
2003 :

1) Letní turnaje šachistů
Po úspěšné hře náměšťského družstva na mistrovství  ČR v Pardubicích sehráli náměšťští  řadu turnajů s cílem vylepšit si 

formu před nadcházející prvoligovou sezónou.
 
Pavel Dittrich a Petr Mičulka si zahráli FIDE open v Českých Budějovicích za účasti 50 hráčů z Česka, Francie, Polska, Norska, 
Nizozemí a Německa. Pavel, nasazený jako 11., prohrál v prvním kole po hrubé chybě, ale pak se rozehrál a dostal se i na čelní stoly, 
kde si zabojoval i proti mezinárodnímu mistru Neumanovi a mezinárodnímu velmistru Lechtýnskému. Před turnajem myslel na lepší 
umístění, ale 19.místo za 5 bodů mu připíše pár ELO-bodů navíc, takže lze výsledek považovat za solidní. Petr, nasazený jako 33., 
měl výborný start, v prvním kole porazil jednoho z favoritů – Borkovce – a v druhém kole mohl vyhrát nad dalším – Lacinou. Tuto 
partii však jen remizoval a v dalším průběhu turnaje nevyužil všech možností. Po dobře rozehraném začátku taky pomýšlel na lepší 
celkové umístění než 26.místo za 4,5 bodu, ale vyzkoušel si nová zahájení a při síle soupeřů si také připíše ELO-body, takže může 
tuto přípravu hodnotit jako uspokojivou. Celkové pořadí : 1.Vokáč 7,5 bodu, 2.Neuman 7, 3.Lechtýnský, 4.Colin (FRA) oba 6,5, 
5.Ferkingstad (NOR), 6.Raszka (POL), 7.Lacina 6, ... 19.Dittrich 5, 26.Mičulka 4,5, atd., celkem 50 hráčů.

Posila  Náměště do 1.ligy – mezinárodní  mistr  Petr  Velička,  který mnohé naše naděje trénuje,  tráví  každoročně letní  měsíce  ve 
Španělsku, kde hraje řadu turnajů. Namátkou zaujalo 3.místo ze 108 účastníků turnaje v Gijonu za Jugoslávcem Damljanovičem a 
Španělem Juanem Roldanem, 8.místo v Benasque a 2.místo v La Rode de Andalucia. Podle Petrových zpráv tam naměřili i 46 stupňů 
ve stínu, pak se ochladilo na 38.

David Kaňovský uhrál v Brně v uzavřeném turnaji 6 bodů z 11, v Olomouci se umístil na 5.místě z 12 na  mistrovském turnaji. Dále 
reprezentoval ČR na ME juniorských družstev v Balatonlelle v Maďarsku, kde se mu dle vlastního vyjádření nedařilo, ale uhrál 4 
body ze 7 partií a družstvo skončilo na 5.místě z 14 za Maďarskem, Polskem, Rumunskem a Německem.

V Balatonlelle reprezentovala i Eva Kulovaná, na ME družstev juniorek, kde uhrála vynikajících 5,5 bodu ze 7 partií (4 výhry a 3 
remízy, bez porážky), děvčata skončila 4. z 12 za Rumunskem, Srbskem/Č.Horou a Ukrajinou.

Petr Bělohlávek hrál v Pardubicích turnaj B, kde se po dobrém výkonu a 6 bodech z 9 partií umístil na 49.místě z 456 hráčů.

Jan Tesař hrál v Pardubicích turnaj G – rapid (půlhodinovky) a po velmi dobrém výkonu uhrál 50% proti průměru ELO 2201 a 
obsadil 145.místo z 282 hráčů.

V tomtéž turnaji hrála i další posila prvoligové Náměště – Michal Novotný, který uhrál ještě více – 5,5 bodu z 9 proti průměru 2249, 
což ho vyneslo na výborné 67.místo. Michal hrál i turnaj E – mistrovství ČR družstev, kde skončil s družstvem Rosignano Pardubice 
o 3 příčky před Náměští – na 8.místě. Ve velmistrovském turnaji A se mu tolik nedařilo, uhrál 3 body z 9 a obsadil 319.místo z 350 
hráčů. Neúspěch si vynahradil v bleskových turnajích – v turnaji H – bleskový maratón (nepřetržitý 24-hodinový turnaj, kde soupeři 
mají po 5 minutách na celou partii) uhrál vynikajících 91,5 bodu ze 116 partií a umístil se mezi 117 hráči na výborném 15.místě. 
Svoje pardubické léto završil Michal pátým turnajem v Pardubicích – v turnaji N superblesk (po 3 minutách na partii) skončil na 
15.místě ze 70 hráčů.

 Náměšťští šachisté berou s plnou vážností přípravu na 1.ligu s cílem hrát v ní co nejlépe a tentokrát se v ní udržet. Výsledky letních 
turnajů napovídají, že šachová síla mládeže se neustále zvyšuje a cíl nemusí být nesplnitelný.

(MIČ)
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2) Náměšť uspěla na mistrovství
 Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou se zúčastnili Otevřeného mezinárodního mistrovství ČR v šachu družstev v Pardubicích. Po 
výborném výkonu se David Kaňovský, Pavel Dittrich, Petr Mičulka, Miroslav Horák a Petr Krátký umístili na 11.místě z 54 
družstev a stali se osmým nejlepším českým družstvem. Nebýt chyby pořadatelů, mohlo být umístění ještě lepší.

 V pardubickém areálu  Ideon  se ve dnech  10.-27.7.2003 koná XIV.ročník  mezinárodního festivalu šachu,  bridže a  her,  mj.  pod 
záštitou  prezidenta  republiky.  Zúčastní  se  jej  několik  tisíc  soutěžících,  jen  v šachové části  se  uskuteční  14 turnajů.  Náměšťské 
družstvo  se  zúčastnilo  Otevřeného  mezinárodního  mistrovství  ČR  4-členných  družstev,  v prvních  čtyřech  dnech  festivalu  bylo 
odehráno 7 kol švýcarským systémem s olympijským hodnocením (prvním kritériem pořadí je skóre). Novinkou pro mnohé hráče 
byly digitální šachové hodiny, které se postupně zavádějí do vrcholných soutěží. Umožňují nastavit přidávání času na rozmyšlenou po 
každém tahu a ukazují zbývající čas s přesností na sekundy. Vůči dosud používaným klasickým hodinám s praporky mají řadu výhod, 
ale je potřeba přizpůsobit taktiku hry. Soutěž se hrála tempem 90 minut na partii pro každého plus 30 sekund za každý provedený tah. 
Náměšťští šachisté si vedli velmi dobře a před posledním zápasem v klidu relaxovali. Když přišli do hracího sálu, už se hrálo 50 
minut! Na oficiálních stránkách Českého šachového svazu je dodnes informace, že poslední kolo začíná v 15 hodin, pořadatelé však 
udělali změnu na 14 hodin. Téměř všechna družstva se o změně nějak dozvěděla, podobně jako Náměšť však bylo postiženo ještě 
jedno německé družstvo. Protesty u rozhodčích (z Gruzie, Rakouska a Litvy) nepomohly, hrozilo, že po dalších 10 minutách Náměšť 
prohraje kontumačně 4:0. David Kaňovský, Pavel Dittrich, Petr Mičulka a Petr Krátký nastoupili se zbývajícími 40 minutami na 
hodinách na rozmyšlenou s tím,  že soupeři  ze Žďáru  nad Sázavou mají  po 90 minutách.  S tímto drastickým handicapem se po 
urputném boji podařilo uhrát ve všech 4 partiích aspoň remízy.  Pokud by Náměšť byla informována o změně začátku, mohl být 
výsledek i celkové umístění ještě lepší. V turnaji zvítězilo družstvo složené ze 4 ukrajinských velmistrů a jednoho mezinárodního 
mistra, mistrem ČR družstev se stalo družstvo A64 Grygov A z Olomouce. Raritou je, že pokud by se hodnotily prohrané zápasy, 
jedině družstva Dněpropetrovsku a Náměště prošla celým mistrovstvím bez prohry!!!
Konečné pořadí : 1.Dněpropetrovsk 22,5 bodů, 2.A64 Grygov A 22, 3.Turnov 18, 4.Klatovy 17,5, 5.Škola A.Karpova Salekhard 17, 
6.A64 Grygov B 17, 7.Rigas Saha skola A 17, 8.Rosignano Pardubice 16,5, 9.Bonex Teplice 16,5, 10.Žďár n.Sáz. 16, 11.Náměšť 
n.Osl. 16, 12.Niemandos Commandos 16, atd., celkem 54 družstev.

(MIČ)

3) Náměšť zahájila boje v 1.šachové lize
V 1. ligovém kole přivítala Náměšť horkého favorita z Ostravy-Poruby. Převaha Porubáků podle ELO-bodů byla drtivá, ale 
mladé  náměšťské  družstvo  se  nezaleklo  a  moc  nechybělo,  aby se  zrodilo  překvapení.  Nakonec  si  hosté  odvezli  body za 
nejtěsnější výhru.
 
Po 3 hodinách hry přijal Petr Bělohlávek v rovné pozici nabídku remízy od mezinárodního mistra Vesselovského. David Kaňovský 
držel proti dalšímu mezinárodnímu mistru Cvekovi vyrovnanou pozici, v manévrování se však dopustil nepřesností, čehož zkušený 
soupeř využil. Michal Novotný získal ze zahájení proti mistru FIDE Mudrákovi dva pěšce s velkými šancemi na výhru. V ostré pozici 
se dostal do časové tísně, kterou Mudrák po Michalově chybě využil ke smrtící střelcové vazbě. Petr Mičulka získal ve střední hře 
proti Malíkovi pěšce, v časové tísni pak neviděl vyhrávající kombinaci. V ostré pozici přijal Petr s visícím praporkem na hodinách 
remízu. Po časových tísních byl stav 1:3 pro Porubu a ostatní partie se vyjasnily. 
Eva Kulovaná si s Bolackým vyměnili  téměř vše až do jasné remízy,  kterou předtím Eva několikrát  odmítla.  Honza Brychta po 
pěkném strategickém výkonu postupně přehrál Potomáka a zavěsil do šibenice. Jeho bratr David neměl tentokrát svůj den. Ve střední 
hře ztratil dva pěšce a ač se snažil, co mohl, proti Kufovi to nestačilo. Pavel Dittrich se s Krejčím dopracovali ve vyrovnané pozici do 
oboustranné časové tísně, po jejím skončení zvítězil Pavel jako zkušený rutinér ve věžové koncovce. Náměšť prohrála s favoritem 
těsně 3,5 : 4,5, příští kolo jede do Frýdku-Místku na půdu dalšího favorita.
 TJ Náměšť nad Oslavou – Slavoj Ostrava-Poruba 3,5 : 4,5.  David Kaňovský (ELO 2298) – Cvek (2467) 0-1, Petr Bělohlávek (2227) 
–  Vesselovsky  (2409)  0,5-0,5,  Michal  Novotný  (2191)  –  Mudrák  (2387)  0-1,  Pavel  Dittrich  (2182)  –  Krejčí  (2254)  1-0,  Eva 
Kulovaná (2113) – Bolacký (2249) 0,5-0,5, Petr Mičulka (2093) – Malík (2225) 0,5-0,5, David Brychta (2158) – Kufa (2196) 0-1, Jan 
Brychta (2161) – Potomák (2156) 1-0.
 
Ostatní výsledky : VP Frýdek-Místek – Garde Brno 4:4, Tatran Litovel – TŽ Třinec B 4:4, Slezan Opava – NH Ostrava 4,5:3,5, Duras 
Brno – Slavia Orlová 4:4, TJ Uherský Ostroh – ŠK Staré Město 2:6.

(MIČ)
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4) Šachový turnaj v Telči
DDM Telč uspořádal  v sokolovně silně obsazený turnaj v rapid šachu,  kdy každý z hráčů měl  na celou  partii  15 minut. 
Pořadatelskému týmu v čele s rodinou Brychtů, jejichž synové David a Jan hrají za náměšťské áčko, se podařilo do turnaje 
dospělých přilákat 77 hráčů ze všech koutů vlasti, z nichž nejlepší si odnesli řadu hodnotných cen, věnovaných do turnaje 
sponzory. Hlavními favority byli mezinárodní velmistr Leonid Vološin a mezinárodní mistr Petr Velička, číslo 1 na prvoligové 
soupisce Náměště.

Oba hlavní favority však po dramatických časovkách porazil Michal Horák z Litvínova, který v turnaji zvítězil. Ve velmi silném 
turnaji si zahrálo hodně hráčů z náměšťského áčka, v žákovském turnaji nasadil Petr Krátký 5 žáků. Všichni náměšťáci  si dobře 
zahráli a uhráli solidní výsledek.

Celkové pořadí : 1.Mich.Horák (SSS Litvínov) 7,5 bodu, 2.Velička (IPM Color Ostrava), 3.Vyskočil a 4.Holemář (oba Duras Brno) 
všichni 7 bodů, 5.Vološin (Vyšehrad Praha), 6.Cagašík (Holešov), 7.Kaňovský (A64 Grygov) všichni 6,5 bodu, ... 19.Mičulka (TJ 
Náměšť) 5,5 bodu, ... 24.Kulovaná, 26.Tesař, 27.J.Brychta, 32.Krátký (všichni TJ Náměšť) 5 bodů,  ... 56.Mir.Horák st.(Náměšť) 4 
body, atd., celkem 77 hráčů.

(MIČ)

5) Náměšť těsně prohrála ve Frýdku-Místku
V 2. prvoligovém kole vyjeli náměšťští šachisté na půdu dalšího favorita na postup do Frýdku-Místku. Podle ELO-bodů měli 
Frýdečtí, kteří jsou v mládežnickém šachu jasnou jedničkou v ČR, převahu na všech šachovnicích, mladé náměšťské družstvo 
hrálo však s otevřeným hledím a bylo na dosah překvapení. Favorité však nakonec nejtěsněji zvítězili.
 
Michal Novotný se s vervou pustil do mistra Virostka, ve střední hře nejprve urputnou silou rozlomil podšálek a rozlil čaj na stůl, 
partiář, šachovnici i na zem, pak obětoval kvalitu a v mistrovském stylu zvítězil. Petr Bělohlávek měl těžkou soupeřku – nejlepší ženu 
v ČR, velmistryni Jackovou – a dlouho jí předkládal těžké problémy. Pak se dostal do časové tísně, ve které ztratil pěšce a zkušená 
reprezentantka již nezaváhala. David Kaňovský obětoval v zahájení proti mistru Kubalovi pěšce, pak jej získal s mírnou převahou 
zpět a v časové tísni po chybě soupeře získal opět vedení na stranu Náměště. Petr Mičulka získal ze zahájení proti mistru Novosákovi 
pěšce, ten za něj měl určitou kompenzaci ve dvojici střelců. Petr zhoršoval svou pozici do oboustranné časové tísně, kde překročil čas 
jako první. Frýdek tak po 4 hodinách hry srovnal stav na 2 : 2.
Pavel Dittrich rozehrál partii proti mistru Dvořákovi dobře, ve střední hře získal pěšce, avšak zkušený soupeř dovedl partii k jediné 
remíze  v zápase.  Zbývající  3  partie  se  vyvíjely  slibně,  takže  zápas  směřoval  k remíze  4:4.  David  Brychta  se  vyhnul  remíze 
opakováním tahů ve věžové koncovce, nedocenil však Lahnerovy možnosti a po přechodu do pěšcové koncovky zjistil, že tahá za 
kratší konec. Současně skončil partii vedle hrající Honza Brychta, který v koncovce přehrál Holeksu a před skončením poslední partie 
upravil stav zápasu na 3,5 : 3,5. Téměř po 6 hodinách hry skončila partii  Eva Kulovaná, která kladla ve střední hře před mistra 
Jasného problémy, ale přechod do horší koncovky znamenal pro jejího krále pomalé umírání. Nejméně remíza v zápase byla Náměšti 
na dosah, ale sportovní štěstí stálo tentokrát při favoritech. Náměšť podala výborný výkon, vzhledem k stavu v tabulce však teď 
Náměšti nezbývá, než prokázat svou šachovou sílu již v dalším domácím zápase 16.listopadu proti Garde Brno a zabodovat.
 
VP Frýdek-Místek - TJ Náměšť nad Oslavou 4,5 : 3,5.  Kubala (ELO 2385) - David Kaňovský (2298) 0-1, Jacková (2319) - Petr 
Bělohlávek (2227) 1-0, Virostko (2313) - Michal Novotný (2191) 0-1, Dvořák (2331) - Pavel Dittrich  (2182) 0,5-0,5, Jasný (2276) - 
Eva Kulovaná (2113) 1-0, Novosák (2305) - Petr Mičulka (2093) 1-0, Lahner (2267) - David Brychta (2158) 1-0, Holeksa (2175) - 
Jan Brychta (2161) 0-1.
 
Ostatní výsledky : Garde Brno – ŠK Staré Město 4:4, Slavoj Poruba - Tatran Litovel 5:3, TŽ Třinec B - Slezan Opava 3,5:4,5, NH 
Ostrava - Duras Brno 2,5:5,5, Slavia Orlová - TJ Uherský Ostroh 4,5:3,5
 
Tabulka po 2.kole 1.ligy :
1.Slavoj Poruba                      2  2  0  0    9,5    4
2.Slezan Opava                     2  2  0  0    9,0    4
3.ŠK Staré Město                   2  1  1  0   10,0   3
4.Duras Brno                          2  1  1  0    9,5    3
5.VP Frýdek-Místek               2  1  1  0    8,5    3
6.Slavia Orlová                        2  1  1  0    8,5    3
7.Garde Brno                            2  0  2  0    8,0    2
8.TŽ Třinec B                           2  0  1  1    7,5    1
9.Tatran Litovel                       2  0  1  1    7,0    1
10.TJ Náměšť nad Oslavou   2  0  0  2    7,0    0
11.TJ NH Ostrava                    2  0  0  2    6,0    0
12.TJ Uherský Ostroh             2  0  0  2    5,5    0
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6) Náměšť jen remizovala s Brnem
V  3.  prvoligovém  kole  přivítali  náměšťští  šachisté  družstvo  Garde  Brno.  Podle  ELO-bodů  byla  převaha  3:5  na  straně 
brněnských  hráčů,  dal  se  očekávat  vyrovnaný  souboj.  Mladé  náměšťské  družstvo  věřilo  ve  vítězství,  v průběhu  utkání 
vypadala výhra reálně, ale nakonec se družstva rozešla smírně.
 
Černými  figurami  hrající  Petr  Bělohlávek  přešel  proti  Provazníkovi do vyrovnané  střední  hry a  vzhledem k dobrému vývoji  na 
ostatních deskách byla partie dána za remízu. Petr pak trénoval chůzi o berlích,  aby ho výron kotníku nevyřadil  z aktivit.  Pavel 
Dittrich stál proti Hladíkovi přibližně vyrovnaně, pak přešel do horší čtyřvěžové koncovky. V situaci, kdy mohl bojovat o remízu, 
zasáhl zkrat a Pavel přehlédl trojtahový mat. Eva Kulovaná vlákala Lacka do připravené varianty, soupeř jí obětoval kvalitu. Eva však 
zahrála přesně a brzy zvítězila. Petr Mičulka zkonzumoval ve střední hře Nepomuckým obětovanou figuru, král se tím dostal do 
průvanu a tak díky příznivému očekávání na zbývajících šachovnicích nabídl Petr v časové tísni soupeře takticky remízu. Stav byl 
upraven na 2:2 a vypadalo to, že Náměšť zvítězí. Po 3,5 hodinách hry stál Petr Velička na výhru, ta se dala čekat i od Honzy Tesaře. 
Honza Brychta stál lépe a Michal Novotný měl celou partii iniciativu za obětovaného pěšce.
Ještě před časovými tísněmi zvítězil Petr Velička nad Ramíkem, když prostorovou převahu přetavil v zisk kvality a později celé věže. 
Honza Brychta se dostal s Tomešem do oboustranné časové tísně, do které vstupoval s velkými šancemi na výhru, ale po chybě mohl 
být výsledek i opačný. Tomeš však měl tak málo času, že fatálně odevzdal dámu současně se spadnutím praporku na svých hodinách. 
Náměšť vedla 4:2 a k vítězství stačila jediná remíza ze zbývajících dvou partií. Honza Tesař ve střední hře přehrál Mičánka, s pěšcem 
navíc hrál na výhru. Pak však udělal hrubku, po které bylo třeba se orientovat na remízu. Několik dalších nepřesností bohužel vedlo 
k beznadějné koncovce. Sedm partií bylo dohráno po 4 hodinách, ale ještě další 2 hodiny obě družstva nervózně čekala na výsledek 
poslední. Michal Novotný obětoval Macharáčkovi v zahájení pěšce a měl za něj kompenzaci v prostorové převaze. Oba soupeři šli do 
časové tísně, ve které se Michal po chybě v 34.tahu dostal pod tlak, který vyústil na konci časovky ve ztrátu figury za 2 pěšce. Michal 
se snažil ještě 30 tahů družstvu vybojovat remízu, ale soupeř s tím nesouhlasil a zarovnal celkový účet.
 
TJ Náměšť nad Oslavou – Garde Brno 4 : 4.  Petr Velička (ELO 2439) – Ramík (2287) 1-0, Petr Bělohlávek (2227) – Provazník 
(2241) 0,5-0,5, Michal Novotný (2191) – Macharáček (2181) 0-1, Pavel Dittrich  (2182) – Hladík (2200) 0-1, Eva Kulovaná (2113) – 
Lacko (2181) 1-0, Petr Mičulka (2093) – Nepomucký (2142) 0,5-0,5, Jan Tesař (2094) – Mičánek (2125) 0-1, Jan Brychta (2161) – 
P.Tomeš (2094) 1-0.
 
Ostatní výsledky : Litovel – Frýdek-Místek 3:5,Opava – Poruba 1:7, Duras Brno – Třinec 3,5:4,5, Uherský Ostroh – NH Ostrava 
5,5:2,5, Staré Město – Orlová 3:5.
 

 (MIČ)

7) Šachisté v Plzni
Poslední listopadovou sobotu se konal 6.ročník Pilsner Urquell open - turnaje v rapid šachu. Plzeňští pořadatelé museli být 
spokojeni  s účastí  94  hráčů  včetně  několika  mezinárodních  velmistrů  a  mezinárodních  mistrů.  Turnaje  se  zúčastnili  i  4 
šachisté prvoligové Náměště – Petr Velička, David Kaňovský, Petr Mičulka a Jan Tesař.

Ve stylovém sálu v areálu světoznámého pivovaru se rozpoutaly ostré boje, ve kterých se ukázali i Náměšťáci. Petr Velička pomýšlel 
na špici a při troše smůly skončil „až“ 6., což je na jeho šachovou sílu solidní. David Kaňovský se ve dvou ze sedmi kol utkal se 
spoluhráči: Petra Mičulku porazil a s druhým Petrem, Veličkou, prohrál. Po celkově velmi dobrém výkonu obsadil výborné 8.místo a 
zároveň vyhrál zvláštní cenu pro nejlepšího juniora -  učebnici strategie, kterou mu předal se svým autogramem její autor a shodou 
okolností i vítěz plzeňského turnaje, mezinárodní velmistr Vlastimil Jansa. Petr Mičulka a Honza Tesař střídali dobré partie s horšími. 
Nezklamali, ale jejich průměrný výkon stačil jen na umístění ve čtvrté desítce startujících. Petr přišel o lepší umístění prohrou nadějně 
se vyvíjející partie posledního kola - srazila jej o více než 20 míst dolů. Hráči se pak vraceli večerní mlhou do Náměště na nedělní 
prvoligový zápas s Litovlí. 

Celkové pořadí Pilsner Urquell open (Plzeň, 29.11.2003): 1.Jansa 6,5 bodu (7 partií), 2.Karlík a 3.Přibyl 6, 4.Neuman, 5.Vološin, 
6.Velička a 7.Fiala 5,5, 8.Kaňovský, 9.Gross, 10.Bindrich a d. 5, ... 37.Mičulka, 38.Tesař 4, ... celkem 94 hráčů.

(MIČ)
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8) Náměšť těsně prohrála s Litovlí
Ve 4.kole 1.ligy přivítali náměšťští šachisté loni extraligové družstvo Tatran Litovel, kterému teklo do bot. Litovel přijela 
v čele  s mezinárodním velmistrem  Polákem,  dvěma  mezinárodními  mistry  a  dvěma  mistry  FIDE,  podle  ELO-bodů byla 
převaha 1:7 jasně na straně Litovle. Po souboji s odkrytým hledím a napínavém průběhu zápasu si favorité odvezli nejtěsnější 
vítězství. Mladý domácí tým má teď na posledním místě lepší skóre než pátá Opava, kam náměšťští vyjedou v příštím kole 
s cílem vyhrát.
 
Po 3 hodinách hry přešla partie Petra Veličky proti Polákovi do koncovky těžkých figur, která dospěla k remíze. Všechny ostatní 
partie se kvapem blížily do časových tísní ke konci čtvrté hodiny hry. Petr Bělohlávek přehlédl v  zahájení proti Stratilovi pěšce, měl 
za něj jistý tlak. Petr měl horší čas a v tísni přišel o figuru, takže se hosté ujali vedení. 
I další 4 partie se rozhodly v časových tísních : Pavel Dittrich udělil Suchomelovi lekci ze strategie,  jednoduchou hrou proměnil 
poziční převahu na zisk pěšce. V časové tísni využíval nepřesností soupeře, začal ho vysbírávat a nakonec pochodoval pěšci do dámy. 
I David Kaňovský sehrál vynikající partii. Obětoval Žůrkovi v zahájení pěšce za stálý tlak, ve střední hře dámu za věž a střelce tak, že 
soupeř nezabránil ztrátě další figury, a velkolepě zvítězil. David Brychta sehrál proti Trávníčkovi zajímavou partii, v časové tísni stál 
o něco lépe, ale nešťastná Davidova chyba při visících praporcích zajistila hostům vyrovnání stavu zápasu. Zdeněk Krčmář nastoupil 
poprvé a premiéra se mu vydařila. Proti Beilovi dospěla jeho partie do časové tísně, kde vymyslel ďábelskou léčku. Soupeř mohl 
zvítězit, ale skočil „na špek“ a situace se obrátila. Po časových tísních se Náměšť ujala vedení 3,5 : 2,5.
Dvě zbývající partie v tu chvíli vypadaly zle. Michal Novotný stál proti Bělunkovi celou partii vyrovnaně, ba i o něco lépe, ale po 
chybě v konci časové tísně ztratil pěšce a soupeř mu pak nedal šanci. I Eva Kulovaná ztratila šanci v časové tísni, když stála proti 
Zvolánkovi pasivně, a nedobrým způsobem obětovala figuru. Oba dohrávající se snažili pro Náměšť vybojovat remízu, ale marně. 
Za normálních okolností by těsná prohra s tímto soupeřem byla vynikajícím výsledkem, ale Náměšť teď potřebuje body, takže mrzí, 
že ani v tomto zápase nebyly daleko. Již v příštím zápase v Opavě se Náměšť pokusí odrazit se ode dna tabulky.
 
TJ Náměšť nad Oslavou – Tatran Litovel 3,5 : 4,5.  Petr Velička (ELO 2439) – Polák (2482) 0,5-0,5, David Kaňovský (2298) – Žůrek 
(2426) 1-0, Petr Bělohlávek (2227) – Stratil (2368) 0-1, Michal Novotný (2191) – Bělunek (2305) 0-1, Pavel Dittrich  (2182) – 
Suchomel (2213) 1-0, Eva Kulovaná (2113) – Zvolánek (2258) 0-1, Zdeněk Krčmář (2265) – M.Beil (2171) 1-0, David Brychta 
(2158) – Trávníček (2248) 0-1.
 
Ostatní výsledky : Garde Brno – Orlová 1,5:6,5, NH Ostrava – Staré Město 4,5:3,5, TŽ Třinec B – Uherský Ostroh 5:3, Poruba – 
Duras Brno 4:4, VP Frýdek-Místek – Opava 4:4.
 

(MIČ)

9) Šachisté v Jeseníkách
Pět  hráčů  náměšťského  prvoligového  družstva  –  Petr  Velička,  David  Kaňovský,  Michal  Novotný,  Pavel  Dittrich  a  Petr 
Mičulka – si jelo do hotelu Dlouhé Stráně pod Červenohorským sedlem zahrát tradiční mezinárodní turnaj v rapid šachu „O 
losinského kapra“. Turnaje se zúčastnilo celkem 164 šachistů z ČR, Slovenska, Polska, Ruska, Běloruska a Izraele včetně 5 
mezinárodních velmistrů a mnoha mistrů.

 Náměšťáci se ve velmi silném turnaji, hraném švýcarským systémem na 9 kol, rozhodně neztratili. Všichni si zahráli proti hráčům 
s mezinárodními tituly.  Pavel  Dittrich měl impozantní  vstup do turnaje :  Po startu  4 ze 4 včetně výher  nad 2 mistry remizoval 
s velmistrem Medunou,  pak  prohrál  s velmistrem Štočkem i  s  mezinárodním mistrem Veličkou  a  už  se  vezl.  Petr  Velička  byl 
v průběhu turnaje poražen svým žákem Davidem Kaňovským, ale ještě v posledním kole měl šanci na vynikající umístění. Prohrou 
s Holemářem katapultoval Petr svého soupeře na fantastické 2.místo. David Kaňovský i Michal Novotný sehráli vynikající turnaj, 
ztráty v posledním kole je připravily o ještě lepší umístění. I Petr Mičulka si výborně zahrál. Celá náměšťská „pětka“ se v druhé 
třetině  turnaje  ocitla  na  předních  stolech.  Turnaj  vyhrál  velmistr  Ilia  Smirin  z Izraele,  hráč  absolutní  světové  špičky.  Všichni 
náměšťáci vyhráli věcné ceny a večerní tmou, mlhou a náledím vyrazili přes hory do Opavy na nedělní prvoligový zápas.

Celkové pořadí  mezinárodního turnaje  „O losinského kapra“ (Kouty  nad Desnou,  13.12.2003):  1.Smirin  (ISR) 8,5 bodu, 
2.Holemář  (Brno),  3.Dydyshko  (BLR)  a  4.Veselovski  (RUS)  7,5,  5.Kovalev  (BLR),  6.Mudrák  (Poruba)  atd.  7  bodů,  ... 
13.Velička 6,5, 19.Kaňovský a 20.Novotný po 6, 42.Dittrich a 45.Mičulka po 5,5, ... celkem 164 hráčů.

(MIČ)
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10) Náměšť zvítězila v Opavě
V 5.kole 1.ligy zavítali náměšťští šachisté do Opavy s cílem zvítězit. Domácí, kteří Náměšti konkurují ve věkovém průměru 
díky nadějným juniorům Adámkovi,  Kubovi a Nábělkovi,  nastoupili  k zápasu v dosud nejsilnější  sestavě.  Všichni opavští 
junioři však své partie prohráli a Náměšť se mohla radovat ze zaslouženého vítězství.
 
Pavel Dittrich pokračuje ve vynikajících výkonech a prokázal to i Adámkovi, kterého donutil vzdát skvěle sehranou partii již ve 
24.tahu po 3 hodinách hry. O chvíli později však neudržel Michal Novotný na uzdě Černína, který využil časové tísně a vyrovnal. Po 
3,5 hodině hry byla zaznamenána remíza Evy Kulované s Pavelkem ve věžové koncovce s nestejnopolnými střelci. Stav byl 1,5 : 1,5 a 
zbývající partie se rozhodovaly v časových tísních.
Optimismus  zvedl  Náměšti  Zdeněk  Krčmář,  když  v připravené  ostré  variantě  bravurně  přehrál  Nábělka.  Vzápětí  završil  Honza 
Brychta poziční tlak proti Muratidisovi, který se zabarikádoval tak, že sám vlezl vstříc matu střelcem. Honza se pro Náměšť stává 
„chodícím bodem“, protože už má 4 body ze 4 partií.  Náměšť vedla 3,5 : 1,5 a jeden bod ze zbývajících 3 partií  jí  postačoval 
k vítězství v zápase. Michal Novotný pozorně sledoval průběh zbývajících partií a když viděl, že má Petr Bělohlávek po časovce 
pozici  na remízu, naznačil kapitánovi, ať takticky nabídne remízu. Petr Mičulka měl vyhranou pozici proti Kubovi, ale oba byli 
v časové tísni  a existovalo riziko pokažení zápasu, proto ji  nabídl.  Než se Kuba zeptal  opavského kapitána a  ten mu ji  zakázal 
přijmout, ztratil cenné sekundy. Po odmítnutí stačila třítahová kombinace, Kuba se musel vzdát a rozčilil se na svého kapitána, že mu 
zakázal vzít remízu, když hraje na své ELO-body. Náměšťáci naproti tomu hrají pro družstvo a cíli podřizují vše. Vyplatilo se to, 
protože teď už měli vítězství v kapse.
Petr Bělohlávek stál v partii proti Hromadovi o něco lépe, ale soupeř hru vyrovnal a po rozhodujícím bodu mohli dát partii v klidu za 
remízu. Davidu Kaňovskému se partie proti vítězi Czech Open Liberec Mužíkovi nevyvedla. Mužíkův daleko postoupivší pěšec činil 
Davidovi potíže ve vývinu, což jej stálo kvalitu a posléze přechod do beznadějné koncovky.
Celkový výkon družstva Náměště byl  zúročením obrovské vůle po vítězství, podpořené psychickou odolností  po 3 nejtěsnějších 
porážkách, které družstvo nesrazily na kolena, ale vybičovaly jej k maximálnímu výkonu. Díky tomu opustila Náměšť poslední místo 
v tabulce.
 
TJ Slezan Opava - TJ Náměšť nad Oslavou 3:5.  Mužík (ELO 2245) - David Kaňovský (2298) 1-0, Hromada (2211) - Petr 
Bělohlávek (2227) 0,5-0,5, Černín (2204) - Michal Novotný (2191) 1-0, Adámek (2190) - Pavel Dittrich  (2182) 0-1, Pavelek 
(2169) - Eva Kulovaná (2113) 0,5-0,5, Kuba (2170) – Petr Mičulka (2093) 0-1, Nábělek (2120) - Zdeněk Krčmář (2265) 0-1, 
Muratidis (2152) – Jan Brychta (2161) 0-1.
 
Ostatní výsledky : Tatran Litovel - Garde Brno 4,5:3,5, Orlová - NH Ostrava 4:4, Staré Město - TŽ Třinec B 3,5:4,5, Uherský Ostroh 
- Poruba 2:6, Duras Brno - VP Frýdek-Místek 2:6.
 
Tabulka po 5.kole 1.ligy :
1.Slavoj Poruba                      5  4  1  0    26,5    9
2.Slavia Orlová                        5  3  2  0    24,0    8
3.VP Frýdek-Místek               5  3  2  0    23,5    8
4.TŽ Třinec B                          5  3  1  1    21,5    7
5.Tatran Litovel                      5  2  1  2    19,0    5
6.Slezan Opava                       5  2  1  2    17,0    5
7.Duras Brno                           5  1  2  2    19,0    4
8.ŠK Staré Město                   5  1  1  3    20,0    3
9.TJ Náměšť nad Oslavou   5  1  1  3    19,5    3
10.TJ NH Ostrava                   5  1  1  3    17,0    3
11.Garde Brno                         5  0  3  2    17,0    3
12.TJ Uherský Ostroh           5  1  0  4    16,0    2

 (MIČ)

11) Vánoční turnaj vyhrál Mičulka
Pořadatelé z Moravských Budějovic uspořádali  již tradičně na Štěpána turnaj v bleskovém šachu jednotlivců – memoriál 
Jiřího Šálka. Mezi 25 zúčastněnými bylo i  6 prvoligových hráčů – 5 z TJ Náměšť nad Oslavou a domácí  naděje Ondřej 
Nepomucký, hájící barvy prvoligového ŠK Garde Brno. Hrálo se švýcarským systémem nasazování na 15 kol. 
 
S nejvyšší mírou vánoční pohody a největším sportovním štěstím prošel turnajem Petr Mičulka, který s náskokem zvítězil. Vynikající 
výkon podal Petr Krátký, který se vklínil mezi favority a dokázal, že bleskové partie jsou jeho silnou zbraní. Loňský vítěz a bleskový 
mág Michal Novotný jako jediný porazil vítěze turnaje, ale série 3 porážek mu neumožnila dostat se výše, než na bronzovou příčku. 
Celkové pořadí :  1.Mičulka 13,5 bodu(15 partií),  2.Krátký 12, 3.Novotný 11,5, 4.Tesař  (všichni 4 – TJ Náměšť nad Oslavou) a 
5.Nepomucký (ŠK Garde Brno) po 10, 6.Uher (TJ Třebíč) 9,5, 7.Mezlík (TJ Dukovany) a 8.Bělohlávek po 9, 9.Dittrich (oba TJ 
Náměšť n.O.) 8,5, 10.Zachariáš (TJ Dukovany), 11.Prokeš, 12.Smrčka, 13.Huňáček a 14.Benda po 8, 15.Němec a 16.Petrů po 7,5, 
17.Fišer 7, 18.Poláček, 19.Závodský a 20.Strnad po 6, 21.Kment 5,5, 22.Farana 5, 23.Žák 4,5, 24.Málek 4 a 25.Šťáva 3 body.
(MIČ)
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