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12) Náměšť pokořila Brno
Šestý prvoligový zápas odehráli náměšťští šachisté v reprezentativních prostorách zdejšího městského úřadu proti Durasu 
Brno, který postavil nejsilnější sestavu s 5 mistry v čele. Brňané měli převahu ELO-bodů na 6 deskách z 8 a byli favority,  
Náměšť však sehrála vynikající zápas a zaslouženě získala cenný skalp.
 
Hosté přijeli jen o 7 hráčích, protože špatně zorganizovali sraz a jednoho hráče bez mobilu nedovezli. Skácelík měl být soupeřem 
Petra Mičulky,  který tak vyhrál  partii  kontumačně a neodpustil  si  poznámku, že Skácelíka porazil  v 1.lize i  předloni a  že tedy 
kontumace neovlivní výsledek zápasu. Náměšť tehdy v Brně prohrála 2:6, nynější zápas ukázal nárůst výkonnosti i sebevědomí za 
uplynulé 2 roky.
Stav 1:0 pro domácí trval až téměř do časových tísní, kdy se zápas rozhodoval. Pavel Dittrich stál proti Švandovi lépe, po výměnách 
vznikla  vyrovnaná  koncovka.  Honza  Brychta  v zahájení  obětoval  Mlýnkovi  pěšce,  aby  jej  získal  později  s lepší  pozicí  zpět.  V 
mistrovsky vedené partii pak vhodně vyměnil figury tak, že mu zůstal jezdec proti střelci, což i při vyrovnaném materiálu znamenalo 
hezkou výhru, když se Mlýnek z pavoučí matové sítě dostal jen za cenu dopuštění pochodu pěšce do dámy. Honza hraje ve skvělé 
pohodě a má již 5 bodů z 5 partií! Zdeněk Krčmář s Karpilovským nevybočili z rovnováhy a po přechodu do koncovky se shodli na 
remíze. Michal Novotný držel na uzdě Piska, dostal se však do vrcholné časové tísně a zkušený mezinárodní mistr jej v ní „ošidil“ o 
figuru a snížil stav na 3:2 pro Náměšť.
Petr Bělohlávek byl v těžké situaci. Jurka je znám jako neprůstřelný hráč a když měl pěšce navíc a obrovskou časovou rezervu proti 
Petrově časové tísni, zdálo se, že se nepodaří partii zachránit. Petr však přesnou hrou i při minimálním čase dokázal tlakem na slabiny 
získat pěšce zpět a po časové kontrole vznikla vyrovnaná koncovka, ve které se Jurka bál riskovat. David Kaňovský s Holemářem se 
dopracovali do vyrovnané věžové koncovky, ve které podepsali smír.  Petr Velička byl ve střední hře pod tlakem Vyskočila, soupeř 
však spotřeboval hodně času a v přechodu do koncovky měl Petr pěšce navíc. Tuto materiální výhodu zkušeně uplatnil k výhře a 
Náměšť tak vybojovala cenné vítězství. 
 
TJ Náměšť nad Oslavou – Duras BVK Brno 5:3.  Petr Velička (ELO 2458) – Vyskočil (2335) 1-0, David Kaňovský (2302) – 
Holemář  (2335)  0,5-0,5,  Petr  Bělohlávek  (2227)  –  Jurka (2358)  0,5-0,5,  Michal  Novotný (2191)  –  Pisk  (2322)  0-1,  Pavel 
Dittrich  (2182) – Švanda (2302) 0,5-0,5, Petr Mičulka (2093) – Skácelík (2269) 1-0k, Zdeněk Krčmář (2265) – Karpilovsky 
(2252) 0,5-0,5, Jan Brychta (2161) – Mlýnek (2187) 1-0.
 
Ostatní výsledky : Garde Brno - NH Ostrava 4,5:3,5, Třinec B – Orlová 4:4, Poruba – Staré Město 6:2, VP Frýdek-Místek - Uherský 
Ostroh 5:3, Litovel – Opava 4,5:3,5.
 
Tabulka po 6.kole 1.ligy :
1.Slavoj Poruba                      6  5  1  0    32,5   11
2.VP Frýdek-Místek               6  4  2  0    28,5   10
3.Slavia Orlová                        6  3  3  0    28,0    9
4.TŽ Třinec B                          6  3  2  1    25,5    8
5.Tatran Litovel                       6  3  1  2    23,5    7
6.TJ Náměšť nad Oslavou   6  2  1  3   24,5    5
7.Garde Brno                           6  1  3  2    21,5    5
8.Slezan Opava                       6  2  1  3    20,5    5
9.Duras Brno                           6  1  2  3    22,0    4
10.ŠK Staré Město                 6  1  1  4    22,0    3
11.TJ NH Ostrava                   6  1  1  4    20,5    3
12.TJ Uherský Ostroh           6  1  0  5    19,0    2
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13) Nevydařený zápas Náměště
Náměšťští šachisté hráli zápas 7.kola 1.ligy v Uherském Ostrohu proti týmu, který byl poslední v tabulce. Přesto měl Ostroh 
podle  ELO  převahu  6:2  na  jednotlivých  šachovnicích.  Zápas  se  vyvíjel  nadějně,  ale  závěrečné  fáze  několika  partií  se 
náměšťským šachistům nevyvedly a Náměšť odjela po nejtěsnější porážce domů s prázdnou. Ve vyrovnané soutěži jsou mezi 
týmy na 6.-12.místě minimální bodové rozdíly a až poslední kola rozhodnou o tom, která 3 družstva spadnou do 2.ligy.
 
Již po 2 hodinách hry byla přijata remíza v partii Pavla Dittricha proti Buráňovi. Honza Tesař získal proti Brázdilovi pěšce, jeho dáma 
se tím ocitla mimo hru a tak Honza volil bezpečnou remízu opakováním tahů. Další partie se rozhodovaly až v časových tísních. Petr 
Bělohlávek stál celou partii proti Smištíkovi o něco lépe, při zjednodušeném materiálu se dala z pozice očekávat remíza. Z Petrovy 
časové tísně však zkušený soupeř vytěžil maximum a koncovku dovedl k výhře. Honza Brychta přehrál Hudačka, prodloužil svou 
sérii vítězství a vyrovnal na 2:2.
Eva Kulovaná sehrála ostrou partii proti Blu“melovi. Na soupeřem připravenou variantu reagovala chladnokrevně a Blu“mela dovedla 
do těžké situace.  V závěru partie  hrál  soupeř vabank,  ale  Eva mu nedala   šanci  a  dostala  Náměšť do vedení  3:2.  V tu chvíli  to 
vypadalo, že by Náměšť mohla ze zbývajících 3 partií získat 1-2 body a zvítězit nebo nejhůře remizovat.
David Kaňovský sehrál strategickou partii proti Hudečkovi. Ve střední hře mu soupeř obětoval figuru, což v důsledku mohlo vést 
k Davidově zisku 2 figur za věž a dobrým šancím na výhru. David oběť nepřijal a v nejasné pozici okolo remízy vyměnil jezdce za 
střelce. Po této výměně už mu Hudeček v koncovce nedal šanci a srovnal na 3:3. Zdeněk Krčmář bojoval proti Kapustovi a jeho snaze 
o remízu. Soupeř pozici stále zjednodušoval a zdálo se, že svého cíle dosáhne. Po výměně věží a přechodu do pěšcové koncovky měl 
Zdeněk najednou šance bojovat o výhru, což v dané pozici vyžadovalo více času na přemýšlení. Zdeněk měl času málo a v této fázi 
nevyužil  svou poziční výhodu.  Partie skončila v koncovce remízou, stav byl  3,5 : 3,5 a o výsledku zápasu rozhodoval výsledek 
souboje kapitánů. 
Petr Mičulka celou partii proti Stáncovi bránil o něco horší pozici. Ve střední hře se partie přiostřila, časovou tíseň zvládl lépe Stánec, 
který získal pěšce. Petr se snažil za družstvo vybojovat aspoň remízu, ale soupeř se vyhnul všem nástrahám a po téměř 6 hodinách hry 
dovedl partii k výhře. 
Těsná prohra 4,5 : 3,5 bolela na duši. O tom, že šachy mohou bolet i na těle, se přesvědčil nejmladší syn David, když doma spadl 
z gauče na partii, rozehranou na koberci. Celou špičku krále si zabodl nad koleno.
 
TJ Loko Uherský Ostroh - TJ Náměšť nad Oslavou 4,5:3,5.  Hudeček (ELO 2312) - David Kaňovský (2302) 1-0, Smištík 
(2303) - Petr Bělohlávek (2227) 1-0, Buráň (2218) - Pavel Dittrich  (2182) 0,5-0,5, Blu“mel (2215) – Eva Kulovaná (2113) 0-1, 
Stánec (2204) - Petr Mičulka (2093) 1-0, Brázdil (2211) – Jan Tesař (2116) 0,5-0,5, Kapusta (2109) - Zdeněk Krčmář (2265) 
0,5-0,5, Hudaček (2057) - Jan Brychta (2161) 0-1.
 
Ostatní výsledky : Opava - Garde Brno 4:4, NH Ostrava - Třinec B 5,5:2,5, Orlová - Poruba 2,5:5,5, Staré Město - VP Frýdek-Místek 
3,5:4,5, Duras Brno - Litovel 4:4.
 
Pořadí po 7.kole 1.ligy :
1.Poruba 13 bodů/skóre 38,0, 2.Frýdek-Místek 12/33,0, 3.Orlová 9/30,5, 4.Třinec B 8/28,0, 5.Litovel 8/27,5, 6.Garde Brno 6/25,5, 
7.Opava 6/24,5, 8.Náměšť 5/28,0, 9.Duras Brno 5/26,0, 10.NH Ostrava 5/26,0, 11.Uh.Ostroh 4/23,5, 12.Staré Město 3/25,5.
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14) Náměšť nestačila na Staré Město
Náměšťští šachisté přivítali v 8.kole 1.ligy tým ze Starého Města. Hosté přijeli v silné sestavě 7 mistrů a 1 kandidáta mistra 
(KM) s průměrným ELO 2330, domácí nastoupili se 2 mistry, 1 ženskou mistryní a pěti KM s průměrem ELO 2186, takže 
Staroměstští byli jasnými favority. Náměšťáci před zápasem věřili v dobrý výsledek a během zápasu to dlouho vypadalo na 
vyrovnaný souboj. V závěrech partií však mistři uplatnili svou šachovou sílu a Náměšť utrpěla zaslouženou prohru, i když 
vzhledem k průběhu partií krutě vysokou.
 
Ještě po 3,5 hodinách hry se všechny partie pohybovaly v mezích rovnováhy, nikde nebylo rozhodnuto. Petr Mičulka si proti Vránovi 
nevedl špatně, avšak na konci čtvrté hodiny hry se útočným tahem dámou dopustil rozhodující chyby, po níž si zkušený soupeř závěr  
vychutnal. Petr Bělohlávek vyměnil ve složité střední hře proti Sosnovi dvě věže za dámu, soupeř vytvořil mocné hrozby a v časové 
tísni zasadil Petrovi mat. Eva Kulovaná udržovala proti Bažantovi st. vyrovnanou pozici, pak se ale dostala do časové tísně a soupeř 
toho využil, když věžovou koncovku dotáhl k výhře. Náměšť už prohrávala 0:3!
David Kaňovský přehrál Zpěváka, ve střední hře mohl sebrat jezdcem pěšce s vyhranou pozicí. Zvolil jiný plán a přešel do dámské 
koncovky s pěšcem více, načež se mu podařilo vyměnit dámy. Zřejmě neopatrným tahem na počátku pěšcové koncovky si David 
uzavřel cestu k výhře, poté se již musel smířit s remízou. Pavel Dittrich sehrál zajímavou strategickou partii se Slukou, silní centrální 
pěšci mu zajišťovali remízu z pozice síly. Dopustil se však posledním tahem před časovou kontrolou hrubé chyby, po které ztratil 
figuru za dva pěšce, posléze i partii a při stavu 0,5:4,5 bylo rozhodnuto. Honza Tesař už mohl klidně přijmout Kňazovčíkovu nabídku 
remízy ve vyrovnané koncovce, ke které se Honza dopracoval nápaditou hrou. Zdeněk Krčmář měl přibližně vyrovnanou pozici 
s Vavruškou. Když musel podle stavu zápasu hrát na výhru, hru přiostřil a když soupeř v jedné pozici nevyužil šanci, kombinačně jej 
přehrál a partii dovedl k vítězství. Jako poslední dohrával Michal Novotný proti Bažantovi ml. V dobře vedené partii měl mírnou 
převahu, v kritické pozici však opomenul vložit mezitah pěšcem s napadením dámy a soupeř mu posbíral dva pěšce. Ani pak se 
Michal nevzdal a s redukovaným materiálem neustále vytvářel hrozby. Soupeř se postupně vyhnul všem nástrahám a po 6 hodinách 
boje uzavřel účet na krutých 2:6.
 
TJ Náměšť nad Oslavou – ŠK Staré Město 2:6. David Kaňovský (ELO 2302) – Zpěvák (2382) 0,5-0,5, Petr Bělohlávek (2227) – 
Sosna (2441) 0-1, Michal Novotný (2191) – Bažant jun. (2361) 0-1, Pavel Dittrich  (2182) – Sluka (2371) 0-1, Eva Kulovaná 
(2113) – Bažant sen. (2339) 0-1, Petr Mičulka (2093) – Vrána (2301) 0-1, Jan Tesař (2116) – Kňazovčík (2279) 0,5-0,5, Zdeněk 
Krčmář (2265) – Vavruška (2165) 1-0.
 
Ostatní výsledky : Garde Brno - Třinec B 4:4, Poruba – NH Ostrava 5:3, Frýdek-Místek – Orlová 4:4, Litovel – Uh.Ostroh 4:4, Opava 
– Duras Brno 2:6.
 
Tabulka po 8.kole 1.ligy :
1.Slavoj Poruba           8  7  1  0    43,0    15
2.VP Frýdek-Místek   8  5  3  0    37,0    13
3.Slavia Orlová           8  3  4  1    34,5    10
4.TŽ Třinec B             8  3  3  2    32,0     9
5.Tatran Litovel          8  3  3  2    31,5     9
6.Duras Brno               8  2  3  3    32,0     7 
7.Garde Brno               8  1  5  2    29,5     7
8.Slezan Opava           8  2  2  4    26,5     6
9.ŠK Staré Město       8  2  1  5    31,5     5
10.TJ Náměšť n/O.     8  2  1  5    30,0     5
11.NH Ostrava            8  2  1  5    29,0     5
12.TJ Uh.Ostroh         8  2  1  5    27,5     5                                                              
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15) Náměšť nešťastně prohrála v Orlové
Náměšťští šachisté hráli v 9.kole 1.ligy v Orlové proti třetímu týmu tabulky. Za celodenního sněžení se v teple hracího sálu 
odehrál ostrý zápas, ve kterém Náměšť sahala po vítězství. Nakonec však po nečekaných zvratech odjela domů s nejtěsnější 
porážkou.
 
David Brychta se Trombíkem nechal postupně zatlačit do pasivní obrany a partii neudržel. David Kaňovský v dobře vedené partii 
přehrál Zabystrzana a vyrovnal. Zdeněk Krčmář předkládal svému soupeři problémy, takže se Baier dostal do časové tísně, ve které 
Zdeněk přetavil převahu na materiální výhodu. Eva Kulovaná se nezalekla bývalého olympionika Kupky a v nádherně vedené partii 
zkušeného mistra donutila vzdát. Náměšť vedla po 4 hodinách 3:1 a přestože v časových tísních pokazili své pozice Mičulka a Honza 
Brychta, věřili náměšťští ve vítězství.
Petr Mičulka partii opět pokazil v časovce a Hrtánek nezaváhal a snížil stav zápasu na rozdíl 1 bodu. Petr Velička si vypracoval 
nadějné taktické šance, nakonec se musel proti Dawidówovi spokojit s remízou a Náměšť se pomalu smiřovala s remízou v zápase. 
Stav byl 3,5 : 2,5 a Pavel Dittrich už dlouho tahal proti Frolíkovi vyrovnanou koncovku, Honza Brychta proti Jankovcovi bojoval o 
remízu. Půl bodu z těchto 2 partií postačovalo na celkovou remízu, bod dokonce na výhru. Po téměř 6 hodinách hry takový moment 
nastal  :  Honza mohl v koncovce dosáhnout remízy a tak celková výhra byla na dosah! Během minuty se však situace radikálně 
změnila. Frolík Pavla ukolébal manévrováním a najednou mohl Pavel zabránit postupu pěšce do dámy jen odevzdáním figury! Honza 
též minul šanci zakotvit v remízovém přístavu a po prohře těchto 2 partií se smolný osud Náměště naplnil.
 
SK Slavia Orlová - TJ Náměšť nad Oslavou 4,5:3,5. Dawidów (ELO 2344) – Petr Velička (2458) 0,5-0,5, Zabystrzan (2302) - 
David Kaňovský (2302) 0-1, Frolík (2262) - Pavel Dittrich  (2182) 1-0, Kupka (2231) - Eva Kulovaná (2113) 0-1, Hrtánek 
(2216) - Petr Mičulka (2093) 1-0, Baier (2215) - Zdeněk Krčmář (2265) 0-1, Trombík (2208) – David Brychta (2158) 1-0, 
Jankovec (2209) – Jan Brychta (2161) 1-0.
 
Ostatní výsledky : Duras Brno - Garde Brno 4:4, Třinec B - Poruba 4:4, NH Ostrava - Frýdek-Místek 2,5:5,5, Staré Město -  Litovel 
4,5:3,5, Uh.Ostroh – Opava 5,5:2,5.
 
Pořadí po 9.kole 1.ligy :
1.Poruba 16 bodů / skóre 47,0, 2.Frýdek-Místek 15/42,5, 3.Orlová 12/39,0, 4.Třinec B 10/36,0, 5.Litovel 9/35,0, 6.Duras Brno 8/36,0, 
7.Garde Brno 8/33,5, 8.Staré Město 7/36,0, 9.Uh.Ostroh 7/33,0, 10.Opava 6/29,0, 11.Náměšť n.O. 5/33,5, 12.NH Ostrava 5/31,5.

                                               (MIČ)

16) Náměšť remizovala s Ostravou
Náměšťští šachisté přivítali v 10.kole 1.ligy družstvo Nové Huti Ostrava. Hosté přijeli v silné sestavě 1 velmistra, 1 mezinárodního 
mistra  a 2 mistrů FIDE.  Podle ELO-bodů  byli  Ostravští  v poměru 7:1 jasnými favority.  Obě družstva potřebovala vyhrát,  blíže 
k tomu byli ostravští, ale tentokrát Náměšť zvládla bezvadně závěry partií a ze ztraceného zápasu vybojovala remízu. Ironií osudu je, 
že obě bojovná družstva si tím podepsala svůj ortel a sestoupí do 2.ligy. Při pohledu na tabulku je jasné, která 3 družstva sestoupí, 
zvláště když lze v posledním kole na 100% počítat s remízou Uherského Ostrohu proti Garde Brno.
 
Chorvat se švédským pasem, mezinárodní velmistr Slavko Čičak, měl být hlavní zbraní ostravských v tomto důležitém utkání. Petr 
Velička od něj dostal ve střední hře ve vyrovnané pozici remízu, která byla přijata. Honza Tesař se proti Kolářovi dopustil hrubky, 
ztratil ve střední hře kvalitu a brzy byl donucen složit zbraně. David Kaňovský měl těžkou úlohu. Mezinárodní mistr Klíma vykazuje 
v soutěži vynikající výsledky a ani v tomto strategickém souboji nepovolil. Pavel Dittrich si v nápaditě vedené partii ochočil Hladíka. 
Když v časové tísni vyšachoval figuru, zaznamenal Pavel první výhru domácích. Petr Bělohlávek držel celou partii vyrovnanou pozici 
proti Fiřtovi, ale dostal se do časové tísně, kterou zkušený mistr naplno využil. Po 4 hodinách hry byl stav 1,5 : 3,5 a vypadalo to na 
prohru. 
Eva Kulovaná přešla s Do“ringem v teoretické variantě do dlouhé koncovky, která byla náročná na propočet. Místy se zdálo, že by se 
partie mohla i vyhrát. Eva obětovala věž za postoupivšího soupeřova pěšce a pokoušela se svými pěšci přelstít soupeřovu věž. Ten se 
však zachránil věčným šachem. Při remíze byl stav upraven na 2:4. Zdeněk Krčmář bojoval ve vyrovnané pozici o výhru a v časovce 
se dočkal. Obral kombinací soupeře o figuru a koncovku dovedl k výhře.  Michal Novotný bojoval hrdinně jak se soupeřem, tak 
s horečkou a to ještě netušil, že právě on bude tím, na kom bude po 6 hodinách hry záviset výsledek celého zápasu. Proti mistru 
Sobkovi stál zpočátku stísněně, pak vyrovnal hry, ale nebylo vidět, kde by to některý ze soupeřů mohl vyhrát. Ke konci šesté hodiny 
hry Michal využil lepšího času a donutil soupeře k chybě, po které ho zmatil a vyrovnal na konečných 4:4.
 
TJ Náměšť nad Oslavou – NH Ostrava 4:4. Petr Velička (ELO 2458) – Čičak (2530) 0,5-0,5, David Kaňovský (2302) – Klíma 
(2431) 0-1, Petr Bělohlávek (2227) – Fiřt (2363) 0-1, Michal Novotný (2191) – Sobek (2316) 1-0, Pavel Dittrich  (2182) – Hladík 
(2222) 1-0, Eva Kulovaná (2113) – Do“ring (2257) 0,5-0,5, Jan Tesař (2116) – Kolář (2187) 0-1, Zdeněk Krčmář (2265) – Mrva 
(2143) 1-0.
 
Ostatní výsledky : Garde Brno - Poruba 2:6, Frýdek-Místek – Třinec B 5,5:2,5, Litovel – Orlová 4:4, Opava – Staré Město 1:7, Duras 
Brno – Uh.Ostroh 4:4.
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17) Náměšť prohrála v Třinci
Náměšťští  šachisté vyjeli k zápasu posledního kola 1.šachové ligy do Třince. Podle ELO-bodů  byli Třinečtí v poměru 7:1 
jasnými favority, což výsledek potvrdil.
 
Náměšť přijela jen se 7 hráči, takže Třinec „z výkopu“ vedl 1:0. David Brychta se dostal již v zahájení proti Sikorovi pod tlak, ze 
kterého se nevymanil. Petr Bělohlávek si proti mezinárodnímu mistru Lerchovi udržoval mírnou výhodu, při přechodu do věžové 
koncovky však zkušený soupeř využil  výhody lepšího času a vypracoval  ji  k výhře.  Třinec po 4 hodinách hry vedl již 3:0. Petr 
Mičulka  sehrál  proti  Růžičkovi  vyrovnanou  partii,  která  vedla  k remízové  věžové  koncovce.  Pavel  Dittrich  ztratil  proti 
mezinárodnímu mistru Babulovi v přechodu do koncovky pěšce,  měl naději  na remízu v koncovce nestejných střelců,  ale soupeř 
prokázal své kvality a partii dovedl k vítězství, čímž bylo o osudu zápasu rozhodnuto. 
Honza Tesař ve střední hře proti Kociánovi obětoval figuru za dva pěšce, ale kýžené kompenzace se nedočkal. Honza Brychta stál 
proti juniorce Pertlové lépe, ale před časovou kontrolou jí  nabídl šance,  kterých nevyužila.  Ostrou partii  nakonec Honza dotlačil 
k výhře. Eva Kulovaná bojovala proti mistryni republiky Sikorové skvěle a přehrála ji na celé čáře. I po drobných nepřesnostech stála 
Eva stále na výhru, s blížícím se koncem časového limitu figur ubývalo a nakonec vznikla technická koncovka matování jezdcem a 
střelcem. Dát mat těmito figurami není lehké, už hodně silných šachistů si na tom vylámalo zuby. Obzvláště při nedostatku času je to 
hodně těžký oříšek. Evě zbývaly již jen 3 minuty a to bylo málo, takže se po 6 hodinách hry musela spokojit s remízou. Tato partie 
symbolicky zakončila letošní účinkování Náměště v 1.lize, jak pokud se týče bojovnosti, tak s ohledem na nevyužité šance. Náměšť 
padá do 2.ligy a jistě se pokusí o návrat do 1.ligy.
 
TŽ Třinec B - TJ Náměšť nad Oslavou 6:2. Neděla (ELO 2381) – Kaňovský (ELO 2302) 1-0Kont., Sikora-Lerch (2324) - Petr 
Bělohlávek (2227) 1-0, Babula (2329) - Pavel Dittrich  (2182) 1-0, Sikorová (2241) - Eva Kulovaná (2113) 0,5-0,5, Růžička 
(2263) – Petr Mičulka (2093) 0,5-0,5, Kocián (2205) - Jan Tesař (2116) 1-0, Sikora (2224) – David Brychta (2158) 1-0, Pertlová 
(2092) – Jan Brychta (2161) 0-1.
 
Ostatní výsledky : Uh.Ostroh - Garde Brno 4:4, Poruba - Frýdek-Místek 4:4, NH Ostrava -Litovel 4,5:3,5, Orlová - Opava 4:4, Staré 
Město - Duras Brno 3:5.
V přímém souboji o postup do Extraligy uspěla Poruba, týmy na 10.-12.místě sestupují.
 
Závěrečná tabulka 1.ligy :
1.Slavoj Poruba           11  8  3  0    57,0    19
2.VP Frýdek-Místek    11  7  4  0    52,0    18
3.Slavia Orlová            11  4  6  1    47,0    14
4.TŽ Třinec B              11  4  4  3    44,5    12
5.Duras Brno               11  3  5  3    45,0    11
6.Tatran Litovel          11  3  4  4    42,5    10
7.ŠK Staré Město       11  4  1  6    46,0     9
8.TJ Uher.Ostroh        11  3  3  5    41,0     9
9.Garde Brno               11  1  7  3    39,5     9
10.NH Ostrava            11  3  2  6    40,0     8
11.Slezan Opava         11  2  3  6    34,0     7
12.TJ Náměšť n/O.   11  2  2  7    39,5     6

                                                           (MIČ)
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18) Zhodnocení prvoligových bojů Náměště
Náměšťští šachisté si dali po postupu do 1.ligy cíl v soutěži se udržet. Soupeři byli velmi silní, přesto hrála Náměšť odvážně a 
mnoho nechybělo, aby dosáhla cíle.
  
V 1.kole přivítala Náměšť tým Slavoje Ostrava-Poruba, který nakonec soutěž vyhrál. Po velkém boji Náměšť prohrála nejtěsnějším 
poměrem 3,5 : 4,5, i když podle průběhu zápasu mohl být výsledek i opačný. Podobně se vyvíjel i zápas 2.kola ve Frýdku-Místku 
proti týmu, který se tradičně umisťuje na špici. Výsledek? Opět 3,5 : 4,5 a taky tento zápas mohl skončit jak vítězstvím Náměště, tak 
alespoň remízou. V 3.kole byla výhra proti Garde Brno na dosah, ale ani vedení 4:2 nestačilo, obě zbývající partie se nepodařilo  
udržet a výsledkem byla remíza v zápase 4 : 4. Proti Litovli vedla Náměšť ve 4.kole 3,5 : 2,5, obě zbývající partie skončily opět 
prohrami a tak Náměšť prohrála těsně 3,5 : 4,5.
V 5.kole Náměšť v Opavě zaslouženě zvítězila 5 :  3. Když i v následujícím kole vyhrála 5 : 3 nad silným Durasem Brno, byla 
v tabulce již na 6.místě a zdálo se, že udržení v soutěži je reálné.
Následující zápas v Uherském Ostrohu se nevydařil. Při vedení 3:2 naznačovaly pozice ve zbývajících 3 partiích, že Náměšť zvítězí a 
v nejhorším případě remizuje. Ale chyba lávky! Další těsná prohra 3,5 : 4,5. Jak napovídá závěrečná tabulka, v případě opačného 
výsledku by Náměšť byla na 9.místě a udržela by se. Další kolo proti Starému Městu bylo prvním, kde Náměšť nemohla pomýšlet na 
body. Proti favoritům prohrála až nezaslouženě vysoko 2 : 6. V 9.kole v Orlové vedla Náměšť 3,5:2,5 a prohrála opět 3,5 : 4,5. 
Opakování  toho, že podle pozic ve zbývajících  dvou partiích byla na dosah výhra  nebo alespoň remíza v zápase,  již  není  třeba 
komentovat. Mezinárodní mistr Petr Velička, hájící 1.šachovnici Náměště, prohlásil, že tak neuvěřitelný zvrat v zápase ještě nezažil.
V předposledním kole se sportovní štěstí usmálo poprvé i na Náměšť. Z průběžného stavu 2:4 proti NH Ostrava se podařilo zdánlivě 
ztracený zápas remizovat 4 : 4. Tím bylo rozhodnuto o sestupu Náměště a poslední kolo v Třinci to již nemohlo změnit. Tam vyjela 
Náměšť jen se 7 hráči a prohrála 6 : 2.
Náměšť byla nejbojovnějším družstvem, z 88 partií v 11 zápasech její hráči remizovali jen 23, což bylo nejméně ze všech družstev. 
Náměšťských  28  výher  na  jednotlivých  šachovnicích  je  4.nejvyšším  v  1.lize.  Na  druhou  stranu  37  proher  řadí  Náměšť  na 
předposlední místo.
 
Náměšť  sestupuje  proto,  že  prohrála  5  zápasů  nejtěsnějším  rozdílem  a  zápasové  body  moc  chybí.  Zanechala  však  v soutěži 
sympatický dojem a získané zkušenosti v budoucnu jistě zúročí.
 
A jak si vedli jednotliví hráči?
 
1.šachovnici hrál Petr Velička (ELO 2458). Zkušený mezinárodní mistr byl spolehlivým pilířem družstva, škoda, že nemohl kvůli 
angažmá v Bundeslize odehrát více zápasů. Proti 5 soupeřům o průměru 2396 2x vyhrál a 3x remizoval (+2=3-0).
 
Na 2.desce hrál David Kaňovský (2302). Hrál nekompromisně a sehrál řadu hezkých partií. Proti 9 soupeřům s průměrem 2365 uhrál 
výsledek +3=2-4.
 
3.prkno patřilo Petru Bělohlávkovi (2227). Měl 10 velmi těžkých soupeřů s průměrem 2337, na které především v závěrech partií 
zatím nestačil (+0=4-6).
 
Čtvrtý na soupisce Michal  Novotný (2191) stále  burcoval  družstvo, i  když  se mu nedařilo  podle jeho představ.  Proti  8 hráčům 
s průměrem 2299 uhrál +2=0-6.
 
Obzvláště s bílými figurami hrál výborně Pavel Dittrich (2182). Jako jediný hrál všech 11 utkání a proti soupeřům s průměrem 2263 
uhrál +4=3-4.
 
Eva Kulovaná (2113) se během sezóny posunula výkonnostně hodně nahoru. Průběh jejích partií v 2.polovině soutěže připravoval 
soupeřům těžké chvilky. Proti 10 soupeřům s průměrem 2242 uhrála +3=4-3.
 
Petr Mičulka (2093) hrál naopak dobře v první polovině, s druhou už spokojen být nemůže. Proti 8 soupeřům s průměrem 2229 uhrál 
+1=3-4, proti Brnu získal ještě pro družstvo bod kontumačně.
 
Jan Tesař (2116) sehrál několik dobrých partií, ale jistě očekával lepší výsledek. Proti 5 soupeřům s průměrem 2201 uhrál +0=2-3.
 
Zdeněk Krčmář (2265) hrál  po delší herní  pauze až od 4.kola a jak výsledky,  tak svým přístupem byl  oporou družstva.  Proti  7 
soupeřům s průměrem 2168 uhrál +5=2-0.
 
David Brychta (2158) je absolutním smolařem. Když nastoupil, vždy (ve všech 5 partiích proti průměru 2231) prohrál (+0=0-5) a 4x 
z toho i družstvo prohrálo nejtěsnějším poměrem. Jeho výsledky však neodpovídaly dění na šachovnici ani jeho šachové síle.
 
Jan Brychta (2161) měl někdy trochu štěstí, ale náměšťský „chodící bod“ bodoval spolehlivě až na nešťastnou partii v Orlové. Proti 8 
soupeřům s průměrem 2141 uhrál +7=0-1.
 
Nezbývá, než znovu vyhrát 2.ligu a vrátit se zpátky. Šachový potenciál mladého družstva stále roste, čas ukáže, jestli se to podaří.
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19) Primus 2004
  Poslední březnový den, za doprovodu burácivého větru, který naším vozidlem komíhal ze strany na stranu, vyrazila malá hrstka 
náměšťské šachové tlupy vstříc dobrodružství, na jehož konci třímal pro vítěze exkluzivní 8-denní zájezd do Itálie.  Samozřejmě 
nemám na mysli nic jiného než osvědčený středoškolský turnaj „Primus Ludi Scacorum“, jehož 11. ročník si opět vzal pod záštitu 
klub bučovických šachistů v čele s horlivým organizátorem Honzou Gorčákem. I letos poskytly všem bojovníkům do puntíku ideální 
podmínky pro královskou hru honosné prostory místního gymnázia.

    Bez  záváhání,  čili  bez  jediné  porážky,  dokázali  turnajem projít  pouze  dva  odvážní  z celkového počtu 76 účastníků  – David 
Kaňovský,  student  Gymnázia  Třebíč,  jenž  ziskem 7½ bodů  vybojoval  1.  místo,  a  tím  pádem i  možnost  vypravit  se  v prvním 
prázdninovém měsíci na slunečné písky horkých italských pláží, a Petr Bělohlávek, maturant SPŠT Třebíč, který za vítězem zaostal 
pouze o půl bodu a odvezl si domů kvalitní digitální hodiny v ceně téměř 2000,- korun. Třetí místo doslova „vyhaluzoval“ znojemský 
bojovník Jan Dočekal a na pověstné „bramborové“ si pochutnala Eva Kulovaná, taktéž z Gymnázia v Třebíči, i přesto, že Honzu jako 
jediná donutila sklonit vlastního krále k zemi. Poslední z naší čtveřice – Tomáš Lampíř – skončil po těžkých partiích na 9. místě, 
kdyby však v posledním kole dal Honzovu králi jednotahový mat, který při krajním nedostatku času přehlédl, mohla být společná 
oslava ještě růžovější – byli bychom totiž dosáhli absolutního triumfu v podobě prvních čtyř míst celkového pořadí!Snad příště…

    Závěrem bych ještě rád poděkoval panu Kaňovskému za dovoz a odvoz na místo určení a popřál nám mnoho vítězství i v dalších 
letech.

 (KAŇ)

20) Přebor Vysočiny v rapid šachu v Náměšti nad Oslavou.
 V sobotu 3. dubna se uskutečnil v Náměšti krajský přebor v rapid šachu jednotlivců pro rok 2004. Hrálo se sedm kol švýcarským 
systémem s tempem 2 x 20 minut. Poněkud menší počet účastníků (22 hráčů ze šesti oddílů) nahradila jejich vysoká kvalita – o titul 
krajského přeborníka bojovalo 9 kandidátů mistra a jedna ženská mistryně.

Turnajem prošel bez zaváhání nejvýše nasazený Vladimír Šenkýř z Jiskry Havlíčkův Brod, který povolil svým soupeřům 
pouhé 2 remízy a obdržel za svůj výkon pohár a finanční cenu. Také druhé místo patří zástupci havlíčkobrodského šachu Jiřímu 
Tůmovi,  který  se  současně  stal  juniorským  přeborníkem  kraje.  Bronzovou  medaili  za  třetí  místo  vybojoval  nejlepší  zástupce 
exprvoligové TJ Náměšť Petr Mičulka. Dorosteneckou přebornicí se stala jediná dívka v turnaji – Eva Kulovaná z TJ Náměšť, která 
obsadila celkové 4. místo. 

Oživením přeboru byla účast mladých šachistů ze Sokola Kamenice, vedených Vladislavem Nožičkou, kteří dali přednost těžkým 
soupeřům z řad dospělých před žákovským přeborem v Havlíčkově Brodě.

            Cenou byli  odměněni  i  nejstarší  účastník turnaje Jaroslav Horák z 1.  ŠK Jihlava a  nejmladší  hráč Filip Fiala ze Sokola 
Kamenice. První tři hráči obdrželi medaile, prvních pět finanční ceny podle propozic turnaje. Přebor bez problémů odřídil rozhodčí 3. 
třídy  Štefan  Paulenda.  Hráčům  byl  k dispozici  bufet  v hrací  místnosti  a  blízká  restaurace,  všichni  účastníci  obdrželi  drobné 
upomínkové předměty od sympatizujících sponzorů – MÚ Náměšť a firmy Envinet Třebíč. Dík patří panu ing. Petru Mičulkovi a 
panu RNDr. Pavlu Poláčkovi. 

Přebor  Vysočiny  v rapid  šachu  byl  po  skončení  mistrovských  soutěží  družstev  dobrou  přípravou  na  další  soutěže  ve 
zrychlených formách hry, které šachisty čekají v následujících měsících a zejména na vrchol letošní šachové sezóny na Vysočině – 
Festival šachu Vysočiny,

který pořádá VV KŠS ve spolupráci s ŠO Jiskra Havlíčkův Brod ve dnech 1. – 6. července. 

Miroslav Horák, ředitel přeboru.

Pořadí Jméno Nasazen ELO Oddíl Body Stř. Buch. Buch. Progr. Vít.
1. Šenkýř Vladimír 1. 2220 Ji H. Brod 6,0 22,0 31,5 25,0 5
2. Tůma Jiří 3. 2177 Ji H. Brod 5,5 21,0 29,5 24,0 4
3. Mičulka Petr 5. 2069 TJ Náměšť 5,0 22,5 30,5 21,0 5
4. Kulovaná Eva 7. 2054 TJ Náměšť 4,5 22,5 30,5 21,5 3
5. Tesař Jan 6. 2059 TJ Náměšť 4,5 21,5 30,0 17,5 4
6. Bělohlávek Petr 2. 2210 TJ Náměšť 4,5 21,0 29,5 19,0 4
7. Paulík Václav 11. 1847 Ji H. Brod 4,0 22,0 28,0 19,0 4
8. Rosecký Jan 10. 1956 Ji H. Brod 4,0 18,0 26,0 17,0 4
9. Nožička Vladislav 9. 1971 Sokol Kamenice 4,0 18,0 25,0 18,0 4

7



10. Huňáček Jaroslav 13. 1801 Sp. Třebíč 4,0 18,0 24,5 14,0 4
11. Mezlík Stanislav 12. 1806 TJ JE Dukovany 4,0 14,0 22,0 10,0 4
12. Feldvábl Vilém 15. 1711 TJ Náměšť 4,0 12,5 16,5 11,0 4
13. Kulovaný Radek 19. 1453 TJ Náměšť 3,5 14,5 21,0 14,0 3
14. Jelínek Václav 4. 2088 Ji H. Brod 3,0 18,0 24,5 12,0 3
15. Vachtfeidl Petr 8. 2013 1. ŠK Jihlava 3,0 18,0 23,5 13,0 3
16. Poláček Pavel 14. 1715 TJ JE Dukovany 2,5 16,5 24,0 9,5 1
17. Kožíšek Radim 21. 1250 Sokol Kamenice 2,5 16,5 22,5 10,0 2
18. Kulovaný Radomír 17. 1505 TJ JE Dukovany 2,5 14,5 19,0 10,5 2
19. Holík Zdeněk 20. 1418 Sokol Kamenice 2,0 17,5 21,5 9,0 2
20. Hruban Vladimír 18. 1461 TJ JE Dukovany 2,0 16,0 20,5 5,0 2
21. Horák Jaroslav 16. 1676 1. ŠK Jihlava 2,0 14,5 19,5 8,0 2
22. Fiala Filip 22. 1100 Sokol Kamenice 0,0 13,5 19,5 0,0 0

21) Přebor kraje Vysočina v bleskové hře
TJ  Žďas  Žďár  nad  Sázavou  uspořádala  pro  šachisty  přebor  kraje  v bleskové  hře  jednotlivců,  součet  bodů  předem 
nahlášených čtveřic z jednotlivých oddílů pak daly výsledek přeboru kraje družstev. Zúčastnilo se sice jen 23 šachistů, ale 
účast 3 mistrů, 1 ženské mistryně a 9 kandidátů mistra svědčila o tom, že hráli ti nejlepší.
 
Hrálo se systémem každý s každým. Ve velmi vyrovnaném a bojovném turnaji se nakonec z vítězství a práva účasti na finále MČR 
v bleskové hře radoval mistr Oldřich Sedláček, který získal z 22 partií 17,5 bodu. Z náměšťských šachistů nejlépe odstartoval Jan 
Tesař, který byl zpočátku na čele, první porážku utrpěl až v 8.kole od oddílového kolegy Petra Mičulky. Ke konci turnaje Honzovi 
trochu došel dech, přesto lze 6.místo považovat za solidní výsledek. Eva Kulovaná od turnaje jistě očekávala více, její  hra byla 
nevyrovnaná. Pavel Dittrich byl sice dlouho bez porážky, ale na bleskový turnaj zakončil příliš mnoho partií remízou. Petr Mičulka se 
rozehrával pomalu a řadu vyhraných partií prohrál překročením času, takže 2 body z prvních 10 partií znamenaly katastrofu a v druhé 
polovině pak doháněl, co se dalo. Sotva průměrný výsledek Evy, Pavla a Petra stačil jen na umístění v polovině tabulky.
 V přeboru Vysočiny družstev zvítězili suverénně šachisté Gordic Jihlava v sestavě Žigo, Bína, Píza, Kozlíček před TJ Náměšť nad 
Oslavou (Tesař, Kulovaná, Dittrich, Mičulka), Žďas Žďár A (Večeřa, Fišar, Bukáček, Carbol) a Žďár B (Celý, Vašut, Hájek, Petr).

 Přes nevalný výsledek si náměšťští šachisté zahráli řadu zajímavých partií. Pokud budou turnaje s rychlým tempem hrát častěji, jistě 
se dostaví i výsledky, na jaké jsou zvyklí z ligových soutěží.

 Celkový výsledek přeboru Vysočiny v bleskové hře : 1.Sedláček a 2.Žigo 17,5(22), 3.Bína 16,5, 4.Celý 16, 5.Vašut 15,5, 6.Tesař, 
7.Píza, 8.Kozlíček a 9.Večeřa všichni po 13,5, ... 12.Kulovaná a 13.Dittrich 11,5, 14.Mičulka 11 (50%) atd. 

(MIČ)

22) Náměšť blízko titulu mistrů ČR
V těchto  dnech  probíhá v Pardubicích  největší  světový festival  šachu a  her  (dáma,  backgammon,  scrabble,  bridge,  go  a 
dalších), kterého se každoročně zúčastní několik tisíc soutěžících. Prvním z šachových turnajů bylo otevřené mistrovství ČR 4-
členných družstev za účasti 63 týmů z ČR, Slovenska, Německa, Lucemburska, Polska, Ukrajiny a Ruska.
 
Především nástupnické státy bývalého SSSR oplývají nepřeberným množstvím silných šachistů, sestavy nabité velmistry obsadily 
čelná místa. Domácí týmy bojovaly o co nejlepší umístění, aby se staly aspoň mistry ČR, když celkové vítězství v turnaji bylo utopií. 
Nejlepší výchozí pozici měl pražský tým z Kobylis, ale mezi Rusy a Ukrajinci byli ztraceni.

O druhé místo v mistrovství  ČR se před posledním kolem dělily Pardubické Polabiny,  Náměšť nad Oslavou, Pelhřimov a Lípa. 
Nemilosrdný los svedl v posledním kole proti sobě Pardubice a Náměšť, týmy, které se celý turnaj pohybovaly na předních místech, 
jenže uspět mohl jen jeden. Protože Kobylisy vysoko prohrály, rýsovalo se, že vítěz zápasu se stane mistrem ČR. 

V napínavém souboji se bojovalo na ostří nože. Urputný boj nakonec rozhodl Michal Novotný, který v uplynulé sezóně hostoval 
v prvoligové Náměšti. Tentokrát  ale hrál  na opačné straně a sympatický domácí tým se po výhře 3:1 stal  mistrem ČR. (Michal 
Novotný měl fantastický den, v předposledním kole porazil velmistra Malinina a v posledním kole mistra ČR do 16 let Petra). Po 
dohrání všech partií bylo zřejmé, že k titulu MČR stačilo jak Pardubicím, tak Náměšti i těsné vítězství 2,5:1,5. Náměšť tak propásla 
velkou šanci, což mrzí, ale je to hra a příště to snad vyjde. Po porážce se před ni dostaly i další týmy, na 2.příčku se po vysoké výhře 
v posledním kole vyšvihl Turnov. Náměšť se v sestavě David Kaňovský,  Martin Petr, Petr Bělohlávek, Petr Mičulka a Jan Tesař 
propadla „až“ na 6.místo v ČR (17. v celkovém pořadí), což je výsledek o 2 příčky lepší, než loni. Z jednotlivců je třeba vyzvednout 
hru Davida Kaňovského, který soupeřům, které někdy přiváděl k zoufalství, povolil jen 2 remízy. 
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 Celkové pořadí otevřeného mistrovství ČR : 1.Kazaki (RUS) 21, 2.Yamal (RUS) 21, 3.Dněpr (UKR) 20,5, 4.Momus (UKR) 
18,5, 5.Niemandos Commandos 17,5, 6.Polabiny Pardubice 17,5 atd.

 Pořadí mistrovství ČR : 1.Polabiny Pardubice (Jedlička, Novotný, Šťastný, Šklíba, Bernard) 17,5, 2.Slavie Zikuda Turnov 17, 3.TJ 
Sokol Kobylisy,  4.ŠK Lípa oba 16,5, 5.Spartak Pelhřimov 16, 6.TJ Náměšť nad Oslavou (Kaňovský,  Petr, Bělohlávek, Mičulka, 
Tesař) 15,5 atd.

(MIČ)

 
TJ Náměšť nad Oslavou 1 Infinity 2 ŠK 1885 3 Zikuda 4 Pohota 5 Sokol 6 Chibiny 7 2222 Polabiny prům.ELO F

   Pardubice Mělník Turnov  Kolín RUS/LAT Pardubice
celkem 
bodů/par

1 David KAŇOVSKÝ Szirmai 2084 Skřivánek 2192 Vltavský 2267 Londýn 2278 x Kuzmin 2246 Jedlička 2293  F2227/6
 2286 M R 1 1 R x 1 1 5/6
2 Martin PETR x Umanec 2089 Kopal 2259 Sabol 2365 Hála 2132 x M.Novotný 2197 F2208/5
 2307 M x R R 0 R x 0 1,5/5
3 Petr BĚLOHLÁVEK Janků 1871 Hackel 2106 M.Boreš 2224 x D.Kaplan 2129 Klimakovs 2285 Šťastný 2236 F2196/5
 2205 KM 1 1 R x 1 0 0 3,5/6
4 Petr MIČULKA Hrnčiarik 1695 x R.Boreš 2180 Stehno 2344 T.Kaplan 2045 D.Kuzmina 2240 x F2202/4
 2092 KM 1 x 0 0 R 0 x 1,5/5
5 Jan TESAŘ  V.Novák 1976 Kučera 2058 x Jínová 2087 Petlák 1698 A.Kuzmina 2104 Bernard 2266 F2098/5
 2105 KM 1 1 x 0 1 1 0 4/6
           
   3,5 : 0,5 3,5 : 0,5 2 : 2 0,5 : 3,5 3 : 1 2 : 2 1 : 3 ol.bodů 15,5

23)  Letní turnaje náměšťských šachistů
Náměšťští šachisté nezaháleli ani v letních měsících. Největších úspěchů dosáhli Eva Kulovaná v Bělehradě, David Kaňovský 
v Pardubicích a Olomouci a Tomáš Lampíř v Aberdeenu.
 Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou v sestavě David Kaňovský, Martin Petr, Petr Bělohlávek, Petr Mičulka a Jan Tesař se v Pardubicích 
umístili na mezinárodním mistrovství ČR družstev (turnaj „E“) na slušném 17.místě, což znamenalo 6.místo v ČR. O titul mistra ČR 
přitom bojovali  v posledním kole  proti  šťastnějším Pardubickým,  v jejichž  řadách  hrála  loňská  posila  Náměště  v  1.lize  Michal 
Novotný, který se s pardubickým družstvem radoval z titulu. 
Michal Novotný se v Pardubicích v maratónu (turnaj „H“) umístil s 72,5 body na 24.místě (5.z ČR) ze 128 účastníků.

V rapidu (půlhodinovky, turnaj „G“) uhrál David Kaňovský vynikající 39.místo (10. z ČR) z 301 účastníků (z toho 40 mezinárodních 
velmistrů a ještě více mezinárodních mistrů), v tomtéž turnaji se umístil Michal Novotný na 128.místě a Jan Tesař na 208.místě.

David Kaňovský hrál ve velkém stylu i ve velmistrovském turnaji („A“), kde skončil na výborném 130.místě (26. z ČR) ze 376 
účastníků.

Turnajů v Pardubicích se nemohla zúčastnit Eva Kulovaná, která reprezentovala ČR na ME juniorských družstev v Bělehradě (Srbsko 
a Černá Hora).  Hrála vynikajícím způsobem a spolu se Soňou Pertlovou z Třince si  přivezly stříbro,  což je fantastický úspěch! 
1.Srbsko a Černá Hora, 2.ČR, 3.Slovensko, 4.Rumunsko, 5.Slovinsko, 6.Německo, 7.Srbsko a Černá Hora 2.

Tomáš Lampíř zase reprezentoval ve skotském Aberdeenu na tradičním Glorney + Faber Cupu družstev do 18 let. 2.místo ČR za 
Anglií před Belgií, Skotskem, Irskem a Walesem je slušné, Tomáš reprezentoval poprvé a jistě ne naposled.

Petr Velička dostal angažmá v Portugalsku a kromě trénování místních šachistů hrál přes léto jako obvykle řadu turnajů po celém 
Pyrenejském poloostrově.

Skvělého úspěchu dosáhl David Kaňovský na mistrovském turnaji v Olomouci. Již výhra v 1.kole nad ruským mezinárodním mistrem 
dávala tušit, že Davidova výkonnost stabilně roste. Po 6 kolech měl 3 body, což se dalo hodnotit jako velice solidní. Potom se David 
utrhl ze řetězu a vyhrál všech zbývajících 5 partií ! S 8 body z 11 partií skončil na 2.místě a zároveň splnil 1.normu pro udělení titulu 
mezinárodního mistra. Davide, zopakuj to brzy!

Petr Mičulka dostal do Olomouce pozvánku na bleskový turnaj V.I.P. Skončil na 4.místě z 15 (zvítězil mistr FIDE Sejkora) a ještě 
mohl psychicky podpořit Davida Kaňovského, jehož výkon je možné hodnotit v superlativech.

Věřme, že se náměšťským šachistům bude dařit i v ligových bojích, které začnou v říjnu.
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24) 2.šachová liga začíná
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou se po sestupu z 1.ligy pokusí o návrat. Co je čeká?

 V Brně proběhlo losování 2.ligy. Podle průměrného ELO základních sestav se favorité řadí v tomto pořadí : 1.Gordic Jihlava 2205, 
2.Duras BVK Brno B 2177, 3.Orel Ořechov 2165, 4.TJ Náměšť nad Oslavou 2160, 5.TJ Žďas Žďár 2145, 6.Univerzita Brno 2140, 
7.Duras BVK Brno C 2131, 8.SPgš+G Znojmo 2117, 9.Sokol Bzenec 2114, 10.Sokol Bedřichov 2093, 11.TJ Znojmo 2084, 12.ŠK 64 
Brno 2063. Pro Náměšť to rozhodně nebude procházka růžovým sadem, i když v minulosti tuto soutěž při dvou účastích pokaždé 
vyhrála. Náměšť, složenou ze zkušených i mladých hráčů, budou reprezentovat tito hráči (v závorce ročník narození) : 1.M David 
Kaňovský (86), 2.M Zdeněk Krčmář (64), 3.KM Petr Bělohlávek (85), 4.WM Eva Kulovaná (87), 5.KM Pavel Dittrich (81), 6.KM 
David Brychta (82), 7.KM Petr Mičulka (63), 8.KM Jan Tesař (61), 9.KM David Kruml (74), 10.1.VT Tomáš Lampář (87), 11.KM 
Miroslav Horák ml. (83), 12.1.VT Petr Krátký (81), 13.1.VT Jiří Horák (81), 14.1.VT Miroslav Horák st. (48). Družstvo vyjíždí 
k 1.kolu v neděli 17.10. do Jihlavy k zápasu s Gordicem. Již tento zápas ukáže, jaké jsou šance favoritů.

(MIČ)

25) Nejmladší šachista
TJ Náměšť nad Oslavou má nového člena. 6-letý David Mičulka je členem teprve několik týdnů, ale zkušenosti začal sbírat 
rychle. O uplynulých dvou víkendech se zúčastnil turnajů v Ostravě a Havlíčkově Brodě.
 

V obou případech šlo o turnaje bez rozdílu věku, takže úloha nováčka byla o to těžší. V Ostravě-Porubě se hrál 11-kolový turnaj 
s tempem 15 minut na partii pro každého hráče. Zavítala sem početná skupina dětí z Beskydské šachové školy Frýdek-Místek, která 
na mistrovstvích ČR mládeže pravidelně sbírá tituly ve všech věkových kategoriích. Frýdečáci byli v 10 partiích Davidovými soupeři. 
Jedenáctým byl Petr Mališ, který nyní bojuje v Havlíčkově Brodě na Mistrovství Evropy hráčů nad 50 let v mezinárodní dámě. David 
Mališe porazil, s Frýdkem získal ještě 1 bod a také ostatním mnohem silnějším soupeřům byl dlouho vyrovnaným soupeřem, i když 
další úspěch v bodové podobě nedosáhl. I tak byly 2 body pěkný výsledek a David se navíc mohl radovat z ceny pro nejmladšího 
hráče. 

I v Havlíčkově Brodě se hrálo stejným tempem. Tady byli soupeři ještě těžší, přesto se Junior srdnatě držel. U jeho partie byl vždy 
hlouček diváků. Zisk 1 bodu ze 7 partií byl podružný, cennější byl zisk zkušeností hrou se silnými soupeři. Navíc získal suverénně 
cenu pro nejmladšího hráče. Vítězové obou turnajů, mezinárodní mistr Cvek i mezinárodní velmistr Lechtýnský, Davida psychicky 
povzbudili. Lechtýnský mu řekl: „Ty máš 6? Tak to máš před sebou, já jsem začal až ve 12“.

(MIČ)

26) Šachy v Itálii
DDM Radost Náměšť nad Oslavou zařídil začátkem léta zájezd k moři. Autobus plný sportuchtivých dětí, jejich rodičů či 
prarodičů a vedoucích DDM, starajících se o smysluplné naplnění přímořských dní, dorazil na italskou palmovou riviéru do 
městečka Giulianova. Hlavní náplní tábora byla zábava a sport. Nenašli byste žádného nudícího se rekreanta. 
 
Kromě večerů s humorem a kytarou, samoobslužné výroby originálních triček, malby na kamínky, tvorby koláží a projevu literárního 
střeva v  podobě povídek, v nichž všechna slova začínají na jedno písmeno, střeva básnického, účastníci tábora kromě koupání v moři 
soutěžili  v desítkách  her  přímo v kempu i  v orientační  hře  na  území  neznámého města.  Nikdo se  neztratil!  Kromě míčových  a 
pálkovacích sportů vzali dva nejmenovaní vedoucí šachových kroužků v DDM s sebou 64 políček a 32 hracích kamenů, aby si spolu 
po večerech zahráli královskou hru. Tato kacířská myšlenka se již brzy ubírala nečekaným směrem. Už prvního dne v kempu hrál 
Junior s půvabnou slečnou. Když se kolem začali kupit diváci, nebylo zprvu jasné, jestli přišli obdivovat volejbalistku, nebo zda je 
zajímá ono čarovné posouvání figurek a pěšců. Když byla citlivými přístroji zjištěna nezvykle vysoká koncentrace šachistů, zahájila 
plná třetina zájezdu velkolepý turnaj. 6 dospěláků a 9 dorostenců do 18 let (dva z nich chodí do školky!) hrálo ve volných chvílích 
mezi ostatními sporty královskou hru, a to starobylým systémem každý s každým! Kdo si dá tu práci, vyjde mu při 15 účastnících 105 
partií. Po zbytek týdne figurky odpočívaly jen v noci, přes den byly rozžhavené do běla, až ruce pálily. Všichni hráči se zasloužili o 
to, aby jim o dovolené nezakrněl mozek, takže si zaslouží zveřejnění! V kategorii nad 18 let si to rozdali o 1.místo spolupachatelé 
Petři, zvítězil ten mladší : 1.Petr Krátký, 2.Petr Mičulka, 3.Igor Hurban. Mezi 9 dorostenci se nejlépe ukázali 1.Martin Homola a 
2.Tomáš Homola (oba překonali svého tátu) a 3.místo obsadil Junior ze školky David Mičulka, který tak sehrál svůj 2.turnaj v životě. 
Celkové pořadí : 1.Petr Krátký 14, 2.Petr Mičulka 13, 3.Martin Homola 11, 4.Igor Hurban 10, 5.Tomáš Homola 9,5, 6.Pepa Homola 
8, 7.Sláva Polehla 8, 8.David Mičulka 7, 9.Petr Machotka 7, 10.Ondra Rousek 6,5, 11.Petr Dolejší 3, 12.Ferda Szemla 3, 13.Katka 
Tesařová 2,5, 14.Dan Buršík 1,5, 15.Jakub Dolejší (taky školka!) 1. Na všechny čekaly sladké ceny, ale hlavně si odnesli hodně 
zážitků. Figurky půjdou do důchodu, mají odslouženo!  

(MIČ)
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27) Interview s Evou Kulovanou
V červenci  reprezentovala  Českou republiku na ME družstev juniorů a  juniorek v Bělehradě 16-letá  šachistka z TJ Náměšť nad 
Oslavou EVA KULOVANÁ. Spolu se Soňou Pertlovou z Třince vybojovaly naše juniorky skvělé stříbrné medaile.
 

P.M.: Evi, na mistrovství Evropy juniorek jste se Soňou Pertlovou vybojovaly stříbro. Jak s odstupem času hodnotíš tento 
výsledek?

E.K.: Byl to zatím můj největší mezinárodní úspěch. Nakonec jsme po velkém drama zaslouženě skončily druhé, i  když mě trochu 
mrzela remíza s vítěznými Srbkami.

P.M.: Ze 6 partií  jsi  4 vyhrála, 1 remizovala a prohrála jen s Rumunkou Foisor.  Jsi  spokojena se svou hrou, sehrála jsi 
zajímavé partie? Která partie se Ti nejvíc povedla?

E.K.: Vcelku jsem spokojená, ale mrzí mě zbytečná prohra s Rumunkou. Měla jsem černé a celá partie se pohybovala kolem remízy, 
ale když jsme obě měly už jen pár minut na tah, tak jsem zahrála sérii špatných tahů a soupeřka toho využila a vyhrála. Nejvíc se mi 
potom povedla partie se Srbkou. Po dobré přípravě soupeřka ztratila v zahájení hodně času, čehož jsem využila a partii dotáhla do 
vítězného konce. Byla to navíc jediná partie, kterou Srbky ztratily, všechny ostatní vyhrály. Dobrá byla také poslední partie, kterou 
jsem vyhrála velice brzy. 

P.M.: Jak jste spolu vycházely se Soňou? Je známo, že mezi dívkami či ženami panují jiné vztahy než mezi chlapci či muži. 

E.K.: Se Soňou jsme kamarádky, potkáváme se na různých soustředěních a turnajích.

P.M.: Jaké jste měly podmínky pro hru – hrací sál, a jaké zázemí - stravování, ubytování, společenské vyžití? V červenci 
muselo být ve vnitrozemí velké horko.

E.K.: Hrací sál byl dobrý,měli jsme klid, nebylo tam příliš teplo ani zima. Se stravou a ubytováním to bylo už horší. Venku i v hotelu 
panovala první dny velká vedra, později se počasí zlepšilo.

P.M.: Zažili jste v Bělehradě něco zajímavého, o co by ses chtěla podělit se čtenáři?

E.K.: Bydleli jsme v Obrenovači, což je součástí Bělehradu, ale od centra je město vzdálené asi 29 km. Ve volném dnu jsme se byli  
podívat přímo v centru. Navštívili jsme zdejší hrad, ve kterém byly k vidění tanky a jiné válečné stroje.

P.M.: Družstvu Náměště, ve kterém hraješ, se opět nepodařilo udržet se v 1.lize a sestoupilo. Jaká je atmosféra v družstvu? 
Myslíš, že i potřetí vyhrajete 2.ligu a postoupíte zpátky?

E.K.: Na atmosféře se odráží nepovedené partie ze závěru sezóny a odchod některých hráčů do jiných oddílů, ale když se nám ze 
začátku bude dařit a vyhrajeme pár zápasů, věřím, že se nám podaří  postoupit. Všichni pro to určitě uděláme vše, co bude v našich 
silách.

P.M.: Jak se Ti daří studium na gymnáziu, máš už plán do budoucna, co dál? Daří se Ti dohánět učivo, když v průběhu roku 
občas místo školy hraješ šachy?

E.K.: Studium se mi zatím daří, prospívám s vyznamenáním, ale plán do budoucna ještě nemám.

P.M.: V kolika letech jsi začala hrát šachy? Kdo Tě to naučil a jaké motivace rozhodovaly o tom, že věnuješ růstu výkonnosti 
tolik úsilí?

E.K.: Šachy jsem začala hrát v 7 letech. Základy mě naučil táta, pak jsem začala chodit do šachového kroužku v Třebíči, později jsem 
přestoupila do Náměště. Nejvíce mě motivovalo, když jsem skončila druhá na MČR do 10 let a probojovala se tak na ME v Estonsku, 
kde jsem poprvé potkala svého osobního trenéra.

P.M.: Čeho bys v budoucnu chtěla dosáhnout?

E.K.: Teď bych chtěla uspět na MS na Krétě, kam odjíždím 1.listopadu.Později bych se chtěla probojovat na olympiádu.

P.M.: Za čtenáře i za sebe Ti přeji, ať se Ti to splní a děláš radost sobě, svým blízkým, vesnici Stařeč, kde bydlíš, i Náměšti, 
která má v šachovém světě dobrý zvuk. Díky za rozhovor.
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28)  Liga mládeže Vysočiny
Šachový oddíl TJ Žďas Žďár nad Sázavou se ujal pořádání seriálu 8 šachových turnajů pro mládež, které budou probíhat 
pod názvem „Liga mládeže Vysočiny“ až do dubna 2005. Soutěží jednotlivci v kategoriích H15 a D15 – narození 1.1.1989 a 
mladší, H13 a D13 – 1991 a mladší a H11 a D11 – 1993 a mladší. Prvního turnaje se 2.října zúčastnily 3 naděje z Třebíčska – 
Rudolf Zezula (1995) a David Mičulka (1998) z TJ Náměšť nad Oslavou a Richard Novotný (1997) z TJ Dukovany.
 
Tito 3 hráči byli věkově dost handicapovaní, protože hráli v kategorii H11, ačkoliv by se vešli i do H9, pokud by byla vypsána, a 
posledně 2 jmenovaní i do H7. Navíc se ukázalo, že H11 je nejsilněji obsazená kategorie – z 48 účastníků soutěžilo 26 v H11 a v 5 
zbývajících kategoriích dohromady jen 22 hráčů. Přes věkový handicap zahráli všichni tři dobře a v kategorii H11 se umístili na 5., 8. 
a 10.místě. Paradoxem je, že diplom za 3.místo v nejstarší kategorii H15 získal hráč, který skončil v celkovém pořadí na 27.místě za 
všemi 3 mladými hráči z Třebíčska (ti ovšem žádný diplom nedostali). Pořadatelé by mohli pouvažovat aspoň o doplnění kategorií H9 
a D9, aby motivovali mladší hráče, pro které je velmi těžké hrát ve stejné kategorii s 11-letými. 
 
Celkové pořadí : 1.Hurych a 2.Škoda oba 6,5 bodu (oba Bedřichov), 3.Šimon 5,5 (Havlíčkův Brod), ... 13.Rudolf Zezula 4 (Náměšť),  
23.Richard Novotný 3,5 (Dukovany), 25.David Mičulka 3,5 (Náměšť), ... celkem 48 účastníků.

(MIČ)

29) Šachisté v Telči
V sobotu  16.10.  uspořádal  tým v čele  s Janem Brychtou turnaj v rapid šachu Telčská růže  2004.  V příjemném prostředí 
jídelny telčského gymnázia bojovalo ve 2 turnajích 50 dospělých a 26 žáků do 15 let. Turnaje se zúčastnila početná výprava 
z Náměště.
 V turnaji dospělých, silně obsazeném 10 mistry a 16 kandidáty mistra, suverénně zvítězil Petr Velička, když z 9 partií ztratil jen půl 
bodu. Z Náměště se nejlépe vedlo Davidu Kaňovskému a Evě Kulované. Žáci hráli ve společné věkové kategorii (6-15 let). Zvítězil 
Tomáš  Mrazík,  z Náměště  se  nejlépe  umístili  Pepa  Žák,  Aneta  Zerzánková  a  Honza  Oršula,  David  Mičulka  získal  diplom pro 
nejmladšího hráče. Všechny děti získaly věcné ceny.
Celkové pořadí Senior : 1.Velička (Ostrava) 8,5, 2.Vojta (Vlašim) 8, 3.Smištík (Brno) a 4.Kaňovský (Grygov) 6,5, ... dále Náměšť 
7.Kulovaná 6, 16.Bělohlávek a 22.P.Mičulka 5, 24.D.Brychta a 25.Dittrich 4,5, 41.Krátký 3,5 atd., celkem 50 účastníků.

 Celkové pořadí Junior : 1.Mrazík 8, 2.Josef Žák (Náměšť) 7, dále Náměšť 5.Aneta Zerzánková (nejlepší dívka) 6, 8.Jan Oršula 5,5, 
12.David Mičulka 4,5, 16.Tomáš Homola a 19.Martin Homola 4, 21.Martin Bouček 3,5, 22.Tomáš Košut 3 atd., celkem 26 účastníků.

(MIČ)  
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30) Náměšť vstoupila úspěšně do ligových bojů
Šachisté  TJ Náměšť  nad Oslavou vyjeli  k zápasu  1.kola  2.ligy  na  horkou půdu Gordicu  Jihlava.  Souboj dvou papírově 
nejsilnějších družstev soutěže měl zvláštní náboj. Náměšť je proti loňské prvoligové sestavě oslabena o Petra Veličku, který 
dostal roční trenérské angažmá v Portugalsku, Michala Novotného, který se zabydluje v novém působišti v Pardubicích, a 
Honzu Brychtu, který přestoupil právě do Jihlavy.
 Již po 2 hodinách hry skončila partie, ve které jihlavský B.Novotný obětoval Davidu Brychtovi figuru za útok. Mat tam nenašel, ale 
aspoň věčný šach znamenal remízu, která, jak se ukázalo, byla jedinou v zápase. Další partie se rozhodovaly v časových tísních. 
Nejprve  Pavel  Dittrich prorazil  útokem Kozlíčkovu obranu.  Pak David Kaňovský vystupňoval  výhodu proti Honzovi Brychtovi. 
Náměšť vedla 2,5 : 0,5 a stačilo, aby Petr Mičulka udělal včas 40.tah a vzápětí zvítězil nad Bínou a mohlo být veselo. 1-2 sekundy 
však chyběly a Petr překročil čas, takže se zápas zkomplikoval. 
Petr Bělohlávek získal naopak v časové tísni rozhodující výhodu proti Žigovi a zvýšil vedení na 3,5 : 1,5. David Kruml si po delší 
herní pauze (roční stáž v Portugalsku) ponechal špatného střelce a Hodač výhodu postupně uplatnil k výhře. Eva Kulovaná měla ve 
střední hře proti Sedláčkovi pěšce navíc, v časovce však partie přešla do horší koncovky a zkušený korespondenční hráč už otěže 
nepustil z rukou a vyrovnal stav na 3,5 : 3,5. O výsledku zápasu rozhodovala poslední partie. Honza Tesař přešel s Vachtfeidlem do 4-
věžové koncovky, která se proměnila ve věžovku s pěšcem navíc. Koncovka byla stále na hraně výhra/remíza, průběh byl napínavý až 
do konce 6.hodiny hry. Nakonec vše dopadlo pro Náměšť dobře, Honza zvítězil a Náměšť zvítězila nejtěsnějším poměrem 4,5 : 3,5.
 Výsledky 1.kola: Gordic Jihlava – TJ Náměšť nad Oslavou 3,5:4,5, Univerzita Brno – Sokol Bedřichov 3,5:4,5, SPgš+G Znojmo – 
TJ Žďas Žďár 7:1, TJ Znojmo – Duras BVK Brno B 2,5:5,5, Duras BVK Brno C – Sokol Bzenec 2:6, Orel Ořechov – ŠK 64 Brno 
3,5:4,5.

(MIČ)

31) Mladí šachisté soutěžili O jihlavský koláč
DDM Jihlava uspořádal šachový turnaj pro žáky do 15 let pod názvem O jihlavský koláč. Zakousnout se chtělo celkem 84 dětí 
nejen z kraje Vysočina, ale i z Brna a Tišnova. 

 V rámci jednoho společného turnaje na 7 kol tempem 2x20minut na partii byly na závěr vyhodnoceny věkové kategorie H15, H13, 
H11, H9 (hoši) a D (dívky). Nejvýše nasazený Gablech s ELO 1846 skončil až 8. Se 7 body zvítězil Somer před Novákem s 6 body 
(oba Jiskra Havlíčkův Brod) a bronz získal Svoboda (Lokomotiva Brno) s 5,5 body. Turnaje se zúčastnili i 3 mladé naděje z DDM 
Náměšť nad Oslavou. Jan Oršula získal 4 body a umístil se celkově na pěkném 29.místě, ve své kategorii H11 byl osmý. David 
Mičulka získal nečekaně 4 body a celkově 31.místo, v kategorii H9 (s 6 lety jako druhý nejmladší ze všech) byl čtvrtý. Tomáš Košut 
získal 2 body, což stačilo na celkové 68.místo, mezi H9 to stačilo na 13.místo. Výkon náměšťských dětí lze hodnotit jako velmi 
dobrý, vždyť každý porazil soupeře s 3.výkonnostní třídou, Honza Oršula dokonce 3!

(MIČ)

32) Náměšťský Rudolf Zezula vicemistrem Moravy a Slezska
Mladí šachisté úspěšní ve Zlíně
Několik nadějných hráčů z Náměště nad Oslavou a okolí se zúčastnilo ve dnech 27.-31.10.2004 zlínského Mistrovství Moravy a 
Slezska mládeže v šachu. V reprezentativním prostředí kongresového sálu interhotelu Moskva v centru Zlína soutěžilo téměř 200 
mladých šachistů z Moravy a Slezska.
 
Náměšť nad Oslavou měla trojí zastoupení. V kategorii dívek soutěžila  Aneta Zerzánková mezi 16 dívkami. Vedla si nebojácně i 
proti  favoritkám. Přestože pokazila vyhranou pozici  proti  jedné z nich,  uhrála  výborný výsledek – 5 bodů – a obsadila  celkové 
5.místo. Zároveň získala diplom a bronzovou medaili  za 3.místo v kategorii  D16 a výsledkem uhrála 3.výkonnostní třídu. Svým 
půvabem, vystupováním i šachovou silou zaujala nejednoho mladého šachistu. Pokud by byla vyhlášena soutěž miss šachistka, patřila 
by k nejvážnějším uchazečkám o korunku.

9-letý Rudolf Zezula a 6-letý David Mičulka soutěžili v nejmladší kategorii H10. V prvních 3 kolech se Ruda nevyhnul některým 
chybám, což ho stálo 1,5 bodu a byl v polovině 32-členného startovního pole. David coby nejmladší ze všech byl na takovém turnaji 
poprvé a platil nováčkovskou daň. Přestože ve třetí partii byl blízko výhry, nezískal v prvních třech kolech ani půlku a ocitl se na 
chvostu tabulky s narušeným sebevědomím - „Já tady snad neuhraju ani bod!“. Musela nastoupit psychická příprava. Motivace výlety 
do ZOO, návštěvy hokeje, bazénu a pingpongu (když vyhrají) zabrala. V další třetině turnaje oba kluci s Anetou uhráli 8,5 bodu z 9 
možných a nebýt toho, že David nabídl jednomu ze soupeřů ve vyhrané pozici remízu, mohl být jejich výsledek 100%. Hokejový 
zápas Zlín – Vsetín, ZOO v Lešné, pingpong i bazény byly příjemným rozptýlením i zaslouženou odměnou. Před posledními 3 koly 
bylo třeba dodat další sebedůvěru. Ruda porazil v 7. a 8.kole postupně oba vedoucí hráče průběžného pořadí a před posledním kolem 
se sám ujal vedení. Hrál ve velkém stylu a sršel sebevědomím i pohodou. V posledním kole však prohrál a při rovnosti bodů prvních 4 
hráčů rozhodovalo o mistru Moravy a Slezska pomocné hodnocení. To rozhodlo o 3. a 4..místě, ale u prvních dvou bylo nadále 
shodné. Až druhé pomocné hodnocení rozdílem půl bodu rozhodlo o tom, že je Ruda „až“ 2. a že se stává vicemistrem Moravy a 
Slezska v kategorii do 10 let. 
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David měl zakázány remízy. Motivace se taky našla – možný postup do 22-členného uzavřeného mistrovství ČR a zisk 3.výkonnostní 
třídy,  ale jen v případě, že vyhraje všechny 3 poslední partie. To se mu nakonec silou vůle i za přispění chyb soupeřů podařilo. 
Celkové 10.místo je velkým povzbuzením, vždyť před ním skončili až na jednu výjimku soupeři o 3 roky starší. Z „líhně talentů“ – 
Beskydské šachové školy Frýdek-Místek – skončil před „juniorem“ jen 1 soupeř a 10 až za ním.
Moravské Budějovice se také dobře zviditelnily. Štěpán Seidl  bojoval srdnatě v kategorii H10 a výhrou v posledním kole si zajistil 
krásné 3.místo a bronzovou medaili.  Jeho bratr  Antonín Seidl se po výborném výkonu umístil  na 8.místě mezi 50 soutěžícími 
v kategorii H12. 

Dukovanský  Richard Novotný byl také jedním z nejmladších v kategorii H10. Držel se statečně, ještě po 7 kolech měl naději na 
velký úspěch. Prohry v posledních 2 kolech jej sice odsunuly na 25.místo, ale zanechal velmi dobrý dojem a vzhledem k svému věku 
(7 let) je velkým příslibem do budoucna. 

Celkově lze reprezentaci Náměště a okolí hodnotit jako vynikající. Vypadá to, že tady úspěšně vyrůstá další generace nadějných 
šachistů. Můžeme se těšit na jejich další úspěchy.
 
Celkové pořadí : Kategorie  D: 1.Čuprová (Brankovice)  8 (9),  2.Hladká (Vranovice)  8,  3.Prehradná  (Bedřichov)  7,  ...  5.Aneta 
Zerzánková (Náměšť n/Osl.) 5 – 3.místo v D16, atd... celkem 16 účastnic.

Kategorie H10: 1.Pfeffer (Boršice), 2.Rudolf Zezula (Náměšť n/Osl.), 3.Štěpán Seidl (Mor.Budějovice)  a 4.Fiala (Fr.-Místek) 
všichni 6,5 (9), ... 10.David Mičulka (Náměšť n/Osl.) 5,5, ... 25.Richard Novotný (Dukovany) 3,5, atd... celkem 32 hráčů.

Kategorie  H12: 1.Rabatin  (Fr.-Místek)  7,5  (9),  2.Miturová  (Fr.-Místek)  7,  3.Volčík  (Boršice)  6,5,  ...  8.Antonín  Seidl 
(Mor.Budějovice) 6, atd... celkem 50 účastníků.

Kategorie H14: 1.Konštacký (Fr.-Místek) 7 (9), 2.Olšarová (Orlová) 6,5, 3.Dvořák (Postoupky) 6,5, atd... celkem 42 účastníků.

Kategorie H16: 1.Krčál, 2.Ponížil (oba Zlín) oba 7 (9), 3.Štukner (Fr.-Místek) 6,5, atd... celkem 47 hráčů.

 Kompletní výsledky najdete na www.sachzlin.cz .

(MIČ) 
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33) František Bohdan 90 !
 Dne 9.11.2004 se dožívá kulatého jubilea dlouholetý předseda našeho šachového oddílu, organizátor šachového života v Náměšti 
v šedesátých, sedmdesátých a osmdesátých létech minulého století, výborný šachista ing. František Bohdan. Do dalších let přejeme 
pevné zdraví a hodně radosti z dalších úspěchů náměšťského šachu. 

(HOR)

34) Náměšť bez opor jen remizovala v 2.lize
Šachisté  TJ  Náměšť  nad  Oslavou  sehráli  2.kolo  2.ligy  proti  Ořechovu  bez  2  pilířů  sestavy.  V nekompromisním  zápase 
neskončila ani jedna z 8 partií remízou. Tentokrát se mladým hráčům nedařilo, všechny body vybojovala Náměšti „stará 
garda“ a divoký zápas skončil remízou 4:4.
 
David Kaňovský bojoval  o  tomto víkendu v extralize za Grygov proti  Plzni  a  Pardubicím a Eva Kulovaná pobývá první půlku 
listopadu na Krétě, kde reprezentuje ČR na Mistrovství světa juniorek. Domácí se kromě těchto dvou opor museli obejít i bez partiářů, 
které slouží k zápisu partií. Jako by se po nich zem slehla, v klubovně se našlo jen posledních pár kusů a domácí tak zapisovali partii 
na čistý papír nebo do kolonek v tabulce. 

Zápas byl rozehrán vcelku dobře. Honza Tesař získal proti Kučerovi tlak na sloupci c a po nepřesnosti soupeře obětoval jezdce. 
V důsledku toho získal vzápětí rozhodující materiální výhodu a soupeř se vzdal již po 2 3/4 hodinách hry. Pavel Dittrich si vybudoval 
proti Skácelíkovi útočnou pozici. Když Pavel odmítl výměnu dam, získal soupeř prostor v centru a své úsilí věnoval Pavlovu slabému 
opožděnému pěšci. Ještě před časovými tísněmi byl stav vyrovnán. David Kruml ulovil Komprdovi zatoulaného střelce a s přehledem 
zvítězil. 

Petr Mičulka ve střední hře obětoval dámu, po nepřesnosti Moulise za ni měl 3 lehké figury. S nimi zaútočil proti slabému bodu f7 a 
černému králi a zvýšil vedení. Petr Bělohlávek tahal v manévrovacím boji s Nehybkou za kratší konec. David Brychta byl s 2 pěšci 
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navíc pod tlakem Cagašíka. Stačilo, aby ustál časovou tíseň a mohl bojovat o realizaci materiální výhody. Hrubá chyba při visícím 
praporku však znamenala okamžitý konec. Ořechovští vyrovnali v časových tísních stav utkání na 3:3, po 4 hodinách zbývalo dohrát 
partie na první a poslední desce. 

Zdeněk Krčmář si při Holemářových experimentech v zahájení zachoval chladnou hlavu. Získal prostorovou převahu, které se soupeř 
snažil bránit obětí kvality. Zdeněk si ji dobral ve vhodnější chvíli a nakonec prokázal sílu dámy proti věži a jezdci. Poslední partie 
skončila až na konci 6.hodiny hry. Petr Krátký měl ligovou premiéru, ve které jej Kubíček zatlačil do obrany. Petr se bránil dobře, 
v časové tísni stál dokonce o něco lépe. Chybný ústup králem však znamenal boj o holý život. V dramatickém závěru Petr partii 
neudržel a hosté tak divoký zápas vyrovnali na konečných 4:4. V příštím kole se Náměšť pokusí v Brně sesadit z 1.místa ŠK 64.
 
Výsledky 2.kola: TJ Náměšť nad Oslavou – Orel Ořechov 4:4, Univerzita Brno – SPgš+G Znojmo 4:4, TJ Žďas Žďár - TJ Znojmo 
5:3, Duras BVK Brno B - Duras BVK Brno C 4,5:3,5, Sokol Bedřichov – ŠK 64 Brno 2,5:5,5, Sokol Bzenec – Gordic Jihlava 2:6.

 Pořadí po 2.kole:   1.ŠK 64 Brno 4/10.0, 2.Duras Brno B 4/10.0, 3.SPgš+G Znojmo 3/11.0,  4.TJ Náměšť n/O. 3/8.5, 5.Gordic 
Jihlava 2/9.5 atd.

(MIČ)

35) Mladí šachisté z Náměště úspěšní v Lize mládeže Vysočiny
Ve Žďáru nad Sázavou se uskutečnil 2.turnaj ze seriálu 8 šachových turnajů pro mládež do 15 let pod názvem „Liga mládeže 
Vysočiny“. Druhého turnaje se 21.listopadu zúčastnila početná výprava z Náměště – Rudolf Zezula, Martin Homola a David 
Mičulka v nejmladší kategorii H9, Tomáš Homola v H13 a Jitka Košutová v D13, která uspěla a po náledí si domů odvezla 5 
diplomů. I celková účast byla vyšší než v 1.turnaji – hrálo 69 dětí z celé Vysočiny.
 
Pořadatelé po připomínkách ohledně věkových kategorií rozdali diplomy prvním třem v H9 za první turnaj. Tam zvítězil náměšťský 
Rudolf Zezula. David Mičulka byl na 1.turnaji před 7 týdny na 4.místě v H9, takže diplom nedostal. Vynahradil si to tentokrát, uhrál 5 
bodů ze 7 partií, když v posledním kole porazil celkového vítěze prvního turnaje Hurycha, který se po hrubé chybě ihned vzdal. David 
vyhrál kategorii H9, mezi 16 hráči v této kategorii obsadila Náměšť kompletně stupně vítězů, když Martin Homola se umístil po 
bojovném výkonu na 2.místě (uhrál navíc 3.výkonnostní třídu) a Ruda Zezula, kterému se nevydařilo všechno podle představ, byl 
třetí. Tomáš Homola hrál taky výborně a tak se všichni kluci umístili v první třetině celkové tabulky. Jitka Košutová hrála velmi dobře 
a odvezla si diplom za 2.místo v kategorii D13.
 
Celkové pořadí 2.turnaje : 1.Škoda 7 bodů (Bedřichov),  2.Kocourková 6 (Havlíčkův Brod),  3.Němec 6 (Bedřichov),  ... 12.David 
Mičulka 5, 17.Tomáš Homola a 19.Martin Homola oba 4,5, 23.Rudolf Zezula 4, 46.Jitka Košutová 3 (všichni Náměšť), ... celkem 69 
účastníků.

Kategorie H9: 1.David Mičulka 5, 2.Martin Homola 4,5, 3.Rudolf Zezula 4. Kategorie D13: 1.Kocourková 6, 2.Jitka Košutová 3, 
3.Melounová 2.

(MIČ)
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36) Náměšť vyhrála v Brně a ujala se vedení v 2.lize
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou sehráli 3.kolo 2.ligy proti dosud vedoucímu týmu tabulky, ŠK 64 Brno, bez 2 nejsilnějších 
hráčů družstva. V těžkém utkání Náměšť vybojovala po 6 hodinách hry nejtěsnější vítězství.
 
David Kaňovský se účastnil tréninkového tábora talentované mládeže v Praze, Zdeněk Krčmář den před zápasem onemocněl. Bez 
těchto dvou mistrů byl zápas těžký. První partie byla dohrána po 3,5 hodině hry. Debutující Jiří Horák postupně utahoval šrouby proti 
Zejdovi a partii zakončil nádhernou obětí věže. David Kruml zneutralizoval „černého koně“ soupeře – mistra Čížka – a partie skončila 
remízou. David Brychta získal proti Novému prostorovou převahu, ale při snaze prorazit spotřeboval hodně času a po chybě v časové 
tísni Brňané vyrovnali. Pavel Dittrich přešel  s Čápem do vyrovnané koncovky těžkých figur,  kde se mu podařilo soupeře skvěle 
vymanévrovat a donutit jej složit zbraně. Náměšť vedla 2,5:1,5 v době, kdy skončily časové tísně. 

Eva Kulovaná stála celou partii s mistrem Marešem lépe, v časové tísni se pozice značně přiostřila a Eva dostala nabídku remízy. 
Jelikož bylo po časovce, byly zhodnoceny ostatní partie a rozhodnuto, že Petr Bělohlávek nabídne remízu mistru Spodnému v partii, 
ve které se v časové tísni pozice zjednodušila tak, že se o výhru nemohl pokoušet ani jeden ze soupeřů. Spodný přijal a poté přijala 
remis i Eva ve vedlejší partii. Petru Mičulkovi se nepodařilo najít proti Sedláčkovi ve střední hře správný plán a horší koncovku 
nezachránil. Stav byl 3,5:3,5 a o výsledku celého zápasu rozhodoval výsledek partie Honzy Tesaře proti Sládkovi. V době, kdy byly 
na prvních 2 stolech přijaty remízy, stál jasně na výhru a kalkulovalo se s tím, že přijetí těchto remíz je nejlepší cesta k vítězství 
v zápase. V nezvyklé pozici se soupeř bránil zuby nehty a místy to vypadalo, že se vyhrát nepodaří. Honza se ale opět ukázal jako 
zkušený  rutinér  a  výhru  vydoloval.  To,  co  se  loni  Náměšti  nedařilo  v  1.lize,  se  už  snad  naučila.  Zápasová  taktika  vedla 
k nejtěsnějšímu vítězství. Jelikož družstva na prvních 3 místech tabulky neuspěla, vedení se ujala Náměšť.
 
Výsledky 3.kola: ŠK 64 Brno - TJ Náměšť nad Oslavou 3,5:4,5, SPgš+G Znojmo - Sokol Bedřichov 4:4 !, Gordic Jihlava – Duras 
BVK Brno B 6:2 !, TJ Znojmo – Univerzita Brno 4:4, Duras BVK Brno C – TJ Žďas Žďár 4:4 !, Orel Ořechov – Sokol Bzenec 7:1.

 Pořadí po 3.kole:  1.TJ Náměšť n/O. 5 bodů / skóre 13,0, 2.Gordic Jihlava 4/15,5, 3.SPgš+G Znojmo 4/15.0, 4.ŠK 64 Brno 4/13,5, 
5.Duras BVK Brno B 4/12,0,  6.Orel Ořechov 3/14,5 atd.

(MIČ)
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37) Šachisté v Plzni
Poslední listopadovou sobotu se v Plzni uskutečnil 7.ročník turnaje v rapid šachu Pilsner Urquell Open. Vysoký cenový fond s 
1.cenou 6000 Kč přilákal na start 3 mezinárodní velmistry, 3 mezinárodní mistry, 4 mistry, řadu kandidátů mistra a nespočet 
hráčů s 1.-4.výkonnostní třídou. V 92-členném startovním poli se neztratili ani 3 zástupci Náměště – David Kaňovský, Petr 
Bělohlávek a Petr Mičulka.
 
V turnaji hraném na 7 kol švýcarským systémem s tempem 2x25 minut se David Kaňovský usadil na předních šachovnicích. Podařilo 
se mu remizovat s velmistrem Štočkem a po 6.kole měl na kontě 4 výhry a 2 remízy. V případě výhry v posledním kole mohl obsadit 
skvělé 3.místo, partie se však nevydařila a David poprvé prohrál. I tak může být s výsledným 8.místem navýsost spokojen, protože 
sehrál řadu obsažných partií s velmi silnými soupeři. Petr Mičulka si zahrál s dalším velmistrem, Vološinem, ale bez úspěchu. Dále 
prohrál kvůli horšímu času ještě jednu partii, ale zbývajících 5 vyhrál, takže i on může být naprosto spokojen s 15.místem i s úrovní 
partií, zejména v druhé polovině turnaje. Petru Bělohlávkovi se tentokrát nevydařilo vše podle představ. Těžko se prokousával přes 
sice teoreticky slabší,  ale  houževnaté  soupeře.  Po dobrém finiši  zaznamenal  celkem 3 výhry,  2 remízy a 2  prohry a  dosáhl na 
35.místo. Náměšťští šachisté si z turnaje hraného v reprezentativních prostorách plzeňského pivovaru odvezli dobré dojmy i ceny.

 Celkové pořadí : 1.Neuman 6,5(7),  2.Lechtýnský a 3.Pa.Novák 6,  4.Štoček,  5.Vološin,  6.I.Příborský a 7.Svoboda všichni  5,5, 
8.David Kaňovský 5, ... 15.Petr Mičulka 5, ... 35.Petr Bělohlávek 4, ... celkem 92 hráčů.

(MIČ) 

Kaňovský – Štoček
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38) Náměšti se nevydařil zápas
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou, čerství lídři tabulky 2.ligy, zavítali k 4.kolu do Jihlavy k zápasu proti Bedřichovu. Přestože 
byla Náměšť oslabena, byla favoritem. Zápas se však vůbec nevydařil.
 
Petr Krátký spolu s Widerlechnerem nevybočili během partie z rovnováhy a tak došlo k remíze. David Kaňovský vůbec neměl svůj 
den. Partie proti Tůmovi se mu nepovedla, soupeř využil nabídnuté šance a připsal si cenný skalp. Petr Bělohlávek postupně zvětšoval 
výhodu proti Šenkýřovi, po hrubé chybě ve střední hře však měl trumfy v rukou soupeř. Ve vrcholné časové tísni obou soupeřů však 
Šenkýř překročil čas a Petr tak vybojoval cenný bod. Petr Mičulka přemýšlel, jak proměnit výhodu v partii proti Jelínkovi na výhru. 
Spotřeboval však hodně času a v časové tísni hrubou chybou ztratil figuru. Domácí vedli 2,5 : 1,5. 
Ostatní náměšťáci se pak snažili  lámat vyrovnané pozice. David Kruml stál výborně proti Sýkorovi, pak si však partii zkomplikoval a 
vypadalo to všelijak.  Po časovce David dotáhl partii  s přehledem k výhře a vyrovnal.  Pavel Dittrich dostal od Bělouška nabídku 
remízy, musel však bojovat dál. Ani jeden ze soupeřů se chyby nedopustil a tak byl po smírném výsledku stav 3 : 3. Eva Kulovaná se 
ve střední hře proti Jurkovi vyhýbala opakování tahů a remíze, protože družstvo potřebovalo výhru. Přešla však do horší koncovky a 
neubránila ji. V poslední dohrávané partii se Honza Tesař pokoušel proti Strnadovi o nemožné. Při silně zredukovaném materiálu 
musel vyhrát, aby Náměšť aspoň remizovala. Přes veškeré úsilí se musel spokojit s remízou a Náměšť nejtěsněji prohrála. Jak se 
ukazuje, soutěž je letos velmi vyrovnaná a postoupit bude velmi těžké.
 

Výsledky 4.kola: Sokol Bedřichov - TJ Náměšť nad Oslavou 4,5:3,5!, Sokol Bzenec – ŠK 64 Brno 5:3!, Duras BVK Brno B – 
Orel Ořechov 4:4!, TJ Žďas Žďár – Gordic Jihlava 3,5:4,5 (jediný zápas, ve kterém vícebodový tým vyhrál), Univerzita Brno – Duras 
BVK Brno C 2:6!, SPgš+G Znojmo – TJ Znojmo 4:4!.

 

Pořadí po 4.kole: 1.Gordic Jihlava 6 bodů/skóre 20,0, 2.SPgš+G Znojmo 5/19,0, 3.TJ Náměšť n/O. 5/16,5, 4.Duras BVK Brno B 
5/16,0,  5.Sokol Bedřichov 5/15,5, 6.Orel Ořechov 4/18,5, 7.ŠK 64 Brno 4/16,5, 8.Sokol Bzenec 4/14,0, 9.Duras BVK Brno C 3/15,5, 
10.TJ Žďas Žďár 3/13,5, 11.Univerzita Brno 2/13,5, 12.TJ Znojmo 2/13,5.

(MIČ)

39) Šachový turnaj o pohádkové ceny
DDM Náměšť nad Oslavou uspořádal pro děti do 15 let turnaj, ve kterém vítězové jednotlivých věkových kategorií dostali 
perníkovou chaloupku. Ředitel turnaje Petr Krátký je předal Petru Mudrovi (Tetčice) v kategorii H15, Honzovi Suchému 
(Svratka) v H13, Jánu Oršulovi (Náměšť) v H11, Janu Vaverkovi (Zastávka) v H9 a Janě Skálové (Telč) v kategorii D (dívky). 
Rozhodčí Štefan Paulenda nemusel řešit žádné spory, byť náměšťský Dům dětí a mládeže pod náporem 55 dětí z 10 oddílů 
praskal ve švech. 
 První 3 v každé kategorii získali kromě diplomu i věcné ceny, z náměšťských hráčů se kromě Honzy Oršuly radovali Aleš Horký (3. 
v H15), David Mičulka (2. v H9) a Martin Homola (3. v H9). V rámci celého 55-členného startovního pole se 13 náměšťských hráčů 
umístilo takto : 3.Aleš Horký (H15, 5,5 bodu ze 7 partií), 8.David Mičulka (nejmladší hráč H9, 5 bodů), 11.Martin Homola (H9, 5), 
15.Josef Žák (H13, 4), 18.Ján Oršula (H11, 4), 22.Rudolf Zezula (H9, 4), 28.Tomáš Homola (H13, 3,5), 33.Boleslav Stuchlík (H13, 
3), 36.Kristián Hruban (H11, 3), 41.Martin Bouček (H9, 3), 44.Jiří Žák (H13, 2,5), 51.Tomáš Košut (H9, 2) a 52.Damián Hruban (H9, 
2). Cenu v podobě perníku si odnesli všichni zúčastnění.

(MIČ)

40) Šachisté v Jeseníkách
V hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou se uskutečnil již XII.ročník tradičního rapid turnaje „O losinského kapra“. 
Vedle plzeňského turnaje asi nejvyšší cenový fond v rapid turnaji v ČR přilákal na start 1 mezinárodního velmistra, 10 mistrů 
a 2 ženské mistryně. Turnaje s účastí 140 šachistů se zúčastnila i výprava z Náměště – Eva Kulovaná, Petr Bělohlávek a Petr a 
David Mičulkovi.
 V turnaji hraném na 9 kol švýcarským systémem s tempem 2x20 minut se nejlépe dařilo Petru Bělohlávkovi. Získal 6,5 bodu a 
umístil se na výborném 12.místě. Eva Kulovaná hrála taky skvěle, ale prohra v posledním kole ji shodila na 26.místo s 5,5 body. I Petr 
Mičulka měl nahráno na dobrý výsledek, ale poslední kola se nevydařila a 5 bodů stačilo jen na 51.místo, s kterým rozhodně nemůže 
být spokojen. Nejmladší účastník turnaje, 6-letý David Mičulka, se mezi dospělými neztratil. Z 9 partií vyhrál 3 a ve zbývajících 
dlouho bojoval proti silným soupeřům, takže nasbíral mnoho nových zkušeností. Všichni náměšťáci vyhráli věcné ceny, objemem 
největší byla cena pro nejmladšího – velký batoh. Až v sobotu večer vyrazili šachisté na 200km cestu domů.

 Celkové pořadí : 1.Holemář 7,5(9), 2.Michenka 7,5, 3.Veselovski, 4.Karlík, 5.GM Meduna všichni 7, ...  12.Petr Bělohlávek 6,5, 
26.Eva Kulovaná 5,5, 51.Petr Mičulka 5, 125.David Mičulka 3, atd... celkem 140 hráčů.

(MIČ)
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41) Náměšť porazila Bzenec
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou hostili v 5.kole 2.ligy Sokol Bzenec. Domácí poprvé nastoupili s oběma mistry a byli favority. 
Lehké to ale neměli, letošní soutěž je velmi silná.
 
David Kruml dosáhl vyhrané pozice proti Jar.Horákovi. Při vědomí, že „všechny cesty vedou do Říma“, se však dopustil fatální chyby 
a situace se obrátila. Přestože David bojoval kvůli družstvu aspoň o remízu, soupeř šanci nepustil. Zdeněk Krčmář obětoval ve střední 
hře Symerskému kvalitu, „oholil“ králi pěšcovou obranu a vyrovnal.  Petr Bělohlávek sehrál  proti Sochnovi hororovou partii.  Při 
špatné pozici měl navíc téměř neutahatelnou časovou tíseň. Na šachovnici se však děly věci  nevídané, Petrovi se partii  podařilo 
zkomplikovat a ještě se v ní orientovat lépe než soupeř. Když skončila časovka, protivník složil zbraně. Pavel Dittrich hraje bílými 
figurami  skvěle.  Tentokrát  to  odnesl  Vrtal,  který  stál  krok  za  krokem  hůře  a  hůře,  až  to  nemohl  unést.  Petr  Mičulka  přešel 
s Klennerem do trochu horší koncovky. Jakoby se zalekl možnosti „jen“ remizovat, zahrál ostřejší plán, ale soupeř byl připraven a 
Petrův plán vyvrátil. Do Evy Kulované se literát Kalendovský pustil ostře. Vycházka jeho krále zaručovala pozici zajímavost, Eva se 
však orientovala lépe.  Zkonzumovala ve střední hře figuru a šla na maty.  Zvýšila  vedení Náměště na 4:2 a pouhá půlka stačila 
k vítězství v zápase.
Honza Tesař  dosáhl  vyhrané  pozice proti  Vratislavskému.  Když  začal  v dámské koncovce  tápat,  nemoha najít  vyhrávající  plán, 
rozhodl se kapitán neriskovat a nařídil Honzovi nabídnout remízu. Soupeř přijal, Náměšť měla jistou výhru a David Kaňovský mohl 
bojovat s klidem. Měl v koncovce převahu, Věchet se však bránil zuby nehty a kladl před Davida stále nové problémy. David se jimi 
prokousával  dál  a  dál,  výhry  mu nedovolil  dosáhnout nedostatek času  a musel  se  spokojit  s remízou.  Konečný účet  zápasu byl 
zarovnán na 5:3 pro Náměšť.
 

Výsledky 5.kola: TJ Náměšť nad Oslavou – Sokol Bzenec 5:3, ŠK 64 Brno - Duras BVK Brno B 3:5, Orel Ořechov - TJ Žďas 
Žďár 2:6, Gordic Jihlava - Univerzita Brno 4,5:3,5, Duras BVK Brno C - SPgš+G Znojmo 2,5:5,5, TJ Znojmo – Sokol Bedřichov 4:4.

 

Pořadí po 5.kole: 1.Gordic Jihlava 8 bodů/skóre 24,5, 2.SPgš+G Znojmo 7/24,5, 3.TJ Náměšť n/O. 7/21,5, 4.Duras BVK Brno B 
7/21,0,  5.Sokol Bedřichov 6/19,5, 6.TJ Žďas Žďár 5/19,5, 7.Orel Ořechov 4/20,5, 8.ŠK 64 Brno 4/19,5, 9.Sokol Bzenec 4/17,0, 
10.Duras BVK Brno C 3/18,0, 11.TJ Znojmo 3/17,5, 12.Univerzita Brno 2/17,0.

(MIČ)
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