
2006 :     

88) Pelhřimovský turnaj mládeže
61 mladých šachistů do 16 let z celého kraje Vysočina hrálo v Pelhřimově 5.turnaj Ligy Vysočiny. Z Náměště hrály jen 4 děti, 
ve svých věkových kategoriích však vyhráli 3 první a 1 druhé místo.
 
Pepa Kratochvíl  vyhrál kategorii  hochů do 14 let  (H14),  Ruda Zezula byl  nejlepší  v H12 a David Mičulka zvítězil v H10, Jitka 
Košutová byla 2. v D14. Ruda v 5.kole porazil Pepu, který má ze 4 turnajů Ligy Vysočiny nedostižnou bilanci: 27 partií vyhrál a jen 
tuto  jedinou  prohrál.  Ruda  hrál  vynikajícím  způsobem  a  nebýt  porážky  v posledním  kole  s vítězem  turnaje,  mohl  zvítězit  i 
v absolutním pořadí.
 
Výsledky 5.turnaje Ligy Vysočiny, Pelhřimov 21.1.2006: H16:  1.T.Reichel (Havl.Brod),  2.O.Hruška (Pelhřimov), 3.M.Štukheil 
(Havl.Brod),  H14:  1.Josef  Kratochvíl  (Náměšť),  2.J.Fikar  (Havl.Brod),  3.R.Pazderka  (Pelhřimov),  H12:  1.Rudolf  Zezula 
(Náměšť), 2.Š.Seidl (DDM Moravské Bedějovice), 3.T.Koten (Pelhřimov), H10: 1.David Mičulka (Náměšť), 2.R.Novotný (Spartak 
Třebíč),  3.T.Jiroušek  (Humpolec),  D14:  1.Z.Kocourková  (Havl.Brod), 2.Jitka  Košutová  (Náměšť),  D12:  1.L.Katrincová 
(Bedřichov), D10: 1.L.Doležalová (Tábor).
 
Absolutní pořadí do 16 let : 1.Reichel  (Havl.Brod),  2.Josef Kratochvíl (Náměšť),  3.Hruška (Pelhřimov) všichni po  6 bodech, 
4.Rudolf Zezula 5,5, 10.David Mičulka 5, 37.Jitka Košutová 3 body (všichni Náměšť), celkem 61 hráčů.

(MIČ)

89) Šachy v Písku
Nejde o plážový sport, ale o sportovní klání 92 účastníků tradičního turnaje v rapid šachu, který se konal v malebném jihočeském 
městě s nejstarším mostem u nás. Hrálo se nejen o putovní pohár starosty města Písku, ale o řadu finančních a věcných cen. 6000 Kč 
za 1.místo přilákalo na start 3 velmistry a řadu mezinárodních mistrů. V turnaji hraném na 7 kol si zahráli také šachisté z Náměště, 
David Kaňovský, Petr Mičulka a Miroslav Horák st., kteří podali dobrý výkon.
 
Výsledky turnaje v rapid šachu O putovní pohár starosty města Písku, Písek 28.1.2006 : 1.VM Vokáč (Praha), 2.MM Priehoda 
(Lysá),  3.VM Malaniuk (Ukrajina) všichni po 6 bodech, ... 6.David Kaňovský 5,5, 22.Petr Mičulka 4,5, 60.Miroslav Horák st. 3, 
celkem 92 hráčů.       (MIČ)

90) Mladší žáci ZŠ Husova z Náměště suverénní
První únorový den se pod záštitou radní kraje Vysočina PaedDr.Martiny Matějkové uskutečnil v budově Krajského úřadu 
v Jihlavě krajský přebor škol v šachu 2005/6. Celkem 20 čtyřčlenných družstev postoupivších z okresních přeborů bojovalo ve 
3 kategoriích.

 V nejmladší kategorii 1.-5.ročník ZŠ kralovaly mezi 7 družstvy mladé naděje ZŠ Husova z Náměště nad Oslavou v sestavě Rudolf 
Zezula, David Mičulka, Martin Homola a Tomáš Košut. Své soupeře porazili 5x v poměru 4:0 a jednou zvítězili „jen“ 3,5:0,5, takže 
z celkově možných 24 bodů jich získali 23,5. Spolu s nimi na přebor ČR škol postupuje s 9-bodovým odstupem druhá v pořadí, ZŠ 
Hálkova Humpolec.

 V kategorii 6.-9.ročník startovalo 8 družstev, vyhrála těsně ZŠ Krásovy domky Pelhřimov v sestavě Ondřej Hruška, Aleš Vacek, 
Matěj Med a Petr Miřátský před ZŠ Kollárova Jihlava. 

 V kategorii středních škol hrálo 5 družstev. Zvítězilo Gymnázium Chotěboř v sestavě Jiří Tůma, Tomáš Novotný, Ondřej Ondráček, 
Jan Linhart a náhradník Michal Čermák s velkým 2,5 bodovým náskokem před Gymnáziem Havlíčkův Brod. 

První dva z každé kategorie postupují na republikové přebory škol.

 Výsledky krajského přeboru škol v     šachu :  

Kategorie 1.-5.ročník : 1.ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou 23,5 (24), 2.ZŠ Hálkova Humpolec 14,5, 3.ZŠ Wolkerova Havlíčkův 
Brod 11,5, celkem 7 družstev.

Kategorie 6.-9.ročník : 1.ZŠ Krásovy domky Pelhřimov 20,5 (28), 2.ZŠ Kollárova Jihlava 20, 3.ZŠ Lánecká Světlá nad Sázavou 
18,5, celkem 8 družstev.

Kategorie střední školy : 1.Gymnázium Chotěboř 13 (16), 2.Gymnázium Havlíčkův Brod 10,5, 3.Gymnázium Velké Meziříčí 
6,5, celkem 5 družstev.

(MIČ)

1



 

91) Šachový Budík hrálo 57 dětí
Šestý turnaj Ligy Vysočiny se hrál v Moravských Budějovicích. Z Náměště se zúčastnilo 10 dětí, ve svých věkových kategoriích však 
získaly 4 zlaté medaile.
 
Zlato získali Pepa Kratochvíl, Ruda Zezula, David Mičulka a Jitka Košutová. Tato čtveřice vede i průběžné pořadí seriálu ve svých 
kategoriích, Náměšť má i další mladé naděje na medailových příčkách (H10 3.Tomáš Košut, H12 3.Martin Homola, H14 2.Tomáš 
Homola, D10 2.Jana Kolínková). Ze začátečníků si na Budíku nejlépe vedl Kuba Dolejší, který si za 3 body uhrál 4.výkonnostní třídu.
 
Výsledky 6.turnaje Ligy Vysočiny, Mor.Budějovice 18.2.2006: 
H16: 1.M.Štukheil (Havl.Brod), 2.T.Mrazík (Vel.Meziříčí), 3.J.Suchý (Svratka), 
H14: 1.Josef Kratochvíl (Náměšť), 2.M.Škoda, 3.A.Seidl (oba Bedřichov), 
H12: 1.Rudolf Zezula (Náměšť), 2.A.Šimon (H.Brod), 3.Š.Seidl (Moravské Budějovice), 
H10: 1.David Mičulka (Náměšť), 2.R.Novotný (Spartak Třebíč), 3.T.Košut (Náměšť), 
D14: 1.Jitka Košutová (Náměšť).
 
Absolutní pořadí do 16 let : 1.Josef Kratochvíl (Náměšť), 2.Štukheil (Havl.Brod), 3.Rudolf Zezula, 10.David Mičulka, 13.Tomáš 
Homola, 14.Tomáš Košut (všichni Náměšť), atd... celkem 57 hráčů.

(MIČ)
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92) Šachisté z Vysočiny bojovali na MČR mládeže 
Sedm mladých šachistů z kraje Vysočina bojovalo ve dnech 11.-18.3.2006 ve Zlatých Horách o tituly mistrů České republiky a 
o postupy na Mistrovství světa a Mistrovství Evropy. Mladí talenti využili výrazné finanční pomoci Kraje Vysočina a někteří 
z nich bojovali i na nejvyšších šachovnicích.
 
Náš kraj měl své reprezentanty ve dvou dívčích a třech chlapeckých kategoriích. V kategorii dívek do 16 let hrála Aneta Zerzánková 
z TJ Náměšť nad Oslavou. Po vlažném startu se rozehrála, v případě výhry poslední partie si mohla polepšit až na 7.místo. Po porážce 
skončila se 4 body z 9 partií  na 14.místě. V kategorii  D14 bojovala srdnatě Zuzana Kocourková z Jiskry Havlíčkův Brod. Měla 
vynikající start, prohry ve střední části turnaje a v závěrečném kole jí však nedovolily posunout se s 5 body výše než na 9.místo.  
V kategorii chlapců do 14 let měla Vysočina dvojí zastoupení. Náměšťský Josef Kratochvíl měl raketový start 3 body ze 3 partií.  
Vypadalo to, že se stane černým koněm soutěže, dostal se do jejího čela. Následovaly však černé dny a Pepa se v dalších partiích 
trápil. Výsledné 10.místo za 4,5 bodu není vůbec špatné, ale po pohádkovém startu pomýšlel na víc. Výborně hrál i havlíčkobrodský 
Filip Vala. Po 6.kole ještě figuroval na medailové pozici, závěrečná kola však nevyšla podle představ a tak se musel spokojit s 5 body 
a 8.místem. V kategorii H12 hrál Štěpán Seidl z DDM Moravské Budějovice. Po bojovném výkonu získal 5 bodů, které mu zajistily 
výborné 7.místo. V nejmladší kategorii chlapců do 10 let měla Vysočina opět dvě naděje. Výborně hrál Richard Novotný z TJ Spartak 
Třebíč. I když se závěrečná kola nepovedla podle představ, dosažené 11.místo za 4,5 bodu je velmi slušné. David Mičulka z Náměště 
byl ze všech chlapců druhý nejmladší. Na startu zaváhal, ale od 5.kola vyhrával jednu partii za druhou. V předposledním kole porazil 
vedoucího hráče a v posledním hrál na 1.šachovnici. V případě výhry nad Pavelkem mohl spolu s 2.místem na MČR vybojovat účast 
na Mistrovství Evropy. Partii však prohrál a s 5,5 body spadl až na 7.místo.

Sedm mladých šachistů z Vysočiny zanechalo na MČR výborný dojem. I když nikdo z nich na MS či ME nepostoupil, podali všichni 
bez výjimky bojovné výkony a ukázali, že v budoucnu budou mít ještě vyšší ambice. Kraj Vysočina účast na MČR finančně podpořil 
a ukázalo se, že podpora dopadla na úrodnou půdu.
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 MČR mládeže Zlaté Hory 11.-18.3.2006 ve výsledcích :

H10 : 1.Pavelek (BŠŠ Frýdek-Místek) 7 bodů, 2.Půlpán (DDM Chrudim) 6,5,  7.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) 5,5, 
11.Richard Novotný (TJ Spartak Třebíč) 4,5, atd... celkem 22 hráčů.

H12 : 1.Plát (SŠŠ Staré Město) 9, 2.Rabatin (BŠŠ Frýdek-Místek) 6,5, 7.Štěpán Seidl (DDM Moravské Budějovice) 5, atd... celkem 
22 hráčů.

H14 : 1.Bureš (ŠK Prostějov) 7,5, 2.Svoboda (OAZA Praha) 7, 8.Filip Vala (Jiskra Havlíčkův Brod) 5, 10.Josef Kratochvíl (TJ 
Náměšť nad Oslavou) 4,5, atd... celkem 22 hráčů.

H16 : 1.Ponížil (ŠK Zlín) 7, 2.Rojíček (BŠŠ Frýdek-Místek) 6,5, celkem 22 hráčů. 

D10 : 1.Johnová (Jiskra Hořice) 8,5, 2.Nováková (BŠŠ Frýdek-Místek) 8, celkem 16 hráček.

D12 : 1.Langnerová (BŠŠ Frýdek-Místek) a 2.Steinhauserová (Řemdih Strmilov) obě 6,5, celkem 9 hráček.

D14 : 1.Miturová (BŠŠ Frýdek-Místek) a 2.Havlíková (Union Plzeň) obě 6,5,  9.Zuzana Kocourková (Jiskra Havlíčkův Brod) 5, 
atd... celkem 26 hráček.

D16 : 1.Němcová (OAZA Praha) a 2.Marečková (Panda Rychnov nad Kněžnou) obě 8,  14.Aneta Zerzánková (TJ Náměšť nad 
Oslavou) 4, celkem 19 hráček.

 Podrobné výsledky jsou na stránkách www.chess.cz/mladez2006/index.htm

(MIČ) 

Aneta Zerzánková

4

http://www.chess.cz/mladez2006/index.htm


David Mičulka

Josef Kratochvíl
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Richard Novotný

93) Mladší žáci ZŠ Husova z Náměště uspěli na MČR
Ve dnech 22.-23.3.2006 uspořádala Beskydská šachová škola Frýdek-Místek Mistrovství České republiky školních týmů pro 
žáky z 1.-5.tříd ZŠ. Přes školní, okresní a krajská kola se do finálového turnaje probojovalo 24 čtyřčlenných družstev. Kraj 
Vysočina reprezentovaly ZŠ Husova z Náměště nad Oslavou a ZŠ Hálkova z Humpolce. Malí šachisté z Náměště bojovali o 
nejvyšší příčky a nakonec se vrátili bez medailí, i když k nim měli blízko.

 Jak nikoho neudivilo, mistry republiky se stala domácí škola. Ve Frýdku-Místku je masový rozvoj šachu a trenérská péče o talenty na 
nejvyšší  úrovni. Jen v 13 mateřských školách ve FM bylo v uplynulém roce do výuky šachu zapojeno 191 dětí. Nejde jen o to, 
získávat medaile a tituly. Šachová hra především upevňuje v dětech vlastnosti, které se hodí do života. Výstižně to popsal slavný 
americký spisovatel a státník Benjamin Franklin již v roce 1779 v díle  Morals of Chess, který přirovnal život k šachu. Šachy učí „ 
prozíravosti, díky které sledujeme všechno, co se děje na šachovnici, opatrnosti, která nám zadržuje ruku, abychom neprováděli tahy 
příliš zbrkle, nedat se zastrašit, i když se třeba právě v dané chvíli zdá, že se naše záležitosti bortí a hatí, učíme se životnímu pravidlu 
doufat v příznivý obrat a neochvějně ho využívat, a vůbec vyhledávat všechna možná východiska z nepříjemných situací.“ 

Družstvo ZŠ Husova z Náměště ve složení Rudolf Zezula, David Mičulka, Martin Homola a Tomáš Košut v prvním zápase vyhrálo 
4:0 a hned v následujícím se utkalo s domácími favority. Přestože vývoj na všech 4 šachovnicích dával Náměšti vyhlídky na vítězství 
nebo v horším případě nerozhodný výsledek, v závěru partií prokázali favorité větší zkušenost a výsledkem byla krutá porážka 0:4. 
V dalších zápasech prvního dne následovala výhra 2,5:1,5 a remíza 2:2 se ZŠ Komenského Domažlice. Po prvním dnu byli náměšťští 
na 10.místě s nevelkou ztrátou na druhého v pořadí. Podle bodového stavu bylo první místo jasné a na ostatní družstva zbyl boj o 
2.místo. V závěrečných kolech porazila náměšťská ZŠ Husova školy z Kladna, Uničova a Boršic shodně 3:1 a dostala se bodově k 
dělení 2.-4.místa. Pomocné hodnocení rozhodlo o tom, že náměšťští se domů vracejí bez medailí, i když stříbro bylo na dohled. 
Pořadatelé vyhodnotili i jednotlivce, náměšťský David Mičulka byl se 6 body ze 7 partií nejlepší na 2.šachovnici.

Pro ZŠ Hálkova z Humpolce byl  úspěchem již postup z krajského kola. Na turnaji získávali mladí šachisté zkušenosti a nakonec 
obsadili 22.místo.
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 Výsledky MČR škol v     šachu 2006, 1.-5.třída, Frýdek-Místek 22.-23.3.2006 :  

1.Frýdek-Místek, ZŠ ČSA „A“                            22 bodů

2.Uherské Hradiště, ZŠ Unesco                           17,5

3.Teplice, ZŠ Metelkovo nám.                             17,5

4.Náměšť nad Oslavou, ZŠ Husova                 17,5

5.Rychnov n.K., ZŠ Javornická                            17

6.Boršice, ZŠ                                                       16

7.Frýdek-Místek, ZŠ Pionýrů                               15,5

8.České Budějovice, ZŠ J.Š.Baara                       15

atd...

22.Humpolec, ZŠ Hálkova                                10,5

celkem 24 družstev postoupivších z krajských kol.

(MIČ) 
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94) Turnaj šachových nadějí 2006
 Beskydská šachová škola Frýdek-Místek uspořádala ve dnech 13.-17.4. tradiční Turnaj šachových nadějí, kterého se letos 
zúčastnilo 204 dětí z 9 zemí v 6 věkových kategoriích. Kraj Vysočina měl na turnaji 5 mladých šachistů, kteří podali výborné 
výkony a dva z nich se dostali dokonce na stupně vítězů.

 V kategorii do 14 let bojoval mezi 46 chlapci Josef Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou, který se umístil na výborném 7.místě, a 
nebýt prohry v posledním kole, mohl být úspěch ještě výraznější.

V kategorii dívek do 8 let sváděla šachové souboje Jana Kolínková z TJ Náměšť nad Oslavou, která hrála na takovém turnaji poprvé, 
a nakonec skončila na 11.místě.
V kategorii chlapců do 8 let měla Vysočina dokonce tři zástupce, Davida Mičulku a Jakuba Dolejšího z TJ Náměšť nad Oslavou a 
Víta Kratochvíla z DDM Velké Meziříčí. David sváděl souboj o 1.místo s Polákem Dudou, nakonec se musel spokojit s 2.místem. 
Kuba byl největším překvapením turnaje, po skvělém výkonu a výhře nad Rusem v posledním kole se taky probojoval na stupně 
vítězů. Vít získal stejně jako Kuba hodně turnajových zkušeností a umístil se v polovině startovního pole.
 
Výsledky Turnaje šachových nadějí, Frýdek-Místek 13.-17.4.2006 :

Kategorie chlapců do 14 let : 1.Michal Obrusnik (Polsko) 7,5 bodu, ... 7.Josef Kratochvíl (Náměšť) 6, celkem 46 účastníků.

Kategorie dívek do 8 let : 1.Martina Fusková (Staré Město) 7 bodů, ... 11.Jana Kolínková (Náměšť) 3,5, celkem 14 dívek.

Kategorie chlapců do 8 let : 1.Jan-Krzysztof Duda (Polsko) 8,5 bodu, 2.David Mičulka (Náměšť) 8, 3.Jakub Dolejší (Náměšť) 
6,5, 4.Piotr Klimek (Polsko) 6, 5.Richard Štefaník (Staré Město) 6, ... 21.Vít Kratochvíl (Velké Meziříčí) 4,5, celkem 39 chlapců.

 Podrobné výsledky jsou na www.chessfm.cz .

(MIČ) 
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95) Mladí šachisté bojovali o velikonoční beránky
Osmý turnaj seriálu Ligy Vysočiny uspořádal DDM Náměšť nad Oslavou pod názvem O velikonočního beránka. Turnaj hrálo 52 dětí 
z celého kraje Vysočina. Beránky si za vítězství ve svých věkových kategoriích odvezli Štěpán Seidl, Tomáš Mrazík, Antonín Seidl, 
David Mičulka a Jitka Košutová.
 
V absolutním  pořadí  zvítězil  Štěpán  Seidl  (Mor.Budějovice)  před  Tomášem  Mrazíkem  (Velké  Meziříčí)  a  Rudolfem  Zezulou 
(Náměšť). Turnaj hrálo 13 dětí z Náměště.
 
Výsledky 8.turnaje Ligy Vysočiny, Náměšť nad Oslavou 14.4.2006: 
H16: 1.T.Mrazík (Vel.Meziříčí), 2.J.Suchý (Svratka), 3.M.Štukheil (Světlá n.S.)
H14: 1.A.Seidl (Bedřichov), 2.D.Fišar (Žďár), 3.F.Karpíšek (Mor.Budějovice)
H12: 1.Š.Seidl (Mor.Budějovice), 2.Rudolf Zezula (Náměšť), 3.F.Beneš (Bedřichov) 
H10: 1.David Mičulka (Náměšť), 2.R.Novotný, 3.P.Walek (oba Spartak Třebíč)
Dívky: 1.Jitka Košutová (Náměšť), 2.L.Příhodová (Velké Meziříčí), 3.L.Katrincová (Bedřichov)

 (MIČ)
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96) KP družstev mladších žáků
V neděli 23.dubna se v náměšťském Domě dětí hrál krajský přebor družstev mladších žáků. Přestože se zúčastnila pouze 2 
družstva, TJ Náměšť nad Oslavou a Sokol Bedřichov, nebylo to na úkor kvality, protože tato družstva obsadila již loni první 
dvě místa. 
 
Hrály se dva zápasy – po prvním následovala odveta s obrácenými barvami. Domácí postavili družstvo sestupně podle výkonnosti, 
jihlavské družstvo taktizovalo, svou oporu dalo na druhou desku a silnější hráče na poslední šachovnice. Na první desce si Ruda 
v obou partiích se svým soupeřem poradil, i když v druhé partii hrál riskantně a soupeř mu musel pomoci. Na druhé desce se hrály 
nejdelší partie. V první partii byl David v závěru soupeřem přehrán, v druhé měl na šachovnici remízu, ale zapomněl ji reklamovat u 
rozhodčího a prohrál na čas. Ríša si na „trojce“ se svým soupeřem poradil bez problémů v obou partiích. Na čtvrté desce hrající 
Martin projevil v závěrech obou partií větší zkušenost a zaslouženě zvítězil. Tomáš hrál příliš rychle a mohl na to doplatit, v obou 
partiích ale strhl k rychlejší hře i soupeře a v koncovkách partie obrátil ve svůj prospěch. Jana měla těžkou úlohu, ale v obou partiích 
se dlouho držela a až v závěrech měla soupeřka navrch. Oba zápasy tak vyhrála Náměšť 4:2 a po zásluze se letošní krajští přeborníci 
probojovali na MČR, které se hraje 16.-18.6. ve Stráži pod Ralskem. 

(MIČ)

 

97) Ostravský koník 29.4.-7.5.2006
V chladu a dešti začínal šachový festival Ostravský koník 2006, který se hrál v prostorách hlavního sálu Domu kultury. Ve 
velmistrovském turnaji „A“ hrálo každý s každým 10 borců, v turnaji „B“ 64 hráčů cca od ELO 2000 výše a v „C“ 58 hráčů do 
ELO 1950, turnaje B a C se hrály na 9 kol tempem 2h / 40 tahů plus 1h k.o.

 Hrál jsem turnaj B. Protože jsem byl nasazený 4. z druhé půlky startovní listiny, v prvním kole jsem dostal výprask od 4.nasazeného 
Vesselovského.  Pro můj celkový výsledek  je  charakteristická  partie  4.kola proti  Sládkovi.  Ve vyhrané  pozici  jsem vymýšlel  co 
nejhezčí řešení, ale jak jsem se blížil kýžené pozici, už jsem nepřepočítával, co jsem probíral o pár tahů dříve, a zahrál jsem „a tempo“ 
„vyhrávající studiový tah“. Soupeř místo toho, aby se vzdal, mi sebral figuru, kterou jsem „studiově neustoupil“, a až teď jsem zjistil, 
že mi u závěrečného matového obrazce bude chybět. Napřed jsem myslel, že se musím ihned vzdát, ale pak jsem našel vynucení zisku 
figury zpět (ta pozice byla hodně dobrá, že i ztrátu figury unesla!) a přešel do vyhrané koncovky J+4p : S+4p, kde soupeřův Sh3 ve 
spojení s pg4 a mými pg3 a Kf2 byl mimo hru. S málo časem na hodinách jsem to ještě prohrál! V 8.kole jsem prohrál s Terezou 
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Olšarovou, která se evidentně připravila na můj úzký repertoár tak, že do 18.tahu spotřebovala jen pár minut. Dalších 20 tahů jsem se 
marně snažil najít neexistující kompenzaci za ztraceného pěšce. V jiné partii jsem po zisku kvality ve střední hře byl nakonec rád za 
remízu. Na druhou stranu ne vše se mi nepovedlo,  obě mé výhry byly  tématické,  v druhé  z nich se soupeř vzdal  již  v 15.tahu 
v očekávání brzkého matu. Celkový zisk 3 bodů z 9 partií je špatný výsledek, je pravda, že soupeřům vyšlo téměř vše, na co sáhli, ale 
to už tak někdy bývá. Budu muset po letech otevřít nějakou knihu zahájení.

 David hrál  turnaj  C a již  po zahájení  turnaje měl jistou cenu pro nejmladšího hráče.  Chtěl  i  cenu další,  takže svým dospělým 
soupeřům nechtěl dát nic zadarmo. Hrál pomalu a rozvážně a vyplatilo se mu to. V některých partiích ještě nevyužil šancí, jiné se mu 
ale povedly a hlavně začal porážet dospěláky, což by mohl být pád další psychické bariéry. Uhrál výborné 4 body z 9 partií, umístil se 
nejlépe z 9 hráčů, kteří byli bez ELO, za což dostal další cenu. I na vyhlášení výsledků připomněli jeho rychlou výhru s dušeným 
matem, kterou si ukazovali navzájem, v bulletinu se téměř vešla na 1 řádek. David Mičulka (1250) – Lička (1652) : 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 
3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 e5 6.Jdb5 d6 7.Jd5 Jxd5 8.exd5 Je7 9.c4 g6 10.Da4 Sd7 11.Jxd6 mat.
 
Turnaj končil v teplém jarním počasí, více než stovka hráčů se zase rozjela domů... 

(MIČ)

98) Na MČR nejmenších šachistů získal David Mičulka bronz
Ve Stráži pod Ralskem se ve dnech 20.-21.května hrálo Mistrovství ČR v šachu dětí do 8 let. V turnaji byly úspěšné čtyři 
mladé naděje z TJ Náměšť nad Oslavou. 

 Mezi  54  chlapci  do  8  let  si  výborně  vedl  David  Mičulka,  který  vybojoval  bronz,  Jakub  Dolejší  a  Martin  Indrych  prokázali 
výkonnostní růst a získali pěkná umístění. V turnaji dívek si stejně dobře vedla Jana Kolínková.  

 MČR H8, konečné pořadí : 1.Jakub Půlpán (DDM Chrudim) 9 bodů, 2.Martin Blahynka (Lokomotiva Brno) 7,5, 3.David Mičulka 
7, ... 15.Jakub Dolejší 5,5, 23.Martin Indrych 5 (všichni TJ Náměšť nad Oslavou), celkem 54 chlapců.

 MČR D8, konečné pořadí : 1.Martina Fusková 8 (SŠŠ Staré Město), ... 14.Jana Kolínková (TJ Náměšť nad Oslavou) 4 body.

(MIČ)

zleva: Jana Kolínková, Martin Indrych, Jakub Dolejší a David Mičulka
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trojice vítězů H8, zleva David Mičulka

99) Krajský přebor mládeže vyhrál Josef Kratochvíl
Ve dnech 27.-28.května 2006 se v Náměšti nad Oslavou hrál krajský přebor mládeže v šachu.  Zúčastnilo se 25 mladých nadějí 
ze 4 oddílů. Všech 7 svých vážných partií hraných tempem 1 hodina/partii + 10 s/tah vyhrál domácí Pepa Kratochvíl, který se 
100% bodovým ziskem stal krajským přeborníkem v kategorii H16 i v absolutním pořadí.
 
Stejně suverénně si počínal Pepův oddílový kolega Ruda Zezula (kategorie H12 !), který kromě partie proti Pepovi všechny ostatní 
vyhrál. Z pelotonu pronásledovatelů se mezi hráče z kategorií do 14 a 16 let vklínili dva zástupci nejmladší kategorie H10 : David 
Mičulka a Richard Novotný. Krajskými přeborníky pro rok 2006 se v jednotlivých kategoriích stali : H16 Josef Kratochvíl, H14 
Radek Pazderka, H12 Rudolf Zezula, H10 David Mičulka, D14 Lucie Katrincová a D10 Jana Kolínková.
 
Výsledky Krajského přeboru mládeže :
H16 : 1.Josef Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou) 7, 2.Martin Hurych (Sokol Bedřichov) 4,5, 3.Josef Žák (TJ Náměšť nad Oslavou) 
4.
H14 : 1.Radek Pazderka (Spartak Pelhřimov), 2.Šimon Němec (Sokol Bedřichov) oba 4,5, 3.Jakub Krásenský (Sokol Bedřichov) 4.
H12 : 1.Rudolf Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou) 6, 2.David Podařil (Spartak Pelhřimov) 4, 3.Lukáš Valenta (Sokol Bedřichov) 3,5.
H10 : 1.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou), 2.Richard Novotný (TJ Spartak Třebíč) oba 4,5, 3.Jakub Dolejší (TJ Náměšť nad 
Oslavou) 3.
D14 : 1.Lucie Katrincová (Sokol Bedřichov) 4, 2.Jitka Košutová (TJ Náměšť nad Oslavou) 3.
D10 : 1.Jana Kolínková (TJ Náměšť nad Oslavou) 2.
 
Absolutní pořadí :
1.Josef Kratochvíl (H16) 7, 2.Rudolf Zezula (H12) 6, 3.Martin Hurych (H16), 4.-5.Radek Pazderka (H14) a David Mičulka (H10), 
6.Richard Novotný (H10), 7.Šimon Němec (H14) všichni 4,5 bodu... celkem 25 hráčů.

(MIČ)
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bronzoví medailisté KP 2006

 

stříbrní medailisté KP 2006
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Krajští přeborníci 2006

100) Náměšťští šachisté v Seči nezklamali
Když  se řekne Zaječice,  snad každý šachista  si  vybaví  Mistrovství  republiky  družstev  starších  žáků.  Tento turnaj  snad 
s nejdelší  tradicí u nás měl ve dnech 3.-4.6.2006 svůj již 44.ročník. Již čtvrtým rokem se hraje v Junior centru u Sečské 
přehrady, které přivítalo mumraj více než 400 šachistů z celé ČR, ale i ze Slovenska a Polska. MČR šestičlenných družstev 
starších žáků se zúčastnilo i družstvo TJ+DDM Náměšť nad Oslavou, které mělo svá želízka i v turnaji dvojic nejmladších 
žáků.
 
Po dvoudenním kláním se absolutním vítězem hlavního turnaje stalo družstvo ŠK Dunajská Streda, mistry ČR se opět stala Beskydská 
šachová škola Frýdek-Místek. Všechny medaile získala družstva z Moravy. Náměšťské družstvo prokázalo výkonnostní růst a po 
pěkném výkonu se umístilo na 10.místě. Z jednotlivců vynikl Josef Kratochvíl, který byl 2.nejlepším na 1.šachovnici ze všech 49 
družstev.

V turnaji dvojic do 9 let si výborně vedla náměšťská dvojice, která skončila na 8.místě z 27 dvojic, šestá z ČR. David Mičulka byl 
2.nejlepší na 1.šachovnici.

 

Výsledky MČR družstev st.žáků : 1.BŠŠ Frýdek-Místek 22, 2.ŠK Boršice 21, 3.Lokomotiva Brno 21, ... 10.TJ+DDM Náměšť nad 
Oslavou 16 zápasových bodů (Josef Kratochvíl 7,5 bodu z 9 partií, Rudolf Zezula 5,5, Josef Žák 5, Tomáš Homola 3,5, Martin 
Homola 3,5, Jitka Košutová 4), celkem 49 družstev.

Výsledky turnaje dvojic do 9 let : 1.TJ ŠO a DDM Chrudim 14, 2.Jerry´s Pupils Wroclaw 13, 3.Tatran Litovel 12,5, ... 8.TJ+DDM 
Náměšť nad Oslavou 10,5 (David Mičulka 7,5 bodu z 9 partií, Martin Indrych 3), celkem 27 dvojic.

(MIČ)
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101) Liga Vysočiny dohrána
Od října do června bojovalo 214 mladých šachistů v celkem 10 turnajích Ligy Vysočiny, hraných současně jako krajský 
přebor  mládeže  v rapid  šachu.  Uplynulou  sobotu  se  konal  ve  Žďáru  nad  Sázavou  poslední  turnaj  seriálu,  po  jehož 
vyhodnocení proběhlo i celkové vyhodnocení krajského přeboru s vyhlášením postupujících na MČR.
 
V každém z 10 turnajů seriálu se udělovaly body, do celkového pořadí se počítalo 5 nejlepších výsledků. Za 1.místo v jednotlivém 
turnaji a každé z 8 věkových kategorií dostal hráč 40 bodů, za další místa 35, 32, 30, 29 a za každé další umístění o bod méně.  
Velkým kladem systému společných turnajů bylo, že nejlepší z mladších kategorií hráli proti silným soupeřům a umisťovali se mezi 
nejlepšími i v absolutním pořadí. V posledním 10. turnaji bylo absolutní pořadí následující : 1.Josef Kratochvíl (H14 – hoši do 14 let), 
2.Ondřej Beránek (H16), 3.Tomáš Mrazík (H16), 4.Štěpán Seidl (H12), 5.Rudolf Zezula (H12), 6.David Mičulka (H10), 7.Dalimil 
Fišar (H14), 8.Tomáš Reichel (H16), 9.Jan Reichel (H12), 10.Tomáš Košut (H10), celkem hrálo 78 hráčů do 16 let.
 

Celkové výsledky Ligy Vysočiny a Krajského přeboru kraje Vysočina v rapid šachu 2005/2006 :

H16 : 1.Tomáš Mrazík (Velké Meziříčí) 200 bodů, 2.Tomáš Reichel (Havlíčkův Brod) 182, 3.Martin Štukheil (Havlíčkův Brod) 176, 
celkem 29 hráčů.

H14 : 1.Josef Kratochvíl (Náměšť) 200, 2.Dalimil Fišar (Žďár) 180, 3.Martin Škoda (Bedřichov) 177, celkem 57 hráčů.

H12 :  1.Rudolf  Zezula  (Náměšť)  195,  2.Štěpán  Seidl  (Moravské  Budějovice)  195  (o  pořadí  na  prvních  2 místech  rozhodlo  až 
3.pomocné hodnocení), 3.Adam Šimon (Havlíčkův Brod) 185, celkem 48 hráčů.

H10 : 1.David Mičulka (Náměšť) 200, 2.Richard Novotný (Třebíč) 185, 3.Tomáš Košut (Náměšť) 174, celkem 55 hráčů.
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D16 : 1.Lenka Příhodová (Velké Meziříčí) 190, 2.Monika Zelená (Havlíčkův Brod) 115, 3.Lenka Vencálková (Žďár) 107, celkem 6 
hráček.

D14 : 1.Jitka Košutová (Náměšť) 200, 2.Martina Ježková (Havlíčkův Brod) 150, 3.Zuzana Kocourková (Havlíčkův Brod) 80, celkem 
6 hráček.

D12 : 1.Lucie Katrincová (Bedřichov) 200, 2.Jana Skálová (Telč) 187, 3.Hana Michálková (Žďár) 35, celkem 4 hráčky.

D10 : 1.Simona Suchomelová (Havlíčkův Brod) 185, 2.Jana Kolínková (Náměšť) 182, 3.Nicol Creweová (Humpolec) 173, celkem 9 
hráček.

V kategoriích do 10, 12 a 14 let byly turnaje kvalifikací na MČR v rapid šachu, které se uskuteční v září ve Frýdku-Místku. Postup si 
vybojovali a Kraj Vysočina budou na MČR reprezentovat : Josef Kratochvíl, Rudolf Zezula, David Mičulka, Jitka Košutová (všichni 
Náměšť), Lucie Katrincová (Bedřichov), Simona Suchomelová (Havlíčkův Brod), Dalimil Fišar (Žďár) a Richard Novotný (Třebíč). 

(MIČ) 

Liga Vysočiny - zlatí
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Liga Vysočiny - stříbrní

 

Liga Vysočiny - bronzoví
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102) Na šachovém MČR družstev bojovali mladší žáci TJ Náměšť nad 
Oslavou

Ve  Stráži  pod  Ralskem  se  ve  dnech  16.-18.6.  uskutečnilo  MČR  družstev  mladších  žáků.  28  šestičlenných  družstev 
postoupivších z krajských kol odehrálo 9 kol nasazovaných švýcarským systémem, kraj Vysočina reprezentovala TJ Náměšť 
nad Oslavou. 

 Oslabená sestava Náměště srdnatě bojovala, ale nasbírané body dovolily umístit se jen na konci 1.poloviny závěrečného pořadí. 
Suverénním vítězem mistrovství se stalo 1.družstvo Beskydské šachové školy,  které si převahu „pojistilo“ posilou ze Slovenska. 
Náměšť si dělala naděje na umístění v první desítce, ty ale vzaly za své při neúčasti Martina Homoly, kterého na poslední chvíli 
nahradil Daniel Kolínek. Na páté a šesté šachovnici získávali zkušenosti Daniel se sestrou Janou, která tuto soutěž může hrát ještě 4 
roky. Teď zaplatili nováčkovskou daň, několik vyhraných partií se otočilo v jejich neprospěch. Na čtvrté šachovnici výborně válčil 
Tomáš Košut, který však mohl dosáhnout ještě více. Rudolf Zezula měl velmi těžkou úlohu na 1.desce, na které hrál proti největším 
esům. Přes poměrně slušný výsledek mohl rozvážnější hrou pár bodů přidat. Na druhé a třetí šachovnici hráli nejmladší kluci, David 
Mičulka a Richard Novotný, kteří táhli spolehlivě celé družstvo a po vynikajícím výkonu skončili na svých deskách na 2. a 4.místě.

 Výsledky MČR družstev ml.žáků: 1.BŠŠ Frýdek-Místek 27 bodů / skóre 49, 2.Panda Rychnov n.Kněžnou 20 / 29,5, 3.SŠŠ Staré 
Město 19 / 29, ... 14.TJ Náměšť nad Oslavou 13 / 25,5 (Rudolf Zezula 4, David Mičulka 7,5, Richard Novotný 7, Tomáš Košut 5,5, 
Jana Kolínková 0, Daniel Kolínek 1,5), celkem 28 družstev.

(MIČ)

103) Náměšťští šachisté byli v Pardubicích úspěšní
Ve dnech 13.-30.7.2006 probíhá v Pardubicích XVII.ročník mezinárodního festivalu bridže a her, asi největší toho druhu na 
světě.  Náměšťští  šachisté se zúčastnili  několika z vypsaných turnajů. Ve dnech 13.-16.7.  hráli  Mistrovství  ČR 4-členných 
družstev a 19.-20.7. Mistrovství  Evropy amatérů v několika výkonnostních skupinách. Na obou turnajích byly náměšťské 
dresy hodně vidět.
 

Na MČR 4-členných  družstev  hrála  TJ  Náměšť  nad  Oslavou v sestavě  Petr  Mičulka,  Josef  Kratochvíl,  Rudolf  Zezula  a  David 
Mičulka. Proti ostříleným soupeřům (turnaj bez rozdílu věku) hráli za Náměšť na 2., 3. a 4.šachovnici talentovaní žáci ve věku 14, 11 
a 8 let, ale vůbec se nezalekli zkušených dospělých hráčů a například dva nejmladší prohráli každý ze svých 7 partií jen jedinou! 
V turnaji se mezi 84 družstvy (1/4 ze zahraničí) umístili na výborném 57.místě (35. z ČR). Náměšťské dresy na mladých nadějích 
vzbuzovaly zpočátku úsměvy na tvářích soupeřů, ale během turnaje se u partií talentů zastavovalo stále více diváků.

 Turnaje hrané zrychleným tempem 30 minut pro každého hráče na partii  byly rozděleny do 4 výkonnostních skupin. Nejsilnější 
skupina  G1  se  hrála  jako  otevřené  MČR  v rapid  šachu.  Za  účasti  mnoha  velmistrů  z celého  světa  (celkem  hrálo  turnaj  G1, 
započítávaný do světové série ACP-tour, 161 hráčů) se na výborném 39.místě (12. z ČR) umístil David Kaňovský, člen extraligového 
A64, hostující za Náměšť.

 Turnaj G2 se hrál jako Mistrovství Evropy amatérů do ELO FIDE 2200 v rapid šachu. Nejlépe z českých šachistů se na celkovém 
12.místě z 88 hráčů z celé Evropy umístil Jan Tesař z oddílu Caissa Třebíč, též hostující za Náměšť. Petr Mičulka z Náměště se 
umístil na slušném 53.místě, 13. z ČR.

 Turnaj G3 se hrál jako Mistrovství Evropy amatérů do ELO FIDE 2000 v rapid šachu. Vynikajícího úspěchu dosáhl náměšťský Josef 
Kratochvíl, když se jako nejlepší z ČR umístil na 4.místě z 82 účastníků.

 Turnaj G4 se hrál jako Mistrovství Evropy amatérů do ELO FIDE 1800 v rapid šachu. Krásného výsledku – 29.místa ze 74 účastníků 
- dosáhl náměšťský David Mičulka. V boji proti dospělým šachistům z celé Evropy si skvěle vedl náměšťský Rudolf Zezula, který 
skončil na 5.místě. Klobouk dolů a hluboká poklona 11-letému talentu!

 Náměšťští  šachisté  si  zahráli  proti  soupeřům  z celé  Evropy  a  rozhodně  se  neztratili.  Podrobné  výsledky  najdete  na  adrese 
www.czechopen.net . (MIČ)
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 104) Šachové léto 2006 aneb „Když se daří, tak se daří!“… 
Ačkoliv je to poněkud neobvyklé, aby se lidé na „velké prázdniny“ těšily tím způsobem, že KONEČNĚ budou celé dny sedět a 
usilovně  přemýšlet,  je  přesně  tento  postoj  pro  ortodoxní  skupinu  zvanou  „šachisté“  naprosto  a  zcela  typický!  Neboť  právě 
v nejteplejších měsících roku probíhá (nejen) po celé republice čím dál tím větší počet turnajů, kterých se mohou „dřevění blázni“ 
zúčastnit  a  „nabít“  tak  svou  největší  lásku  a  touhu,  totiž  sehrát  vskutku  „nekonečné“  množství  partií  hry  šachové,  nýbrž  též 
královské…
Ani já nejsem pochopitelně výjimkou, a proto jsem k šachovnicím zasedl již koncem měsíce června, kdy se v Olomouci uskutečnil již 
8. ročník mezinárodního šachového festivalu zvaného tradičně a velice vhodně Friendship neboli  Turnaj přátelství, který letos sice 
byl (bohužel) „ochuzen“ o prestižní velmistrovský turnaj, avšak turnaj mistrovský, kterého se zúčastnila právě moje maličkost, se 
zorganizovat podařil, a vedle něj se pak uskutečnil také OPEN turnaj, ve kterém hrálo ku prospěchu celé akce především spoustu 
„mladých a talentovaných“…

Já sám jsem tento turnaj bral především jako dobré rozehrání se, samozřejmě jsem měl určité ambice, avšak moc dobře jsem 
věděl, že soupeře budu mít těžké a nic mi nedají zadarmo! Avšak, světe div se, ukázalo se, že vlastně žádné rozehrání nepotřebuji, že 
mám „formu jako bič“ a celý desetikolový turnaj (v němž hrálo šest účastníků dvoukolově každý s každým) jsem s jednobodovým 
náskokem a tedy naprostým přehledem vyhrál a splnil zároveň druhou normu pro udělení titulu IM, což v české řeči obecné znamená 
Mezinárodní mistr!!…

Konečné pořadí po 10. kole:

 Titul: Jméno: Národnost: ELO: Počet bodů:
1  Kaňovský David CZE 2352 6,5
2 IM Biolek Richard Sr. CZE 2458 5,5
3 FM Malinovský Karel CZE 2328 5,5
4 IM Kotán Ladislav SVK 2278 5,0
5 IM Volodin Viktor RUS 2265 4,0
6  Biolek Richard Jr. CZE 2276 3,5

          Další mou „zastávkou“, pokud nepočítám Šachovou cestu kolem světa, které jsem se zúčastnil jakožto trenér a vedoucí, byl 
dnes již v pravém slova smyslu „masový“ festival v Pardubicích zvaný Czech OPEN 2006. Jenže, znáte to… Kde je spousta lidí, tam 
je i spousta známých, kamarádů, nových kamarádů (J)… No prostě, ať tak či onak, Pardubice se letos co se týče šachové stránky příliš 
nepovedly, snad se to příští rok zlepší (resp. že to JÁ zlepším, samo se to asi nezlepší…J)… Popojedem!…J

            Vybalit, tři dny pauza, nabalit… a vyrazit! Ano, přesně tímto stylem (zhruba…J) probíhaly celé mé prázdniny, a ačkoliv jsem 
ještě ani zdaleka nestačil „vstřebat hořkost porážky“, už už jsem musel spěchat na zahájení další „štace“, jež se odehrávala tak trochu 
„překvapivě“ opět v Olomouci, kde začínal další z velkých šachových festivalů na našem území, tzv. Olomoucké šachové léto, v jehož 
rámci se uskutečnilo hned několik uzavřených velmistrovských (1) a mistrovských (4) turnajů a velký a poměrně dost silný OPEN 
turnaj...

             Hned v úvodu musím předeslat, že jsem se díky předchozímu turnaji poučil, a rozhodl jsem se tedy, že to tentokrát vezmu 
zcela vážně! – slíbil jsem si, že budu chodit poměrně brzo spát, že celých 8 dní „nevstřebám“ ani kapku alkoholu…J A hle! – Ono to 
opět vyšlo!!…JJ Pravdou jest, že Caissa tentokrát hodně pomohla, když jsem dokázal (díky hrubým chybám soupeřů…J) otočit a 
vyhrát 2 zcela prohrané partie, a některé „pochybné“ také možná ne úplně čistým způsobem zremizovat (čili že soupeři tomu hodně 
pomohli...J), ale je třeba říct, že i štěstíčko k šachové hře patří… Buď jak buď jsem nakonec přeci jen dokázal překonat všechny 
„neduhy“, včetně nervy drásající partie posledního kola, kterou jsem nutně potřeboval vyhrát, a krásným ziskem 8b z 11 (bez prohry!) 
jsem obsadil skvělé druhé místo a zároveň – a to hlavně – jsem tímto výkonem splnil svou třetí a tedy poslední potřebnou normu pro 
udělení titulu Mezinárodního mistra!!!… 

Konečné pořadí po 11. kole:

 Titul: Jméno: Národnost: ELO: Počet bodů:
1 IM Gavrilov Alexei RUS 2451 9,0
2  Kaňovský David CZE 2368 8,0
3  Swicarz Maciej POL 2268 7,5
4 IM Chytilek Roman CZE 2392 7,0
5  Skjoldborg Jesper DEN 2290 5,5
6 FM Garrido Dominguez Jesus ESP 2341 5,0
7 WGM Ptáčníková Lenka ISL 2193 5,0
8  Cífka Stanislav CZE 2342 5,0
9 FM Cuenca Jimenez Jose ESP 2417 4,5
10 IM Kotán Ladislav SVK 2289 4,0
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11 FM Kersten Uwe GER 2329 3,0
12  Klecker Tadeáš CZE 1955 2,5

         Přestože by se mohlo zdát, že tím má několikaletá trnitá cesta za mezinárodním titulem zdárně dospěla ke svému konci, opak je 
pravdou! Splnění tří norem je totiž pouze jednou ze dvou podmínek pro udělení titulu! Tou druhou je totiž zisk ratingu ELO 2400 a 
více, což se pravda většinou podaří ruku v ruce spolu se splněním norem, avšak díky jednomu „ne úplně vydařenému“ (viz výše…J) 
turnaji jsem tuto hranici doposud stále ještě nepřekonal. Sice jsem na přelomu srpna a září a v první půlce září hrál další dva poměrně 
dost silně obsazené turnaje, ani na jednom jsem však nezahrál nijak extrémně dobře (na druhou stranu naštěstí ani nijak moc špatně…
J), takže k vysněné hranici chybí stále ještě de facto „nicotných“, ale na stranu druhou neuvěřitelně „tvrdých“ 5 bodů! A co s tím tedy 
budu  dělat?  Samozřejmě  se  pokusím těchto  „pět  ničemů“  co  nejdříve  „uloupit“,  a  to  konkrétně  hned  za  pár  dní,  kdy  startuje 
v Havlíčkově Brodě Polofinále MČR mužů, kde se se vší vervou poperu nejen o zbývající bodíky, ale především o postup mezi elitu 
ČR, která si to spolu rozdá v únoru příštího roku v Praze, městě to nejen slavném, známém a stověžatém… 

            Tak mi držte palce!…

105) MČR krajských reprezentací
Na Sv.Václava se v Havlíčkově Brodě uskutečnilo MČR družstev krajských reprezentací v rapid šachu 2006. Na startu se 
sešlo celkem 10 družstev (podmínkou 1 žena a 1 dorostenec do 18 let), pořádající kraj Vysočina postavil 3 družstva.
 
V turnaji hraném tempem 2x15 minut hráli i  velmistři a řada mistrů. Zvítězilo družstvo Pardubického kraje v čele s mistrem ČR 
Viktorem Lázničkou. Družstvo Vysočina A vybojovalo pěkné 5.místo, Céčko 8.místo a Béčko sestavené z talentů kraje do 14 let, 
juniorského rozhodčího a předsedy komise mládeže skončilo na 10.místě. Potěšující je, že mládež nedala svým o 3-4 třídy silnějším 
soupeřům nic zadarmo a sbírala cenné skalpy. 

 

Kraj Vysočina "B"
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106) Mladí hráči z Vysočiny bojovali na MČR v rapid šachu
O posledním zářijovém víkendu se do horské chaty Petr Bezruč na úpatí nejvyšší hory Moravskoslezských Beskyd, Lysé hory, 
sjela více než stovka mladých šachistů, kteří postoupili z jednotlivých krajů do finálových turnajů MČR hochů a dívek ve 
věkových kategoriích do 10, 12 a 14 let. Z Vysočiny se zúčastnilo 5 mladých talentů.
 
V nejmladší chlapecké kategorii H10 bojoval David Mičulka. V polovině turnaje se dělil o 2.-4.místo, ale závěrečné partie se mu 
nevyvedly a z 11.místa byl moc zklamán, přestože byl 2.nejlepší z 8-letých. V kategorii H12 obehrál Rudolf Zezula několik favoritů, 
na úplné špici se však neudržel. Výsledné 7.místo je velmi slušné. V nejstarší chlapecké kategorii H14 si skvěle vedl Josef Kratochvíl. 
Výborným závěrem se probojoval na 4.místo a medaile mu unikla jen těsně. Dalimil Fišar předvedl dobrý výkon a proti nasazení si 
polepšil 21.místem. Jitka Košutová bojovala v dívčí kategorii  D14 a se 3 body skončila na 13.místě. Kraj  Vysočina zaznamenal 
zlepšení  vůči  loňskému  roku.  Pořadatelům  z Beskydské  šachové  školy  Frýdek-Místek  se  podařilo  zorganizovat  výborné  hrací 
prostředí i zázemí, prvních 8 šachovnic nejstarší chlapecké kategorie bylo přenášeno on-line na internet tak, jak se stává zvykem u 
velkých světových turnajů.
 
Výsledky MČR mládeže v     rapid šachu, Malenovice 30.9.-1.10.2006:  
H10 : 1.Horníček (Panda Rychnov n.K.) 7,5 bodů, ... 11.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) 5, ... celkem 33 hráčů.
H12 : 1.Rubeš (Bonex Teplice) 8, ... 7.Rudolf Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou) 5,5, ... celkem 31 hráčů.
H14 : 1.Plát (SŠŠ Staré Město) 8, ...  4.Josef Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou) 6,  21.Dalimil Fišar (TJ Žďas Žďár nad 
Sázavou) 4, ... 32 hráčů.
Kategorií D10 a D12 se dívky postupující z Vysočiny nezúčastnily.
D14 : 1.Sabolová (ŠK+DDM Vysoké Mýto) 8, ... 13.Jitka Košutová (TJ Náměšť nad Oslavou) 3.
Podrobné výsledky lze nalézt na www.chessfm.cz .

(MIČ)
 

Zleva: Josef Kratochvíl, David Mičulka, Jitka Košutová, Rudolf Zezula
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107) Náměšť přivezla z mistrovství dvě stříbra
Ve dnech 25.-29.října se v Rosicích konalo Mistrovství Moravy a Slezska mládeže do 16 let v šachu. Mezi více než 200 dětmi 
bojovalo o postup na Mistrovství ČR 8 mladých nadějí z TJ Náměšť nad Oslavou. Přímý postup na MČR H10 měl již zajištěn 
David Mičulka, další vybojoval v H14 Josef Kratochvíl, spolu s postupem do H12 si Rudolf Zezula přivezl stříbrnou medaili a 
pohár. Jitka Košutová i Jana Kolínková, která získala v D10 další stříbro a pohár, mohou hrát MČR v březnu 2007 také.
 
Postup zajišťovalo umístění do 7.místa. V nejstarší chlapecké kategorii H16 tvrdě o každý bod bojoval Pepa Kratochvíl, 7.místo a 
postup  vydřel  doslova  v hodině  dvanácté.  Tuto  kategorii  hrál  i  Tomáš  Homola,  který  se  pomalu  rozehrával,  ale  v závěru  byl 
k neudržení.  Kategorii  do 14 let si vybral  David Mičulka,  který svým o 4 - 5 let starším soupeřům zle zatápěl  a uhrál  výborný 
výsledek. Nejpočetnější zastoupení měla Náměšť v H12. Skvěle si vedl Ruda Zezula, který vybojoval stříbro, u Martina Homoly se 
projevila nerozehranost podobně jako u staršího bratra, ale taky se postupně rozehrál k dobrému výkonu. Martin i Tomáš Homolovi se 
svým výsledkem přiřadili k dalším náměšťským na krajskou listinu talentů. Tomáš Košut v prvním kole porazil silného soupeře, ale 
kvůli zbrklé hře nedosáhl v turnaji na takový výsledek, na který výkonnostně má. Pokud zbytečné chyby odstraní, na dalších turnajích 
se jistě ukáže v lepším světle. Obě děvčata mile překvapila, Jitka Košutová porazila v prvním kole jednu z favoritek, Jana Kolínková 
byla nejmladší ve společném dívčím turnaji do 16 let a stříbro z Moravy pro ni jistě bude povzbuzením do dalších turnajů.
 
Výsledky Mistrovství Moravy a Slezska, Rosice 25.-29.10.2006 :

H16 : 1.Roubalík (Zlín), 7.Josef Kratochvíl, 33. Tomáš Homola (oba Náměšť), celkem 51 hráčů.

H14 : 1.Antonín Seidl (Bedřichov), 20.David Mičulka (Náměšť), celkem 55 hráčů.

H12 : 1.Pfeffer (Boršice), 2.Rudolf Zezula, 33.Martin Homola, 51.Tomáš Košut (všichni Náměšť), celkem 56 hráčů.

D14 : 1.Phamova (Zlín), 8.Jitka Košutová (Náměšť).

D10 : 1.Zemková (Frýdek-Místek), 2.Jana Kolínková (Náměšť).

V kategoriích  H10,  D16  a  D12 neměla  Náměšť  své  zástupce.  Doprovodný  FIDE  turnaj  vyhrála  Eva  Kulovaná  z Náměště  nad 
Oslavou.  Rozbory partii  dětí,  z kterých  se  mohli  hodně naučit,  prováděli  mezinárodní  mistři,  mezi  nimi  i  David Kaňovský.  Na 
březnovém MČR budeme našim postoupivším nadějím držet palce! 

(MIČ) 
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Jana Kolínková
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Rudolf Zezula

108) Šachisté u hejtmana
Ve  středu  8.listopadu  přijali  hejtman  Miloš  Vystrčil  a  radní  Martina  Matějková  nadějné  šachisty  kraje  Vysočina  Evu 
Kulovanou a Davida Mičulku. 
 
Mistryně  FIDE Eva Kulovaná je úřadující  mistryní  ČR žen i  juniorek,  v uplynulém roce  reprezentovala ČR na více turnajích v 
zahraničí,  splnila  i  normu  mezinárodní  mistryně.  V soutěžích  družstev  hraje  1.  a  2.ligu  mezi  muži.  David  Mičulka  se  na 
Mezinárodním turnaji šachových nadějí do 8 let umístil na 2.místě, získal bronz na MČR do 8 let, v družstvech hraje 1.ligu mladšího 
dorostu a krajský přebor mužů. Eva i David hrají za TJ Náměšť nad Oslavou.
 
Hejtman Miloš Vystrčil poděkoval talentům za vzornou reprezentaci kraje Vysočina. V uvolněné debatě se spolu s radní Martinou 
Matějkovou zajímali o jejich šachovou i nešachovou činnost a na závěr jim popřáli hodně dalších úspěchů ve sportu i v životě.
 
Od letošního dubna byl za vydatného finančního přispění Kraje Vysočina uveden nový projekt Šachového centra talentované mládeže 
Vysočiny, v rámci kterého využívají mladí šachisté tréninkových soustředění pod vedením nejlepších českých hráčů k rychlému růstu 
výkonnosti. Letos se soustředění zúčastnilo celkem 23 mladých talentů. Když přičteme morální podporu Kraje Vysočina, dočkáme se 
jistě v nejbližších letech dalších úspěchů.

(MIČ)
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109) Začal nový ročník Ligy Vysočiny
92 mladých šachistů do 16 let sehrálo o uplynulém víkendu v Jihlavě 1.turnaj devítidílného seriálu Ligy Vysočiny, hraného 
současně jako krajský přebor mládeže v rapid šachu.
 
V početném poli soutěžících se rozhodně neztratilo 7 dětí z Náměště, které vybojovaly 2 první, 1 druhé, 1 třetí, 1 čtvrté a 2 šestá místa 
ve  svých  věkových  kategoriích.  Pepa  Kratochvíl  nastoupil  do  turnaje  nekompromisně  a  jako  loni  zahájil  se  100%  ziskem. 
Vynikajícího výsledku dosáhl  Tomáš Košut.  David Mičulka neprohrál  žádnou ze 7 partií,  ale  remízami ztrácel  půlky bodů. Tři 
jmenovaní se dostali do nejlepší desítky absolutního pořadí, i ostatní prokázali rostoucí výkonnost a zaslouží pochvalu.
 Výsledky náměšťských hráčů v turnaji O jihlavský koláč, 11.11.2006 :

H16 : 1.Josef Kratochvíl, 6.Tomáš Homola (celkem 15 hráčů v této věkové kategorii)

H12 : 2.Tomáš Košut (celkem 16 hráčů)

H10 : 1.David Mičulka, 6.Martin Indrych (celkem 26 hráčů)

D14 : 3.Jitka Košutová

D10 : 4.Jana Kolínková

 Absolutní pořadí : 1.Josef Kratochvíl, 5.Tomáš Košut, 9.David Mičulka atd... celkem 92 hráčů a hráček do 16 let.

(MIČ)
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110) Náměšťští šachisté v Jeseníkách
V hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou se hrál XIV.ročník velmi silně obsazeného šachového turnaje „O losinského 
kapra“. Jeden z nejsilnějších rapid turnajů se hrál jako součást seriálu Grand Prix ČR. 4 velmistři, 11 mezinárodních mistrů 
a 5 mistrů FIDE tvořilo startovní špičku z celkového počtu 114 účastníků včetně 5 šachistů z Náměště.
 V 9-kolovém turnaji hraném tempem 2x20 minut na partii si zkušeně počínal 20-letý náměšťský mistr David Kaňovský, který se 
držel na čelních stolech a výborným 8.místem se vklínil mezi nositele nejvyšších titulů. Petr Mičulka měl výbornou první polovinu 
turnaje, remizoval i s FM Mudrákem, ale nezvládl závěr a spadl hluboko dolů. Mezi zkušenými dospělými závodními hráči si skvěle 
počínali  náměšťští  mladíci.  14-letý Pepa Kratochvíl  porazil  i  kandidáty mistra  a po výborném výkonu se s 5,5 body umístil  na 
vynikajícím 33.místě. 8-letý David Mičulka byl druhým nejmladším ze všech a přesto, že ve 4 partiích měl za soupeře kandidáty 
mistra a ve dvou hráče s 1.výkonnostní třídou (oba porazil), uhrál vynikajících 50% bodů, dostal se do první poloviny a získal i cenu 
pro nejlepšího hráče s ELO do 1700. David překonal i tátu, z čehož měli oba velkou radost. 11-letý Rudolf Zezula zaznamenal taky 
výborný výsledek, 4 body dosáhl drtivým finišem.

 Celkové pořadí turnaje GP ČR, XIV.ročníku O losinského kapra, Kouty nad Desnou 25.11.2006: 1.VM Kalod 7,5 bodu, 2.IM 
Sergeev, 3.IM Bernášek,  4.VM Lechtýnský,  5.VM Oral  všichni 7, 6.VM Meduna, 7.IM Klíma,  8.M Kaňovský,  9.FM Holemář, 
10.IM Michenka, 11.IM Vesselovskij, 12.Musil, 13.FM Mudrák, všichni 6,5, 14.IM Petr, 15.FM Karlík, 16.IM Konopka, 17.FM 
Jacko, všichni 6, atd... dále z Náměště 33.Josef Kratochvíl 5,5, 54.David Mičulka 4,5, 66.Petr Mičulka a 76.Rudolf Zezula po 4, 
atd... celkem 114 hráčů. (MIČ) 

Josef Kratochvíl
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David Mičulka

 

David Kaňovský

28



111) Z 2.turnaje Ligy Vysočiny 3 zlaté do Náměště
Druhý turnaj seriálu rapid turnajů hrálo ve Žďáru nad Sázavou 82 mladých šachistů do 16 let.
 
V početném poli  soutěžících  nejen  z kraje  Vysočina  výborně  obstálo  5 dětí  z Náměště,  Jitka Košutová  (po  vynikajícím výkonu 
skončila v první desítce absolutního pořadí), Martin Homola a Jana Kolínková (jako jedna z nejmladších skončila v polovině tabulky) 
získali 3 zlaté medaile ve svých věkových kategoriích. Tomáši Homolovi medaile unikla jen těsně. Jediný nespokojený s výsledkem 
může být Tomáš Košut, kterému nevyšla závěrečná kola a nezopakoval tak špičkový výsledek z minulého turnaje. Pozoruhodné jsou i 
výsledky náměšťského hosta Richarda Novotného a Víta Kratochvíla z Velkého Meziříčí (obou v nejmladší chlapecké kategorii – 2. a 
4.místo).  Vítek  je  bratrem  náměšťské  „hvězdy“  Pepy  Kratochvíla,  který  spolu  s dalšími  hrál  o  víkendu  silný  rapid  dospělých 
v Jeseníkách.

 Výsledky náměšťských hráčů v Mikulášském turnaji, Žďár n.S. 25.11.2006 :

H16 : 4.Tomáš Homola (celkem 13 hráčů v této věkové kategorii)

H12 : 1.Martin Homola, 9.Tomáš Košut (celkem 15 hráčů)

D14 : 1.Jitka Košutová

D10 : 1.Jana Kolínková (celkem 5 hráček)

Ostatní kategorie nebyly náměšťáky obsazeny.

Absolutní pořadí : 7.Jitka Košutová, 8.Richard Novotný, 11.Tomáš Homola, 14.Martin Homola atd... celkem 82 hráčů a hráček do 16 
let.

(MIČ)

112) MČR v bleskovém šachu
9.prosince  se  v Praze  uskutečnilo  Mistrovství  ČR  v bleskovém  šachu.  Ne,  že  by  po  sobě  šachisté  házeli  blesky,  ale  na 
dvojciferníkových šachových hodinách má každý ze soupeřů na celou partii  5 minut a tak jsou nuceni tahy provádět  v bleskově 
rychlém tempu. Jednalo se o společenskou událost, proto i všichni zúčastnění v kategoriích ženy, muži a mládež do 18 let hráli ve 
společenském oděvu. Česká televize si z akce sestříhala hodinový pořad, vysílaný pak na ČT4 Sport.
 
Z Náměště se zúčastnil David Kaňovský, který byl 21.nasazeným mezi muži, ale polepšil si na vynikající 11.místo. Eva Kulovaná si 
mezi ženami vedla neméně dobře a obsadila 5.místo. Mezi mládeží do 18 let bojoval 14-letý Josef Kratochvíl, který byl mezi 46 
nominovanými až 41.nasazený (mezi mládeží  je na výkonnosti  poznat každý rok navíc),  ale bojoval srdnatě a polepšil  si  až na 
34.místo. Akce byla výbornou propagací šachu.

(MIČ)

 113) Tři z pěti chaloupek zůstaly v Náměšti

Třetí turnaj seriálu Ligy Vysočiny vyhrál mezi 29 mladými šachisty do 16 let suverénně Štěpán Seidl z Bedřichova. 3 z 5 
perníkových chaloupek za vítězství v kategorii zůstaly doma, zbývající 2 si odvezli bratři Seidlové do Bedřichova.
 
Domácí turnaj se hrál opravdu v komorním prostředí, pouze 29 dětí ještě žádný z turnajů seriálu nehrálo. Třetinu startovního pole 
tvořily děti z Náměště. Turnaj a pomyslné stupně vítězů ovládli hoši z kategorie do 12 let. Bedřichovský Štěpán Seidl měl při 100% 
zisku 2-bodový náskok před celým pelotonem, z kterého se do první osmičky absolutního pořadí dostali z domácích po výborných 
výkonech Ruda Zezula, Tomáš a Jitka Košutovi a Tomáš Homola. Davidu Mičulkovi se vůbec nedařilo, přesto vyhrál svou kategorii a 
perníkovou  chaloupku  spolu  s Jitkou  a  Tomášem.  Výborně  hráli  i  Martin  Indrych  a  Jana  Kolínková.  Méně  se  dařilo  Danielu 
Kolínkovi, Kubovi Dolejšímu a Zbyňku Juřicovi, ale všichni patřili na turnaji k nejmladším. 7-letý Zbyněk hrál svůj první turnaj a 
získával zkušenosti.
 Výsledky náměšťských hráčů v turnaji O perníkovou chaloupku, Náměšť/O.2006 :

H16 : 1.Tomáš Homola 

H12 : 2.Rudolf Zezula, 3.Tomáš Košut, 8.Daniel Kolínek
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H10 : 1.David Mičulka, 3.Martin Indrych, 6.Jakub Dolejší, 7.Zbyněk Juřica

D : 1.Jitka Košutová, 2.Jana Kolínková 

V kategorii H14 nehrál nikdo z domácích.

 Absolutní pořadí :  1.Štěpán Seidl, 2.Rudolf Zezula, 3.Tomáš Košut, 4.Antonín Seidl, 5.Jitka Košutová, 8.Tomáš Homola atd... 
celkem 29 hráčů a hráček do 16 let.

(MIČ)

114) Staronovým přeborníkem kraje v bleskové hře Vašut
Na Štěpána se v hotelu H ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil krajský přebor jednotlivců v bleskovém šachu. Mezi kvalitním 
startovním polem 38 šachistů bojovala i minivýprava z Náměště.
 
Nejprve se hrály 3 skupiny po 12-13 hráčích, Petr Mičulka ze své pohodlně postoupil do finále A. Ruda Zezula s Davidem Mičulkou, 
kteří hráli svůj první turnaj s bleskovým tempem 2x5 minut na partii, si vedli taktéž výborně a Davidovi se podařilo probojovat „s 
odřenýma ušima“ do skupiny B, zatímco Rudovi se stejným počtem bodů postup do Béčka těsně unikl a hrál tak finálovou skupinu C. 
Ve finále už se Petrovi moc nedařilo,  přestože v hezké partii porazil Karla Vašuta,  který obhájil  loňské prvenství. Skončil až na 
11.místě, což odpovídalo jeho nasazení podle ELO. David měl v Béčku těžkou úlohu, ale získal pár cenných skalpů. Ruda se ve 
finálové skupině C rozjel  a  když  mu přálo i  trochu štěstí,  skupinu vyhrál.  Kluci  se mezi zkušenými  závodními  hráči  zabydleli 
nečekaně výborně, všichni si odvezli hezké ceny.
 
Výsledky Krajského přeboru v bleskovém šachu, Žďár n.S. 26.12.2006 :
1.Vašut, 2.Krondráf (oba Žďár), 3.Bína, 4.Kozlíček (oba Jihlava), ... 11.Petr Mičulka, 24.David Mičulka, 26.Rudolf Zezula (všichni 
Náměšť), ... celkem 38 hráčů.

(MIČ)

 

Zleva: Rudolf Zezula, David Mičulka
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115) Předsilvestrovský rapid v Ostravě-Porubě
Petr a David Mičulkovi se den před Silvestrem zúčastnili předsilvestrovského turnaje v Ostravě-Porubě. Petr sehrál výborný turnaj 
s průměrem ELO soupeřů přes 2100 a kdyby dotáhl vyhranou partii posledního kola, umístil by se na výborném 3.místě. Partii však 
pokazil, přesto skončil výše,  než na startovním čísle 11. Ironií je, že přitom prohrál se soupeřem, kterého v 1.kole David porazil 
závěrečnou obětí dámy. Tato partie jej „nastartovala“ a po celý turnaj předváděl obdivuhodné výkony, přestože byl až 27.nasazený 
z 29 hráčů. Proti 2 kandidátům mistra, třem 1.výkonnostním třídám a čtyřem 2.výkonnostním třídám uhrál při průměru ELO soupeřů 
přes  1900 vynikajících  5 bodů z 9 partií  a  umístil  se  hned za tátou. Kromě ceny pro nejmladšího hráče  byl  zároveň nejlepším 
z mládeže a svůj svátek tak oslavil nejlépe,  jak mohl. O tom, že Mičulkovi hráli  celý turnaj  na horních stolech,  svědčí  i  to, že 
pomocné hodnocení měl Petr 2.nejlepší a David 3.-4.nejlepší ze všech.

Pořadí Předsilvestrovského turnaje ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba „O Davidovu hvězdu“:
 
Por. St.c.  Jméno              Rtg FED Klub                      Body BHm. 
   1     1  Karhánek Pavel    2236 CZE ŠK Elspol Ostrava          7˝  38˝  
   2     5  Didi Jan          2121 CZE ŠK Elspol Ostrava          6˝  36  
   3     8  Pšenička Pavel    1984 CZE ŠK Mittal Ostrava          6   37˝  
   4     2  Veselý Libor      2214 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  6   36˝  
   5     4  Očkay Tomáš       2122 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  6   33˝  
   6    13  Šipl František    1900 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  6   32˝  
   7     3  Šindler Michal    2150 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  5˝  40  
   8    17  Kondula Lukáš     1788 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  5˝  30  
   9    11  Mičulka Petr      1956 CZE ŠO TJ Náměšť nad Oslavou   5   39  
  10    27  Mičulka David     1549 CZE ŠO TJ Náměšť nad Oslavou   5   38˝  
  11    15  Trapl Dalibor     1824 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  5   34˝  
  12    14  Kudla Richard     1824 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  5   33  
  13    12  Tokarský Radovan  1913 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  5   32  
  14    26  Týn Marek         1554 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  5   32  
  15     7  Vacek Antonín     2101 CZE ŠK Mittal Ostrava          5   30˝  
  16    18  Týn Ondřej        1773 CZE ŠK Mittal Ostrava          4˝  28  
  17    10  Kotlář Jarmil     1957 CZE ŠK Šenov                   4˝  24˝  
  18     6  Chlevišťan Jakub  2111 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  4   34  
  19     9  Mutina Antonín    1970 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  4   32˝  
  20    22  Raiman Tom        1709 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  4   32  
  21    21  Studník Oldřich   1722 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  4   29˝  
  22    19  Broskevič Lumír   1752 CZE ŠK Šenov                   4   25  
  23    20  Schoffer Martin   1740 CZE ŠK Šenov                   4   24  
  24    25  Dočekalová Zuzana 1616 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  3˝  30˝  
  25    16  Třetina Zdeněk    1807 CZE ŠO TJ VOKD Ostrava-Poruba  3˝  29˝  
  26    28  Kondula Dominik      0 CZE bez oddílové příslušnosti  3˝  28  
  27    24  Babica Petr       1620 CZE ŠK Šenov                   3   32  
  28    23  Hruška Stanislav  1701 CZE ŠK Šenov                   3   29  
  29    29  Týn Tomáš            0 CZE bez oddílové příslušnosti  1˝  27˝  

 (MIČ) 
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