

V sobotu 9. listopadu jsme se dvěma kluky z kroužku DDM Náměšť (Mikuláš Vrba a Jakub Zezula) a jedním z TJ 

Náměšť (David Mičulka) vyrazili na 1. turnaj Ligy Vysočiny do Jihlavy. Hrálo celkem 100 ( !!! ) chlapců a děvčat do 16 

let z celého kraje Vysočina, k tomu řada rodičů, doprovodu a trenérů, takže jihlavský DDM praskal ve švech. 
 

Hodnocení začnu nejmladším. Kuba Zezula chodí do školy teprve dva měsíce, do kroužku měsíc, takže jsme ještě ani úplně 

neprobrali všechna pravidla. Jet na takový turnaj je jistě rizikem, ale nedávali jsme si žádné cíle v podobě zisku nějakých bodů. 

Cílem bylo zjistit, co už umíme a na co se v dalších týdnech zaměřit. Kubův táta Honza svědomitě zapisoval Kubovy partie. 

Pro Kubu to byl první turnaj v životě a vzhledem k počtu 9 kol a věku (6 let) i hodně fyzicky a psychicky náročný. Kuba hrál 

rozvážně a přestože jsme ani ještě pořádně neprobrali základy, vytvářel zajímavé pozice. Naučil se hrát se šachovými 

hodinami, zjistil, že braní pěšců a figurek je zajímavá zábava a v průběhu turnaje udělal viditelný pokrok, takže v posledních 

kolech bral už soupeřům nabízené figurky (kterými v předchozích partiích pohrdal) a všímal si, kdy má sám napadenou figuru 

a ustupoval. Zisk bodu byl úplně nad plán a vyvolal nadšenou Kubovu radost, kterou se podařilo zachytit i na fotce, když mu 

vylétly ruce nad hlavu. Obdivuhodný výkon jednoho z nejmladších účastníků turnaje! 
 

Mikuláš Vrba stejně jako Kuba váhal, jestli na tento turnaj jet. V obou případech jsem si jistý, že je dobře, že jeli. Mikulášovi 

jsem zapsal skoro všechny partie a stejně jako u Kuby byl vidět velký pokrok mezi hrou v posledních kolech v porovnání s 

koly počátečními. Mikuláš hrál ze začátku hodně rychle, později přece jen trochu tempo zvolnil (pomalejším hraním se 

vyvarujeme hrubým chybám). Hrálo se tempem 15 minut pro každého hráče na partii, celkem 9 kol s nasazováním švýcarským 

systémem. Mikulášovi na každou partii stačilo 4-8 minut, zbytek času nevyužil (tady jsou velké rezervy) a vinou příliš rychlé 

hry se připravil o výhru několika partií, ve kterých soupeře přehrával, ale kvůli zbrklosti se dopustil hrubých chyb, kterých 

soupeři využili. Výkon zlepšující se v průběhu turnaje znamenal zisk neuvěřitelných 5 bodů z 9 partií ! Ani Mikulášovi jsem 

žádný bodový zisk neplánoval, ale říkal jsem si, že už hraje svůj třetí turnaj a třeba 2-3 body uhraje. Ještě důležitější než 

získané body jsou zapsané partie! 
 

Po odehrání každé partie jsem s Kubou a Mikulášem partie probíral s vysvětlením, kde se stala chyba a jak se mohlo v těch 

momentech hrát lépe. Pokud už měl dohráno David, pomáhal dělat stručné analýzy s kluky také. Na partie se podíváme ještě v 

kroužku. Poučení z vlastních chyb je v šachu metoda nejrychlejšího zlepšování se!  
 

David začal chodit do kroužku v 6 letech a na prvních turnajích končil v tabulce dole. Ještě o jeden a půl roku později, když už 

měl za sebou první účast na MČR, získal v turnaji 0 bodů z 9 partií. Šlo o turnaj dospělých a tím, že si partie zapisoval, 

spotřeboval hodně svého času. asi v polovině partií tam překročil čas a prohrál tím pozice, které nebyly prohrané. Výsledek 

tehdy vůbec nebyl důležitý. Důležité bylo právě nehrát rychle, přemýšlet a zapisovat. Rozborem těchto partii se posunul vždy 

kus dopředu. V Jihlavě získal David 8,5 bodu z 9 partií a  přestože jsem z jeho partií viděl jen posledních několik tahů 

posledního kola, dovedu si představit, že hrál v pohodě. S přehledem porazil spolufavority - oba bratry Skořepovy, jediný 

půlbod ztratil remízou se stále se lepšící Simonou Suchomelovou. Davidovo samostatné první místo v absolutním pořadí je 

naprosto zasloužené. 
(MIČ) 

 
290 Jakub Zezula na svém prvním turnaji v životě 
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290 táta zapisuje Kubovu partii, Mikuláš přihlíží 

 

 
290 David si počíná na čele suverénně, Mikuláš pozoruje oba souboje 
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291) První kolo KP v nové sezoně 
 

Dnes jsme zahájili Krajský přebor družstev dospělých 1. kolem, kdy jsme přivítali na Penzionu Jiskru Humpolec.  

  

Nejprve skončila moje partie - už po 3/4 hodině hry (asi hodně dlouho jsem nevyhrál tak rychle). Soupeř v zahájení ztratil 

tempo a tak jsem se rozhodl k postupu izolovaného pěšce. Soupeř v propočtu neviděl některé mezitahy a tak se ujímáme v 

zápase vedení 1:0. V dalším průbehu přehrál svého soupeře i Tomáš a jelikož na ostatních šachovnicích se pozice vyvíjely 

příznivě, nechtěli Tonda na 1. a Ruda na 2. desce riskovat a přijali v nejasných pozicích remízy. Vedeme 3:1.  

  

Kluci na 3. a 4. desce vypadají, že směřují k výhře, naopak na dolních deskách se mladíci z Humpolce drží srdnatě proti našim 

matadorům. Nakonec ale po výhře Davida a Víti přehráli své soupeře i Mirek a Vilém a tak již po necelých 4 hodinách hry 

končí zápas vysokým vítězstvím Náměště 7:1. 

(MIČ) 

 

 
291 romantická Náměšť při zahájení KP družstev 

 

 

 

292) Výhra v Havlíčkově Brodě v KP družstev 
 

Dnes jsme sehráli v Havlíčkově Brodě těžký zápas se šťastným koncem. 
  
Tomáš Košut zůstal doma s nechodící sádrou. Naši hosté IM Dejf Kaňovský a Petr Walek hráli dnes vítězný zápas v 1. lize. 

Třetí náš host FM Tonda Čížek nastoupil obětavě přes bolestivé zdravotní problémy se značným sebezapřením, jinak bychom 

hráli jen se 7 hráči a prohrávali bychom od začátku 0:1. Tonda zaznamenal jako první remízu, kterou předem konzultoval s 

kapitánem. Ruda Zezula nevytěžil ze zdánlivé výhody více než remízu a když Vilém Feldvábl začal mít strategické problémy s 

mladým soupeřem a svou partii musel vzdát, prohráváme 1:2 a zápas se pro Náměšť nevyvíjí moc nadějně. 
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Dalších pět partií se hrálo ještě hodně dlouho. Vzhledem k neradostnému stavu zápasu a dosud hraným pozicím jsem musel 

odmítnout ve vyrovnané pozici remízu a zakázal jsem přijmout remízu i Jitce. S postupem času se začaly k dobrému konci 

vyjasňovat partie Víti a Davida. V tu chvíli nešlo nic namítat proti remíze Mirka Horáka ve vyrovnané věžovce a též Jitka při 

silně redukovaném materiálu dostala souhlas přijmout remízu. Stav je stále 2:3 v náš neprospěch, ale zbývající pozice dávají 

velkou naději na výhru v zápase.  
  
David Mičulka si v začínající střední hře vzal otráveného pěšce a dostal se pod kola silného útoku. V partii balancoval na hraně 

prohry, ale soupeř nevyužil všech možností, naopak po nesprávně provedené kombinaci vznikla vyrovnaná koncovka. V ní si 

lépe vedl David, který postupně zvyšoval výhodu a po malé kombinaci definitivně zlomil odpor soupeře. Vyrovnáváme na 3:3. 

Víťa stál proti domácímu juniorovi Vítku Veselému o něco lépe a dovedl využít soupeřovy časové tísně, ve které získal 

rozhodující výhodu, po 4 hodinách vedeme 4:3. Kapitán končil jako poslední. Soupeřem Petra Mičulky byl předseda 

Krajského šachového svazu Vysočina Václav Paulík. V průběhu zápasu musel Petr odmítnout remízu a narušit rovnováhu 

mírně riskantním postupem. O něco později odmítl remízu i soupeř, aby ji opět o několik tahů později nabídl. Petr obětoval ve 

střelcové koncovce pěšce a chvílemi měl i horší pozici. Koncovka byla dost komplikovaná a díky nepřesnosti soupeře jsme 

nakonec i tuto partii s hezkou obětí střelce na konci varianty dotáhli do výhry. Celkový stav utkání je tedy 5:3 pro Náměšť. 
(MIČ) 

 

 

293) Šachisté na Open Hodonice 
 
Poslední listopadovou sobotu se v kulturním domě v Hodonicích uskutečnil silně obsazený rapid turnaj Open Hodonice 

(průměr ELO první desítky 2221). Z TJ Náměšť se zúčastnila trojice hráčů, z nichž nejlépe hrál Víťa Kratochvíl, s 5 body ze 7 

partií skončil celkově na 11. místě ze 66 účastníků. Vilému Feldváblovi stačily 4 body na 24. místo a Mirku Horákovi 3 body 

na 43. místo. Celkové výsledky zde:   

http://chess-results.com/tnr117771.aspx?lan=5&art=1&wi=821 . 

(MIČ) 

 

 

 

 

294) Z Beskyd bez bodů 
 
Mládež brněnské Lokomotiny vyrazila k zápasu 5.kola Extraligy dorostu na horkou půdu vedoucího týmu skupiny Východ, 

Beskydské šachové školy, do Frýdku-Místku. Obě družstva nastoupila ve stejných sestavách, v jakých odehrála úvodní 4 kola 

soutěže. Podle ELO byli na všech 6 šachovnicích favority domácí Přestože není u mládeže ELO všeříkajícím faktorem úrovně 

hry, rozdíl ELO více než 300 bodů na 3. a 4. šachovnici je opravdu hodně. Na těchto  

šachovnicích skončily partie nejdříve. 

 

Vojta Jurásek rozehrál partii slušně, pak se ale trochu zalekl soupeřovy aktivity na královském křídle a vlastní figury si 

překážely na první řadě. Zkušený o 4 roky starší protivník toho využil obětí věže s matovým závěrem. Také Šimon Fouček stál 

po zahájení poněkud pasivně. Ve střední hře prokázala Natálka Kaňáková, že je skvělá útočnice a nedala Šimonovi šanci. 

Prohráváme 0:2. 

 

Adam Dvořák měl těžkého soupeře - Michaela Kubíka. Ve střední hře Michael vynutil oslabení ochrany krále, Adam mohl 

doufat v protiváhu v podobě silného pěšcového centra. Soupeř však tlačil mohutně a ani po zisku kvality nepolevil. Adam se 

snažil, seč mohl, ale porážce nešlo zabránit. Dominik Hrůza se držel dlouho statečně, dokonce měl určité protišance, i soupeř  

neměl krále příliš v bezpečí. Dominik však spotřeboval hodně času a toho zkušený soupeř využil. Prohráváme už 0:4. O výhře 

favoritů v zápase je rozhodnuto a dohrávají se ještě dvě partie, ve kterých bojujeme o čestný úspěch. 

 

David Mičulka proti čerstvé mistryni Moravy a Slezska do 16 let Martině Fuskové obětoval ve střední hře pěšce, získal silná 

opěrná pole pro svého jezdce. Iniciativu proměnil v koncovku, ve které ukázal výhodu spolupráce dámy s jezdcem proti dámě 

se střelcem a získal pro Lokomotivu čestnou výhru. Tereza Kocí rozehrála vyrovnanou pozici, v přechodu do koncovky přišla 

o pěšce. S jezdcem proti střelci si však poradila a udržela remízu. Konečný stav se změnil do přijatelnější podoby - 1,5:4,5.  

 

Koncem ledna nás čeká dvojzápas v Orlové, ve kterém se pokusíme vylepšit dosavadní 7.místo ve skupině Východ. Pokud by 

se podařilo vyhrát oba zápasy, je ještě teoretická naděje postoupit do finále A, ale záleželo by i na výsledcích jiných družstev. 

Obzvláště orlovské Áčko je silné a tak se musíme dobře připravit a bojovat! 

(MIČ) 

 

 

http://chess-results.com/tnr117771.aspx?lan=5&art=1&wi=821


39 

 

295) Vánoční turnaj kroužku DDM 
 

Ve vánočním turnaji jsme si dobře zahráli a konečné pořadí bylo následující: 

1. Mikuláš Vrba 4,5 bodu 

2. Lukáš Kubala 3,5 

3. Jan Bryja 3 

4. Jakub Dvořáček 2 

5. Dominik Matoušek 2 

6. Jakub Zezula 0. 

 

 
295 vánoční turnaj kroužku DDM 

 

 

296) MČR v bleskovém šachu 2013 
 

V sobotu 21. prosince se v Brně uskutečnilo Mistrovství ČR v bleskovém šachu v kategoriích mužů, žen a mládeže do 18 

let. Hrálo se na 13 kol tempem 2x3 minuty na partii + 2 sec. / tah, po skončení ještě hráli nejlepší 4 v  každé kategorii 

play-off o konečné pořadí.  

 

V kategorii mládeže bojovalo i několik mladých nadějí z TJ Náměšť nad Oslavou – Víťa Kratochvíl, Ruda Zezula a David 

Mičulka. V naší výpravě byl i Petr Walek, do léta člen TJ Náměšť, nyní hráč Caissa Třebíč, hostující v Náměšti. Kluci bojovali 

se střídavými úspěchy, nakonec žádný z nich nepronikl do první desítky celkového pořadí, ale žádný z nich nemůže svůj 

výsledek považovat za neúspěch, přestože doufali v lepší umístění. Petr Walek vybojoval 7 bodů a 15. místo, Víťa Kratochvíl 

stejný počet bodů a 16. místo. Ruda Zezula měl velmi vydařený závěr 3/3 a zařadil se taktéž se 7 body na 17. místo. David 

Mičulka byl v polovině turnaje na průběžném 14. místě, ale po nepovedeném závěru 0,5/3 se  propadl na místo 27. 

 

Natáčela zde i Česká televize, všichni účastníci byli ve společenském oblečení, což dodávalo akci též významný společenský 

rozměr. Výsledky najdete zde:  

http://chess-results.com/tnr119468.aspx?lan=5&art=1&rd=13&fed=CZE&flag=30&wi=821 . 

(MIČ) 

http://chess-results.com/tnr119468.aspx?lan=5&art=1&rd=13&fed=CZE&flag=30&wi=821


40 

 

 
296 Víťa, David, Ruda a Petr v Brně na MČR 2013 v bleskovém šachu 

 

 

 

 

 

297) Náměšť úspěšná na KP v bleskové hře 2013 
 
26. prosince 2013 se ve Žďáru nad Sázavou sešlo 49 šachistů v boji o krajského přeborníka mužů, žen a mládeže pro 

rok 2014. Ze součtu bodů 4 hráčů jednoho oddílu byla zároveň vyhodnocen krajský přebor družstev v bleskové hře. 

Hrálo se švýcarským systémem na 17 kol tempem 3 minuty + 2 sekundy na tah pro každého hráče.  Dle mínění 

přítomných i podle ELO účastníků se jednalo o nejsilnější přebor Vysočiny posledních let. 

 

Dle nasazení podle ELO měli náměšťští skončit takto: 17. Vít Kratochvíl, 20. Petr Mičulka, 22. Rudolf Zezula, 27. David 

Mičulka. Celá čtveřice sehrála výborný turnaj a před posledním kolem měli všichni na kontě 9,5 bodu a v průběžném pořadí 8. 

– 11. místo. V posledním kole přidal bod jen Víťa a umístil se tak s 10,5 body na vynikajícím 6. místě! 9,5 bodu stačilo Davidu 

Mičulkovi na 12., Rudovi Zezulovi na 14. a Petru Mičulkovi na 15. místo, což jsou výborné výsledky, přitom každý z  nich 

porazil několik favoritů. V jednotlivcích zvítězil bezkonkurenčně Michal Novotný z Polabin Pardubice, krajským přeborníkem 

mužů se stal celkově druhý Josef Kratochvíl z Caissy Třebíč, který si stejně jako nejlepší do 18 let Petr Walek (Caissa Třebíč) 

zajistil přímý postup na MČR v bleskové hře 2014. V kategorii do 18 let skončili na 2. a 3. místě náměšťští Víťa Kratochvíl a 

David Mičulka.  

 

Soutěž družstev vyhrála Caissa Třebíč (J.Kratochvíl, Walek, Š.Seidl, Tesař) před Gordicem Jihlava (Žigo, Karásek, D.Brychta, 

Vincze). TJ Náměšť (V.Kratochvíl, D.Mičulka, Zezula a P.Mičulka) skončila na 3. místě. 

Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr120022.aspx?lan=5&art=1&wi=821 . 

(MIČ) 

 

http://chess-results.com/tnr120022.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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297 TJ Náměšť třetí v KP družstev blesk 

 

 
297 KP blesk kategorie H18: zleva 3. David, 2. Víťa, 1. Petr 
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298) 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 
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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  
 


