
2005 :

42) Sedm dětí z Náměště se zúčastnilo pátého turnaje Ligy Vysočiny 
Žďár nad Sázavou uspořádal již 5.turnaj Ligy Vysočiny mládeže. Mezi 73 mladými šachisty do 15 let hrálo i 7 dětí z DDM 
Náměšť nad Oslavou.
 
Nejlépe si vedla trojice Martin Homola, David Mičulka a Rudolf Zezula,  která podala výborný výkon. Všichni hráli v nejmladší 
kategorii, kde jim „vypálil rybník“ Jakub Půlpán z Chrudimi. Martin Homola skončil na výborném druhém místě, o 3.-5.místě v této 
kategorii rozhodly jen „milimetrové“ rozdíly. Radoval se Richard Novotný z Dukovan, který dostal diplom za 3.místo, zatímco David 
Mičulka a Rudolf Zezula se 4. a 5.místem odjeli s prázdnou, ale spokojení, protože tentokrát si zahráli proti velmi silným soupeřům. 
Náměšťská trojice je vzácně vyrovnaná, i ve vzájemných partiích se po bojích rozešli smírně. Vytáhla se i Jitka Košutová, která 
získala 4 body a 2.místo ve své věkové kategorii. Tomáš Košut měl katastrofální úvod, ale pak bojoval a dosáhl slušný výsledek, i 
když tentokrát se k medailovým místům ve své věkové kategorii nepřiblížil. Pátým náměšťákem v nejmladší chlapecké kategorii byl 
Martin Bouček, kterému nevyšel  úvod, ale nevzdával se a v závěru vybojoval  pěkný výsledek. Jánu Oršulovi se v sobotu vůbec 
nedařilo, takže v dalším turnaji bude určitě chtít uhrát lepší výsledek.
 
Celkové pořadí 5.turnaje : 1.Mrazík 6,5 bodu, 2.Škoda a 3.Čermák po 6, ... náměšťáci : 19.Martin Homola 4,5, 23.David Mičulka 
4, 24.Rudolf Zezula 4, 32.Jitka Košutová 4, 51.Martin Bouček 3, 53.Tomáš Košut 3, 59.Ján Oršula 2,5, ... celkem 73 účastníků.
 Kategorie H9: 1.Půlpán 5, 2.Martin Homola 4,5, 3.Richard Novotný 4, 4.David Mičulka 4, 5.Rudolf Zezula 4, 13.Martin Bouček 3, 
15.Tomáš Košut 3. Kategorie D13: 2.Jitka Košutová 4. Kategorie H11: 16.Ján Oršula 2,5.

(MIČ)

43) Černí si málem „neškrtli“
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou hráli 6.kolo 2.ligy v Brně proti Durasu B. Souboj třetího se čtvrtým týmem tabulky probíhal 
na ostří nože, remízou neskončila ani jedna z 8 partií.
 
Náměšť měla skvělý úvod zápasu. Už po 2 hodinách hry se radovala Eva Kulovaná z výhry nad Nepomuckým, který hrál svou 
oblíbenou Svešnikovovu variantu. Eva se na něj dobře připravila, do 20.tahu hrála stejnou variantu loni v létě proti reprezentantce 
Srbska na ME juniorek, i tuto partii vyhrála. Konečně se chytil David Brychta, kterému se zatím moc nedařilo. Strategicky přehrál 
Mudru  a rozhodl  ještě  před časovými  tísněmi.  Zdeněk  Krčmář  zvolil  pevnou výstavbu  proti  Lackovi  a  soupeřův  pokus o útok 
metodicky vyvrátil. Zdeněk má skvělou bilanci 3 bodů ze 3 partií a s dvěma mistry na K (Kaňovský, Krčmář) je Náměšť hodně silná. 
David Kruml získal proti P.Tomešovi pěšce a pak ho šel matit. Náměšť vedla nečekaně hladce 4:0 (!) a pouhá půlka bodu (jedna 
remíza) ze zbývajících 4 partií postačovala k výhře v celém zápase.
 
Zápasy družstev, hrané na 8 šachovnicích, mají svá ustálená pravidla. Za jednotlivé týmy nastupují hráči v pořadí, v jakém jsou 
uvedeni  na soupisce (8 hráčů základní sestavy a náhradníci s určením pořadí,  nejvýše 20 jmen).  Pokud někdo chybí,  pořadí se  
posouvá. Takto se sestaví na každé straně 8 jmen a proti sobě hrají první s prvním, druhý s druhým atd. Barvy se střídají tak, že na  
lichých šachovnicích mají bílé figury domácí, na sudých mají bílé hosté. Každá dvojice může svou partii hrát nejdéle 6 hodin. Nejprve  
musí každý během svých 2 hodin na rozmyšlenou (speciální šachové hodiny zajišťují, že čas běží jen tomu, kdo je na tahu) musí učinit  
40  tahů  a  pak  se  každému  přidá  1  hodina  na  sehrání  zbytku  partie.  Ten,  kdo  ze  soupeřů  spotřebuje  dříve  své  3  hodiny  na  
rozmyšlenou, prohrává, pokud se již dříve nerozhodlo na šachovnici. V zápase Duras – Náměšť byly po 3 3/4 hodinách hry skončeny  
partie na 2., 4., 6. a 8. desce (šachovnici). V těchto 4 partiích vyhráli bílí. Brněnští, mající na sudých deskách černé, si ani „neškrtli“.  
Jak už bylo možno se někde dočíst, šachy jsou prý rasistický sport. Hrají bílí  proti černým, navíc bílí začínají. Bylo to myšleno  
s humorem, vždyť šachista je v jedné partii bílý a v další partii je zase černý. Přesto se dá hovořit o výhodě bílých (figur). Podle  
dlouhodobých statistik dosahují bílí asi 55% bodů, to je mírně přes polovinu, je to podobné jako je pravděpodobnost, že novorozenec  
bude děvče. Ale je to skoro napůl. A, světe, div se, jednobarevný trend bílých pokračoval! 
 
Petr Bělohlávek (černý) nezvládl jemnosti Najdorfovy sicilské a musel se vzdát Burešovi. Pavel Dittrich (černý) v časovce zkazil 
trochu lepší pozici s Červeným a překročil čas. Po 4 hodinách hry a dalších 2 výhrách bílých se stav zkorigoval na 4:2 pro Náměšť a 
toužebně chybějící půlka byla ještě daleko. Ještě další dvě hodiny bojovali náměšťští černí proti brněnským bílým. David Kaňovský 
(černý) sehrál proti Vyskočilovi těžkou strategickou partii, ale soupeř dokázal, že jeho střelec je silnější než Davidův jezdec, a skóre 
bílí : černí se zvýšilo na 7:0 a stav utkání byl už jen 4:3 pro Náměšť. Poslední partie zůstala symbolicky na kapitány. Petr Mičulka již 
po 4 hodinách nabídl Z.Tomešovi remízu, protože věděl, že stačí k vítězství družstva. Totéž věděl i kapitán domácích, proto ji nesměl 
přijmout. Brněnský kapitán v koncovce prošel mimo vyhrávající pokračování, Petr se snažil vytvářet ve věžové koncovce jakékoliv 
protišance.  Tomeš, vyhýbající  se remízovým variantám, musel riskovat  a posléze přepjal  strunu. Petr (černý)  věžovou koncovku 
vyhrál  a díky porušení „pravidla“ tohoto zápasu mohla Náměšť slavit důležitou výhru 5:3. V souboji prvního s druhým porazilo 
Znojmo Jihlavu a tak se Náměšť posunula na 2.místo (jen horší skóre) právě za Znojmo. S ním se ještě utká, takže to, jak naloží se 
šancí na postup, je opět v rukou náměšťských šachistů.
 Výsledky 6.kola:  Duras  BVK Brno B -  TJ Náměšť  nad Oslavou 3:5  !,  SPgš+Š Znojmo – Gordic  Jihlava  4,5:3,5 !,  Sokol 
Bedřichov – Sokol Bzenec 3,5:4,5, TJ Žďas Žďár – ŠK 64 Brno 4:4, Univerzita Brno – Orel Ořechov 3,5:4,5, TJ Znojmo – Duras 
BVK Brno C 3:5.
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 Pořadí po 6.kole: 1.SPgš+G Znojmo 9 bodů/skóre 29,0, 2.TJ Náměšť n/O. 9/26,5, 3.Gordic Jihlava 8/28,0, 4.Duras BVK Brno B 
7/24,0, 5.Orel  Ořechov 6/25,0, 6.TJ Žďas Žďár 6/23,5, 7.Sokol Bedřichov 6/23,0, 8.Sokol Bzenec 6/21,5, 9.ŠK 64 Brno 5/23,5, 
10.Duras BVK Brno C 5/23,0, 11.TJ Znojmo 3/20,5, 12.Univerzita Brno 2/20,5. (MIČ)

44) Das war eine schöne Partie !
Do převážně německy a částečně také rusky se dorozumívajících Mariánských Lázní zavítala ve dnech 22. – 29. ledna čtveřice 
členů našeho oddílu aby si zahrála na posledním ze sedmi mezinárodních šachových festivalů pořádaných pardubickou 
agenturou AVE-KONTAKT v rámci seriálu CZECH TOUR 2004/2005. Po Znojmu, Pardubicích, Olomouci, Havl. 
Brodu,Liberci a Praze se i zde půldruhé stovky šachistů utkalo ve dvou uzavřených mistrovských turnajích a v openu hraném 
švýcarem na 9 kol. Mezi účastníky se objevili 2 velmistři, 7 IM a 8 FM, v neposlední řadě také pěkná 22letá WGM Sergejeva 
z Kazachstánu. V openu, ve kterém byli v převaze zahraniční účastníci, jsme měli tedy 4 želízka.

 Skvěle zahájil turnaj nejlepší z nás – dvanáctý nasazený Petr Bělohlávek. V prvních třech kolech deklasoval postupně Třetinu, Rusa 
Potyavina a Tejkala, takže v rozlosování čtvrtého kola se objevil na první desce proti nasazené jedničce – bulharskému velmistru 
Popchevovi (foto v příloze). Vzhledem k tomu, že ranní vstávání (hrálo se v 9:00) nepatří k Petrovým silným stránkám, dá se ještě 7 
minut darovaných soupeři považovat za úspěch, na konci partie (v příloze) však čas citelně chyběl (hrálo se FIDE prosazovaným 
tempem 90´ + 30´´) a Milko jistě dobře věděl, proč nabízí po 44 tahu remízu (Fritz na hotelu nám ukázal +- 1,90). V pátém kole hrál 
Petr ještě  na první desce a  remizoval  s houževnatým Valentou,  pak však přišly dvě nešťastné partie  s Kozákem a dvanáctiletou 
polskou nadějí Strzemieckim a bylo po nadějích na umístění ve špici. Mladí Poláci, kterých bylo na turnaji několik v péči ruského 
trenéra zařízli pár dobrých hráčů (i slabých, přikládám svou partii s Matuszewskim, také dvanáctiletým). Remíza v osmém a bod 
v posledním kole už jen vylepšily Petrovu pozici na celkové 18. místo.

 Naše dvojka Honza Tesař byl nasazený jako 31. Po vítězstvích se dvěma germány přišla ve třetím kole porážka od FM Grosse (2306) 
a ve čtvrtém Honza neudržel nadějnou pozici s ing. Kopeckým. V dalších 4 kolech udělal Jenda 3 body a sahal ještě po skvělém 
umístění, porážka v posledním kole s nebezpečným Němcem Braunem ho však srazila na konečné 39. místo.

 Další naše naděje Tomáš Lampíř jel do Mariánek nejen oslavit své osmnáctiny ale hlavně si vylepšit své poddvoutisícové FIDE ELO. 
Měl však neskutečnou smůlu na soupeře – Swiss Manager mu přisoudil pouze dva FIDE elisty se kterými navíc ještě prohrál a tak i  
když Tom uhrál stejně jako Jenda 5 bodů a jako jediný z naší výpravy skončil lépe než předpokládalo jeho nasazení (55. – 49.), cíl 
splněn nebyl.

 Pisatel těchto řádků jel do slavných lázní především za účelem rehabilitace po operaci kyčle, bublinky ve vířivkách mu asi vyhnaly 
z hlavy veškerou šachovou invenci, takže tři bodíky a ve spojení s Olexákem uhrané ubohoučké FIDE ELO nepovažuje za neúspěch. 

 Za zmínku stojí i pěkný výkon třebíčského šachisty Mirka Michálka, mimochodem šéfa sekce korespondenčního šachu při ŠSČR, 
který uhrál v Mariánkách 50% a sympatické FIDE ELO okolo 2040. 

 Mimo hlavní turnaje byly součástí festivalu také dva jednodenní turnaje. Turnaj Rapid 2005, který proběhl v neděli 22. ledna byl 
sehrán „švýcarským systémem“ na 7 kol. Zúčastnilo se 54 šachistů, z nichž většina hrála v hlavních turnajích. Ve středu 25. ledna 
sehráli  zájemci  turnaj  v bleskovém  šachu.  Podrobné  výsledky  včetně  partií  najdete  na  www.avekont.cz/marianky/.   (M.  Horák 
senior) 
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Bělohlávek - Popchev

45)  Malí  šachisté  ZŠ  Husova  z Náměště  postupují  z kraje  na 
„republiku“ !
Pořadatelé z jihlavského gymnázia v čele s ředitelem turnaje PaedDr.Emanuelem Hurychem uspořádali krajské kolo přeboru 
škol v šachu 4-členných družstev ve 3 kategoriích – střední školy, 2.stupeň ZŠ (6.-9.třída) a 1.stupeň ZŠ (1.-5.třída). V každé 
věkové  kategorii  se  bojovalo  o  2  postupová  místa  do  republikového  přeboru.  V nejmladší  kategorii  1.-5.třída  úspěšně 
vybojovali postup malí šachisté ze ZŠ Husova z Náměště nad Oslavou.

 Nejmladší kategorie byla vymezena ročníky narození 1993-1998 a současně 1.-5.třídou stejné ZŠ. Zatímco většina škol vyslala do 
soutěže zkušené hráče narozené v letech 1993-94, náměšťská ZŠ Husova ve složení Rudolf Zezula (1995, 3.A),  Martin Homola 
(1995, 4.B), David Mičulka (1998, 1.B), Jitka Košutová (1993, 5.B) a náhradník Tomáš Košut (1996, 2.B) byla v průměru jasně 
nejmladší ze všech a prvňák David byl nejmladší z celé stovky šachistů, bojujících v prostorné tělocvičně jihlavského gymnázia. Osm 
družstev nejmladší kategorie se utkalo každé s každým, prvním kritériem pro pořadí bylo skóre ze všech partií (tzv.olympijský systém 
– stejně se hrají šachové olympiády družstev). Každý z hráčů odehrál během půldne 7 namáhavých partií s tempem 20 minut na celou 
partii pro každého hráče.

 Náměšťští benjamínci byli svým vedoucím psychicky připravováni na to, že do Jihlavy přijeli vyhrát a hned od prvního kola se ujali 
vedení. Po výhrách 4:0, 3:1, 4:0 a 3:1 v prvních 4 kolech remizovali s Moravskými Budějovicemi 2:2 (skončily poslední !) a po 5.kole 
se tak na Náměšť bodově dotáhla ZŠ Wolkerova z Havlíčkova Brodu (ročníky 1993, 1994, 1993 a 1994). V předposledním kole 
náměšťská ZŠ Husova porazila ZŠ Na Pražské Pelhřimov (skončila celkově 3.) v poměru 3,5 : 0,5 (jedinou remízu zaznamenal Ruda 
Zezula, který byl na konci turnaje vyhlášen nejlepším hráčem na 1.šachovnici, ostatní své partie vyhráli) a protože ZŠ z Havlíčkova 
Brodu vyhrála jen 3:1, před posledním kolem měla Husova náskok 0,5 bodu a ve vzájemném zápase s Wolkerovou jí stačila remíza 
2:2 k celkovému prvenství. Zápas posledního kola se však Náměšti vůbec nevydařil. U mladších hráčů se dostavila únava z náročného 
turnaje a především zkušenost a síla soupeřů způsobily porážku 1:3. ZŠ Husova z Náměště nad Oslavou, která vévodila 1.pořadí 
během celého turnaje, byla předstižena až „na cílové pásce“,  což se zračilo zklamáním v tvářích celého družstva při vyhlašování 
vítězů. Mladí šachisté z Náměště však nemusejí být smutní, protože všichni bez výjimky podali výkon na „jedničku“. Kamarádům 
z Havlíčkova Brodu mohou porážku oplatit ve dnech 12.-13.4., protože se spolu s nimi probojovali do republikového finále.

 Celkové pořadí krajského kola 1.stupně ZŠ :

1.ZŠ  Wolkerova,  Havl.Brod  22  bodů,  2.ZŠ  Husova,  Náměšť  n.Osl.  20,5  (obě  družstva  si  vybojovala  postup  do 
celorepublikového finále), 3.ZŠ Na Pražské, Pelhřimov 17,5, 4.ZŠ Habry 12,5, 5.ZŠ Sokolovská, Vel.Meziříčí 11, 6.ZŠ Březinova, 
Jihlava 10,5, 7.ZŠ Hálkova, Humpolec 9,5, 8.ZŠ Havlíčkova, Mor.Budějovice 8,5.

 Výsledky „potěru“ ZŠ Husova z Náměště : Rudolf Zezula 5,5 bodu (7 partií), Martin Homola 4 (7), David Mičulka 5 (7), Jitka 
Košutová 4 (4) a Tomáš Košut 2 (3). První tři odehráli všechny partie, na 4.šachovnici se střídali sourozenci Košutovi. Kromě Jitky 
mohou všichni ve stejné kategorii 1.stupeň ZŠ startovat i v příštím roce, někteří i více let. RNDr.Bohuslavu Bařinovi, řediteli ZŠ 
Husova v Náměšti nad Oslavou, mohou jiné školy k šikovným žákům blahopřát.
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(MIČ) 

46) Náměšť „s odřenýma ušima“ porazila Žďár
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou hostili v 7.kole 2.ligy tradičního rivala – TJ Žďas Žďár nad Sázavou. Domácí se museli 
obejít bez Evy Kulované, která dva dny před zápasem onemocněla, a Davida Brychty, který zápolí v Praze se zkouškami. Ani 
hosté nepřijeli v nejsilnější sestavě, ale Žďár disponuje širší základnou silných hráčů.
 
David Kaňovský ztrestal Celého za oslabení královského křídla ve Španělské hře a brzy jej donutil vzdát. Honza Tesař s Pavlišem 
zjednodušili pozici tak, že na výhru nemohl pomýšlet ani jeden z nich. Zdeněk Krčmář stál ze zahájení proti Večeřovi podezřele, ale 
postupně přetavil horší pozici na lepší a po závěrečném gongu v podobě oběti věže zvýšil  vedení Náměště.  David Kruml bílými 
figurami nevytěžil výhodu proti Bílkovi a ve vyrovnané pozici udělal neopatrný tah věží. Soupeř se nenechal dlouho pobízet a udělal 
Davidovi z pozice kůlničku na dříví. Letošní premiéry v Áčku se skvěle zhostil Tomáš Lampíř. Proti Svobodovi vystavěl kamennou 
zeď a po nepřesnosti soupeře získal kvalitu. Soupeř mohl ještě vzdorovat kvůli Tomášovu špatnému střelci, ale nastavením věže 
vystavil svému králi úmrtní list. Náměšť vedla 3,5 : 1,5 a pouhý bod ze 3 zbývajících partií jí stačil k vítězství v zápase. Zdálo se, že 
tento cíl bude vysoce překročen, protože probíhaly časové tísně a všichni tři – Bělohlávek, Dittrich i Mičulka – bojovali o výhry ve 
svých partiích a odhad celkového výsledku byl tak 6:2 pro domácí. Ale jak byly tyto předpoklady mylné!
Pavel  Dittrich postavil  silnou pozici  proti  Vašutovi,  který měl  krále  ve středu šachovnice.  Chtělo to odvážně obětovat  figuru  a 
dopočítat vyhrávající variantu do konce. Pavel měl ale tentokrát příliš málo času, hrál na jistotu a po několika nepřesnostech se soupeř 
vyvlíkl  z nepříjemností,  pozici  otočil  a  přinutil  Pavla  vyvěsit  bílý  prapor.  Petr  Bělohlávek  také  nevyužil  lepší  pozice  proti 
Krondráfovi,  soupeř v horší koncovce udržel remízu. Petr Mičulka v časové tísni znervózněl a po chybném ústupu králem musel 
místo o výhru těžce bojovat o remízu. Přešel do koncovky nestejných střelců, ve které mu Fišar umožnil studiovou oběť pěšce a 
přechod do remízové koncovky S+1P : S+3P, kde soupeř uznal marnost pokusů o výhru. Počítačový program Fritz 8 při rozboru 
závěrečné pozice zarputile tvrdí, že pozice je vyhraná, i když tomu tak není. Nikdo, ani počítač, není dokonalý. („Nobody is perfect“).  
Důležité  je,  že  Náměšť  nakonec  nejtěsněji  zvítězila.  V příštím   8.kole  jede  do  Brna  na  souboj  s poslední  Univerzitou.  Pozor, 
nepodceňovat! Vedoucí SPgš+G Znojmo ztratilo 3 body za remízy s 9., 11. a 12.týmem tabulky! V 9.kole nastane 20.3. „zápas 
pravdy“ Náměšť – SPgš Znojmo. Ani Jihlava a Duras nejsou bez šance na postup. Uspěje jen jeden, závěr ligy bude jistě napínavý.
 

Výsledky 7.kola: TJ Náměšť nad Oslavou – TJ Žďas Žďár 4,5:3,5, Orel Ořechov - SPgš+G Znojmo 3,5:4,5, Duras BVK Brno C - 
Sokol Bedřichov 5:3, Sokol Bzenec – Duras BVK Brno B 3:5, ŠK 64 Brno – Univerzita Brno 4,5:3,5, Gordic Jihlava – TJ Znojmo 
6:2.
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 Tabulka po 7.kole: 

1.SPgš+G Znojmo               7   4 3 0   33.5   11 

2.TJ Náměšť n/O.             7   5 1 1   31.0   11

3.Gordic Jihlava                   7   5 0 2   34.0   10

4.Duras BVK Brno B          7   4 1 2   29.0    9

5.Duras BVK Brno C          7   3 1 3   28.0    7

6.ŠK 64 Brno                      7   3 1 3   28.0    7

7.Orel Ořechov                    7   2 2 3   28.5    6

8.TJ Žďas Žďár n.S.            7   2 2 3   27.0    6

9.Sokol Bedřichov               7   2 2 3   26.0    6

10.Sokol Bzenec                  7   3 0 4   24.5    6

11.TJ Znojmo                      7   0 3 4   22.5    3

12.Univerzita Brno               7   0 2 5   24.0    2

(MIČ)

47) Náměšť jen remizovala s brněnskou Univerzitou
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou hráli v 8.kole 2.ligy těžký zápas v Brně proti houževnaté Univerzitě. David Kaňovský hrál ve 
stejném termínu Extraligu, domácí nastoupili v plné sestavě. Na všech 8 šachovnicích se rozpoutaly líté boje.
 
Zdeněk Krčmář se i s černými figurami snažil získat iniciativu proti Hladíkovi, při přechodu do vyrovnané koncovky byl zaznamenán 
smír. Honza Tesař stál proti Masákovi o chlup lépe, ale nějaká zřetelnější výhoda se nedostavila. David Kruml přešel s Handlem do 
dlouhé koncovky, kde se snažil uplatnit dvojici střelců. Ani tuto partii se  však nepodařilo dotáhnout do výhry. Petr Bělohlávek stál ve 
složité pozici lépe proti Uhmannovi, ale byl to nakonec soupeř, který se po Petrově chybě chopil otěží a poslal Univerzitu do vedení. 
Petr Krátký si proti Vaculíkové vypracoval výhodu, kterou obezřetně dotáhl do vyrovnání stavu zápasu na 2,5:2,5. 

Zbývající 3 partie se hrály skoro 6 hodin. Pavel Dittrich uplatnil ve věžové koncovce pěšce navíc, kterého získal ve střední hře proti 
Bakošovi. Petr Mičulka sehrál strategicky těžkou partii proti Čípovi, o čemž svědčí fakt, že během svých prvních 30 tahů nebyl vzat 
byť jeden kámen a na desce byli stále všichni pěšci a všechny figury. Petr pozici pokazil v posledních tazích časové tísně, soupeř se 
nezmýlil a vyrovnal. Osud utkání při stavu 3,5:3,5 závisel na výsledku partie Evy Kulované, která stála celou partii se Švehlou lépe. 
V koncovce stála na výhru, ale   ve složité koncovce spotřebovala příliš mnoho času. Pozice již jasně vyhraná nebyla a hrozilo, že 
může i prohrát na čas.  Nabídnutou remízu soupeř přijal a konečný stav byl  upraven na 4:4. Škoda Eviny partie,  ale riziko bylo 
v závěru neúměrně vysoké. Náměšť čeká v příštím kole veledůležitý zápas proti vedoucímu Znojmu.

 Výsledky 8.kola: Univerzita Brno - TJ Náměšť nad Oslavou 4:4, TJ Znojmo - Orel Ořechov 3:5, Duras BVK Brno C – Gordic 
Jihlava 3,5:4,5, TJ Žďas Žďár - Sokol Bzenec 4:4, SPgŠ+G Znojmo - ŠK 64 Brno 6:2, Sokol Bedřichov – Duras BVK Brno B 3,5:4,5.

 Pořadí po 8.kole:

1.SPgš+G Znojmo 13 bodů / skóre 39,5, 2.Gordic Jihlava 12 / 38,5,  3.TJ Náměšť/Osl. 12 / 35,0, 4.Duras BVK Brno B 11 / 33,5, 
5.Orel Ořechov 8 / 33,5, 6.Duras BVK Brno C 7 / 31,5, 7.TJ Žďas Žďár 7 / 31,0, 8.ŠK 64 Brno 7 / 30,0, 9.Sokol Bzenec 7 / 28,5, 
10.Sokol Bedřichov 6 / 29,5, 11.Univerzita Brno 3 / 28,0, 12.TJ Znojmo 3 / 25,5.

(MIČ)
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48) Náměšťští žáci opět na MČR!
                 Po roční přestávce bude mít náš ŠO díky Rudolfu Zezulovi, Davidu Mičulkovi, Anetě Zerzánkové a trenéru ing. 
Petru Mičulkovi opět své zastoupení v nejvyšší žákovské soutěži jednotlivců – Mistrovství ČR. To se letos uskuteční od 12. do 
19. března ve Zlatých Horách v Jeseníkách a v každé kategorii (do 10, 12, 14 a 16 let) se ho může zúčastnit jen 22 nejlepších, 
kteří prošli sítem kvalifikací vrcholících oddělenými Mistrovstvím Čech a Mistrovstvím Moravy a Slezska.

                Naši žáci se na MČR poprvé probojovali v r. 1995 (D. Kaňovský – Plzeň) a potom se pravidelně účastnili všech mistrovství 
až do roku 2003. Bylo to v r. 1996 ve Světlé n. Sáz., 1997 v Hradci Králové, 98 a 99 ve Světlé, 2000 v Rychnově, 2001 v Rosicích, 
2002 ve Frymburku a v roce 2003 na Seči. V historické tabulce zisku medailí na MČR, která se vede od roku 1991 je TJ + DDM 
Náměšť díky Davidu Kaňovskému (1 – 3 – 0) a Evě Kulované (2 – 3 – 0) mezi 75 evidovanými oddíly na lichotivém 9. místě. Kromě 
dvou výše jmenovaných se na Mistrovství probojovali z našeho oddílu ještě Petr Bělohlávek (Hradec, Světlá, Rychnov a Rosice), 
Jirka a Mirek Horákovi (Hradec).

                Letos tedy bude Náměšť opět zastoupena a vzhledem k rostoucímu zájmu náměšťské mládeže o šachy a kvalitě trenérské 
práce věřím, že v budoucnu to možná opět i medailově zacinká. A Vám borci v Jeseníkách samozřejmě držíme palce (i Petrovi, který 
hraje přidružený open !).

M. Horák

49) Náměšť sesadila Znojmo z 1.místa 2.ligy
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou hostili v 9.kole 2.ligy SPgŠ+G Znojmo, vedoucí tým tabulky. Domácí se museli obejít beze 
Zdeňka Krčmáře, kterého skolila chřipka. Hosté přijeli v nejsilnější sestavě, ve hře je jedno postupové místo do 1.ligy.
 
Petr Mičulka si proti Dobešovi vypracoval ze zahájení výhodu, ale nevěděl si s ní rady a když nemohl najít správný plán, nabídl po 3 
hodinách hry remízu, což se později ukázalo jako prozíravé. Od té doby měl kapitán přehled o všech partiích, které byly vesměs 
bojovné a dlouhé. David Kruml převedl partii s Mlénským do koncovky těžkých figur a ještě v časovce proměnil svou výhodu v bod. 
Petr Krátký postavil proti Fojtíkovi vyrovnanou pozici, ale v přechodu do koncovky ztratil pěšce a při hrozící ztrátě druhého už neměl 
šanci partii zachránit. David Kaňovský sehrál složitý manévrovací boj proti Riškovi, ve kterém prokázal větší šachovou sílu a soupeř 
v již prohrané pozici překročil čas na rozmyšlenou. Náměšť vedla 2,5:1,5 a pozice zbývajících partií dávaly tušit, že není třeba se 
obávat o výsledek utkání. 
Eva Kulovaná stála proti Molíkovi již po zahájení strategicky na výhru. Soupeř měl bělopolného střelce a všechny pěšce na bílých 
polích, tento špatný střelec se mu stal osudovým, když Eva vyměnila  dámy a přešla do koncovky stejnopolných střelců.  Během 
několika tahů se soupeř mohl s klidným svědomím vzdát. Ze zbývajících 3 partií potřebovala Náměšť 1 bod k vítězství v zápase. Petr 
Bělohlávek se ve strategicky zamotané pozici dopustil nepřesnosti při výměně dam a když soupeř získal pěšce, z rovné pozice se 
musel přeorientovat na boj o záchranu, která nevyšla. Honza Tesař je skvělým týmovým bijcem. Celou partii proti Dočekalovi stál o 
něco lépe, nebylo ale jasné, zda to bude stačit k výhře nebo se bude muset spokojit s remízou. Honza sehrál skvěle koncovku figur 
těžkého kalibru. Ve vhodnou chvíli vyměnil dámy, pak pár věží a zbývající věží odřízl soupeřova krále od svého volného pěšce. Když 
si na závěr dovolil obětovat věž, soupeř složil zbraně a celkovou výhru Náměště již nemohlo nic zhatit. Konečnou podobu skóre dal 
souboj Pavla Dittricha proti Vlkovi. Pavel ve střední hře obětoval pěšce za tlak na krále. Vznikla (v tomto zápase typická) pozice bez 
lehkých figur,  ve které se Pavlovi podařilo vykřesat  pika nazpět a iniciativa mu zůstala.  Při snaze pozici vyhrát  se po drobných 
nepřesnostech a výměnách soupeři dopracovali do remízové věžovky a účet zápasu se zarovnal na 5:3 pro Náměšť. Znojmo bylo z 
1.místa sesazeno, Náměšť je v tabulce druhá horším skóre (při rovnosti bodů) za Gordicem Jihlava. Zřejmě mezi těmito dvěma týmy 
se rozhodne o tom, kdo obsadí jediné postupové místo do 1.ligy.

 Výsledky 9.kola: TJ Náměšť nad Oslavou – SPgŠ+G Znojmo 5:3, Gordic Jihlava - Sokol Bedřichov 5,5:2,5, Sokol Bzenec – 
Univerzita Brno 3,5:4,5, ŠK 64 Brno – TJ Znojmo 3,5:4.5, Orel Ořechov – Duras BVK Brno C 4:4, Duras BVK Brno B – TJ Žďas 
Žďár 5:3.
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 Tabulka po 9.kole: 

1.Gordic Jihlava                    9   7 0 2   44.0   14 

2.TJ Náměšť n/O.               9   6 2 1   40.0   14

3.SPgŠ+G Znojmo               9   5 3 1   42.5   13

4.Duras BVK Brno B           9   6 1 2   38.5   13

5.Orel Ořechov                    9   3 3 3   37.5    9

6.Duras BVK Brno C          9   3 2 4   35.5    8

7.TJ Žďas Žďár                   9   2 3 4   34.0    7

8.ŠK 64 Brno                      9   3 1 5   33.5    7

9.Sokol Bzenec                    9   3 1 5   32.0    7

10.Sokol Bedřichov             9   2 2 5   32.0    6

11.Univerzita Brno               9   1 3 5   32.5    5

12.TJ Znojmo                     9   1 3 5   30.0    5

 (MIČ)

50) Mladí šachisté z Náměště bojovali na Mistrovství ČR
Několik nadějných hráčů z Náměště nad Oslavou a okolí se probojovalo na Mistrovství ČR mládeže hrané ve dnech   12.-
19.3.2005  ve  Zlatých  Horách.  V kategorii  D16  hrála  Aneta  Zerzánková,  v nejmladší  kategorii  H10  soutěžili  dokonce  2 
náměšťáci : desetiletý Rudolf Zezula a nejmladší chlapec na Mistrovství ČR, teprve sedmiletý David Mičulka.

 Před zahájením mistrovských turnajů si 3 mladé naděje i vedoucí výpravy zahráli 7-kolový rapid turnaj, ve kterém měl každý ze 
soupeřů po 15 minutách na partii. V turnaji na rozehrání Bohema open se umístili takto : 3.Petr Mičulka 5 bodů, 13.Rudolf Zezula 
3, 18.David Mičulka 1,5 a 20.Aneta Zerzánková 1 bod.  

Všechny kategorie Mistrovství ČR  i 2 přidružených open turnajů se hrály tempem 1,5 hodiny + 30 sekund na tah pro každého hráče, 
takže partie končily nejpozději po 4 hodinách hry, u mladších kategorií během 1-3 hodin. V kategorii D16 dívek do 16 let měla 15-
letá Aneta Zerzánková těžkou úlohu. Po 9 kolech nasbírala 4 body, což stačilo na 13.místo. Při vyrovnanosti soupeřek stačila remíza 
v posledním kole a Aneta mohla být osmá. Přes prohru poslední partie mladá dáma prokázala, že oslňuje nejen svou vizáží, ale i 
bravurním ovládáním královské hry. Aneta může stejnou kategorii hrát ještě v příštím roce.

10-letý Rudolf Zezula soutěžil v nejmladší kategorii H10. Hra se mu nedařila zcela podle představ, přesto ukázal svou sílu, bojoval, 
uhrál  4 body a pokud by v posledním kole vyhrál,  mohl se vyšvihnout na 8.místo. Jeho soupeř z posledního kola,  Štěpán Seidl 
z Moravských Budějovic, však tuto partii vyhrál a s 5,5 body obsadil výborné 6.místo. Oba budou v příštím roce bojovat o postup na 
MČR již ve vyšší věkové kategorii, H12.

7-letý  David Mičulka může v H10 hrát ještě další 3 roky. Hned v prvním kole se střetl s nejvýše nasazeným Tomášem Pavelkem 
z mamutího střediska z Frýdku-Místku, který má pravidelné individuální tréninky s dvěma mistry Berezjukem a Jasným. V ostré 
partii se útočilo na obou křídlech, David měl dobrou šanci partii vyhrát, ale jeho čas ještě nepřišel. V turnaji sbíral zkušenosti a se 
ziskem 2 bodů se umístil na 21.místě. Vzhledem k tomu, že nikdo tak mladý se do finále neprobojoval, a skutečnosti, že od Davidova 
prvního turnaje ještě neuplynul ani rok, nelze jeho umístění hodnotit jako zklamání. 

Přestože asi všechny náměšťské naděje očekávaly lepší umístění, v přímém střetu s republikovou špičkou bylo poznat, že toho není 
tak  jednoduché  dosáhnout.  Dnes  je  na  mnoha  místech  v republice  věnována  pozornost  výchově  talentů  a  větší  střediska  mají 
k dispozici celé týmy trenérů a obětavých rodičů, které s dětmi jezdí po turnajích, takže se mohou rychle zlepšovat.

Aby se nenudil, hrál Petr Mičulka souběžně hraný FIDE open A. Mnoho minut svého času na rozmyšlenou ztratil tím, že pozoroval 
své svěřence ve vedlejším sále a u jeho šachovnice mu běžely hodiny. Rozhodl se, že turnaj pojme jako odpočinek a že se pokusí 
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vytvořit hezké partie. Hrál uvolněně a přes časový handicap splňoval, co si předsevzal. Tu obětoval figuru, tam dámu, a přesto (nebo 
právě  proto)  mu bodíky utěšeně  narůstaly.  Na lopatě  měl  i  2  nejvýše  nasazené  mistry,  ale  nedokázal  tyto  partie  dotáhnout  do 
vítězného konce. Pokud by vyhrál v posledním kole, mohl brát cenu za 7.místo, po prohře mu 5 bodů stačilo na slušné 16.místo z 54 
účastníků.

Doprovodnému šachovému programu vévodily simultánky silných šachistů proti 20 soupeřům. V neděli a ve čtvrtek zasedlo večer v 
19 hodin po 3x20 šachistech z řad dětí i dospělých soutěžících v doprovodných turnajích.  Proti Anetě, Rudovi a Davidovi hrál 
v neděli mezinárodní mistr Pisk a ve čtvrtek mezinárodní mistr Juřek. Oba mistři dosáhli shodného výsledku –  po 17 výhrách a 
3 remízách. Náměšťské naděje vydržely v obou simultánkách vzdorovat nejdéle, Ruda i Aneta vzdali své partie až mezi posledními. 
David hrál v obou partiích aktivně a vyplatilo se mu to : s oběma mezinárodními mistry ve vyrovnaných koncovkách remizoval, což 
byly Davidovy dva naprosto nečekané úspěchy.  Všichni účastníci simultánek si z nich odnesli nezapomenutelné zážitky. Dalšího 
povzbuzení dosáhl benjamínek 2.místem v soutěži hádání tahů, za což si odvezl křišťálový svícen ve tvaru šachové dámy.  Ruda 
s Davidem se aktivně zapojovali do diskuzí na šachových přednáškách mistra Gonsiora, které jim určitě daly hodně.

V mimošachovém programu bylo pro metr sněhu zrušeno několik plánovaných výletů. Ruda s tátou si udělali výlety do Jeseníku, 
Mičulkovi jezdili lyžovat a Aneta trávila většinu času s kamarádkami. Podmínky pro ping-pong nebyly ideální, ale bazén v České vsi 
a relaxační masážní bazén spolu se saunou přímo ve středisku Bohema ve Zlatých Horách pomohly dobít baterky. Na konci týdne si 
již po oblevě udělali náměšťáci vycházku do cukrárny a muzea zlatokopectví ve Zlatých Horách.
Celkově lze reprezentaci Náměště hodnotit jako uspokojivou. Ruda bude o další postup bojovat ve vyšší věkové kategorii, Aneta 
s Davidem zůstávají ve stejné. Bylo by dobře, kdyby se k nim připojil jěště někdo další.
 Celkové pořadí  :  MČR - Kategorie D16: 1.Němcová (Praha) 7, 2.Ondrová (Bruntál) 6,5, 3.Bálková (Poštorná) 6,5, ...  13.Aneta 
Zerzánková (Náměšť n/Osl.) 4.

MČR  -  Kategorie  H10: 1.Baláček  (Kolín)  7,5,  2.Pavelek  (Frýdek-Místek)  7,  3.Rubeš  (Teplice)  6,5,  ...  6.Štěpán  Seidl 
(Mor.Budějovice) 5,5, 13.Rudolf Zezula 4, 21.David Mičulka ( oba Náměšť n/Osl.) 2.

FIDE open A : 1.Beil  (Litovel)  7,5,  2.Sochor (Povrly)  7, 3.Zavadil  (Brno) 7,  ...  16.Mičulka (Náměšť n.Osl.)  5,  ...  celkem 54 
účastníků.

Podrobné výsledky najdete na http://mladez2005.chess.cz .  (MIČ)

Aneta Zerzánková
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Rudolf Zezula, Aneta Zerzánková a David Mičulka proti IM Piskovi

 51) Sedm náměšťských dětí hrálo 7.turnaj Ligy Vysočiny 
Předposledního turnaje seriálu Ligy Vysočiny se ve Žďáru zúčastnilo 54 mladých šachistů do 15 let včetně 7 z DDM Náměšť 
nad  Oslavou.  Nejlepší  děti  hrály  ve  stejném  termínu  Mistrovství  ČR  mládeže,  s nimi  by  byla  účast  ještě  kvalitnější  a 
početnější.
 
Nejlépe si vedli Pepa Žák a Martin Homola s Tomášem Košutem, posledně jmenovaný přes vynikající výkon odešel s prázdnou – 
skončil v nabité kategorii H9 na nepopulárním 4.místě.
Celkové pořadí 7.turnaje : 1.Jan Suchý 6,5, 2.Jiří Suchý 6, ... náměšťáci : 5.Josef Žák 5,5, 13.Martin Homola a 14.Tomáš Košut po 
4,5, 17.Tomáš Homola 4, 40.Ján Oršula 2,5, 44.Martin Bouček 2,5, 47.Jitka Košutová 2, ... celkem 54 účastníků.
Kategorie H9: 1.Novotný 5, 2.Půlpán 5, 3.Martin Homola 4,5, 4.Tomáš Košut 4,5. Kategorie H13: 1.Jan Suchý 6,5, 3.Josef Žák 5,5, 
Kategorie D13: 1.Jitka Košutová 2.

(MIČ)

52) Nejmladší šachisté bojovali na Mistrovství ČR
O velikonočním víkendu se ve Frýdku-Místku konalo otevřené Mistrovství  ČR dětí  do 8 let v šachu. V kategorii  chlapců 
bojovaly mezi 46 soutěžícími ze 4 zemí i 2 šachové naděje z Vysočiny : Richard Novotný z TJ JE Dukovany a David Mičulka 
z TJ+DDM Náměšť nad Oslavou.

 Hrálo se tempem 30 minut pro každého hráče na celou partii. Oba kluci z Vysočiny se po výhrách v 1.kole nad slabšími soupeři 
střetli hned v kole následujícím. Úspěšnější byl Richard Novotný, který v dalším kole prohrál s pozdějším mistrem ČR Vyhnálkem a 
hned poté podlehl Bělorusovi Eliseevovi. Pak porazil Valoška, jenže v 6.kole podlehl Kalunovi a po sobotních 6 kolech byl se 3 body 
na průběžném 19.místě.

David Mičulka se po prohře s Ríšou rozehrál a v 3.kole porazil Němce Gabriela, v dalším Pokorného, jen remizoval vyhranou partii 
s Čapčuchem a na závěr dne se pomstil za Richarda, když zmatil Bělorusa Eliseeva. Po prvním dnu byl s 4,5 body na nadějném 
7.místě, když od vedoucího hráče Prudkého jej dělilo jen půl bodu.

Právě s Prudkým se David střetl hned druhý den ráno, odhodlán poprat se o nejvyšší příčky. V závěru partie soupeři asi 5 minut 
opakovali tahy, David měl s horším časem u rozhodčího reklamovat remízu. S podobnou situací se však dosud nesetkal a nevěděl, co 
má dělat.  Do této situace podle pravidel  nesmí zasahovat nikdo, ani  rozhodčí,  jedině dva hráči,  kterých  se to týká.  Po několika 
útrpných minutách opakovaného tahání tam a zpátky David překročil čas (poprvé v životě) a tím pádem prohrál partii. Na neštěstí tato 
partie končila jako poslední a během několika minut počítač nalosoval předposlední kolo, takže bez možnosti situaci vysvětlit  a 
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vyrovnat se s ní hráči hned zasedli k dalšímu kolu. Janošec stál o něco hůře, ale David se najednou uprostřed partie rozplakal a nechtěl 
hrát dále. Předešlá partie, její nespravedlivý konec a nedostatek času na srovnání psychiky udělaly své. David i tuto partii zbytečně 
prohrál a teprve pak byl čas na vysvětlení a uklidnění. Výsledek turnaje však byl v háji. V posledním kole již zklidněný David porazil 
Ulmana a s 5,5 body se umístil na slušném 13.místě, na 11.příčce z ČR. Jelikož může ve stejné věkové kategorii hrát i příští rok, jistě 
si bude chtít napřesrok polepšit.

Ríša Novotný sehrál nedělní partie ve velkém stylu. Dobře se vyspal, porazil Zatloukala, Maráska a Sršně a když vytěžil maximum, 
vylétl  s  6 body na 10.místo v turnaji,  8.  z ČR. Oba chlapci  ukázali,  že na Vysočině  se dobře pracuje  s mládeží  a  že jsou tady 
talentovaní hráči. Všechny děti si odnesly nezapomenutelné zážitky z působivého slavnostního zakončení mistrovství.

 Výsledky otevřeného Mistrovství ČR dětí do 8 let – chlapci : 1.Jan-Krzysztof Duda (POL) 8 bodů, 2.Lukáš Vyhnálek (Litovel) 7,5 
(mistr ČR), 3.Tomáš Pavelek (Frýdek-Místek) 6,5 (vicemistr ČR), 4.Petr Hladký (Chodov) 6,5 (bronz z MČR) atd...  10.Richard 
Novotný (TJ JE Dukovany) 6 (8.z ČR), 13.David Mičulka (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 5,5 (11.z ČR), celkem 46 účastníků.

 (MIČ)

Na pravé straně: Richard Novotný a David Mičulka

53) Náměšť jen remizovala ve Znojmě
Šachisté  TJ  Náměšť  nad Oslavou  hráli  v  10.kole  2.ligy  ve  Znojmě  proti  místní  TJ.  Kvůli  nemocem oslabení  hosté  jen 
remizovali, Jihlava si výhrou nad Ořechovem v podstatě zajistila postup.
 Miroslav Horák st. podlehl Jelenovi, pak David Kruml hezky zvítězil nad Nekulou, Tomáš Lampíř přehrál Petláka a Pavel Dittrich 
využil dvojici střelců proti Dvořákovi. V té chvíli remizoval Petr Mičulka s Fojtáchem a bylo po časových tísních. Náměšť vedla 3,5 : 
1,5. K výhře stačil bod ze zbývajících 3 rozehraných partií, ale všechny se v časovkách pokazily a vypadalo to, že už nepřibude ani 
půlka. Honza Tesař v časovce pokazil vyhranou partii se Skřenkem a prohrál. Zdeněk Krčmář naopak prohranou partii s Adamem po 
časovkách studiově remizoval. Eva Kulovaná neudržela horší pozici proti Kavanovi a tak se TJ Znojmo rozešlo s TJ Náměšť smírně 
4:4.
 Pořadí po 10.kole: 

1.Gordic Jihlava 16 bodů / skóre 50,5, 2.SPgš+G Znojmo 15 / 47,0,  3.TJ Náměšť/Osl. 15 / 44,0, 4.Duras BVK Brno B 13 / 41,5, 
5.Duras BVK Brno C 10 / 40,0, 6.Orel Ořechov 9 / 39,0, 7.Sokol Bedřichov 8 / 36,5, 8.Univerzita Brno 7 / 37,5, 9.TJ Žďas Žďár 7 / 
37,5, 10.ŠK 64 Brno 7 / 37,0, 11.Sokol Bzenec 7 / 35,5, 12.TJ Znojmo 6 / 34,0.
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54) Náměšť v 2.lize až druhá, postupuje Jihlava
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou v závěrečném 11.kole 2.ligy porazili Duras BVK Brno C 7:1, ale na postup to nestačilo. 
Gordic Jihlava dal všech 8 partií proti ŠK 64 Brno za remízu, která stačila díky lepšímu skóre na postup do 1.ligy. 
 Letošní soutěž byla velmi vyrovnaná. Náměšť porazila Gordic, PGGŠ Znojmo i Duras B, ale remizovala s Ořechovem, Univerzitou a 
posledním TJ  Znojmo  a  prohrála  se  sestupujícím Bedřichovem.  V tabulce  poslední  3  týmy  sestupují.  Náměšť  v sestavě  David 
Kaňovský,  Zdeněk Krčmář, Petr Bělohlávek, Eva Kulovaná, Pavel Dittrich, David Brychta, Petr Mičulka, Jan Tesař a náhradníci 
David Kruml, Tomáš Lampíř, Miroslav Horák ml., Petr Krátký, Jiří Horák a Miroslav Horák st. nesplnila svůj cíl, ale při mnoha 
vynucených absencích hráči dělali, co mohli. Takže – snad příště! 
 
Závěrečná tabulka 2.ligy 2004/2005 :                                                     
1. Gordic Jihlava 11 8 1 2 54.5 17
2. TJ Náměšť n.O. 11 7 3 1 51.0 17
3. SPgš+G Znojmo 11 6 3 2 49.0 15
4. Duras BVK Brno B 11 7 1 3 47.5 15
5. Orel Ořechov 11 4 3 4 44.5 11
6. Duras BVK Brno C 11 4 2 5 41.0 10
7. Univerzita Brno 11 3 3 5 42.5 9
8. Sokol Bzenec 11 4 1 6 40.5 9
9. ŠK 64 Brno 11 3 2 6 41.0 8
10. Sokol Bedřichov 11 3 2 6 39.0 8
11. TJ Žďas Žďár 11 2 3 6 40.5 7
12. TJ Znojmo 11 1 4 6 37.0 6

  (MIČ)

55) Šachový turnaj o velikonoční beránky
DDM Náměšť nad Oslavou uspořádal pro děti do 15 let turnaj, ve kterém vítězové jednotlivých věkových kategorií vyhráli 
velikonoční beránky. Všech 47 zúčastněných dětí si odneslo perníčky, nejlepší ještě diplomy a věcné ceny.

 V turnaji hraném švýcarským systémem na 7 kol bylo  pořadí : 1.Kratochvíl (kategorie H13, Vel.Meziříčí) 6,5 bodu,  2.Josef Žák 
(H15, Náměšť) 6,  3.J.Kuřátko (H9,Vel.Meziříčí) a  4.Rudolf Zezula (H11, Náměšť) po 5,5,  5.Aneta Zerzánková (D,Náměšť), 
6.P.Kuřátko (H15, Vel.Meziříčí),  7.Příhoda (H15, Svratka)  a  8.David Mičulka (H9, Náměšť) po 5,  dále z Náměště 16.Martin 
Homola (H11) a 20.Jiří Žák (H13) 4, 23.Tomáš Homola (H13), 24.Ján Oršula (H13) a 26.Tomáš Košut (H9) po 3,5, 32.Jitka 
Košutová (D) 3, 37.Martin Indrych (H9) a 38.Jana Kolínková (D) po 2,5, 41.Martin Bouček (H11), 42.Daniel Kolínek (H9), 
44.Jakub Dolejší (H9) a 45.Richard Zezula (H9) po 2 bodech. Za pozornost stojí, že hezkých výsledků dosáhla řada náměšťských 
dětí v nejmladší kategorii H9, k nim třeba počítat i prvňačku Janičku Kolínkovou. Vyzvednout je třeba výkon Martina Indrycha, který 
ještě nechodí do školy a do kroužku začal chodit teprve nedávno. Zdá se, že se začíná blýskat na lepší časy, rozhodující bude, jestli 
dětem vydrží zájem.

(MIČ)

56) Liga Vysočiny mládeže skončila 
Posledního 8.turnaje seriálu Ligy Vysočiny mládeže v sezóně 2004-05 se ve Žďáru zúčastnilo 59 mladých šachistů do 15 let 
včetně 6 nadějí z DDM Náměšť nad Oslavou. Po vyhodnocení 8.turnaje byl vyhodnocen i celý seriál, takže si děti odvezly 
domů hodně diplomů a hezkých cen.
 
Nejlépe si vedli Rudolf Zezula, David Mičulka a bratři Tomáš a Martin Homolovi. V předposledním kole se střetli Ruda s Davidem. 
Oba potřebovali vyhrát a proto David v tupě remízové koncovce obětoval figuru, nepokračoval však přesně a Ruda mu oběť vyvrátil. 
Slušný výkon předvedl Tomáš Košut, jeho sestře Jitce se tentokrát vůbec nedařilo.
 
Celkové pořadí 8.turnaje : 1.Škoda, 2.Fišar a 3.Kocourková po 6, ... náměšťáci : 7.Rudolf Zezula 5, 18.David Mičulka, 21.Tomáš 
Homola a 29.Martin Homola všichni po 4, 43.Tomáš Košut 3, 55.Jitka Košutová 2, ... celkem 59 účastníků.
 
Kategorie H9: 1.Rudolf Zezula 5, 2.Půlpán 4,5, 3.David Mičulka 4, 4.Richard Novotný 4, 5.Martin Homola 4, 8.Tomáš Košut 3. 
Kategorie H13: 1.Fišar 6, 7.Tomáš Homola 4, Kategorie D13: 1.Kocourková 6, 3.Jitka Košutová 2.
 
V seriálu 8 turnajů Ligy Vysočiny mládeže 2004/05 byly po každém turnaji v každé věkové kategorii přidělovány body – za 1.místo 
40,  za  2.místo  35,  za  3.místo  32  atd...  přičemž  se  každému  hráči  počítalo  6  nejlepších  turnajů.  Celkové  vyhodnocení  vítězů 
jednotlivých kategorií Ligy Vysočiny : Kategorie H9 (celkem 46 soutěžících) : 1.Richard Novotný (Dukovany) 199 bodů, 2.Martin 
Homola a 3.David Mičulka (oba Náměšť) oba 194 bodů, 4.Jakub Půlpán (Chrudim) 185, 5.Rudolf Zezula (Náměšť) 171, 9.Tomáš 
Košut 120, 23.Martin Bouček 55 atd. H11 (41): 1.Martin Škoda (Bedřichov) 225, ... 24.Ján Oršula (Náměšť) 35. H13 (38): 1.Josef 
Kratochvíl (Vel.Meziříčí) 207, 11.Tomáš Homola (Náměšť) 125, 20.Josef Žák (Náměšť) 67. H15 (11): 1.Jiří Suchý (Svratka) 222. 
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D11 (9): 1.Lucie Katrincová (Bedřichov) 220. D13 (6): 1.Jitka Košutová (Náměšť) 209. D15 (5): 1.Ivana Melounová (Havl.Brod) 
120.

(MIČ) 
 

Náměšťští se vrátili z posledního turnaje Ligy Vysočiny. 
Zleva : Jitka Košutová, Martin Homola, David Mičulka, Tomáš Košut, Rudolf Zezula a Tomáš Homola.

57) Sedmiletý David Mičulka přeborníkem do 10 let
V prostorách DDM Jihlava se  uskutečnil  otevřený turnaj mládeže  v rapid šachu a v rámci  turnaje  i  krajský přebor s  1 
postupovým místem z každé kategorie na MČR. Soutěže se zúčastnily i 4 šachové naděje z TJ+DDM Náměšť nad Oslavou. 
Všichni podali výborný výkon.Všechny děti si odnesly věcné ceny, nejlepší ještě diplomy a medaile. 
 
Ve společném turnaji hraném švýcarským systémem na 9 kol tempem 2x20minut na partii hrálo 98 hráčů. Věkové rozpětí bylo velké : 
nejstarším z ročníku 1987 letos bylo nebo bude 18 let, 3 nejmladší se narodili v roce 1998. Jedním z nich byl  náměšťský David 
Mičulka (1998). Spolu s Tomášem Košutem (1996) a Rudolfem Zezulou (1995) bojovali v nejmladší kategorii H10 do 10 let. Čtvrtá 
náměšťská naděje – Jitka Košutová (1993) -  hrála v kategorii D12. Jitka začala turnaj impozantně a po 5 kolech měla 2,5 bodu, což 
bylo v silné konkurenci vynikající. Odpolední partie hrála jako vyměněná a nic se jí nedařilo. Útěchou jí bylo 3.místo v krajském 
přeboru kategorie H12, diplom a bronzová medaile. Její bratr Tomáš Košut se stále lepší, sehrál vynikající turnaj. S mnohem staršími 
a zkušenějšími soupeři získal 4 body z 9 partií. Ruda Zezula je extratřída, sehrál velmi těžký turnaj a porazil i hráče s ELO-body. 
Podal skvělý výkon a s 5 body měl velkou šanci na postup na mistrovství ČR. Tam postupují jen vítězové kategorií do 10, 12 a 14 let, 
členové klubů v kraji Vysočina. O velké překvapení se postaral čtvrtý z náměšťáků a na Rudu zbyla medaile stříbrná, byť by si za 
výborný výkon zasloužil i zlato. Sedmiletý David Mičulka se v prvním kole utkal s desetiletým chlapcem, ale ve zbývajících 8 kolech 
hrál s hráči mezi 12-18 lety, proti 6 ELO-hráčům získal 2,5 bodu, celkem 5,5 a vyhrál jak krajský přebor do 10 let, tak tuto kategorii i 
celkově před soupeři z Brna, Tábora a dalšími. Získal svou první medaili přesně po 1 roce od svého prvního turnaje a hned zlatou 
spolu s naprosto nečekaným postupem. Všichni 4 náměšťští šachisté podali výborný výkon a do Náměště se tak stěhuje kompletní 
sada medailí z krajského přeboru. Náměšťskou čtveřici spolu s Martinem Homolou (všech 5 chodí na 1.stupeň ZŠ Husova v Náměšti, 
každý do jiného ročníku) čeká za několik dní republikové finále přeboru škol. Vypadá to, že jsou ve formě, soupeři se mají nač těšit.
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Celkové výsledky Camea open Jihlava 9.4.2005: 1.Karel Kratochvíl (ELO 2072, H18, Brno) 8,5 bodů, 2.Lukáš Karásek (2030,H18, 
Havl.Brod) 7,5, 3.Jan Linhart  (1934,H18,Chotěboř) 7 atd...  24.David Mičulka (H10) 5,5, 34.Rudolf Zezula (H10) 5, 68.Tomáš 
Košut (H10) 4, 89.Jitka Košutová (D12, všichni čtyři TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 2,5, celkem 98 účastníků. 

Kategorie D12 – krajský přebor : 1.Ježková (Havl.Brod), 2.Katrincová (Bedřichov), 3.Jitka Košutová. Kategorie H10 celkově : 
1.David Mičulka (Náměšť),  2.Lapuník  (Brno),  3.Musil  (Brno),  4.Zezula  (Náměšť),  5.Otradovec  (Tábor),  6.Koref  (Havl.Brod), 
7.Štěpán Seidl (Mor.Budějovice), ... 11.Tomáš Košut (Náměšť) atd. Kategorie H10 – krajský přebor : 1.David Mičulka, 2.Rudolf 
Zezula (oba Náměšť), 3.Koref (Havl.Brod), 4.Seidl (Mor.Budějovice), 7.Tomáš Košut (Náměšť) atd.

(MIČ)

 

Zleva předseda Komise mládeže Šachového svazu ČR Miroslav Hurta, krajští přeborníci: 

H10 David Mičulka, H12 Antonín Seidl, H14 Karel Kratochvíl, D12 Martina Ježková a D14 Zuzana Kocourková.
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58) Žáci 1.stupně ZŠ Husova z Náměště desátí v ČR
Gymnázium Uherské Hradiště spolu s TJ Spartakem Hluk uspořádali  republikové kolo přeboru škol  v šachu 4-členných 
družstev v kategorii 1.stupeň ZŠ (1.-5.třída). Celkem 24 družstev postoupivších z jednotlivých krajů bojovalo ve dnech 12.-
13.dubna v prostorách sportovní haly v městě Hluk o 3 poháry a 3 sady medailí pro nejlepší družstva. Kraj Vysočina výborně 
reprezentovali malí šachisté  ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod  a ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou.

Družstva s ročníky narození 1993-1998 a současně 1.-5.třídou stejné ZŠ byla v republikovém finále zastoupena většinou čtvrťáky a 
páťáky narozenými v letech 1993-94, náměšťská ZŠ Husova ve složení Rudolf Zezula (1995, 3.A),  Martin Homola (1995, 4.B), 
David  Mičulka  (1998,  1.B),  Jitka  Košutová (1993,  5.B)  a  náhradník  Tomáš  Košut  (1996,  2.B)  byla  zastoupena  všemi ročníky 
1.stupně. Turnaj se hrál na 7 kol švýcarským systémem (nasazování družstev se stejným počtem bodů proti sobě), prvním kritériem 
pro pořadí bylo skóre ze všech partií (tzv.olympijský systém – stejně se hrají šachové olympiády družstev). Každý z hráčů odehrál 
během 2 dnů 7 partií s tempem 2x30 minut na celou partii.

Náměšťští benjamínci začali republikový přebor výhrou 3:1 nad ZŠ B.Němcové Sokolov, stejným poměrem 3:1 pak porazili ZŠ 
Lázně Bělohrad. Ve 3.kole remizovali 2:2 se ZŠ Rychnov nad Kněžnou a následující zápas nastoupili proti favoritům ZŠ Boršice 
(skončily celkově 2.), kterým podlehli 1:3. Na druhý den je čekala odveta krajského souboje o 1.místo proti ZŠ z Havlíčkova Brodu. 
Zápas skončil nerozhodně 2:2. V předposledním kole náměšťští těsně podlehli ZŠ Unesco Uherské Hradiště 1,5:2,5. V tomto zápase 
přišel David o 100% výsledek přehmatem – dotkl se pěšce, musel s ním táhnout a přišel o dámu. Turnaj zakončili výhrou 2,5:1,5 nad 
ZŠ Lanškroun. V konečném pořadí je Náměšť na 10.místě, jen půl bodu za 6. Havlíčkovým Brodem. Všichni malí šachisté podali 
výborný výkon, v příštím roce by vzhledem k věkovému složení mohli zaútočit na medaile.

 Celkové pořadí republikového kola 1.stupně ZŠ :

1.6.ZŠ Frýdek-Místek 24,5 bodu, 2.ZŠ Boršice 20,5, 3.ZŠ Most 17,5, 4.ZŠ Unesco Uherské Hradiště 16,5, 5.8.ZŠ Frýdek-Místek 
16,0, 6.ZŠ Wolkerova Havlíčkův Brod 15,5, 7.ZŠ Rychnov nad Kněžnou 15,5, 8.ZŠ Uničov 15,5, 9.ZŠ teplice 15,0, 10.ZŠ Husova 
Náměšť nad Oslavou 15,0, 11.ZŠ Lázně Bělohrad 13,5 atd... celkem 24 družstev.

  Výsledky „potěru“ ZŠ Husova z Náměště : Rudolf Zezula 4 body (7 partií), Martin Homola 3 (7), David Mičulka 6 (7) - 
2.místo na 3.šachovnici, Jitka Košutová 1 (4) a Tomáš Košut 1 (3). První tři odehráli všechny partie, na 4.šachovnici se střídali 
sourozenci  Košutovi.  Všichni kluci  mohou ve stejné kategorii  1.stupeň ZŠ startovat  i  v příštím roce.  RNDr.Bohuslavu Bařinovi, 
řediteli ZŠ Husova v Náměšti nad Oslavou, udělali malí šachisté radost a škole dobrou reklamu. (MIČ)

59) Mladí šachisté se vytáhli
DDM  Šumná  uspořádala  memoriál  Bohumila  Nekuly  -  šachový  turnaj  pro  děti  do  15  let,  který  byl  zároveň  okresním 
přeborem Znojemska žáků. O hodnotné ceny soutěžilo celkem 37 dětí ze Znojemska, dvou brněnských oddílů, Moravských 
Budějovic a Náměště.

 V rámci jednoho společného turnaje na 7 kol tempem 2x15 minut na partii byli na závěr oceněni 2 nejmladší účastníci, žáci teprve 
1.třídy ZŠ. Pak byli odměněni soutěžící okresního přeboru Znojemska, přeborníkem se stal Jakub Misař ze Znojma, celkově třetí. 
První dvě místa celkového pořadí a náskok před ostatními vybojovali čtvrťák Štěpán Seidl a prvňák David Mičulka. 

Celkové pořadí memoriálu Bohumila Nekuly (Šumná, 23.4.2005): 1.Štěpán Seidl (DDM Moravské Budějovice) 6,5 bodu, 2.David 
Mičulka (TJ+DDM Náměšť nad Oslavou) 6, 3.Jakub Misař (SPgš+G Znojmo) 5, dále z Náměště 17.Jitka Košutová 4, 23.Tomáš 
Košut 3, atd... celkem 37 účastníků. (MIČ) 
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60) Náměšť postupuje
V Havlíčkově Brodě se uskutečnil krajský přebor 6-členných družstev mladších žáků v šachu. Vítězství vybojovalo nejmladší 
družstvo v turnaji - TJ Náměšť nad Oslavou ve složení Rudolf Zezula, Martin Homola, Richard Novotný, David Mičulka, 
Jitka Košutová a Tomáš Košut, které se kromě zisku broušeného poháru radovalo i z postupu na Mistrovství ČR, které se 
uskuteční ve dnech 17.-19.června v Kroměříži.
 
Po remíze 3:3 s Bedřichovem zahráli  mladí Náměšťáci  vynikající  zápas, ve kterém vysoko porazili  Havlíčkův Brod 4,5:1,5, pak 
vyhráli  nad Moravskými Budějovicemi 4:2 a na závěr  vysoko 5:1 nad Pelhřimovem. Rudolf Zezula podal vynikající  výkon.  Na 
1.šachovnici  uhrál  3,5  bodu ze 4 partií,  přičemž se musel  utkat  s nejlepšími  chlapci  z nedávného krajského přeboru  jednotlivců 
z kategorie H12. S Martinem Škodou remizoval a nad přeborníkem Antonínem Seidlem dokonce zvítězil. Martin Homola měl na 
„dvojce“ těžkou úlohu. Uhrál 1 bod a nemít časové tísně, uhrál by i více. Richard Novotný (host z TJ JE Dukovany) podal dobrý 
výkon, při lepším zvládání časových tísní mohl taky uhrát ještě více než 2,5 bodu. David Mičulka uhrál 4 body (100%), originálním 
útokem porazil krajskou přebornici v kategorii D12 Ježkovou. Jitka Košutová uhrála hezkých 2,5 bodu, její bratr Tomáš pro družstvo 
získal 3 body.
 Výsledky Krajského přeboru kraje Vysočina 6-členných družstev mladších žáků :

1.TJ Náměšť nad Oslavou   7 bodů (skóre 16,5) – postup na MČR

2.Sokol Bedřichov                   6 / 15,5

3.TJ Jiskra Havlíčkův Brod      5 / 15

4.ŠK Moravské Budějovice    2 / 9

5.Spartak Pelhřimov                0 / 3

(MIČ)
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Zleva Richard Novotný, Tomáš Košut, David Mičulka, Jitka Košutová, Martin Homola a Richard Zezula

61) Krajský přebor mládeže
V Havlíčkově Brodě se uplynulou sobotu a neděli odehrávaly nelítostné boje mladých šachistů o tituly krajských přeborníků. 
Celkem 36 mladých adeptů královské hry do 16 let bojovalo v 7-kolovém turnaji s tempem 1 hodina pro každého hráče na 
partii. Náměšť vyslala do soutěže 3 šachisty, kteří přivezli 2 zlaté medaile.
 
V kategorii dívek do 14 let (D14) získala Jitka Košutová 2 body a zlatou medaili. Martin Homola byl po předposledním kole na 
2.místě v kategorii hochů do 12 let (H12). V posledním kole však prohrál a všichni konkurenti této věkové kategorie vyhráli, takže 
Martinovi 3 body stačily jen na nepopulární „bramborovou medaili“, protože skončil čtvrtý.  David Mičulka soutěžil v nejmladší 
kategorii H8, získal 3,5 bodu a zlatou medaili. Z mladých šachistů do 12 let pustil před sebe jen jednoho, takže na podzim bude na 
mistrovství Moravy a Slezska požívat výhod vítěze KP v kategorii H10. Náběh na zlato v kategorii H10 měl Richard Novotný z JE 
Dukovany, hostující v družstvu náměšťských mladších žáků, ale po prohře v posledním kole se musel spokojit s bronzovou medailí. 
Turnaj vyhrál s bodovým náskokem Josef Kratochvíl ze Spartaku Velké Meziříčí, který potvrdil nejvyšší ELO ze všech soutěžících – 
1725. Mezi H16 a H14 se do špičky probojoval jen Adam Šimon (H12) z Jiskry Havlíčkův Brod.
 
Celkové pořadí : 1.Kratochvíl (H14, V.Meziříčí) 6,5 bodu, 2.Hruška (H16, Pelhřimov) 5,5, 3.T.Reichel (H16, H.Brod) 5,5, 4.Vacek 
(H16, Pelhřimov) 5, 5.Šimon (H12, H.Brod) 4,5 atd... 20.David Mičulka (H8, Náměšť) 3,5, 24.Martin Homola (H12, Náměšť) 3, 
29.Richard Novotný (H10, Dukovany) 2,5, 32.Jitka Košutová (D14, Náměšť) 2.
 
Krajští přeborníci : H16 Hruška (Pelhřimov) 5,5, D16 Zelená (Havl.Brod) 4, H14 Kratochvíl (Vel.Mez.) 6,5, D14 Jitka Košutová 
(Náměšť) 2, H12 Šimon (Havl.Brod) 4,5, H10 Miřátský (Pelhřimov) 3, H8 David Mičulka (Náměšť) 3,5.

(MIČ)
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Krajští přeborníci mládeže - zleva H10 Miřátský, H16 Hruška, H8 Mičulka, H14 Kratochvíl, D16 Zelená, H12 Šimon, D14 Košutová
 

Rank
SNo. Name Rtg FED Pts BHm.

1 1 Kratochvil Josef 1725 CZE 6½ 23
2 3 Hruska Ondrej 1642 CZE 5½ 22½
3 8 Reichel Tomas 1377 CZE 5½ 19½
4 5 Vacek Ales 1492 CZE 5 21½
5 19 Simon Adam 1250 CZE 4½ 24
6 2 Mrazik Tomas 1688 CZE 4½ 22
7 7 Stukheil Martin 1467 CZE 4½ 20½
8 11 Broz David 1301 CZE 4½ 20½
9 6 Skoda Martin 1480 CZE 4½ 20
10 9 Pazderka Radek 1371 CZE 4½ 19
11 4 Patloka Petr 1613 CZE 4 19½
12 12 Beranek Ondrej 1268 CZE 4 18
13 15 Med Matej 1250 CZE 4 18
14 31 Kocian Vladislav 1000 CZE 4 18
15 10 Zelena Monika 1336 CZE 4 17½
16 20 Vesely Marek 1250 CZE 4 17½
17 16 Melounova Ivana 1250 CZE 3½ 21½
18 13 Fikar Jakub 1250 CZE 3½ 19
19 25 Strnad Pavel 1100 CZE 3½ 17½
20 17 Miculka David 1250 CZE 3½ 16½
21 24 Reichel Jan 1100 CZE 3½ 16½
22 36 Vesely Vit 1000 CZE 3½ 12
23 23 Masek Michal 1100 CZE 3 18½
24 14 Homola Martin 1250 CZE 3 17
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25 34 Miratsky Petr 1000 CZE 3 16
26 27 Valenta Lukas 1100 CZE 3 14
27 22 Koten Tomas 1100 CZE 3 14
28 28 Walek Petr 1100 CZE 3 12½
29 18 Novotny Richard 1250 CZE 2½ 19
30 26 Tampir Petr 1100 CZE 2½ 17
31 33 Kutlvaser Vaclav 1000 CZE 2½ 14
32 21 Kosutova Jitka 1100 CZE 2 16½
33 30 Homolka Pavel 1000 CZE 2 15½
34 32 Krupka Marek 1000 CZE 1 14½
35 35 Podaril David 1000 CZE 1 11
36 29 Fikar Daniel 1000 CZE 0 15
 

62) Zpráva o činnosti šachového oddílu od jara 2003 do jara 2005
přednesená na valné hromadě TJ dne 3.6.2005

1)    Úvod

V uplynulém období 2 let od poslední valné hromady TJ sehráli šachisté řadu turnajů jednotlivců i družstev jak v kategorii dospělých, 
tak v kategoriích mládeže.

2)    Družstva dospělých

Při uplynulé valné hromadě jsme informovali o tom, že družstvo A dospělých postoupilo do 1.ligy.  V sezóně 2003-2004 bojovali 
Petr Velička, David Kaňovský, Petr Bělohlávek, Michal Novotný, Pavel Dittrich, Eva Kulovaná, Petr Mičulka, Jan Tesař, Zdeněk 
Krčmář, David Brychta, jan Brychta, Miroslav Horák ml., Petr Krátký, Jiří Horák a Miroslav Horák st. v 1.lize, kde porazili Opavu a 
jedno brněnské družstvo, s druhými Brňáky a Ostravou remizovali, ale 5x prohráli nejtěsnějším poměrem (včetně zápasů proti prvním 
třem závěrečného pořadí) a  při vyrovnanosti soutěže ani 6 bodů nestačilo na udržení v 1.lize. V sezóně 2004-2005 bojovalo 
družstvo  A ve  složení  David  Kaňovský,  Zdeněk  Krčmář,  Petr  Bělohlávek,  Eva  Kulovaná,  Pavel  Dittrich,  David  Brychta,  Petr 
Mičulka, Jan Tesař, David Kruml, Tomáš Lampíř, Miroslav Horák ml., Petr Krátký, Jiří Horák a Miroslav Horák st. v 2.lize. Během 
sezóny byly problémy s docházkou na zápasy, nemoci i studijní povinnosti nedovolovaly Náměšti nastupovat v nejsilnější sestavě. 
Přesto, že se podařilo porazit všechny konkurenty na postup,  nepodařil se návrat do 1.ligy, protože  družstvo ztratilo body za tři 
remízy  a  jedinou  prohru  s týmy  z opačného  konce  tabulky  a  skončilo  až  druhé. Při  rovnosti  bodů družstev  na  1.  a  2.místě 
rozhodovalo o postupujícím skóre a to měla Náměšť horší než Jihlava. Družstvo bude bojovat o postup do 1.ligy i v příští sezóně.

Velkých úspěchů dosáhli náměšťští šachisté na  Mistrovství  ČR čtyřčlenných družstev v Pardubicích.  V roce 2003 se sestava 
David Kaňovský, Pavel Dittrich, Petr Mičulka, Miroslav Horák jun. a Petr Krátký umístila na 8.místě a v roce 2004 bojovali David 
Kaňovský, Martin Petr, Petr Bělohlávek, Petr Mičulka a Jan Tesař ještě v posledním kole o 1.místo a titul mistrů ČR a až porážka je 
odsunula na  6.místo. V obou letech  podal  vynikající  individuální  výkon na 1.šachovnici  David Kaňovský (celkem 8 výher  a  4 
remízy).

B družstvo dospělých bojovalo  v posledních dvou sezónách  v krajském přeboru se střídavými výsledky.  Po 6. místě v sezóně 
2003/04, kdy družstvo zatápělo největším favoritům soutěže, přišlo v následující sezóně vystřízlivění v podobě 10. místa a těsného 
udržení v soutěži. Ačkoliv v sestavě se objevovali střídavě i 3 hráči A družstva, vzhledem ke studijním povinnostem řady hráčů se 
velmi často šila sestava horkou jehlou. K nejúspěšnějším patřili v uplynulé sezóně Petr Bělohlávek, Vilém Feldvábl, Petr Krátký a 
Miroslav Horák ml.
 
3)    Reprezentace a mistrovská norma

V roce 2003 reprezentoval David Kaňovský na ME juniorských družstev v Maďarsku,  ČR se umístila  na 5.místě. Družstvo 
juniorek ČR s Evou Kulovanou obsadilo tamtéž 4.místo. V roce 2004 Eva Kulovaná s družstvem juniorek ČR získala v Srbsku 
a Černé Hoře na ME stříbrné medaile za 2.místo. Tomáš Lampíř reprezentoval ČR v družstvu do 18 let. Na Glorney + Faber 
Cupu obsadila ČR ve Skotsku 2.místo.

Eva Kulovaná se v roce 2004 umístila na 3.místě na MČR žen, vyhrála titul mezi dívkami do 16 i 18 let. Na Mistrovství světa 
v kategorii D18 se pak na Krétě umístila na 34.místě. Eva je na čele českých žebříčků dívek do 16 i 18 let.
David Kaňovský byl v srpnu 2004 druhý na mistrovském turnaji v Olomouci, svým výkonem splnil 1.normu pro udělení titulu 
Mezinárodní mistr. 
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4)    Turnaje v rapid šachu

Hráči se účastnili řady turnajů v rapid šachu (hráč má na partii 20-30minut), v červenci 2004 se David Kaňovský umístil na skvělém 
10.místě  na mistrovství  ČR v rapid šachu v Pardubicích. Dalšími  nejvýznamnějšími  úspěchy byly  6.místo  Petra  Veličky a 
8.místo Davida Kaňovského v Plzni 2003, mezi stovkou hráčů se v Plzni o rok později umístili opět 8.David Kaňovský a 15.Petr 
Mičulka. Na rapidu ve Velkých Losinách se v roce 2004 nejlépe umístil 12.Petr Bělohlávek (mezi asi 200 šachisty).  V Telči 2004 
se nejlépe dařilo Petru Veličkovi, který turnaj vyhrál, dále se nejlépe umístili 4.David Kaňovský a 7.Eva Kulovaná. Na Krajském 
přeboru jednotlivců v rapid šachu obsadili náměšťští hráči místa těsně za vítězi : 3.Petr Mičulka, 4.Eva Kulovaná, 5.Jan Tesař, 
6.Petr Bělohlávek.

5)    Bleskové turnaje

Pro zpestření se hrají též bleskové turnaje, kdy každý z hráčů má na celou partii pouze 5 minut. Družstvo Náměště ve složení David 
Kaňovský, Petr Bělohlávek, Petr Mičulka a Tomáš Lampíř  vyhrálo v roce 2003 suverénně okresní přebor , družstvo ve složení 
Michal Novotný, David Brychta, Petr Mičulka a Jan Tesař skončilo v Boršicích na 9.místě na Mistrovství Moravy. Na vánočním 
turnaji v Moravských Budějovicích obsadili náměšťští hned první 4 místa : 1.Petr Mičulka, 2.Petr Krátký, 3.Michal Novotný a 
4.Jan Tesař.

6)    Soutěže družstev mládeže

V DDM pracují 2 šachové kroužky : pokročilejší žáky vede Petr Krátký a od loňského jara začátečníky Petr Mičulka. Obsazeny jsou i 
nejmladší ročníky. Děti se postupně zapojují do turnajů jednotlivců i družstev.  V soutěžích družstev skončili v únoru 2005 mladší 
žáci ZŠ Husova v jihlavském krajském kole těsně druzí (Rudolf Zezula byl první na 1.šachovnici) a v republikovém kole přeboru 
škol,  kam postoupili,  se  v sestavě  Rudolf  Zezula,  Martin  Homola,  David  Mičulka,  Jitka  Košutová  a  Tomáš  Košut  v Hluku u 
Uherského  Hradiště  umístili  na  10.místě (David  Mičulka  byl  druhý  na  3.šachovnici).  V dubnu  2005 hrálo  6-členné  družstvo 
mladších žáků TJ Náměšť nad Oslavou v sestavě Rudolf Zezula, Martin Homola, Richard Novotný, David Mičulka, Jitka Košutová 
a Tomáš Košut krajský přebor a ač nejmladší, zvítězili a probojovali se na MČR, které se hraje letos v červnu v Kroměříži. 4.a 
5.června (zítra a pozítří) bude bojovat družstvo starších žáků na MČR v Seči. 

Družstvo  mladšího  dorostu bojovalo  v sezóně  2003-2004  v Extralize.  V nepřetržitém sledu  již  osmi  sezón  v nejvyšší  soutěži 
bojovali Eva a Radek Kulovaní, Tomáš Lampíř, Erika Machalová, Anna Bálková a další mladí hráči. Tentokrát již neudrželi nejvyšší 
soutěž a sestoupili. V sezóně 2004-2005 bojovali Vojtěch Havel, Radek Kulovaný, Josef Žák, Aleš Horký, Aneta Zerzánková, Rudolf 
Zezula, Tomáš a Martin Homolovi za občasné výpomoci nejmladších v 1.lize, kterou se umístěním na 9.místě podařilo udržet.

7)    Turnaje mládeže jednotlivců

V soutěžích jednotlivců se naši žáci zúčastnili  série turnajů Ligy Vysočiny 2004-2005, kde  v celkovém pořadí v kategorii  D13 
vyhrála Jitka Košutová,  v nejmladší  chlapecké kategorii  H9 skončil  Martin Homola celkově  2.,  David Mičulka celkově  3.  a 
Rudolf Zezula celkově 5. Každý z jmenovaných vyhrál ve své kategorii nejméně 1 turnaj seriálu. Ve vážných partiích se v roce 
2004 stali krajskými přeborníky Rudolf Zezula v kategorii H10 a Jitka Košutová v D12, v roce 2005 je Jitka Košutová krajskou 
přebornicí v D14, David Mičulka v H8 i H10, Martin Homola byl 4. v H12. David Mičulka skončil  na 2.místě v absolutním 
pořadí otevřeného přeboru Znojemska žáků do 15 let  v Šumné. V krajském přeboru v rapid šachu v Jihlavě Náměšť obsadila 
první 2 místa v kategorii H10 – 1.David Mičulka, 2.Rudolf Zezula, Jitka Košutová byla třetí v D12. 

Na Mistrovství Moravy a Slezska mládeže ve Zlíně obsadil v říjnu 2004 Rudolf Zezula vynikající 2.místo v kategorii H10, David 
Mičulka skončil v této kategorii na 10.místě a Aneta Zerzánková získala bronz v D16.

Na Mistrovství ČR mládeže ve Zlatých Horách 12.-19.března 2005 se Aneta Zerzánková umístila na 13.místě v kategorii  D16, 
Rudolf Zezula byl 13. a David Mičulka 21. v kategorii H10. David remizoval v simultánkách s dvěma mezinárodními mistry. 

Na Mistrovství ČR dětí do 8 let 2005 ve Frýdku-Místku se David Mičulka umístil na 11.místě.

8)  Závěr

To byl stručný výčet nejvýznamnějších úspěchů šachistů. Přestože A-družstvu letos těsně unikl postup, z mnoha dalších výsledků 
družstev i jednotlivců je vidět, že uplynulé sezóny byly velmi úspěšné. S potěšením lze konstatovat, že mezi nejmladšími máme řadu 
nových talentů, kteří začínají být známí po celé republice. Městu Náměšť nad Oslavou dělají šachisté dobrou reklamu.

 Bližší informace o činnosti šachového oddílu, články, přehledy i fotografie najdete na internetových stránkách sachy.namest.sweb.cz 

Děkuji Vám za pozornost.
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63) Letošní šachové Zaječice jsou minulostí
Mistrovství  České  republiky  6-členných  družstev  starších  žáků  vyhrála  opět  BŠŠ+ŠK  Frýdek-Místek.  Turnaj  mládeže 
s nejdelší tradicí – 43.ročník Zaječic - se již pár let nehraje v Zaječicích, ale v Juniorcentru Seč. V posledních letech k němu 
přibyl turnaj dvojic nejmladších žáků, v podstatě neoficiální mistrovství republiky dvojic z jednoho oddílu do 9 let, a turnaj 
pro  dospělé,  obvykle  z řad  vedoucích  doprovázejících  žáky.  TJ+DDM  Náměšť  nad  Oslavou vyslala  do  soutěží  družstvo 
starších žáků a dvojici.
 
V MČR družstev starších žáků bylo družstvo nasazené jako 24. z 45. Předpokládané místo si  mírně vylepšili,  když  skončili  22. 
Vojtěch Havel měl na 1.šachovnici těžkou úlohu. Uhrál 2,5 bodu z 9 partií. Josef Žák na 2.desce hrál výborně, nasbíral 6 bodů. Aneta 
Zerzánková na „trojce“nebyla ve své kůži a jistě očekávala víc než 3 body. Rudolf Zezula na 4.šachovnici patří věkem ještě do 
mladších žáků, ale výkonem válel i mezi staršími, získal 6 bodů. Bratři Homolové hráli odlišně : starší Tomáš na páté desce uhrál 3,5 
bodu, mladší žák Martin na šesté výborných 6,5.

Ještě větší radost dělali benjamínci : dvojice David Mičulka a Tomáš Košut byla nasazená jako 8. z 26 dvojic. Oba kluci hráli výtečně 
a několik utkání odehráli na nejvyšším stole. V posledním kole se na něm dokonale „vyšachovali“ s Litovlí (jedině tyto 2 dvojice 
neprohrály  jediný zápas)  –  po remíze  1:1 skončila  obě družstva  bez  pohárů a  medailí,  protože ostatní  konkurenti  zvítězili.  Pět 
nejlepších dvojic se výkonnostně oddělilo od ostatních. David na 1.šachovnici porazil kluky,  kteří byli  na MČR před ním, uhrál 
celkem 6,5 bodu (3.místo na 1.desce), Tomáš ho na druhé desce skvěle doplňoval, za 5,5 bodu si uhrál 3.výkonnostní třídu.
 
Celkové pořadí MČR družstev starších žáků : 1.Frýdek-Místek 17 bodů / skóre 39,5, 2.Dunajská Streda 15/38,5, 3.Staré Město 
(stříbro z MČR) 15/36, 4.OAZA Praha (bronz z MČR) 13/36 atd... 22.TJ+DDM Náměšť nad Oslavou 9/27,5 ... celkem 45 družstev.

 Celkové pořadí turnaje dvojic nejmladších žáků :  1.Panda Rychnov/Kn. 13,5, 2.Lokomotiva Most 13, 3.Praha-Kobylisy 12,5, 
4.Tatran Litovel 12,5, 5.TJ+DDM Náměšť nad Oslavou 12,  6.Biomedica Říčany 10,5, 7.SŠŠ Staré Město 10,5 atd... celkem 26 
dvojic.

(MIČ)
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64) Peperone rošáda 2005
Šachový oddíl TJ Náměšť nad Oslavou se rozloučil s uplynulou sezónou. Spolu s DDM a hlavně za fandovského pochopení 
majitelů  Mojmíra  Fadrného a Petry  Skokanové,  kteří  účastníkům kromě poskytnutí  prostor  připravili  výtečný  oběd,  se 
v prostorách Pizzerie Peperone podařilo uspořádat šachový turnaj za účasti 25 hráčů s pozoruhodným věkovým rozpětím - tři 
nejmladší účastníci měli nedávno 7 let, nejstarší 70.

 Zkušení ligoví hráči i omladina svedli urputné boje na 64 polích. Během turnaje se počítačový program nechal přemlouvat k opravě 
údajů, ale nakonec se podařilo v pořádku odehrát celý turnaj. Ceny nejlepším předal šachový fanda a spolumajitel pizzerie Mojmír 
Fadrný. Mňamky v Pizzerii Peperone vyhrálo nejlepších 5 hráčů absolutního pořadí – David Kaňovský, Eva Kulovaná, David Kruml, 
Petr Mičulka a Štefan Paulenda, zvláštní ceny pro nejlepší ženu a nejlepšího seniora vyhráli opět Eva a Štefan, mezi 10 žáky do 15 let 
získali diplomy za první 3 místa Rudolf Zezula, Josef Žák a David Mičulka. Zvláštní cenu – joystick věnovaný rodinou Kulovaných - 
získala Jana Kolínková.

(MIČ) 

Pizzerie Peperone Náměšť nad Oslavou, 12.6.2005 (Rapid švýcarským systémem na 5 kol), celkové pořadí :                                      
                                                                                                                                                         

Poř. Jméno Nar. VT  / 
ELO Body Pom.1 Pom.2 Kateg. 

01. KAŇOVSKÝ 
David 1986 M/2338 4,5 9,5 16,0  

02. KULOVANÁ 
Eva 1987 žM/2153 4,0 10,0 17,0 1.žena

03. KRUML 
David 1974 KM/2149 4,0 10,0 16,5  

04. MIČULKA 
Petr 1963     KM/2073 3,5 10,0 15,5  

05. PAULENDA 
Štefan 1935 2/1659 3,5 8,5 14,5 1.senior
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06. LAMPÍŘ 
Tomáš 1987   1/1983 3,5 8,0 13,0  

07. KULOVANÝ 
Radek 1989 2/1546 3,5 5,5 10,0  

08. TESAŘ Jan 1961 KM/2107 3,0 9,0 15,5  

09. MEJZLÍK 
Zdeněk 1964 2/1603 3,0 8,0 12,5  

10. KRUMLOVÁ 
Zuzana 1973 ž1/1648 3,0 6,5 11,5 žena

11. ZEZULA 
Rudolf 1995 3/1250 3,0 6,0 10,0 1.žák

12. DOLEŽAL 
Jiří 1957 2/1775 2,5 9,0 14,0  

13. ŽÁK Josef 1991 3/1381 2,5 8,5 14,5 2.žák

14. KULOVANÝ 
Radomír 1963 3/1540 2,5 8,0 13,5  

15. MIČULKA 
David 1998 3/1250 2,5 6,0 10,5 3.žák

16. HOMOLA 
Tomáš 1992 3/1250 2,0 7,5 11,5 žák

17. KOŠUT 
Tomáš 1996 3/1250 2,0 7,0 11,5 žák

18. HOMOLA 
Josef 1967 5/1000 2,0 6,5 11,0  

19. HOMOLA 
Martin 1995 3/1250 2,0 6,0 11,0 žák

20. DOLEJŠÍ 
Jakub 1998 5/1000 2,0 6,0 10,0 žák

21. HORÁK 
Miroslav 1948 1/1920 1,5 7,5 13,0  

22. ZEZULA 
Richard 1997 5/1000 1,5 7,0 11,5 žák

23. KOLÍNEK 
Daniel 1996 5/1000 1,5 6,0 10,0 žák

24. KOLÍNKOVÁ 
Jana 1998 5/1000 1,0 8,0 13,0 žák, 

žena

25. KULOVANÁ 
Věra 1964 5/1000 1,0 7,5 13,0 žena
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Mojmír Fadrný předává cenu
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 65) Mladší žáci z Náměště hráli na MČR
Ve dnech 17.-19.června se v Kroměříži hrálo Mistrovství ČR družstev mladších žáků v šachu. Mistrovství se zúčastnili krajští 
přeborníci  Vysočiny z TJ Náměšť nad Oslavou.  Šestičlenné družstvo z Náměště  bylo ze  všech 28 postoupivších družstev 
nejmladší. Jako 21.nasazené obsadilo přesně 21.místo.  Vzhledem k tomu, že asi 40 % ze všech hráčů budou příští rok již 
staršími žáky, mají mladí Náměšťáci šance ještě před sebou. Již letos ukázali, že se s nimi bude muset počítat. Mistry ČR se 
stalo družstvo Beskydské šachové školy Frýdek-Místek A.
 
V soutěži, kde bylo povinností mít 6 hráčů s ročníkem narození 1993 a mladší, z toho 1 dívka a 1 žák ročníku 1996 a mladší (povolen 
1 host), soutěžili Náměšťské naděje v sestavě od 1.šachovnice : Rudolf Zezula (1995), David Mičulka (1998), Richard Novotný (host 
z TJ JE Dukovany, 1997), Martin Homola (1995), Tomáš Košut (1996) a Jitka Košutová (1993). Všichni bojovali srdnatě většinou s o 
dost staršími soupeři, z 9 zápasů 3x vyhráli, jednou remizovali a 5x prohráli, z toho 3x nejtěsnějším poměrem. Žáci podali na všech 
šachovnicích velmi dobrý výkon, který je příslibem do budoucna. Na jednotlivých šachovnicích získali : Ruda Zezula 4 body, David 
Mičulka 5 bodů, Ríša Novotný 3,5 bodu, Martin Homola 5 bodů, Tomáš Košut 5,5 bodu a Jitka Košutová 4 body. Z mimošachového 
programu se dětem líbila působivá prohlídka arcibiskupského zámku, zmrzlina i fotbálek.
 
Celkové pořadí MČR družstev mladších žáků : 1.BŠŠ ŠK Frýdek-Místek A 13 bodů / skóre 40,0, 2.SŠŠ Staré Město A 14 / 
35,5, 3.BŠŠ ŠK Frýdek-Místek B 14 / 32,0, 4.ŠK OAZA Praha 12 / 31,0, 5.TJ Bonex Teplice 12 / 29,5, atd... 21.TJ Náměšť nad 
Oslavou 7 / 27,0, ... celkem 28 družstev.

(MIČ)

Zleva Rudolf Zezula, David Mičulka, Richard Novotný, Martin Homola, Tomáš Košut a Jitka Košutová
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66) Festival šachu Vysočiny
V Havlíčkově Brodě  se  ve  dnech  2.-9.7.  uskutečnil  Festival  šachu Vysočiny.  Turnaj  A  byl  zároveň  otevřeným krajským 
přeborem jednotlivců, turnaj B hráli především mladí hráči.  Z TJ Náměšť nad Oslavou se obou turnajů zúčastnilo po 2 
šachistech. 
 
V turnaji A sváděl urputné boje Jan Tesař, mnohé jeho partie byly velmi dlouhé a náročné. Z 9 partií získal 5,5 bodu, což stačilo na 
pěkné 9.místo z 30 účastníků. Petr Mičulka strávil dost ze svého času na rozmyšlenou návštěvami sousedního sálu a pozorováním hry 
mladých náměšťských nadějí v turnaji B. Své partie v Áčku hrál aktivně, nehledě na materiální oběti, a dařilo se mu tak vytvářet 
zajímavou podívanou i  pro ostatní  hráče.  Dobrým finišem se s 6 body umístil  na 4.místě a převzal  diplom s cenou za 2.místo 
v přeboru kraje Vysočina. Turnaj A vyhrál Jiří Tůma z ŠO Chrudim, přeborníkem kraje Vysočina se stal celkově druhý Josef Bína 
z Gordicu Jihlava.

10-letý Rudolf Zezula a 7-letý David Mičulka byli dvěma nejmladšími účastníky turnaje B. Přesto se starších (11-26 let) a mnohem 
zkušenějších soupeřů nezalekli a byli jim těžkými protivníky. Ruda získal z 9 partií 50% - 4,5 bodu, David o půl bodu méně, čímž 
prokázali svou stále rostoucí výkonnost. Oba získali zlaté medaile a ceny za 1.místo ve své věkové kategorii a především hodně 
nových cenných zkušeností. Turnaj B vyhrál Radek Šaroun z Bedřichova, vítězkou otevřeného přeboru Havlíčkova Brodu do 16 let se 
stala celkově druhá Zuzana Kocourková, reprezentantka domácího extraligového dorosteneckého družstva.
 
Celkové pořadí Dirickx Bohemia Open A (Otevřený přebor kraje Vysočina) :  1.Jiří Tůma (ŠO Chrudim) 7,5 bodu (9 partií), 
2.Josef Bína (Gordic Jihlava) 6,5 – přeborník kraje Vysočina,  3.Milan Šnorek (ŠO Strmilov) 6, 4.Petr Mičulka (TJ Náměšť nad 
Oslavou) 6 – 2. v přeboru kraje Vysočina, 5.Ivo Svoboda (Žďas Žďár n.S.) 5,5 – 3. v přeboru kraje Vysočina, 6.Miloš Milostný (TJ 
Třebíč), 7.Pavel Večeřa (Žďas Žďár n.S.), 8.Lukáš Karásek (Jiskra Havl.Brod), 9.Jan Tesař (TJ Náměšť/O.) a 10.Vladimír Šenkýř 
(Sokol Bedřichov) všichni po 5,5 bodu atd., ... celkem 30 účastníků.

 Celkové pořadí Dirickx Bohemia Open B :  1.Radek Šaroun (Bedřichov) 7,5 bodu (9 partií), 2.Zuzana Kocourková (Havl.Brod) 
6,5, 3.Marek Sobotka (Jihlava) 6,5, ... 11.Rudolf Zezula 4,5, 13.David Mičulka 4 (oba Náměšť) atd., ... celkem 18 mladých šachistů.

(MIČ)

67) V Pardubicích skončilo otevřené MČR a ME amatérů v rapid šachu
Duhová aréna v Pardubicích zažila ve dnech 20.-21.července pestrý rej 354 šachistů a šachistek z 19 zemí (z toho 1/3 účastníků 
z ČR, 2/3 zahraničních), kteří sváděli ostré boje na 64 polích o celkové vítězství v turnaji. 134 domácích hráčů zápolilo v rámci 
turnaje v mistrovství ČR v rapid šachu a 219 šachistů s ELO do 2200 o oficiální tituly Mistrovství Evropy amatérů. 

 Turnaj byl nabitý silnými hráči, mezinárodní tituly FIDE mělo 98 účastníků, z toho 27 titul nejvyšší – mezinárodní velmistr
(GM). Na mistrovství hráli také šachisté z Náměště. Mistr David Kaňovský zaznamenal velký úspěch, když porazil mezinárodního 
velmistra Babulu. Uhraných 6 bodů z 9 partií znamenalo pěkné celkové 60.místo, což bylo zároveň 16. na MČR. Kandidát mistra 
(KM) Pavel Dittrich sice s Babulou i indickým velmistrem Bakre prohrál, ale porazil mezinárodního mistra Askarova a po výborném 
výkonu skončil s 4,5 body celkově na 165. místě, 48. na MČR a 37. na ME amatérů. KM Jan Tesař remizoval s mezinárodní mistryní 
Sazonovou, uhrál taktéž 4,5 bodu a skončil celkově na 176.místě, 57. na MČR a 45. na ME amatérů. KM Petr Mičulka si zahrál 
s velmistrem Potapovem, skóre proti Rusům 1:3 a 4,5 bodu stačilo na celkové 178.místo, 59. na MČR a 47. na ME amatérů. KM 
Miroslav Horák ml. si zahrál s velmistrem Vorobjovem, skóre proti Rusům 2:4 a 4 body stačily na celkové 205.místo, 70. na MČR a 
73. na ME amatérů. 13-letý Josef Kratochvíl s 2.výkonnostní třídou (VT) si zahrál proti dvěma ruským mezinárodním mistryním, 
získal celkem 4 body a skončil na 241.místě, 88. na MČR, do první stovky ME se již nevešel. 1.VT Miroslav Horák st. si zahrál 
s mezinárodním mistrem Šimáčkem, získal celkem 3,5 bodu a umístil se na 271.místě, 98. z ČR. Nejmladší účastník 354-členného 
startovního pole,  7-letý David Mičulka s 3.VT, měl z 9 soupeřů 6 cizinců. Porazil  Lotyše  s 1.výkonnostní  třídou a remizoval i 
s Rusem s  1.VT.  Získal  cenné  2  body a  325.místo,  123.  z ČR,  ale  především spoustu  zážitků  a  zkušeností  z hry  proti  silným 
soupeřům. Celkovým vítězem turnaje se stal mezinárodní velmistr Jiří Štoček s 8 body, který se zároveň stal mistrem ČR v rapid 
šachu. Mistrem Evropy amatérů se stal Rumun Raul Schmidt.

Celkové pořadí : 1.GM Jiří Štoček (CZE) 8 bodů/9 partií, 2.GM Sergei Iskusnykh (RUS) 7,5, 3.GM Daniel Fridman (LAT) 7,5, ... 
60.David Kaňovský 6, 165.Pavel Dittrich, 176.Jan Tesař a 178.Petr Mičulka po 4,5, 205.Miroslav Horák ml. a 241.Josef Kratochvíl 
po 4, 271.Miroslav Horák st. 3,5, 325.David Mičulka 2, atd... celkem 354 šachistů z 19 zemí. 

Pořadí Mistrovství ČR : 1.GM Jiří Štoček, 2.GM Tomáš Polák, 3.GM David Navara, ... 16.David Kaňovský, 48.Pavel Dittrich, 
57.Jan Tesař, 59.Petr Mičulka, 70.Miroslav Horák ml., 88.Josef Kratochvíl, 98.Miroslav Horák st., 123.David Mičulka, celkem 134 
soutěžících. 

Pořadí Mistrovství Evropy amatérů : 1.Raul Schmidt (ROM), ... 37.Pavel Dittrich, 45.Jan Tesař,  47.Petr Mičulka, 73.Miroslav 
Horák ml., atd... celkem 219 šachistů.
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(MIČ) 

Zleva: David Mičulka, David Kaňovský, Miroslav Horák sn., Petr Mičulka, Miroslav Horák jn., Pavel Dittrich

 68) Eva Kulovaná reprezentovala ČR na MS mládeže a na ME družstev  
žen
Ve dnech 18.7.-28.7. se ve francouzském Belfortu  uskutečnilo Mistrovství světa mládeže v šachu. V kategorii D18 – dívky do 
18 let - startovalo 75 šachistek včetně mistryně České republiky do 18 let Evy Kulované z TJ Náměšť nad Oslavou. Jaké 
dojmy si z Francie Eva odvezla?

„Pozdě večer jsme se ubytovali v hotelu Formule 1. Byla to spíš ubytovna, která slouží tak na jedno, maximálně dvě přespání. Začátek 
akce  provázely organizační  problémy.  1.kolo začalo  s  tříhodinovým zpožděním,  to  se projevilo  na mé hře  a  se zdánlivě  slabší 
soupeřkou jsem musela bojovat o remízu. Další tři kola už začala podle plánu. Ve všech se mi podařilo zvítězit, i když v posledním 
trochu se štěstím. Pak následovalo první dvoukolo. Ráno jsem hrála s favorizovanou gruzínskou hráčkou, která nakonec skončila 
druhá, a prohrála jsem. Odpoledne mě čekala Polka. Po dlouhém vyrovnaném boji jsem udělala chybu a partii  jsem prohrála.  O 
volném dnu pořadatelé uspořádali několik výletů. Naše výprava se vydala na nejvyšší horu v okolí, ale nevyšlo nám počasí a zmokli 
jsme. Další den následovalo další dvoukolo. Ve střední hře jsem získala pěšce, kterého jsem se snažila uplatnit v dámské koncovce. 
Po čtyřech a půl hodinách jsem si však vlezla do matu a prohrála jsem. Na odpolední kolo mi už nezbylo dostatek sil a kapitulovala 
jsem počtvrté. V 9. kole jsem ještě dokázala vyhrát, ale naposled. K únavě se přidala nechuť z jídla a ubytování, které za moc nestálo. 
Nakonec jsem skončila s 5 body z 11 partií na 47.místě,“ zhodnotila průběh mistrovství světa jeho účastnice Eva Kulovaná.

Pořadí  MS v kategorii  D18 :  1.Purtseladze (Gruzie)  –  mistryně  světa,  2.Batkhuyag  (Mongolsko),  3.Majdan  (Polsko),  ...  47.Eva 
Kulovaná (Česká republika), ... celkem 75 účastnic.

 Ve dnech 29.7.-8.8. se hrála mistrovství Evropy 4-členných družstev mužů a žen. Eva Kulovaná byla opět při tom, její bezprostřední 
dojmy z turnaje : 

„Narychlo jsem opouštěla Francii a hned následující den jsem odlétala do Göteborgu do Švédska, kde se uskutečnilo Mistrovství 
Evropy čtyřčlenných družstev. Na rozdíl od Francie nás ubytovali ve čtyřhvězdičkovém hotelu. V hotelu jsme se stravovali, bydleli i 
hráli. Mezi ženami startovalo 26 družstev, ČR hrála ve složení Jacková, Čedíková, Sikorová, Kulovaná a Pertlová (v každém zápase 
jedna z 5 hráček nehrála). První dvě kola jsem nehrála. Prohráli jsme s Polskem a Izraelem 1,5-2,5. Následující dvě kola jsem vyhrála, 
ale měli jsme slabší soupeřky. Pak jsem nastoupila v 6. kole proti Řecku a prohrála jsem s o dost zkušenější soupeřkou. V 8.kole jsem 
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remizovala a zajistila tak našemu družstvu nejtěsnější výhru 2,5-1,5 nad Tureckem. K poslednímu kolu nenastoupila naše dvojka 
Kateřina  Čedíková,  které  se  na  turnaji  nedařilo,  a  tak  jsem hrála  na  3.šachovnici.  Všechny partie  byly  dlouho vyrovnané,  ale 
maďarské hráčky v závěru uplatnily své dlouholeté zkušenosti a vyhrály 2,5-1,5. Skončily jsme tak na 19.místě.“
Pořadí ME družstev žen : 1.Polsko, 2.Gruzie, 3.Rusko, ... 19.Česká republika (celkem 26 družstev).    

(EKU, MIČ)

69) Šachisté v Litovli
Čtyři šachisté z Náměště se zúčastnili tradičního turnaje v rapid šachu v Litovli, kde se sešlo celkem 91 hráčů. David Kaňovský v 
3.kole podlehl mistru Vyskočilovi, ale postupně nabíral ztracenou půdu a po remíze v posledním kole s vítězem turnaje Sergeevem se 
s 6,5 body umístil na pěkném 10.místě. Miroslav Horák st. si dobře zahrál se střídavými úspěchy, výsledné 4 body stačily na konečné 
58.místo. Petr Mičulka měl raketový nástup, po remíze s mistrem Vyskočilem dalšího mistra Vacka porazil matovým útokem a po 
5.kole se octl s 4,5 body v úzké špici turnaje. S dalšími mistry však již nezabodoval. Sice si výborně zahrál proti silným soupeřům, ale 
po 4 porážkách spadl až na 38.místo. David Mičulka nevyužil všech šancí a po 6 kolech měl na kontě 3 remízy a 3 porážky. Vydržel 
však bojovat až do konce a nečekanými 3 výhrami v závěru se s 4,5 body dotáhl na tátu, získal také cenu pro nejmladšího hráče.
 
Celkové pořadí Litovel 3.9.2005: 1.Sergeev 8, 2.Vesselovsky 7, 3.Sosna 7, atd... 10.David Kaňovský 6,5, 38.Petr Mičulka a 
54.David Mičulka oba po 4,5, 58.Miroslav Horák st. 4 body... celkem 91 hráčů.

(MIČ)
 

 Davidové v Litovli (zelená budova v pozadí je Národní dům, kde se hrálo)

70) Šachisté v Ostravě
V prostorách VŠB – TU v Ostravě-Porubě se o minulém víkendu konal tradiční turnaj v rapid šachu – memoriál Pavla Čmiela. Na 
startu se sešlo pouze 30 šachistů, ale účast byla kvalitní. Více než polovina zúčastněných měla kvalifikaci kandidát mistra a vyšší. 
Turnaje se zúčastnili 2 šachisté z Náměště. Petr Mičulka není se svým výkonem moc spokojen, přesto mu 5 bodů z 9 partií stačilo na 
to, aby si vůči nasazení polepšil o několik míst. David Mičulka získal cenu pro nejmladšího hráče (kromě 3 žáků hráli samí dospělí). 
Nezískal ani půl bodu, hlavně kvůli pouhým 15 minutám na partii. V 5 z 9 partií překročil čas, i v ostatních jej spotřeboval téměř celý. 
Při trochu delším času na rozmyšlenou mohl 2 pozice vyhrát a v dalších 2 byly šance vyrovnané, takže v boji proti silným soupeřům 
rozhodně nezklamal.

 Celkové pořadí memoriálu Pavla Čmiela, Ostrava-Poruba 10.9.2005: 1.IM Cvek 8, 2.IM Talla 7, 3.FM Fiřt 6,5... 14.Petr Mičulka 5, 
30.David Mičulka 0 (oba TJ Náměšť nad Oslavou).
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 Když začal autor těchto řádků chodit do šachového kroužku, Pavlu Čmielovi bylo téměř 80 let. Díky procvičování mozku šachovou 
hrou si udržoval duševní svěžest do vysokého věku. Když mu jeden čtyřicátník z řad gratulantů přál při 95.narozeninách k tomu, ať 
společně oslaví stovku, s humorem jemu vlastním mu tehdy odpověděl : „Jen jestli se toho, Emile, dožiješ!“

(MIČ)

71) 100 let šachu v Čechách.
    Toto kulaté výročí existence organizovaného šachu v českých zemích bylo důvodem k řadě oslav, slavnostních zasedání v rámci 
krajů, ocenění významných šachových osobností z řad hráčů i funkcionářů a v neposlední řadě také k uspořádání přehršle šachových 
akcí, některých se zúčastnili a členové našeho oddílu.

        Tou nejvýznamnější bylo bezesporu setkání šachistů z celé republiky na pražském Žofíně v neděli 18. září. V průběhu dne zde 
proběhlo Mistrovství České republiky v bleskové hře a exhibiční turnaj mládeže, ve kterých s přehledem zvítězili David Navara a 
Kateřina Němcová. Večer pak za účasti premiéra J. Paroubka, předsedy ČOV M. Jiráska, celé generality ŠSČR a okolo 600 zástupců 
šachových oddílů slavnostní galavečer s kulturním programem a vyhlášením nejlepších  šachistů a šachistek století (Réti, Hort, Flor 
resp.  Menčíková, Eretová, Jacková).  Oceněna byla i  řada osobnosí za celoživotní  přínos našemu šachu (mj.  Hora,  Blatný,  Hort, 
Kaválek…). Na rautu zakončujícím slavnostní večer se čtveřice náměšťáků (Pavel a David Kaňovských, Petr Mičulka a pisatel těchto 
řádků)  shodla,  že  program  celého  večera  byl  skutečně  důstojnou  oslavou  tohoto  významného  výročí  (podrobné  informace  na 
stránkách ŠSČR).

        Také  náš  KŠS  Vysočiny  v čele  s jeho  předsedou  Vaškem  Paulíkem  se  nenechal  zahanbit  a  uspořádal  v sobotu,  24.  září 
v reprezentativních  prostorách  havlíčkobrodského  hotelu  Slunce  před  zahájením  Openu  Vysočina  setkání  šachistů  kraje.  Po 
rozlosování krajských  soutěží  si  zahrálo 27 hráčů simultánku s velmistrem Hábou. Její  trvání  se místo plánovaných dvou hodin 
protáhlo na dvojnásobek a po 37 kolečkách, které Petr Hába absolvoval, musel obětavý a nešťastný režisér tohoto dne Vašek Paulík 
požádat  šéfredaktora  Šachinfa,  mistra  FIDE Břetislava  Modra o odhad nedokončených  partií,  protože se blížilo zahájení  openu. 
Šachisté Vysočiny ukázali, že mají  tuhý kořínek a Petr Hába se notně zapotil  (vyhráli  Jenda Tesař  z Třebíče a havlíčkobrodský 
Holata, 7 hráčů remizovalo). Potěšitelné je, že do odhadu vydržela velmistrovu masáž i trojice našich borců (viz foto). Štefan a Ruda 
byli odhadnuti nekompromisním panem Modrem na prohru (o fous v podobě jediného pěšce), já měl větší štěstí a dostal od pana 
Modra  milost  v podobě  remízy  (partii  pro  obzvláště  se  nudící  čtenáře  přikládám).  Po  takto  kuriózně  zakončené  simultánce 
následovalo slavnostní zasedání KŠS spojené s předáním pamětních listů za zásluhy o šach na Vysočině. Z našeho oddílu byli oceněni 
náš nejstarší člen a čestný předseda ing. František Bohdan, dlouholetý člen výboru Štefan Paulenda, člen výboru a šéf dorosteneckého 
družstva ing. Pavel Kaňovský a moje maličkost. Po slavnostním zasedání a obědě byl zahájen devítidenní šachový maratón sestávající 
z polofinále MČR mužů a juniorů (startuje mj. David Kaňovský), MČR žen (naše Eva Kulovaná je nasazená jako dvojka hned za 
Petrou Blažkovou),  Openu Vysočina  ze seriálu Czech Tour agentury AVE-kontakt  (Petr Bělohlávek nasazen jako 7.)  a  turnajů 
v rapidu, bleskovce a turnaje družstev krajských reprezentací. Držte našim zástupcům palce a sledujte jejich výsledky na stránkách 
pořadatelů www.avekont.cz/vysocina/. ; (Mirek Horák)

Zleva: Štefan Paulenda, Ruda Zezula, Miroslav Horák
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72) Mladí šachisté bojovali na MČR
Čtyři šachisté z kraje Vysočina bojovali o uplynulém víkendu v Sedlčanech na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. V každé 
věkové kategorii se hrál samostatný turnaj na 9 kol tempem 2x25 minut na partii, zúčastnili se ti, kteří si postup vybojovali 
v přeborech krajů.
 V nejstarší kategorii chlapců do 14 let (H14) se Pepovi Kratochvílovi moc nevydařil  začátek, přesvědčil se, že ELO vypovídá u 
mladých hráčů jen velmi nepřesně o jejich síle. Až dobrým závěrem se dostal se 4,5 body do poloviny tabulky.

V kategorii  H12 se Tondovi  Seidlovi zpočátku nedařilo,  mohutným finišem 3 body ze 3 partií  si  nakonec polepšil  vůči  svému 
nasazení a s 5 body skončil za branami první desítky.

V nejmladší kategorii H10 měla Vysočina 2 zástupce. Tondův bratr Štěpán Seidl měl výborný start, prohra v 7.kole mu neumožnila 
dostat se ještě výše, přesto se jako jediný z Vysočiny dostal s 5,5 body do první desítky závěrečného pořadí. David Mičulka začal 2 
prohrami, pak se rozjel a lepšímu umístění zabránila až prohra v předposledním kole, takže se s 5 body do první desítky nedostal. 
Útěchou mu může být, že porazil oba nejlepší Pražáky. Štěpán i David si proti svému „papírovému“ nasazení polepšili nejvíce.

Celkově  lze  výsledky  mistrovství  hodnotit  jako  mírně  nadprůměrné.  Chlapci  se  zlepšují,  ale  ani  konkurence  nespí.  O  tom se 
přesvědčili „papíroví“ favorité, kteří kromě kategorie H12 museli kousat do hodně kyselého jablka a své posty neobhájili. Letos do 
užší špičky ČR nikdo z Vysočiny nepronikl, na větší úspěch si budeme muset ještě počkat.

 Výsledky MČR H14: 1.M.Kratochvíl (Loko Brno) 7,5 bodu, 2.Kuchynka (Hustopeče) a 3.Dvořák (Postoupky) oba 6,5, ... 
17.Josef Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou) 4,5, atd... celkem 32 hráčů.

 Výsledky MČR H12: 1.Bureš (Prostějov) 7,5,  2.Klecker (OAZA Praha) a 3.Gabriel  (Boršice) po 6,5,  ...  13.Antonín Seidl 
(Sokol Bedřichov) 5, atd... celkem 31 hráčů.

 Výsledky MČR H10: 1.Volčík (Boršice) 8,5, 2.Půlpán (Chrudim) 7,5, 3.Kozel (F.-Místek) 6,5, ... 8.Štěpán Seidl (DDM+ŠK 
Moravské Budějovice) 5,5, 16.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) 5, atd... celkem 38 hráčů.

(MIČ)

David Mičulka
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Josef Kratochvíl

73) Šachový turnaj krajských reprezentací
U příležitosti  oslav  100  let  organizovaného šachu  na území  ČR se  na  Sv.Václava  v Havlíčkově  Brodě  uskutečnil  turnaj 
družstev krajských reprezentací. V desetičlenném družstvu každého kraje museli být žena a dorostenec do 18 let. Na startu se 
sešlo celkem 12 družstev, přičemž pořádající kraj Vysočina postavil 3 družstva.
 
V turnaji hraném každý s každým tempem 2x15 minut hráli i velmistři Movsesjan a Lechtýnský a řada mistrů.  Olympijský systém 
bodování (skóre na jednotlivých šachovnicích, bez zápasových bodů) nejlépe vyhovoval družstvu Moravskoslezského kraje, který 
zvítězil před Libereckým krajem a krajem Pardubickým v čele se Sergejem Movsesjanem. Družstvo Vysočina A v sestavě Šenkýř, 
Bělohlávek, Večeřa, Sedláček, Celý, Kulovaná, Krondráf, Jelínek, Tesař a Gablech vybojovalo pěkné 5.místo, Béčko Vysočiny s větší 
účastí mládeže v sestavě Vašut, Karásek, Carbol, Rosecký, Fiala, Somer, Vanek, Brožová, Štukheil, Zelená a P.Brož skončilo na 
10.místě a Céčko v sestavě se 7 juniory : P.Mičulka, Holata, Pithart, J.Kratochvíl, Zezula, D.Mičulka, Prehradná, Beránek, Fikar a 
Veselý na posledním 12.místě, když téměř všichni si zahráli zatím nejsilnější turnaj v životě. Nutno dodat, že mládež nedala svým o 
3-4 třídy silnějším soupeřům nic zadarmo a v některých partiích se favoritům podařilo až v závěru partií uniknout senzaci. Turnaj se 
ctí navázal na oslavy 100 let organizovaného šachu u nás, které se konaly 18.září na pražském Žofíně za účasti předsedy ČOV Jiráska 
i premiéra ČR Paroubka.

(MIČ)
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David Mičulka, Ruda Zezula, Josef Kratochvíl

74) Open Vysočina 2005
            Šachovým svátkem Vysočiny by se dalo  nazvat  devítidenní  období  od 24.  září  do 2.  října,  kdy se  v Havlíčkově Brodě 
uskutečnil  poslední  turnaj  seriálu  Czech  tour,  který  byl  hrán  (turnaj,  nikoli  seriál…J)  zároveň  jako  polofinále  MČR  mužů  a 
Mistrovství České republiky žen juniorek, dorostenek, juniorů a dorostenců.

            Celý turnaj byl rozdělen do několika „podturnajů“ (označených písmeny A-F…J) a  téměř všech se zúčastnili i členové našeho 
družstva TJ Náměšť nad Oslavou. Provedu Vás teď postupně jednotlivými turnaji…

            Turnaj  „A“ měl  punc  silného  hráčského  obsazení,  neboť se  jednalo  o postupový turnaj  na  uzavřené  Mistrovství  České 
republiky mužů 2006, které se uskuteční na počátku února v brněnském Boby centru, a zároveň o MČR juniorů a dorostenců, taktéž 
pro rok 2006. Jeho vítězem se nakonec po velice nekompromisním boji stal olomoucký Pavel Šimáček, spolu s ním si pak postup dále 
vybojovali Tomáš Polák, Robert Cvek a Jan Bernášek, který zároveň získal titul juniorského přeborníka. 

            Co se týče mé maličkosti, neměl jsem před turnajem žádné velké ambice – v průběhu roku jsem zkazil téměř vše, co se zkazit 
dalo (možná až na nějakou světlejší chvilku ve Starém Městě…J), a tak jsem s „něčím výraznějším“ ani příliš nepočítal. Když jsem 
navíc ve 2. kole prohrál s papírově slabším soupeřem, začal jsem pobyt v Havl. Brodě brát spíše jako prodloužení prázdnin!…J Jenže 
se ukázalo, že to tak špatný ještě není – prostě jsem si ty partie začal užívat, a zničehonic jsem měl po sedmi kolech  5 bodů a navíc 
do předposledního kola výborný los – velmistra Vokáče bílými figurami. Bohužel – nechal jsem si v nejmíň vhodné chvíli velice málo 
času a velmistr mě – musím to tak říct – „neskutečně ošidil“ (což je mimo jiné jeho „výsostnou doménou“!…J). Škoda – v jednu 
chvíli jsem stál určitě líp a potencionální výhra by mě opravdu úzce přiblížila k postupu…No nic – snad příště. Vyhrál jsem tedy 
alespoň poslední kolo, což mě posunulo na celkové 10. místo a 3. místo v juniorské kategorii. Mám to brát jako úspěch? Možná ne tak 
úplně, ale vzhledem k celoročním výsledkům to byl můj nejlepší letošní turnaj…

            Turnaj „B“ byl obsazen mnohem skromněji než „áčko“ – jednalo se totiž o otevřené MČR žen, juniorek a dorostenek – a účast  
pouze 16 hráček mluví za vše. Vítězkou se po velkém boji stala Alena Kubíková, 2. místo obsadila teprve patnáctiletá Anna Bálková 
a  bronzovou  medaili  doslova  „vydřela“  1.  nasazená  Petra  Blažková.  Pomyslnou  bramborovou  medaili  (ale  alespoň  bronz 
v juniorkách) si pak z luxusního hotelu Slunce, kde celý turnaj probíhal, odnesla „naše Evička“ Eva Kulovaná. Výsledek je to na 
první pohled dobrý, ale Eva určitě měla jako 2. nasazená hráčka vyšší ambice. Holt, vždycky to nejde úplně podle představ…
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            Třetím (a posledním) vážným turnajem pak byl  otevřený mezinárodní turnaj pro hráče,  kteří si chtěli prostě a jednoduše 
zahrát. Mezi ně by se dali zařadit i Honza Tesař, kterému se po velice dobrém začátku poněkud přestalo dařit, a Petr Bělohlávek, který 
podal poněkud lepší výkon, ale jeho dlouhá herní pauza přece jen byla znát. Dva výše zmínění bojovníci se zúčastnili také otevřené 
turnaje v rapid šachu.

            Je to už všechno? Ale kdepak – ještě jeden turnaj zde nesmím vynechat – o volném dni se totiž uskutečnil u příležitosti výročí  
100 let od založení organizovaného šachu u nás „prestižní“ turnaj krajských desetičlenných družstev, jehož vítězem se nakonec stal 
mezi 12 družstvy  kraj Moravskoslezský před Libereckým a Pardubickým. Potěšujícím faktem je, že se tohoto turnaje zúčastnila 
dokonce hned 3 družstva pořádajícího kraje Vysočina, v nichž si zahráli nejen „ostřílení mazáci“, ale především celá řada mladých 
náměšťských šachistů – žádnou díru do světa sice neudělali, ale měli jedinečnou možnost zahrát si s velice silnými soupeři a můžeme 
jen doufat, že jim to pomůže na jejich cestě ke zlepšování se.

            Co říci  závěrem?  Nevím,  závěry  psát  neumím!…J  Možná bych  zde  ještě  mohl  napsat,  že  celkové  výsledky si  můžete 
prohlédnout na http://www.avekont.cz/vysocina.

(DK)

David Kaňovský - Marek Vokáč

75) Šachisté bojovali o telčskou růži
V sobotu 15.10. uspořádala rodina Brychtů spolu s dalšími obětavými pořadateli 2 turnaje v rapid šachu O telčskou růži 2005. 
V příjemném prostředí jídelny telčského gymnázia bojovalo ve 2 turnajích 49 dospělých a 28 žáků do 15 let.  Turnaje se 
zúčastnila početná výprava z Náměště.
 
V turnaji dospělých byla špička vyrovnaná, rozhodlo až poslední kolo. Zvítězil Pavel Švanda, z Náměště se nejlépe vedlo bratrům 
Brychtům, Honzovi Tesařovi, Evě Kulované a Petru Mičulkovi. Žáci hráli ve společné věkové kategorii (7-15 let). Zvítězil Tomáš 
Mrazík, z Náměště se nejlépe umístili Pepa Kratochvíl, Ruda Zezula, David Mičulka a Tomáš Košut, Jitka Košutová byla 2.nejlepší 
dívkou.  Všechny děti  získaly pěkné  ceny,  David  Mičulka  získal  diplom pro  nejmladšího hráče.  Celkově lze  hodnotit  výsledky 
dospělých i mládeže jako velmi dobré, většina hráčů si proti zdejšímu loňskému pořadí polepšila.
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 Celkové pořadí Senior : 1.Švanda (Gordic Jihlava), 2.Zdeněk (TJ Praga) a 3.Jan Brychta (TJ Náměšť nad Oslavou) všichni po 7 
bodech (9 partií), ... dále Náměšť 4.Jan Tesař 6, 7.David Brychta 6, 10.Eva Kulovaná 6, 14.Petr Mičulka 5,5, 30.Miroslav Horák st. a 
31.Miroslav Horák ml. po 4 bodech atd., celkem 49 účastníků.
Celkové pořadí  Junior :  1.Mrazík (Spartak Velké Meziříčí) a 2.Josef Kratochvíl  (Náměšť) po 8 bodech,  3.Antonín Seidl  (Sokol 
Bedřichov) a 4.Štěpán Seidl (DDM Moravské Budějovice)  po 7 bodech,  dále Náměšť 5.Rudolf Zezula 5,5, 8.David Mičulka 5, 
11.Tomáš Košut 5, 19.Jitka Košutová 3,5 atd., celkem 28 účastníků.

(MIČ)

Rudolf Zezula, David Mičulka, Josef Kratochvíl, Tomáš Košut, Jitka Košutová

76) Náměšťského skřítka vyhrál Pepa Kratochvíl
Ing.Pavel Kaňovský uspořádal jménem šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s DDM Náměšť nad Oslavou 
a VÚJE Česká republika s.r.o. turnaj „O náměšťského skřítka 2005“ pro žáky do 15 let. Zúčastnili se členové náměšťského 
prvoligového dorosteneckého družstva a několik dalších mladých šachových nadějí.
 
Turnajem o  10  účastnících  hraném systémem každý s každým  prošel  bez  zaváhání  Josef  Kratochvíl,  nová  posila  náměšťského 
dorosteneckého  družstva  z Velkého  Meziříčí,  krajský  přeborník  do  14  let,  který  nepovolil  soupeřům  ani  půlku.  Náhradníci 
dorosteneckého družstva, nejmladší žáci, dali o sobě hodně vědět. David Mičulka velmi mile překvapil, prohrál až v posledním kole 
s Pepou. Ruda Zezula potvrdil svou vysokou úroveň. Ríša Novotný byl také příjemným překvapením. Dosáhl stejného počtu bodů 
jako Ruda, o pořadí rozhodla vzájemná partie. Aneta Zerzánková přes léto nebyla rozehraná, doplatila na to tím, že 2 vyhrané partie 
neuvěřitelně otočila ve svůj neprospěch, jinak mohla skončit výše. Bratři Tomáš a Martin Homolovi střídali dobré partie s horšími, i 
zde se potvrdila potřeba tohoto turnaje na rozehrání před zahájením ligové soutěže. Fůru zkušeností i nějaké body získali sourozenci 
Jitka a Tomáš Košutovi, kteří se poměřili s „ligisty“. Nejmladší hráč turnaje, Jakub Dolejší, sehrál jeden ze svých prvních turnajů 
v životě. Silná 2.výkonnostní třída - Pepa, 7 třetích výkonnostních tříd a jedna „čtyřka“ byli zatím nad jeho síly, ale hra proti silným 
soupeřům ho jistě  mnohé naučila  a  časem tyto  zkušenosti  zúročí.  Kubovi  byla  vyslovena  zasloužená  pochvala při  vyhodnocení 
turnaje. Všichni účastníci obdrželi zalaminovaný diplom, věcné ceny a vítěz Pepa Kratochvíl náměšťského skřítka. Do 1.ligy budeme 
dorostencům držet palce!
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Výsledky turnaje O náměšťského skřítka, 1.10.2005: 1.Josef Kratochvíl (nar.1992) 9 bodů (100%!), 2.David Mičulka (1998) 7, 
3.Rudolf Zezula (1995) 6, 4.Richard Novotný (1997) 6, 5.Aneta Zerzánková (1990) 5, 6.Tomáš Homola (1992) 4, 7.Martin Homola 
(1995) 3,5, 8.Jitka Košutová (1993) 2,5, 9.Tomáš Košut (1996) 2, 10.Jakub Dolejší (1998) 0.

(MIČ) 

77) Náměšť přivezla z mistrovství celou sadu medailí
Ve dnech 26.-30.10.2005 se v Kroměříži uskutečnilo Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu. Druhým nejúspěšnějším 
oddílem  podle  zisku  medailí  se  stala  TJ  Náměšť  nad  Oslavou  :  Josef  Kratochvíl  vyhrál  zlato  v kategorii  H14,  Aneta 
Zerzánková stříbro v kategorii D16 a David Mičulka bronz v kategorii H10. 
 
Kromě bojů o mistry Moravy a Slezska a o medaile bylo mistrovství i kvalifikací na uzavřené finále MČR, které se uskuteční 11.-
18.března 2006 ve Zlatých Horách. V nejstarší chlapecké kategorii H16 Náměšť neměla zastoupení. V kategorii H14 bojoval skvěle 
Pepa Kratochvíl. Po rychlé remíze v 2.kole sklidil od vedoucího kritiku za malou bojovnost a pak nekompromisně válcoval své 
soupeře jednoho za druhým. Druhou remízu si dovolil až v posledním kole, když mu zajišťovala 1.místo a titul mistra Moravy a 
Slezska. V kategorii H12 hrál Ruda Zezula. První polovina turnaje nasvědčovala, že by se mohl podařit postup na MČR, ke konci 
turnaje se už Rudovi tolik nedařilo a přes výborný výkon skončil v polovině tabulky. V nejmladší chlapecké kategorii H10 podal 
dobrý výkon David Mičulka, který získal bronzovou medaili.  K úspěšné náměšťské výpravě se řadí i  Ríša Novotný,  člen oddílu 
Spartak Třebíč, který hraje v náměšťských družstvech mládeže jako host. Po výborném výkonu vybojoval 5.místo a postup na MČR. 
Tomáš Košut byl příjemným překvapením úspěšné náměšťské výpravy. Po celý turnaj se držel v postupovém pásmu, ale nešťastné 
poslední kolo jej odsunulo mezi náhradníky. V souběžně hraném turnaji děvčat se sice nebojovalo o postup, ale o titul přebornice 
Moravy a Slezska ano. Skvěle si v něm vedla Aneta Zerzánková, která obsadila při rovnosti bodů s vítězkou jen horším pomocným 
hodnocením 2.místo  a  získala  tak  stříbro  do  náměšťské  kompletní  sady medailí.  Jitka  Košutová  porazila  jednu z favoritek,  ale 
výsledky dalších partií už tak dobré nebyly. Děti si kromě hraní a rozboru sehraných partií s přítomnými mistry zahrály také ping-
pong a několikrát se vydováděly v bludištích kroměřížské Květné zahrady. Více medailí než Náměšť získala jen mamutí Beskydská 
šachová škola Frýdek-Místek. Všichni mladí náměšťští šachisté si za předvedené výkony a bojovnost zaslouží velkou pochvalu.
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Mistrovství Moravy a Slezska mládeže ve výsledcích :
 
Kategorie H16: 1.Milan Kratochvíl (Loko Brno) a 2.Jaroslav Bureš (SK Prostějov) po 7 bodech, 3.Martin Dvořák (Sokol Postoupky) 
6,5, celkem 64 účastníků.
 
Kategorie H14: 1.Josef Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou) 8, 2.Tomáš Pecha (BŠŠ ŠK Frýdek-Místek) 7,5, 3.Karel Svoboda 
(Loko Brno) 6,5, celkem 47 hráčů.
 
Kategorie H12: 1.Tomáš Boráň a 2.Ondřej  Boráň (oba BŠŠ ŠK Frýdek-Místek) po 7, 3.Jiří  Musil (Loko Brno) 6,5,  23.Rudolf 
Zezula 4,5, celkem 45 borců.
 
Kategorie H10: 1.Jiří Kozel (BŠŠ ŠK Frýdek-Místek) 7,5, 2.Jiří Navrátil (Tatran Litovel) 7,  3.David Mičulka (TJ Náměšť nad 
Oslavou) 6,5, 5.Richard Novotný (Spartak Třebíč) 6, 13.Tomáš Košut (TJ Náměšť nad Oslavou) 5, celkem 42 malých šachistů.
 
Kategorie D16: 1.Klára Čermáková (ŠK Brankovice),  2.Aneta Zerzánková (TJ Náměšť nad Oslavou), 3.Eva Dunglová (Sokol 
Postoupky) všechny po 7 bodech, 21.Jitka Košutová 3, celkem 24 šachistek.
(MIČ)
 

(1)Josef Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou), (2)Tomáš Pecha (BŠŠ ŠK Frýdek-Místek), (3)Karel Svoboda (Loko Brno)
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(3)Eva Dunglová (Sokol Postoupky), (1)Klára Čermáková (ŠK Brankovice), (2)Aneta Zerzánková (TJ Náměšť nad Oslavou)
 
 

(3)David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou), (2)Jiří Navrátil (Tatran Litovel), (1)Jiří Kozel (BŠŠ ŠK Frýdek-Místek)
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David Mičulka, Aneta Zerzánková, Josef Kratochvíl, Rudolf Zezula, Richard Novotný, Tomáš Košut, Jitka Košutová

78) Přebor Moravy a Slezska mládeže v šachu 2005 - Kroměříž
 V Kroměříži se ve dnech 26.10-30.10.2005 uskutečnil přebor Moravy a Slezska mládeže v šachu, kterého se zúčastnil rekordní počet 
240 mladých šachistů. Boje na 64 polích, ve čtyřech kategoriích chlapeckých a jedné dívčí. Vysočinu reprezentovalo dvacet čtyři 
hráčů z Jihlavy, Havlíčkova Brodu, Náměště nad Oslavou, Třebíče a  Moravských Budějovic. O stoupající úrovni mládežnického 
šachu  na  Vysočině  přesvědčili  ziskem  tří  medailí.  Přeborníkem  v kategorii  do  14  let  se  stal  po  skvělém  výkonu  Josef 
KRATOCHVÍL,  který se ziskem 8,0 bodů z 9 partií  neokusil hořkost porážky a svým soupeřům povolil pouze dvě remizy. Výborné 
je druhé místo  Anety ZERZÁNKOVÉ, která získala 7,0 bodů a od zlaté medaile jí  dělilo horší pomocné hodnocení.  Do třetice 
bronzovou medaili v kategorii nejmenších do 10 let, získal  David MIČULKA (roč.98) se ziskem 6,5 bodu. Všichni medailisté jsou ze 
šachového oddílu TJ Náměšť n/Oslavou! Ani další se neztratili, Richard Novotný z TJ Třebíč obsadil v kategorii H10 páté místo,  
Štěpán SEIDL z Mor.Budějovic v H12 obsadil 6.místo a od bronzové medaile ho dělilo horší pomocné hodnocení. Všichni jmenovaní 
si  vybojovali  postup  na  Mistrovství  ČR,  které  se uskuteční  v březnu 2006.  Podrobné výsledky najdete  na  webových  stránkách 
pořadatele Sokola Postoupky a KŠSV: www.chess.cz/kraje/kssv/ Václav Paulík, předseda KŠS Vysočina

79) Interview s Pepou Kratochvílem
Josef Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou se v Kroměříži stal mistrem Moravy a Slezska v šachu v kategorii chlapců do 14 
let. 
 

P.M. (Petr Mičulka) : Pepo, jak jsi oslavil vítězství na Mistrovství Moravy a Slezska?

J.K. (Josef Kratochvíl) : Po přijezdu do Náměště jsme se všichni účastníci sešli s rodiči a šli jsme společně do pizzerie, kde jsme 
rozebírali zážitky z mistrovství. V pondělí jsme doma rozdělali vyhrané dětské šampaňské.

P.M.: Jak jsi prožíval náročný 5-denní turnaj? Kdy Ti bylo těžko a kdy jsi uvěřil, že se můžeš stát přeborníkem?
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J.K.: Turnaj jsem prožíval dobře, líbilo se mi tam. Nejhorší chvíle byla asi po druhém kole, kdy jsem remizoval a nevěděl jsem, jestli 
mně ten půlbod ke konci nebude chybět. Věřit jsem tomu začal po sedmém kole, kdy jsem měl bod náskok.

P.M.: Kdo Tě naučil hrát šachy, v kolika letech jsi začal hrát a kdo Tě trénoval? Komu nejvíc vděčíš za to, jaký se z Tebe stal 
hráč?

J.K.: Hrát šachy jsem začal v šesti letech doma s taťkou, v sedmi letech jsem začal chodit do kroužku ve Velkém Meziříčí, kde jsem 
ze začátku všechny partie prohrával, ale postupně se mi začalo dařit. Ze začátku se mi nejvíc věnoval taťka, potom pan Mejzlík 
v kroužku a také jezdím každé léto na šachový tábor do Hříběcí.

P.M.: Jaké máš výkonnostní cíle na nadcházející sezónu, čeho bys chtěl dosáhnout?

J.K.:  Chtěl  bych  se  dobře  umístit  na  MČR  2006  mládeže,  chtěl  bych  být  krajským  přeborníkem  a  rád  bych  se  zúčastnil 
mezinárodního turnaje mládeže ve Frýdku-Místku,který se koná o velikonočních prázdninách.

P.M.: Přeji Ti hodně dalších úspěchů v šachu i v životě. Děkuji za rozhovor.

 S 13-letým šachovým talentem hovořil Petr Mičulka (MIČ).

80) Náměšť zahájila druhou ligu
Po loňském neúspěšném boji o postup a konečném druhém místu mají náměšťští šachisté v druhé lize před sebou prakticky jediný cíl 
– celkové vítězství v soutěži a postup zpět do první ligy, kde už dříve dvě sezony hráli. Složení družstva oproti loňské sezoně téměř 
nedoznalo změn. Pouze Petr Mičulka, který byl několik let kapitánem Náměště, dal letos přednost koučování mladých náměšťských 
nadějí v nejnižší „dospělácké“ soutěži družstev a proto za „A“ družstvo bude hrát minimálně. Sestavu tvoří: 1.Kaňovský, 2.Krčmář, 
3.Bělohlávek, 4.Kulovaná, 5.Dittrich, 6.Kruml, 7.Brychta D., 8.Lampíř, 9.Tesař, 10.Mičulka, 11.Horák M.ml., 12.Krátký, 13.Horák 
J., 14.Horák M.st. V první kole se Náměšť utkala venku se Znojmem, které má také mladý silný a perspektivní tým, podobně jako 
Náměšť. V bojovném zápase ani jedna partie neskončila remízou. Zápas i přes absenci dvou nejlepších náměšťáků Kaňovského a 
Krčmáře začal pro Náměšť slibně – rychle a pěkně vyhráli  Mirek Horák jun. i  David Brychta.  Bohužel Pavlu Dittrichovi a Evě 
Kulované se partie příliš nepovedly a oba prohráli. Naopak Petr Bělohlávek soupeře postupně přehrál a donutil ho vzdát se. Do horší 
koncovky se dostal Honza Tesař, který po postupné ztrátě dvou pěšců už nemohl partii zachránit a kapituloval. Nový hráč základní 
sestavy Náměště Tomáš Lampíř se ukázal v dobrém světle - získal pěšce a uplatnil ho k výhře ve věžové koncovce. Stav zápasu byl 
tedy 4:3 pro Náměšť. O konečném výsledku rozhodovala poslední partie, ve které měl David Kruml v dlouhé koncovce kýženou 
remízu na dosah, ale v poslední chvíli udělal hrubou chybu, což znamenalo jeho prohru a nakonec dělbu bodů v zápase. Remíza 4:4 je 
pro Náměšť hned v úvodu soutěže ztrátou v boji o postup.

                                                                                                            (DIT)

81) Další ztráta šachové Náměště
Ve druhém kole druhé ligy hostila Náměšť Rudice a opět i bez dvou svých nejlepších hráčů byla velkým favoritem. Bohužel průběh 
zápasu tomu příliš nenasvědčoval - už brzo po zahájení pozice na šachovnicích naznačovali, že by zápas nemusel skončit dobře. Petr 
Mičulka  trochu  lehkovážně  obětoval  koně,  kompenzaci  za  něj  nezískal  a  prohrál.  Partie  Honzy  Tesaře  se  nevychýlila  z mezí 
rovnováhy a skončila dělbou bodů . Štěstí měli Náměšťáci v partii Davida Krumla, kterému se nepovedlo zahájení a stál téměř na 
prohru. David ale vymyslel pěknou kombinaci a v následných zápletkách se orientoval lépe a soupeře porazil. Svůj den neměl Petr 
Bělohlávek,  který  už  v horší  pozici  nakonec  daroval  soupeři  dámu.  Rudice  tedy  vedly  2,5:1,5.  Po  vyrovnaném  průběhu  partie 
remizoval Petr Krátký. Vyrovnání stavu přinesl Tomáš Lampíř, který dobře zvládl koncovku a postupem svého krále zavřel soupeře 
do matové sítě. Zbylé dvě partie skončily remízou – Pavel Dittrich po nepřesnosti v koncovce na výhru už pomýšlet nemohl a Eva 
Kulovaná po hodně ohrožené pozici ve střední hře mohla být za remízu ráda. I ve druhém kole tedy Náměšť remizovala 4:4 a postup 
se jí hned ze začátku soutěže dost vzdálil.        (DIT)
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82) Náměšťské děti úspěšné v 2.turnaji Ligy Vysočiny
O uplynulém víkendu se v Jihlavě hrál 2.turnaj seriálu mládeže v rapid šachu. Rekordní účast 105 dětí do 16 let z oddílů 
celého kraje zaplnila DDM ve všech poschodích. Náměšť reprezentovalo 7 mladých šachistů, kteří hráli poprvé v nových 
dresech. Možná právě nové dresy způsobily, že se všichni snažili  dvojnásob a po vynikajících výkonech si děti z Náměště 
odvezly hned 5 jihlavských koláčů za 2 první, 2 druhá a 1 třetí místo v jednotlivých věkových kategoriích spolu s 5 diplomy, 
všechny děti vyhrály drobné věcné ceny.
 
Hrál  se  1  společný  turnaj  bez  rozdílu  věku,  vyhlášení  proběhlo  po  jednotlivých  věkových  kategoriích.  V celkovém  pořadí  se 
z náměšťských nejlépe umístil Pepa Kratochvíl, který se 100% ziskem 7 bodů ze 7 partií turnaj (stejně jako kategorii H14) suverénně 
vyhrál. Ruda Zezula prohrál jen s Martinem Homolou a po skvělém výkonu získal za 5,5 bodu 8.místo v absolutním pořadí, což bylo 
s náskokem 1.místo v H12 (druhý v H12, Adam Šimon, absolutní vítěz 1.turnaje Ligy Vysočiny, skončil na 20.místě). David Mičulka 
měl velmi silné soupeře (pomocné hodnocení měl ještě lepší než vítěz Pepa Kratochvíl), se kterými uhrál výborných 4,5 bodu (porazil 
i vítěze 1.turnaje Šimona), což znamenalo celkové 19.místo a 2.místo v H10, a nebýt fatální chyby ve vyhrané pozici posledního kola, 
mohl  být  dokonce na 5.místě  absolutního pořadí.  Srdnatý výkon  podala  Jitka Košutová,  které  stačilo  vynikajících  4,5 bodu na 
22.místo (2. v D14). Stejný počet bodů získal i zkušený Tomáš Homola, celkově 24. Pěkné 4 body uhráli i výborně hrající Martin 
Homola (celkově 30., 5.místo v H12) a stále se lepšící Tomáš Košut (celkově 32., 3.místo v H10). Všechny náměšťské děti hrály na 
nejvyšších stolech, takže se to tam díky jejich dresům pěkně modralo. Po výborných výkonech skončilo všech 7 náměšťských dětí 
v první třetině absolutního pořadí, přestože v nejstarší kategorii do 16 let neměla zastoupení.
 
Výsledky 2.turnaje Ligy Vysočiny, Jihlava 12.11.2005: H16: 1.Tomáš Mrazík (V.Meziříčí), 2.Tomáš Reichel (Havl.Brod), 3.Jan 
Suchý (Svratka), celkem 14 soutěžících v kategorii, H14: 1.Josef Kratochvíl (Náměšť, vítěz absolutního pořadí), 2.Martin Škoda 
(Bedřichov),  3.Antonín  Seidl  (Bedřichov),  celkem  28, H12:  1.Rudolf  Zezula  (Náměšť),  2.Adam  Šimon,  3.Jan  Reichel  (oba 
Havl.Brod), celkem 22, H10: 1.Lukáš Ondrák (Telč), 2.David Mičulka, 3.Tomáš Košut (oba Náměšť),  celkem 31, D16: 1.Ivana 
Melounová (Havl.Brod), D14: 1.Zuzana Kocourková (Havl.Brod), 2.Jitka Košutová (Náměšť), D12: 1.Nikol Golubeva (Chotěboř), 
D10: 1.Simona Suchomelová (Havl.Brod), celkem 105 mladých šachistů a šachistek.

(MIČ) 

83) Soustředění v Olomouci
Šest  dětí  z Náměště  se  ve  dnech  17.-19.11.  zúčastnilo  olomouckého  šachového  soustředění  talentované  mládeže.  Do  hanácké 
metropole dorazilo 5 z nich už ve čtvrtek ráno, aby si zahráli přebor Olomouckého kraje žáků. Hrály se celkem 4 turnaje, náměšťské 
děti hrály většinou ve vyšších věkových kategoriích, než mohly, aby si zahrály proti silnějším soupeřům. Přes věkový handicap však 
atakovaly stupně vítězů. V nejmladší kategorii  A do 10 let skončil Tomáš Košut na 5.místě z 22, kategorii  B do 12 let Náměšť 
neobsadila,  v kategorii  C do 14 let  skončil  David  Mičulka na 4.místě,  Ruda Zezula  na 12.  a  Jitka Košutová na  16.místě  z  23 
startujících. V kategorii D nad 14 let uhrál Pepa Kratochvíl 5.místo z 26.
V podvečer začalo pro asi 25 mladých šachistů soustředění. Proběhla soutěž v hádání tahů a poté simultánka proti mezinárodnímu 
velmistru Marku Vokáčovi, který hrál na 13 šachovnicích s časem 30 minut proti 10 minutám u dětí. Velmistr Vokáč si vzal velké 
sousto, protože řada dětí včetně náměšťských Tomáše a Davida vyhrála taktickou hrou na čas. V pátek probíhala výuka po skupinách, 
děti pronikaly do tajů strategie a taktiky pod vedením VM Vokáče, MM (mezinárodních mistrů) Biolka a Šimáčka a mistra Davida 
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Kaňovského. Odpoledne se všichni vydováděli v tělocvičně při sálovém fotbalu a vybíjené. Večer se hrál netradiční turnaj dvojic, ve 
kterém obsadily náměšťské dvojice čelo tabulky.  U tohoto turnaje se všichni dobře pobavili  a získali nové zkušenosti. V sobotu 
probíhaly další tréninky po skupinách. Děti nabyly nové poznatky, které jim napomohou v šachovém růstu. Velmistr Vokáč prokládal 
svou výuku zajímavými odbočkami do různých oblastí od zeměpisu přes dějepis až do literatury science-fiction. Eva Kulovaná, Pepa 
Kratochvíl,  Jitka  a  Tomáš  Košutovi,  Ruda  Zezula  i  David  Mičulka  si  z Olomouce  odvezli  řadu  zážitků,  které  si  budou  jistě 
připomínat.

(MIČ)

84) Vysoká výhra Náměště
Třetí  kolo  druhé  šachové  ligy  svedlo  proti  sobě  týmy  Durasu  „C“ a  Náměště.  Hosté  z Náměště  zvládli  na  jednotlivých 
šachovnicích zápas mnohem lépe a zaslouženě vysoko vyhráli.

 Po třech hodinách hry přijal nabídku remízy Petr Bělohlávek vzhledem k příznivému vývoji na ostatních šachovnicích. Po chvíli 
vyhrál Honza Tesař, když se po chybě soupeře v zahájení dostal k rozhodujícímu útoku na krále. David Kruml v pozici postupně 
získal pěšce a kvalitu a nakonec soupeře krásně zmatil. Remízou ve vyrovnané koncovce skončila partie Evy Kulované. Výhru pro 
Náměšť zaznamenal David Brychta, když soupeře v zavřené pozici postupně „přetlačil“. Půl bodu pro Náměšť přinesla remíza Pavla 
Dittricha po oboustranných  pokusech o zisk výhody.  Pohlednou partii  sehrál Mirek Horák jun., který v oboustranné časové tísni 
soupeře přehrál, získal figuru a zvítězil. Po časové kontrole už pokračovala jediná partie – David Kaňovský si v zavřené pozici vedl 
lépe a nakonec po zisku kvality vyhrál. Tím konečné skóre zápasu skončilo na výsledku 6,5:1,5. 

(DIT)

85) Náměšť uspěla v kuriózním 3.turnaji Ligy Vysočiny
Dalšího turnaje seriálu mládeže v rapid šachu se zúčastnilo celkem 94 dětí do 16 let z kraje Vysočina i od blízkých sousedů. Náměšť 
reprezentovalo 7 zkušených šachistů a 3 začátečníci. V prvním kole se stala věc nečekaná a nevídaná : všech 10 mladých náměšťáků 
své partie vyhrálo,  7-letý Martin Indrych přitom porazil o 3 hlavy vyššího chlapce,  který později skončil v absolutním pořadí na 
17.místě!  Kuriozity tím ale neskončily.  Po 1.odehraném kole zkolaboval počítač a  po jeho zprovoznění nebylo možné zachovat 
uhrané výsledky,  takže celé první kolo bylo vyškrtnuto včetně náměšťských uhraných bodů, takže si každý zahrál ještě dalších 7 
partií, začínalo se ale od nuly!
 
Hrál se 1 společný turnaj bez rozdílu věku, vyhlášení proběhlo po jednotlivých věkových kategoriích. V celkovém pořadí náměšťský 
Pepa Kratochvíl se 100% ziskem 7 bodů ze 7 partií turnaj (stejně jako kategorii H14) suverénně vyhrál. David Mičulka a Ruda Zezula 
vybojovali po výborné hře 13. a 15.místo v absolutním pořadí (každý získal po 5 bodech), což bylo s náskokem 1.místo v H10 a 
3.místo  v H12.  Tomáš  Košut  uhrál  za skvělé  4  body 26.místo v absolutním pořadí,  s  přehledem 2.místo  v nejmladší  chlapecké 
kategorii. Stejného počtu bodů dosáhli po dobré hře i Tomáš a Martin Homolovi, v absolutním pořadí 30. a 37. Děvčata si vedla 
výborně : Jitka Košutová uhrála 3 body (2.  v D14) a 7-letá Janička Kolínková kategorii  D10 s 2 body vyhrála.  Daniel  Kolínek 
vybojoval  po výborném závěru 2,5 bodu a Martin Indrych,  který se v anulovaném kole stal hrdinou, 2 body.  Náměšťské děti si 
z úspěšného turnaje odvezly 3 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili za pořadí v jednotlivých věkových kategoriích a hezké věcné 
ceny. Spolu s tím taky pocit křivdy z toho, že každý uhrál o bod více, než se objevilo v konečném zúčtování.
 
Výsledky 3.turnaje Ligy Vysočiny, Žďár 26.11.2005: H16:  1.Tomáš Mrazík (V.Meziříčí), 2.Tomáš Reichel (Havl.Brod),  3.Jiří 
Suchý (Svratka), celkem 16 soutěžících v kategorii, H14: 1.Josef Kratochvíl (Náměšť, vítěz absolutního pořadí), 2.Dalimil Fišar 
(Žďár),  3.Dominik  Smejkal  (Havl.Brod),  7.Tomáš  Homola  (Náměšť),  celkem  22, H12:  1.Adam  Šimon,  2.Jiří  Kaser  (oba 
Havl.Brod),  3.Rudolf Zezula (Náměšť),  8.Martin Homola (Náměšť), celkem 24, H10: 1.David Mičulka, 2.Tomáš Košut (oba 
Náměšť),  3.Milan  Sýkora  (Žďár), 13.Daniel  Kolínek,  14.Martin  Indrych  (oba  Náměšť),  celkem  20, D16:  1.Monika  Zelená 
(Havl.Brod), D14:  1.Martina Ježková (Havl.Brod), 2.Jitka Košutová (Náměšť), D12:  1.Nikol Golubeva (Chotěboř), D10: 1.Jana 
Kolínková (Náměšť), celkem 94 hráčů a hráček.

(MIČ)
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86) Náměšť pořádala 4. turnaj Ligy Vysočiny
51 mladých šachistů z kraje Vysočina, ale i ze Zlína a Zastávky, z Brna a Rosic, se sjelo do Náměště nad Oslavou ke 4.turnaji seriálu, 
hraného pod tradičním názvem O perníkovou chaloupku. Domácí Náměšť měla v turnaji celkem 12 dětí.
 
Chlapci a děvčata do 16 let hráli 1 společný turnaj, vyhlášení vítězů proběhlo po jednotlivých věkových kategoriích. Náměšťský Pepa 
Kratochvíl potvrdil, že titul mistra Moravy a Slezska do 14 let je ve správných rukou, protože zvítězil ve všech 7 partiích a bez 
sebemenšího zaváhání vyhrál svou kategorii H14 i celý turnaj. Vynikající výkon podal také teprve 10-letý Štěpán Seidl z Moravských 
Budějovic,  který  obsadil  se  6  body  2.místo  v absolutním  pořadí.  O  3.místo  absolutního  pořadí  byla  třenice,  nejlepší  pomocné 
hodnocení ze šestice 5-bodových měl Tomáš Mrazík z Velkého Meziříčí. Z náměšťských hráčů se výborně dařilo 10-letému Rudovi 
Zezulovi, který se dostal do první desítky turnaje. Pepa Žák, Martin a Tomáš Homolovi a Jitka a Tomáš Košutovi podali taktéž dobrý 
výkon. Ze začínajících nadějí se ve výborném světle ukázali 7-letá Janička Kolínková, její bratr Daniel a taktéž 7-letý Martin Indrych. 
Tentokrát  se příliš nedařilo Honzovi Oršulovi a Kubovi Dolejšímu, ale příště tomu bude určitě jinak, Kuba je v 7 letech nadějí 
náměšťského šachu. Vítězové jednotlivých kategorií vyhráli perníkové chaloupky, všechny děti drobné ceny.
 
Výsledky 4.turnaje Ligy Vysočiny, Náměšť nad Oslavou 10.12.2005: H16:  1.Tomáš Mrazík (V.Meziříčí), 2.Petr Mudra (Duras 
Brno),  3.Jan Suchý (Svratka),  5.Josef Žák (Náměšť), H14: 1.Josef Kratochvíl  (Náměšť, vítěz absolutního pořadí),  2.Antonín 
Seidl,  3.Martin  Škoda  (oba  Sokol  Bedřichov),  7.Tomáš  Homola,  11.Ján  Oršula  (oba  Náměšť),  H12:  1.Štěpán  Seidl  (DDM 
Moravské  Bedějovice),  2.Adam Šimon (Havl.Brod),  3.Rudolf  Zezula  (Náměšť),  6.Martin  Homola  (Náměšť), H10:  1.Richard 
Novotný,  2.Petr Walek (oba Spartak Třebíč),  3.Tomáš Košut,  6.Daniel Kolínek, 7.Martin Indrych, 11.Jakub Dolejší  (všichni 
Náměšť), D16:  1.Lenka Příhodová (Velké Meziříčí), D14:  1.Lenka Strouhalová (Zlín), 2.Jitka Košutová (Náměšť), D12:  1.Jana 
Skálová (DDM Telč), D10: 1.Nataša Richterová (Sokol Zastávka), 2.Jana Kolínková (Náměšť).

      (MIČ)
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87) Velký úspěch Davida Kaňovského v Jeseníkách
V hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou se hrál XIII.ročník velmi silně obsazeného šachového turnaje „O losinského 
kapra“. Jeden z nejsilnějších rapid turnajů v ČR přilákal na start 4 mezinárodní velmistry, naši nejlepší velmistryni i celou 
řadu mistrů. Proti páteční vichřici se v pátek odpoledne vydalo do Jeseníků i auto s náměšťskými šachisty.

 S tempem 2x20 minut na partii si proti 9 soupeřům počínal vynikajícím způsobem náměšťský mistr David Kaňovský, který 5x vyhrál 
a 4x remizoval (bez porážky) a díky nejlepšímu pomocnému hodnocení se s 7 body dostal na senzační 2.místo hned za velmistra 
Kaloda. David se utkal s hráči z republikové špičky a zaznamenal obrovský úspěch. Petr Mičulka si zahrál s velmistry Vokáčem a 
Medunou, ale v závěru se již na předních stolech nevyskytoval a po průměrném výkonu se s 5 body umístil na 58.místě. Z celkového 
počtu 150 šachistů by se na prstech dali spočítat ti, jimž ještě nebylo 15 let. Z Náměště takoví startovali hned 3 a proti dospělým si 
vedli nadmíru nebojácně. 13-letý Pepa Kratochvíl porazil 2 kandidáty mistra a po výborném výkonu se s 4,5 body umístil na pěkném 
74.místě. Velkým radostným překvapením byla hra a vynikající výsledek teprve desetiletého Rudy Zezuly, který si připsal po skvělé 
hře taky 4,5 bodu, přičemž porazil několik silných soupeřů a v konečném účtování skončil jen o 2 příčky hůře než Pepa. Sedmiletý 
David Mičulka získal 3 body, které stačily na 123.místo, ale mohl získat i více, protože v rozehraných partiích mu několik silných 
hráčů „uteklo z lopaty“.  Pokud si z těchto partií vezme ponaučení (všichni kluci si partie zapisovali, aby si mohli doma všechno 
rozebrat a najít chyby), příště podobné pozice dotáhne k vítězství. Odškodnění v podobě ceny pro nejmladšího účastníka způsobilo, že 
všichni odjížděli v sobotu večer na 200km cestu domů spokojení.

 Celkové pořadí XIII.ročníku O losinského kapra, Kouty nad Desnou 17.12.2005: 1.VM Kalod 7,5 bodu, 2.M David Kaňovský, 
3.MM Talla, 4.VM Lechtýnský, 5.MM Klíma, 6.MM Veselovskij, 7.VM Meduna, 8.MF Mudrák, 9.MM Šimáček všichni 7, 10.M 
Cagašík, 11.MM Jirka, 12.VM Vokáč všichni 6,5, atd... dále z Náměště 58.Petr Mičulka 5, 74.Josef Kratochvíl a 76.Rudolf Zezula 
po 4,5, 123.David Mičulka 3, atd... celkem 150 hráčů.

(MIČ)
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42


	42) Sedm dětí z Náměště se zúčastnilo pátého turnaje Ligy Vysočiny 
	43) Černí si málem „neškrtli“
	46) Náměšť „s odřenýma ušima“ porazila Žďár
	47) Náměšť jen remizovala s brněnskou Univerzitou
	49) Náměšť sesadila Znojmo z 1.místa 2.ligy
	50) Mladí šachisté z Náměště bojovali na Mistrovství ČR
	52) Nejmladší šachisté bojovali na Mistrovství ČR
	53) Náměšť jen remizovala ve Znojmě
	54) Náměšť v 2.lize až druhá, postupuje Jihlava
	55) Šachový turnaj o velikonoční beránky
	56) Liga Vysočiny mládeže skončila 
	57) Sedmiletý David Mičulka přeborníkem do 10 let
	60) Náměšť postupuje
	61) Krajský přebor mládeže
	 
	62) Zpráva o činnosti šachového oddílu od jara 2003 do jara 2005
	63) Letošní šachové Zaječice jsou minulostí
	64) Peperone rošáda 2005
	66) Festival šachu Vysočiny
	67) V Pardubicích skončilo otevřené MČR a ME amatérů v rapid šachu
	69) Šachisté v Litovli
	71) 100 let šachu v Čechách.
	72) Mladí šachisté bojovali na MČR
	73) Šachový turnaj krajských reprezentací
	75) Šachisté bojovali o telčskou růži
	76) Náměšťského skřítka vyhrál Pepa Kratochvíl
	77) Náměšť přivezla z mistrovství celou sadu medailí
	78) Přebor Moravy a Slezska mládeže v šachu 2005 - Kroměříž

	79) Interview s Pepou Kratochvílem
	82) Náměšťské děti úspěšné v 2.turnaji Ligy Vysočiny
	83) Soustředění v Olomouci
	85) Náměšť uspěla v kuriózním 3.turnaji Ligy Vysočiny
	86) Náměšť pořádala 4. turnaj Ligy Vysočiny
	87) Velký úspěch Davida Kaňovského v Jeseníkách

