
2010 :
 
177) Většina perníkových chalupářů je z Náměště
V pořadí 3. šachový turnaj Ligy Vysočiny mládeže, O perníkovou chaloupku, se hrál v DDM Náměšť nad Oslavou. Domácí hráči 
ukázali, že si jen tak loupat perníček nenechají a v absolutním pořadí do 16 let obsadili první 4 místa :

1.David Mičulka 6 bodů, 
2.Vít Kratochvíl 5,5,
3.Tomáš Košut 5,5,
4.Rudolf Zezula 5.

O celkovém pořadí na čele se rozhodlo v předposledním kole, ve kterém David porazil Víťu a Ruda (po těžké partii s Davidem) 
překvapivě podlehl Dominikovi z Velkého Meziříčí.

Z dalších Náměšťáků se vešli do první desítky absolutního pořadí do 16 let ještě 9.Daniel Kolínek a 10.Jana Kolínková. Výborné 
výkony domácích podtrhli ve svém prvním turnaji nováčci – mladší žáci Filip Ráček, který uhrál výborné 3 body, i srdnatě bojující 
Adélka Braunová, která získala 2.místo v kategorii děvčat.

Vítězové jednotlivých věkových kategorií vyhráli překrásné v DDM vyrobené perníkové chaloupky. Novými perníkovými chalupáři 
se stali : V kategorii H16 (chlapců do 16 let) David Mičulka, H12 Vít Kratochvíl, H14 Tomáš Košut, D (dívky) Jana Kolínková 
(všichni TJ + DDM Náměšť nad Oslavou). Kategorii H10 vyhrál nový přespolní chalupář Vítězslav Cupl z DDM Žďár nad Sázavou.

Po turnaji se děti přesunuly k sladké oslavě do cukrárny u Ráčků na náměstí.
(MIČ)

177 perníkoví chalupáři
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177 oslava v cukrárně u Ráčků

178) Náměšť v 1.lize zatím stoprocentní
V sobotu 23.ledna byla odehrána 6. a 7.kolo 1.ligy mladšího dorostu. Mladí šachisté TJ Náměšť nad Oslavou dopoledne zvítězili nad 
Říčany B 4,5 : 1,5 a odpoledne nad zálohou extraligové Vlašimi 4 : 2. V partiích se tentokrát projevily tu a tam chybičky, ale zbytek 
družstva ve svých partiích zabodoval a tak nebylo třeba obávat se o výhry v zápasech.

6.4 TJ Náměšť nad Oslavou 4,5 – 1,5 Biomedica Říčany B
1 Z Zezula Rudolf 1938 1 : 0 Z,H Česánek Jaroslav 1504
2 Z,H Maříková Jana 1898 1 : 0 Z Rathouský Jakub 1523
3 Z Mičulka David 1811 ˝ : ˝ Z Mácha Jan 1333
4 Z Kratochvíl Vít 1839 ˝ : ˝ Z Luxemburk Jan 1264
5 Z Košut Tomáš 1623 1 : 0 Z Shejbalová Adéla 1250
6  Kolínek Daniel 1250 ˝ : ˝  Růžička Vojtěch 1250

7.3 Spartak Vlašim B 2 - 4 TJ Náměšť nad Oslavou
1 Z Filip Lukáš 1573 ˝ : ˝ Z Zezula Rudolf 1938
2 Z Pýchová Nela 1595 0 : 1 Z,H Maříková Jana 1898
3 Z Studnička Patrik 1492 0 : 1 Z Mičulka David 1811
4  Jelínek Lukáš 1527 ˝ : ˝ Z Kratochvíl Vít 1839
5  Zvára Filip 1460 0 : 1 Z Košut Tomáš 1623
6 Z Filip Vojtěch 1367 1 : 0  Kolínková Jana 1250

Tabulka po 7. kole

Poř. Tým Z + = - B V S
1 Biomedica Říčany A 7 7 0 0 21 29 34,5
2 TJ Náměšť nad Oslavou 7 7 0 0 21 28 31,5
3 ŠK Duras BVK Brno A 7 6 0 1 18 27 30,5
4 TJ Bohemians Praha 7 5 0 2 15 23 27,0
5 Jiskra Havlíčkův Brod 7 4 0 3 12 19 23,0
6 Spartak Vlašim B 7 3 0 4   9 18 23,5
7 Biomedica Říčany B 7 3 0 4   9 14 18,5
8 Jiskra Humpolec 7 3 0 4   9 13 16,0
9 ŠACHklub SIMOPT Tábor 7 2 0 5   6 15 19,0

10 ŠK Smíchov - Praha A 7 1 0 6   3 10 12,5
11 QCC České Budějovice 7 1 0 6   3   7   9,0
12 Biomedica Říčany C 7 0 0 7   0   6   7,0
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Poslední 4 kola se hrají až koncem dubna v Havlíčkově Brodě, kam se sjede všech 12 družstev bojujících o 1 postupové místo do 
Extraligy dorostu. Náměšť by chtěla tohoto cíle dosáhnout, ale v cestě stojí neméně zdatní soupeři, kteří mají stejný cíl. Snad se to 
podaří !

(MIČ)

178 Náměšť v zápase 1. ligy s Vlašimí

179) Náměšť uspěla i v Pelhřimově
Čtvrtého turnaje Ligy Vysočiny se v Pelhřimově zúčastnila téměř padesátka mladých nadějí do 16 let z celého kraje. Rozhodující pro 
absolutní pořadí bylo derby 5.kola, kde se Víťovi Kratochvílovi podařilo zvrátit nepříznivě se vyvíjející partii náměšťského derby s 
Davidem Mičulkou a vrátit mu porážku z minulého turnaje. Oba vyhráli svou věkovou kategorii, stejně jako Jana Kolínková. Výborně 
si vedli i Tomáš Košut a Daniel Kolínek.

Absolutní pořadí : 1.Vít Kratochvíl, 2.David Mičulka, 10.Tomáš Košut, 12.Daniel Kolínek.

První místa hráčů Náměště v kategoriích : 
H 16 – 1.David Mičulka
H 12 – 1.Vít Kratochvíl
D 12 – 1.Jana Kolínková

(MIČ)
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179 Jana a Daniel

180) Liga Vysočiny v Humpolci
Dne 20.února 2010 byl v Humpolci odehrán již 5.turnaj 9-dílného seriálu Ligy Vysočiny pro šachisty do 16 let. Pět ostřílených borců 
z Náměště tentokrát doplnili tři začínající, kteří však taky bojovali udatně a jsou příslibem do budoucna. Vojtěch Svoboda a Filip 
Ráček uhráli každý výborné 2 body, Adélka Braunová získala cenu za 3.místo v kategorii dívek do 10 let. Druhá místa uhráli Jana 
Kolínková v D12 a David Mičulka v H16 a vítězství ve své kategorii H12 získal Vítek Kratochvíl. 

Umístění náměšťských  v absolutním pořadí  :  2.David Mičulka,  5.Vít Kratochvíl,  15.Tomáš Košut, 20.Jana Kolínková, 21.Daniel 
Kolínek, 50.Adéla Braunová, 54.Vojtěch Svoboda, 57.Filip Ráček.

(MIČ)

180 Adéla Braunová
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181) MČR mládeže v šachu 2010 – Náměšťáci úspěšně reprezentovali
Letošní  přebor  mládeže  do  16  let  a  zároveň  i  šampionát  juniorů do 20 let  se  uskutečnil  ve  dnech  5.-13.  března  2010 

v Koutech  nad  Desnou.  Kraj  Vysočina  měl  v mistrovských  kategoriích  celkem 11  zastoupení,  z toho  3  členy  TJ Náměšť  nad 
Oslavou – Rudolfa Zezulu, Davida Mičulku a Víta Kratochvíla. Všichni tři se v silné celorepublikové konkurenci prali o každý bod a 
v konečném součtu se dva z nich umístili v první desítce, což lze rozhodně považovat jako velmi úspěšnou reprezentaci města i celé 
Vysočiny. 

Níže si můžete přečíst individuální hodnocení našich reprezentantů.

Vít Kratochvíl (H12) – 5,5b, 5. místo

V kategorii dvanáctiletých jsme měli nejpočetnější zastoupení, a to hned 5 mladých hráčů z Vysočiny. 
Nejpříkladněji bojoval Víťa Kratochvíl, prakticky celý turnaj odehrál na špici, tři prohry (navíc s pozdějšími 
třemi medailisty) dokázal kompenzovat pěti výhrami. Konečný výsledek 5,5 bodu a 5. místo je velice pěkný, 
ačkoliv Víťa možná před turnajem pomýšlel ještě o malinko výše.

David Mičulka (H12) – 4,5b, 11. místo
David vůbec nehrál špatně, právě naopak: většinu partií rozehrál dobře, až v pozdějším průběhu se to začalo 
kazit. Konečné umístění rozhodně neodpovídá Davidovým kvalitám, někdy se holt prostě nezadaří  podle 
představ.  Na druhou stranu mám občas  pocit,  že Davčovi  tak trošku chybí  větší  chuť do hry a  vůle po 
vítězství. Příště to určitě bude lepší!

Rudolf Zezula (H16) – 5b, 7. místo
Ruda sehrál výborný turnaj, po vlažnějším startu 1/3 třikrát za sebou zvítězil a dostal se dokonce na online 
s Tadeášem Kriebelem. S ním sice prohrál, ale dvěma remízami (navíc v obou partiích bojoval o výhru) si 
zajistil konečné velmi pěkné 7. místo. Pokud bude usilovně trénovat, tak to příští rok může být ještě lepší.

IM David Dejf Kaňovský

182) V Humpolci byl odehrán KP družstev mladších žáků
V sobotu 27. března uspořádala Jiskra Humpolec v čele s ředitelem turnaje Jaroslavem Machotkou krajský přebor družstev mladších 
žáků, ve kterém soutěžila 4 nejlepší družstva z Vysočiny o 1 postupové místo na MČR, které se bude hrát 11.-13. června v Kyjově. O 
síle  přeboru  svědčí  i  účast  hned  6  hráčů  finálových  turnajů  letošního  MČR  jednotlivců  včetně  stříbrné  medailistky  Simony 
Suchomelové. Pořádající Humpolec poskytl na hostování své hráče Náměšti i Bedřichovu. Tato dvě družstva se po dvou výhrách 
střetla v posledním kole o prvenství. 

Po napínavém průběhu v něm vyhrála Náměšť 5:1, ale tak vysoká prohra byla pro Bedřichov nezaslouženě krutá, protože kdyby 
nedošlo na 4. a 5.šachovnici k obratům, mohl být závěr ještě dramatičtější. Jakub a Tomáš Skořepovi v dramatickém vyvrcholení 
turnaje nakonec své partie neustáli.  

V souboji o 3.místo zvítězil těsně Havlíčkův Brod, Humpolec dosáhl stejného skóre, ale zůstal bez zápasových bodů.

Na prvních 3 šachovnicích získali 100% bodů náměšťští Vít Kratochvíl (spolu s ním se budou radovat i ve Velkém Meziříčí), David 
Mičulka a náměšťský host z Jiskry Humpolec Aleš Krčil. Na 4.šachovnici získali nejvíce bodů Jana Kolínková z Náměště a David 

5

 



Beránek  z Havlíčkova Brodu – po 2,  na 5.šachovnici  byl  nejlepší  náměšťský Martin Indrych  s 2,5 body,  který bude ještě slavit 
v Třebíči i v Nové Pace, a na 6.desce Arnold Stanovský z Bedřichova, taktéž s 2,5 body.

Konečné pořadí družstev : 

1.TJ Náměšť nad Oslavou 9 bodů / skóre 13,5
2.Sokol Bedřichov 6 / 9,5
3.Jiskra Havlíčkův Brod 3 / 6,5
4.Jiskra Humpolec 0 / 6,5

Vítězné družstvo si kromě poháru vybojovalo i postup na MČR, ředitel turnaje připravil kromě diplomů pro družstva i diplom pro 
všechny hráče prvních 3 družstev.

 (MIČ)

182 Náměšť mladší žáci

183) Šachisté bojovali na TŠN a Pobeskydí 2010
Ve dnech 1.–5.4. se ve Frýdku-Místku uskutečnil již 31.ročník mezinárodních Turnajů šachových nadějí (TŠN) a Pobeskydí. 
Festivalu celkem 8 turnajů pro mládež i pro hráče bez rozdílu věku se letos zúčastnila 4-členná výprava z Vysočiny. 

Petr Walek z TJ Spartak Třebíč soutěžil mezi 46 mladíky z 5 zemí v kategorii H14 do 14 let. Petr si zahrál něco jako mládežnický 
přebor Anglie, protože hned 5 z jeho 9 soupeřů přijelo na turnaj z druhého břehu kanálu La Manche. Zpočátku bojoval s velkými 
časovými tísněmi, ale v druhé polovině turnaje získal sebevědomí a dohnal ztracené body. Se ziskem 5 bodů se umístil na slušném 
20.místě.

Vítek Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou mohl hrát se svým věkem kategorii H12, ale chtěl se poměřit se staršími soupeři a tak 
soutěžil stejně jako Petr ve starší kategorii H14. Z 9 partií prohrál jen jednou, ale příliš velký počet 5 remíz mu nedovolil dostat se do 
cen, i tak je výsledné 10.místo za 5,5 bodu velmi solidní.

Zkušenější  mládežníci,  junioři  a  trenéři,  stejně  jako  celá  řada  silných  praktických  hráčů,  bojovali  ve 112-členném Open-turnaji 
Pobeskydí (1/2 hráčů z ČR, druhá polovina z dalších 6 zemí). První nasazenou byla polská velmistryně Szczepkowska-Horowska. 
Tento turnaj hráli Petr a David Mičulkovi z TJ Náměšť nad Oslavou (David dal stejně jako Víťa vale turnaji do 12 let a chtěl raději 
bojovat se silnějšími soupeři).
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Petr Mičulka zahájil výborně, ve 2.kole dokonce porazil v koncovce pozdějšího absolutního vítěze turnaje Horáka z Jirkova. V dalším 
kole proti Bělorusovi přepnul strunu, když se nespokojil s remízou, a pak až do konce turnaje dostal nalosovány velmi nepříjemné 
soupeře - mladé slovenské talenty, kteří hráli nebojácně a dobře, a tak se střídaly výhry s prohrami. Nakonec dosáhl Petr 4,5 bodu, což 
stačilo na 60.místo.

David Mičulka po úvodní porážce s talentovaným slovenským juniorem ukázal, že je bojovník. V dalším průběhu turnaje sehrál řadu 
kvalitních partií, na čelních stolech vystřídal tátu, porazil 2 hráče s ELO přes 2000 a remizoval s Polkou Skrzypczak, která skončila 
celkově na 4.místě. Výkon performance 1966 je výborný, stejně jako 5 bodů a celkové 36.místo (sedmnáctý z ČR, druhý nejlepší 
mezi hráči z ČR do 15 let).

Pořadatelé  uspořádali  všechny turnaje  na tradičně vysoké  úrovni,  z turnaje pořizovali  bohatou fotodokumentaci  i  videa,  která je 
možno nalézt na www.youtube.com : 
http://www  .youtube.com/watch?v=4nadwSFFDx0   Petr Mičulka v čase od cca 7:50.
http://www.youtube.com/watch?v=-PP7-9As7WA David Mičulka v čase od cca 4:00.
http://www.youtube.com/watch?v=VRhGEC9iAKI Petr Walek v čase od cca 2:30.

Jelikož se hrálo 9 kol vážných partií během 5 dnů, moc volného času nezbývalo. Výprava z Vysočiny si dopřávala aspoň každodenní 
relax v aquaparku Olešná.

Umístění hráčů z Vysočiny :

H14 : 10.Vít Kratochvíl (Náměšť) 5,5, 20.Petr Walek (Třebíč) 5, celkem 46 hráčů z 5 zemí.

Open Pobeskydí : 36.David Mičulka (Náměšť) 5, 60.Petr Mičulka (Náměšť) 4,5, celkem 112 hráčů ze 7 zemí.

Podrobné výsledky: http://chess-results.com/tnr31919.aspx?ix=1&lan=5&m=-1&wi=1000&turdet=YES 

 (MIČ)

183 TŠN a Pobeskydí – David, Víťa a Petr
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184) O velikonočního beránka
1.dubna se v Náměšti odehrál již 7.turnaj Ligy Vysočiny. Absolutní vítězství si mezi 51 žáky do 16 let vybojoval a do Brna odvezl 
Benedikt Hofírek, z náměšťských byli nejlepší 7.Tomáš Košut, 16.Daniel Kolínek a 25.Jana Kolínková.

(MIČ)

184 o velikonočního beránka

185) Memoriál Bohumila Nekuly v šachu
Dům dětí  a  mládeže Šumná a ZŠ Šumná ve spolupráci  s OVŠS připravili  na 

sobotu 17. dubna 2010 již XVII. ročník šachového turnaje žáků, který byl zároveň hrán 
jako otevřený okresní přebor žáků.

Soutěž  byla  určena  pro  žáky narozené  po roce  1995 včetně.  Této  soutěže  se 
zúčastnilo 33 mladých a nadaných šachistů z jihomoravského regionu a okolí. Hrálo se 
Švýcarským  systémem  na  7  kol  po  2x15  minutách.  Náměšť  n.  O.  zde  reprezentoval 
Tomáš Košut, který hrál celou dobu s rozvahou, ale přitom svojí útočnou hrou nikoho 
nepustil před sebe. Všechny partie odehrál na první šachovnici a získal 7 bodů ze 7, což 
znamenalo  jasné a zasloužené vítězství.

První tři místa v absolutním pořadí: Tomáš Košut (TJ Náměšť), Šimon Fouček 
(SPgŠ  Znojmo),  Jakub  Marek  (SPgŠ  Znojmo) převzali  od  ředitele  turnaje  Richarda 
Nekuly krásné poháry, diplomy a hodnotné věcné ceny.

        
J.K.

186) Náměšť vyhrála 1.ligu a postupuje do Extraligy !!!
Ve dnech 24.-25.dubna byla v Havlíčkově Brodě odehrána poslední 4 kola 1.ligy mladšího dorostu (hráči narození 

v roce 1994 a mladší). Náměšť byla po 7.kole (soutěž se hrála od října 2009) beze ztráty bodu na druhém místě tabulky s 21 
body za 7 vítězných zápasů, ale s horším pomocným hodnocením, než Říčany A (šachový oddíl Biomedica Říčany je největším 
ve středních Čechách včetně Prahy s 231 členy, z toho mládež narozená 1994 a mladší v počtu 110!!!). Na 3.místě čekal na 
zaváhání  Náměště  Duras  Brno  (pro  zajímavost,  99  registrovaných  členů,  z toho  narození  1994  a  mladší  v počtu  32). 
Následujícím soupeřem Náměště (pro porovnání : Náměšť má celkem 32 členů šachového oddílu, z toho 10 narozených 1994 a 
později) byl čtvrtý v pořadí, Bohemians Praha (celkem 88 členů, z toho mládež 1994 a mladší – 28).
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Tento zápas 8.kola byl, jak se později ukázalo, rozhodujícím v otázce, které družstvo jako jediné z 12 nakonec postoupí do 
Extraligy. Zcela nečekaně asi po hodině hry prohrál svou partii Tomáš Košut, který měl dosud vynikající bilanci 6 výher a 1 remízu. 
Když po další hodině hry po velkém boji prohrál i Daniel Kolínek, byl stav utkání 0:2. Navíc Víťa Kratochvíl ztrácel figuru a Jana 
Maříková se dostávala postupně pod soupeřův tlak. Za této situace přišla nabídka remízy ve vyrovnané pozici na první šachovnici, 
kterou Ruda Zezula po poradě s kapitánem přijal. Stav byl v té době 0,5 : 2,5 a výhry v zápase bylo možné dosáhnout jedině výhrami 
ve všech 3 zbývajících rozehraných partiích. David Mičulka sehrál vynikající partii, zaútočil na oslabeného soupeřova krále, obětoval 
napřed  jezdce,  potom  věž  a  nakonec  dal  mat,  čímž  oplatil  soupeři  porážku  z nedávného  MČR.  V té  době  vycítil  šanci  Vítek 
Kratochvíl, který postupně získával pevnou půdu pod nohama, nakonec soupeře přehrál a vyrovnal na 2,5 : 2,5. O osudu utkání se 
rozhodovalo na 2.šachovnici, kde náměšťský host z Veselí nad Lužnicí, mistryně ČR do 14 let Jana Maříková, pod tlakem soupeře ve 
střední hře ztratila kvalitu a vypadalo to, že prohrajeme tuto partii a tím i celý zápas. Jak se oba soupeři dostávali do časové tísně, 
získala Jana protišance ve spojených pěšcích na královském křídle. Partie se postupně obracela a nakonec Jana zvítězila! Vítězství 3,5 
: 2,5 nad Bohemians znamenalo veledůležité 3 zápasové body.

8.2 TJ Náměšť nad Oslavou 3,5 – 2,5 TJ Bohemians Praha
1 Z Zezula Rudolf 1938 ˝ : ˝ Z Petr Jan 1843
2 Z,H Maříková Jana 1898 1 : 0 Z Franěk Jan 1750
3 Z Mičulka David 1811 1 : 0 Z Abelyan Murad 1613
4 Z Kratochvíl Vít 1839 1 : 0 Z Škvařil Michal 1458
5 Z Košut Tomáš 1623 0 : 1 Z Žegklitz Michal 1427
6  Kolínek Daniel 1250 0 : 1 Z Kozbert Tomáš 1250

V souběžně hraném utkání 8.kola totiž dosud vedoucí Říčany jen remizovaly s Havlíčkovým Brodem 3 : 3 a pořadí po 8.kole tak bylo 
následující : 1.Náměšť 24 bodů, 2.Říčany 22, Duras Brno 21. Ostatní družstva byla již bez šance na postup.

V sobotním odpoledni čekal výrazně slabší soupeř z Prahy – Smíchova. Na 6.šachovnici jsme prohráli jedinou partii v tomto zápase, 
když talentovaný Vietnamec přehrál Janu Kolínkovou ve vyrovnané koncovce. Na ostatních šachovnicích se postupně projevila síla 
náměšťských dorostenců a asi po 3,5 hodinách hry dosáhli vysokého vítězství 5 : 1.

9.1 ŠK Smíchov - Praha A 1 - 5 TJ Náměšť nad Oslavou
1 Z Minasjan Martin 1250 0 : 1 Z Zezula Rudolf 1938
2 Z Macková Veronika 1381 0 : 1 Z Mičulka David 1811
3 Z Krupička Josef 1372 0 : 1 Z Kratochvíl Vít 1839
4 Z Pokorná Alžběta 1332 0 : 1 H Walek Petr 1619
5  Pivoňka Michael 1000 0 : 1 Z Košut Tomáš 1623
6  Nguyen Van 1250 1 : 0  Kolínková Jana 1250

Ani největší soupeři nezaváhali. Duras Brno porazil s přehledem naše dopolední soupeře Bohemians Praha v poměru 4 : 2 a Říčany A 
daly Humpolci „kanára“ 6 : 0. Bodové rozestupy na čele tabulky se tím nezměnily : 1.Náměšť 27, 2.Říčany A 25, 3.Duras Brno 24.

V neděli dopoledne čekal náměšťské poslední tým tabulky – Říčany C – a asi po 3 hodinách hry Náměšť zvítězila s přehledem 6 : 0. 

10.2 Biomedica Říčany C 0 - 6 TJ Náměšť nad Oslavou
1 Z Žádník Jiří 1250 0 : 1 Z Zezula Rudolf 1938
2 Z Vystrčil Tomáš 1250 0 : 1 Z Mičulka David 1811
3 Z,H Máslo Ondřej 1250 0 : 1 Z Kratochvíl Vít 1839
4 Z Hanuš Michal 1250 0 : 1 H Walek Petr 1619
5 Z Vystrčil Martin 1250 0 : 1 Z Košut Tomáš 1623
6  Řeřábková Eliška 1250 0 : 1  Kolínková Jana 1250

V souběžně hraném utkání druhého s třetím (Říčany – Duras Brno) se hrálo o to, který z dvojice odpadne z šance na postup. Vítěz 
tohoto utkání zůstával ve hře, Náměšti by v obou případech stačila v posledním kole v zápase proti Říčanům remíza, ale nesměla by 
prohrát.

Když náměšťští odcházeli po vysoké výhře na oběd, průběžný stav utkání Duras Brno – Říčany byl 2 : 1, tři partie se ještě hrály a 
vypadalo to, že vyhraje Duras. Když jsme se vrátili z oběda, dozvěděli jsme se, že po velkém boji skončil tento zápas remízou 3 : 3! 
Tím se oba soupeři vyřadili z boje o postup. Stav po 10.kole byl totiž: 1.Náměšť 30, 2.Říčany 26, 3.Duras Brno 25 a bez ohledu na 
výsledky posledního kola se Náměšť stává vítězem 1.ligy mladšího dorostu a postupuje do Extraligy!
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V posledním  zápase  hrála  Náměšť  proti  druhému  v pořadí,  Říčanům  A.  Daniel  Kolínek  byl  soupeřkou  přehrán,  Tomáš  Košut 
optimisticky soupeři sbíral pěšce a podcenil připravovaný útok. Za stavu 0 : 2 byly pozice ve zbývajících partiích přibližně vyrovnané 
a protože na postupu Náměště nemohl výsledek tohoto zápasu nic změnit, byly postupně přijaty 4 remízy. Tím došlo k jediné ztrátě 
bodů Náměště v celé soutěži.

11.2 TJ Náměšť nad Oslavou 2 - 4 Biomedica Říčany A
1 Z Zezula Rudolf 1938 ˝ : ˝ Z Pospíšil Martin 1910
2 Z,H Maříková Jana 1898 ˝ : ˝ Z Skalický Tomáš 1946
3 Z Mičulka David 1811 ˝ : ˝ Z Stárek Stanislav 1696
4 Z Kratochvíl Vít 1839 ˝ : ˝ Z Jordán Petr 1467
5 Z Košut Tomáš 1623 0 : 1 Z,H Boček Lukáš 1354
6  Kolínek Daniel 1250 0 : 1 Z Müllerová Kateřina 1315

Je zřejmé, že pokud by se ještě bojovalo o postup, zápas se mohl vyvíjet jinak. V každém případě soupeři ukázali svou sílu. 

Konečná tabulka

Poř. Tým Z + = - B V S
1 TJ Náměšť nad Oslavou 11 10 0 1 30 42 48
2 Biomedica Říčany A 11 9 2 0 29 43 50˝
3 ŠK Duras BVK Brno A 11 9 1 1 28 43 48
4 Jiskra Havlíčkův Brod 11 6 2 3 20 33 39˝
5 TJ Bohemians Praha 11 6 1 4 19 32 38
6 Spartak Vlašim B 11 5 1 5 16 28 38˝
7 ŠACHklub SIMOPT Tábor 11 5 0 6 15 27 34˝
8 Jiskra Humpolec 11 5 0 6 15 23 28
9 Biomedica Říčany B 11 4 0 7 12 17 23˝

10 QCC České Budějovice 11 1 2 8 5 13 18˝
11 ŠK Smíchov - Praha A 11 1 1 9 4 14 18˝
12 Biomedica Říčany C 11 0 0 11 0 7 10˝

Jak se povedlo týmu s tak malou členskou základnou a tak úzkým kádrem postoupit do Extraligy? Vždyť celou sezónu odehrálo jen 8 
hráčů. Nepovedlo se vyřídit přestup Petra Walka ze Spartaku Třebíč, hostujícího v družstvu náměšťského mladšího dorostu již třetím 
rokem. Po plánovaném posílení družstva hostem Janou Maříkovou z Veselí nad Lužnicí se musela Náměšť vyrovnat s tím, že ke 
každému jednotlivému utkání může nastoupit jen jeden host (při dodržení dalších pravidel – aspoň 1 dívka a aspoň 1 mladší žák 
ročník  1997 a mladší)  –  buď Jana  Maříková,  nebo  Petr  Walek.  Vyřešeno  to  bylo  tak,  že Jana odehrála  utkání  proti  nejtěžším 
soupeřům a Petr si zahrál také, takže odehráli každý 6 resp. 5 partií. Ovšem na 6.šachovnici pak nastupovali střídavě Jana a Daniel 
Kolínkovi, kteří  dosud tak silnou soutěž nehráli a získávali zkušenosti, takže na poslední šachovnici byla Náměšť slabší, než většina 
soupeřů. Celé družstvo však podávalo po celou sezónu vynikající výkony a zvládlo i napínavé boje proti Durasu Brno a Bohemians 
Praha, které skončily těsnými výhrami 3,5 : 2,5. Tyto výhry stačily díky remízám v zápasech Říčany A – Havlíčkův Brod a Duras 
Brno – Říčany A k jistotě postupu již před posledním kolem.

TJ Náměšť nad Oslavou

Šach. Jméno hráče ELO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Body %

1. Zezula Rudolf 1938  1 1 1 1 1 1 ½ ½ 1 1 ½ 9½ 86.36

2. Maříková Jana 1898  ½  1   1 1 1   ½ 5 83.33

3. Mičulka David 1811  1 1 1 1 1 ½ 1 1 1 1 ½ 10 90.91

4. Kratochvíl Vít 1839  1 1 0 1 0 ½ ½ 1 1 1 ½ 7½ 68.18

5. Walek Petr 1619   1  1 1    1 1  5 100.00

6. Košut Tomáš 1623  1 1 ½ 1 1 1 1 0 1 1 0 8½ 77.27

7. Homola Martin 1307              

8. Kolínková Jana 1250   0  1 0  0  0 1  2 33.33

9. Kolínek Daniel 1250  0  0   ½  0   0 ½ 10.00

10. Indrych Martin 1100              

    4½ 5 3½ 6 4 4½ 4 3½ 5 6 2 48 72.73

Všichni vytvořili výborný kolektiv a týmový duch byl zvýšen i novými dresy, které si oblékli náměšťští poprvé teď 
v Havlíčkově Brodě:
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186 Náměšť vyhrála 1.ligu a bude hrát Extraligu dorostu !!!

Na fotografii je družstvo TJ Náměšť nad Oslavou – vítězové 1.ligy mladšího dorostu a postupující do Extraligy dorostu: na 
nejvyšším schodě zleva trenéři Petr Mičulka a David „Dejf“ Kaňovský, pod nimi zleva Petr Walek (narozen 1996), Ruda Zezula 
(1995), Daniel Kolínek a Tomáš Košut (oba 1996), v dolní řadě zleva Jana Maříková (1996), Jana Kolínková, David Mičulka a Víťa 
Kratochvíl (všichni 1998). Z druhé strany fotoaparátu fotí kapitán družstva Ing. Pavel Kaňovský, organizátor výjezdů Náměště 
k zápasům 1.ligy. 

Je potřeba na tomto místě poděkovat Městu Náměšť nad Oslavou za podporu TJ Náměšť nad Oslavou, všem sponzorům i 
rodičům, bez jejichž obětavosti a finanční podpory by byla aktivita mladých náměšťských šachistů nemyslitelná. Stejně tak je třeba 
poděkovat Kraji Vysočina, podporující Šachovou školu Vysočiny – krajské centrum talentované mládeže Vysočiny, při pořádání 
krajských soustředění, i DDM Náměšť nad Oslavou, kam chodí do kroužku trénovat většina členů náměšťského družstva, bydlících 
v Náměšti, Velkém Meziříčí, i několik talentů ze Spartaku Třebíč. A samozřejmě skládám poklonu před šachovým uměním našich 
mladých talentů, i jejich morálním vlastnostem, kterým se při šachu také učí. Ve chvílích, kdy to v zápasech vypadalo špatně, silou 
vůle, soustředěním, použitím logiky, bojovností, důvěrou ve vlastní síly a v neposlední řadě svým šachovým uměním dokázali zvrátit 
průběh svých partií.  

Přejeme mladým šachistům hodně úspěchů v Extralize!

(MIČ)
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187) Ostravský koník s účastí Náměště
Ve dnech 1. - 9. 5. 2010 se v ostravském domě kultury odehrával velký festival královské hry – MČR v šachu mužů a žen, 
FIDE Open, celá řada dalších akcí, simultánky na náměstí a jak bylo vidět na propagaci, plakáty, televize, on-line přenosy 
probíhajících partií na plátně v hracím sále i na internet, ve vedlejším sále rozbory, pořadatelské město bylo vybráno dobře.

V Mistrovství ČR mužů a žen dosáhli výborného výsledku mezinárodní mistr David Kaňovský z Agentury 64 Grygov, který se s 5,5 
body umístil na 15.místě z 94 soutěžících a hned za ním na 16.místě se stejným bodovým ziskem mezinárodní velmistr Petr Velička 
z Geofinu Ostrava. Oba špičkoví hráči bydlí v Náměšti nad Oslavou - David odmalička, Petr se sem přistěhoval teprve před rokem. 
Petr sehrál proti suverénnímu mistru ČR - GM Davidu Navarovi - asi nejzajímavější partii mistrovství, kterou sledovaly davy šachistů 
až do pozdního večera jak zblízka naživo, tak na velkých plátnech v domě kultury, jakož další tisíce doma v bačkorách s pivem v ruce 
doma u internetu.

Ve FIDE Openu startovali Petr a David Mičulkovi z TJ Náměšť nad Oslavou. Petr byl z 203 soutěžících nasazený podle ELO jako 50. 
hráč, David přesně stý (100.). Oba mohou být se svým výsledkem i partiemi spokojeni, po hezkých výhrách v posledních partiích 
skončil Petr se 6 body na 27.místě a David s 5,5 body na 54.místě.

(MIČ)

187 Ostravský koník – David proti Petrovi

188) Liga Vysočiny dobojována
Devátým turnajem seriálu Ligy Vysočiny skončil ve Žďáru nad Sázavou další úspěšný ročník seriálu šachových turnajů pro 
mládež do 16 let. Krajští přeborníci v jednotlivých věkových kategoriích chlapců a dívek do 10, 12 a 14 let si vybojovali 
postupy na zářijové MČR mládeže v rapid šachu.

Alespoň některého z 9 turnajů ročníku 2009/2010 se zúčastnilo celkem 136 chlapců a děvčat z kraje Vysočina a několik desítek hostů 
z jiných krajů. 
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V 9.turnaji hraném ve Žďáru hrálo i 7 nadějí z TJ Náměšť nad Oslavou. Vedli si nadmíru zdatně, o čemž svědčí čelo absolutního 
pořadí mezi 54 mladými šachisty do 16 let : 1.Vítek Kratochvíl, 2.Tomáš Košut, 4.David Mičulka, 15.Jana Kolínková, 18.Daniel 
Kolínek (všichni z Náměště). Cenné zkušenosti sbírali i mladší žáci z Náměště, Filip Ráček a Adélka Braunová, oba mají šanci sbírat 
medaile v příštích letech stejně jako jejich starší kamarádi.

V posledním 9.turnaji vyhráli zástupci Náměště 4 věkové kategorie : David Mičulka H16, Tomáš Košut H14, Vítek Kratochvíl H12 a 
Jana Kolínková D12. 

V celkovém pořadí Ligy Vysočiny ve svých kategoriích zvítězili a krajskými přeborníky v rapid šachu se z Náměště stali : David 
Mičulka v H16, Vít Kratochvíl v H12 a Jana Kolínková v D12. Bronzovou medaili v krajském přeboru získala náměšťská Adélka 
Braunová.

 (MIČ)

188 liga Vysočiny – David, Víťa, Tomáš

188 Liga Vysočiny – Filip a Adélka
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188 Liga Vysočiny – Jana a Daniel

189) Náměšť jedenáctá na MČR družstev starších žáků
Po nedávném velkém úspěchu náměšťské mládeže, když vyhrála dlouhodobou soutěž - 1.ligu družstev mladšího dorostu 2009-
2010 a postoupila do Extraligy, čekala mladé náměšťské šachisty další soutěž, tentokrát krátkodobá – ve dnech 29.-30.května 
se u Sečské přehrady hrálo Mistrovství ČR družstev starších žáků (narozeni 1995 a mladší, s povinností mít v 6-členné sestavě 
mladšího žáka ročník 1998 nebo mladší a povinnou dívku).

Na startu se sešlo celkem 53 družstev z celé ČR. Podle síly sestav se dalo předpokládat,  že šance bojovat o medaile má kromě 
Náměště asi 15 družstev. Hrálo se 9 kol tempem 2x25 minut/partii + 10 s/tah.

V úvodním kole Náměšť s přehledem přehrála OAZU Praha 5:1, ve druhém Teplice 4,5:1,5. V dalším remíza 3:3 se silnými Údlicemi 
(Chomutov) a ztráta prvních 2 bodů (výhra družstva = 3 body, remíza = 1 bod). Ve čtvrtém kole těžký zápas proti 2222 Polabiny 
Pardubice. Zápas, ve kterém byli favority pardubičtí, Náměšť po skvělém výkonu vyhrála 4:2, což znamenalo průběžné 2.-6. místo.
V následujícím kole zápas proti silně namotivovanému Durasu Brno, na jejichž úkor Náměšť postoupila před nedávnem do Extraligy.  
Tento zápas se Náměšti vůbec nevydařil a skončil porážkou 2:4. V dalším kole porazili náměšťští DDM Most 4,5:1,5 a po prvním dnu 
byli na 5.-6.místě. 

V 7.kole čekala v neděli ráno Panda Rychnov nad Kněžnou, oddíl s dlouholetou prací s mládeží. Náměšťští hráli výborně, pak však 
poprvé selhala taktika Petra Walka, který poprvé prohrál. Svou pozici neudržel ani David, přesto se ze zdánlivě jasně vyhraného 
zápasu  rýsoval  za stavu  3:2 aspoň cenný 3-bodový zisk  za  těsnou výhru.  Jana  Maříková  měla  jasně  remízovou koncovku,  ale 
s visícími praporky udělala nervozita své a po prohře na čas z toho byla jen remíza 3:3. To bylo klíčové utkání.

V předposledním kole opět elitní soupeř – Lokomotiva Brno. Zápas se vyvíjel zpočátku příznivě, poté ale brněnští vytěžili maximum 
a za stavu 2:3 v náš neprospěch ležel osud zápasu opět v rukou Jany Maříkové. V důležitých okamžicích 1.ligy se jí dařilo, tentokrát 
ale s visícím praporkem neobjevila vyhrávající pokračování, které by znamenalo remízu 3:3, a tak Náměšť s výsledkem 2:4 prohrává 
již druhý zápas a opět s týmem z Brna.

Výhra v posledním kole nad Poličkou 4:2 posunula TJ Náměšť nad Oslavou na celkové 11.místo. Hráči byli zklamaní z celkového 
pořadí, vždyť se celý turnaj pohybovali v půlce první desítky a kdyby dotáhli zápas 7.kola do vítězného konce, byli by průběžně na 
medailové pozici.

Při  objektivním hodnocení  není  11.místo  z 53  družstev  až  tak  špatné.  Podobně zklamaných  je  více,  jak  už  to  ve  sportu  bývá. 
Například Duras Brno, po 6.kole na 3.místě, skončil až na 9.místě, Vlašim 2 kola před koncem byla první, ale skončila bez medaile 
čtvrtá. Medaile se všechny vezly na Moravu : Mistry ČR se opět stala Beskydská šachová škola Frýdek-Místek, stříbro bralo Staré 
Město  a  bronz  Lokomotiva  Brno.  Těsně  za  medailemi  :  4.Vlašim,  5.2222  Polabiny  Pardubice,  6.Ústí  nad  Labem,  7.Údlice 
(Chomutov), 8.Praha-Kobylisy, 9.Duras Brno, 10.Rychnov n. K., 11.TJ Náměšť nad Oslavou, 12.Desko Liberec, 13.DDM Most atd... 
celkem 53 družstev.

Náměšť hrála ve stejné sestavě jako 1.ligu s jednou změnou: Dosud host Petr Walek přestoupil ze Spartaku Třebíč do TJ Náměšť a 
nyní mohl hrát v základu jak Petr, tak Jana Maříková – host z Veselí nad Lužnicí. Na první šachovnici hrál „Jánošík“ Ruda Zezula (5 
bodů z 9 partií). Silnější soupeře dokázal bravurně porazit, ale ztrácel se slabšími. Nevyrovnaný výkon. Na „dvojce“ Jana Maříková (3 
body z 9 partií) viditelně dává přednost „vážným“ partiím s delším časem na rozmyšlenou. Rapidové tempo znamenalo brzké časové 
tísně, které se jakž takž dařilo zvládat, ale v klíčových partiích 7. a 8.kola se soupeři orientovali rychleji. Na třetí desce hrál David 
Mičulka (4 body z 9 partií). Také se dostával do problémů s časem, zaznamenal důležité výhry, ale v neděli (7.-9.kolo) přes nadějně 
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rozehrané partie neuhrál body. Na 4.šachovnici uhrál Vítek Kratochvíl 7 bodů z 9 partií, s časovými tísněmi se pral úspěšně. Dalším 
výborným výkonem se může pochlubit na 5.šachovnici hrající Petr Walek (též 7 bodů z 9 partií), na kterého se chodili dívat hráči 
z jiných družstev i trenéři kvůli následující „taktice“: Petr v každé partii už po 10-15 tazích spotřeboval svých celých 25 minut a 
zbytek partie hrál jen s 10 sekundami za tah. V sobotu vyhrál všech 6 partií, v neděli tato „taktika“ ale v rozhodujících partiích 7. a 
8.kola selhala.  Na 6.desce hrál Tomáš Košut (6 bodů z 9 partií),  na této pozici byl  proti svým soupeřům favoritem a mohl ještě 
přitlačit. 

Přestože  Náměšť  nedosáhla  medailového  umístění,  potvrdila  příslušnost  k širší  špičce  mládežnického  šachu  v ČR.  Toto  mladé 
družstvo bude hrát v sezóně 2010/2011 Extraligu mladšího dorostu a bude se chtít v nejvyšší soutěži minimálně udržet. Šance jsou 
vysoké.

(MIČ)

189 družstvo starších žáků

190) O pohár starosty města dobrého vína
V Hustopečích se 5.6.2010 sjelo 14 šachových velmistrů, 3 velmistryně, další hráči a hráčky s mezinárodními tituly, a to nejen 
z ČR, ale i zahraničí, aby bojovali o velmi hodnotné ceny (např vítěz získal pohár, značková vína, 10 000 Kč a diamantový 
prsten v hodnotě 27 000 Kč) v super rapid turnaji. Kromě sportovního rozměru měla akce i rozměr společenský – před i po 
turnaji probíhaly společenské večery ve vinných sklepích.

Mezi 138 účastníky hrálo též 7 hráčů z Vysočiny, kteří byli nasazeni dle ELO spíš dole, ale se svým výkonem mohou být rozhodně 
spokojeni. Nejvíce Ruda Zezula z Náměště, který jako stý (!) nasazený získal z 9 partií 5,5 bodu (výkon 2239!) a spolu s 30.místem 
v absolutním pořadí byl nejlepším žákem do 15 let a 2.nejlepším dorostencem do 18 let. Na 43.místo stačilo 5 bodů (výkon 2219) 
Pepy Kratochvíla z Třebíče, Petr Mičulka z Náměště skončil s 5 body (výkon 2139) na 53.místě, Ivo Svoboda ze Žďáru s 4,5 body 
(výkon 2165) na 69.místě, a další 3 z Náměště - Vítek Kratochvíl se 4,5 body (výkon 2071) na 71.místě, David Mičulka se 4 body 
(výkon 1934) na 93.místě a Vilém Feldvábl s 3,5 body (výkon 1887) na 102.místě. Podrobné výsledky najdete zde: 
http://chess-results.com/tnr34774.aspx?art=1&rd=9&lan=5&fed=CZE&turdet=YES&m=-1&wi=1000
Jeden z článků na webu nss ( s fotkami a videem) zde:
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=3456&strankovani=0&zobrazeni=ano

(MIČ)
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190 Ruda nejlepším žákem i dorostencem v Hustopečích

191) MČR družstev mladších žáků
Ve dnech 11. – 13. června se v Kyjově hrálo Mistrovství ČR družstev mladších žáků v šachu, kam se z krajských přeborů 
probojovalo 28 nejlepších mládežnických družstev.  V šestičlenném družstvu musel  být aspoň jeden žák narozený 2001 a 
mladší, a též aspoň jedna dívka, všichni členové družstva narozeni 1998 a mladší. V každém družstvu mohl být jeden host 
z jiného oddílu. Několik špičkových družstev sáhlo pro posily k východním sousedům. Z Vysočiny se na MČR probojovala TJ 
Náměšť nad Oslavou.

V prvním kole zdolala Náměšť tým Duras Brno 5,5 :  0,5,  ve druhém OAZU Praha 3,5 : 2,5.  V sobotním ranním kole odehrála 
napínavý zápas s obhájcem titulu MČR, týmem 2222 Polabiny Pardubice. Po velkém boji Náměšť prohrála těsně 2,5 : 3,5. Jak se 
později  ukázalo,  Polabiny  titul  obhájily.  Následovala  série  remíz  3  :  3  proti  TŽ  Třinec,  Bohemians  Praha  a  Šachklub  Tábor. 
V posledním sobotním kole výhra 4,5 : 1,5 nad Ortexem Hradec Králové. 

Bohužel, prvním hodnocením jsou body družstva – za výhru 3 body, za remízu 1 bod. Náměšť ve 3 zápasech neměla ani jednu remízu 
(vždy 3 výhry a 3 prohry), ale remízy v těchto zápasech posouvaly družstvo z Náměště dolů, takže před nedělními závěrečnými 2 koly 
uzavírala první desítku celkového pořadí. 

V neděli  se  nepodařilo  porazit  zálohu Frýdku-Místku a tak po typickém výsledku  – 3 výhry  na šachovnicích  1-3,  3  prohry na 
šachovnicích 4-6 – zaznamenala Náměšť již čtvrtou zápasovou remízu, a stala se v tomto směru rekordmanem. Na poslední kolo 
připadl nejvýše nasazený celek ze Starého Města, jehož i nejslabší hráč na 6.šachovnici by téměř ve všech zúčastněných družstvech 
mohl hrát na první šachovnici. Přesto Náměšť bojovala srdnatě a až v závěru podruhé v turnaji podlehla, opět nejtěsnějším poměrem 
2,5 : 3,5, s druhým týmem celkového pořadí, což mělo za důsledek pád až na 14.místo.

Náměšť ale rozhodně nezklamala. Zaujala jak dresy, které výborně propagují Náměšť, tak vynikajícími individuálními výsledky.

Na první šachovnici hrál skvělým způsobem Víťa Kratochvíl. V jedné již vyhrané partii sice nešťastně překročil čas, ale jinak porazil 
všechny 3 hráče s ELO nad 1900, mezi nimi i několikanásobného mistra ČR. 
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Na druhé desce nezadržitelně porážel své soupeře David Mičulka. Jen 2 mistři Slovenska mu odebrali po půlbodu za remízy a tak 
David zaslouženě získal cenu pro nejlepšího hráče na 2.šachovnici.

Na třetí šachovnici měla Náměšť hosta z TJ Jiskry Humpolec – Aleše Krčila. Ten prohrál jedinou partii – s mistrem ČR, jiného mistra 
ČR však porazil a stejně vyhrál nad všemi ostatními soupeři. Aleš získal s náskokem cenu pro nejlepšího hráče na 3.šachovnici. 

Pokud bychom sečetli získané body jen prvních 3 šachovnic (z 6-členného družstva) u všech družstev, trio Víťa, David a Aleš by se 
s velkým náskokem stala mistry ČR !

Na čtverce se střídali Vojta Svoboda s Filipem Ráčkem, kteří spolu s atmosférou velkého turnaje hlavně sbírali zkušenosti. Budoucí 
roky ukážou, jestli naváží na úspěchy starších kamarádů, vypadá to, že potřebný zápal na to mají. Pětku hájila Jana Kolínková. Ta už 
má taky zkušenosti z republikových přeborů družstev, ale zkušenosti z nejvyšší soutěže jednotlivkyň  jí ještě scházejí a tak ne vše 
vyšlo podle představ. V posledním utkání proti silnému soupeři Jana naznačila, že má na to, aby dosáhla ještě lepších výsledků. Na 
šesté šachovnici hrál svůj první republikový přebor Martin Indrych. V některých zápasech tým nečekaně podržel, v jiných se naopak 
vše nevyvedlo. Svým výkonem si přesto uhrál 3.výkonnostní třídu.

Družstvo tvořilo výbornou partu, pomohla též podpora dospělého doprovodu. Všichni hráči si zaslouží velkou pochvalu za bojovnost 
a za výbornou reprezentaci Náměště. Zkušenosti získané na této republikové soutěži jistě využijí ke svému výkonnostnímu růstu. 

Vysočina měla na MČR ještě jedno zastoupení : Simona Suchomelová z Jiskry Havlíčkův Brod hrála jako host za Pandu Rychnov nad 
Kněžnou (18.místo). Na třetí šachovnici uhrála solidních 6 bodů z 9 partií.

Celkovými vítězi se staly 2222 Polabiny Pardubice před Jiskrou Staré Město, bronz si odváží Lokomotiva Brno. Největší středisko – 
Beskydská šachová škola Frýdek-Místek – se musela spokojit s bramborovou medailí.

(MIČ)

191 družstvo mladších žáků : Víťa, David, Aleš, Vojta, Filip, Jana, Martin
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191 vítězové 3.  a 2. šachovnice – Aleš a David

192) Náměšť zářila na Liptově
Ve dnech 19.-24.6. se konal v Liptovském Mikuláši mezinárodní festival mládeže v šachu. Kromě turnaje 4-členných družstev 
mládeže do 18 let a openu bez rozdílu se hrály též mezinárodní turnaje mládeže do 14 a 11 let. V turnaji U14 měla mezi 31 
soutěžícími ze 4 států dvojnásobnou účast i TJ Náměšť nad Oslavou. Oba chlapci z TJ Náměšť reprezentovali skvěle. 

David Mičulka se držel celý turnaj na špici a ještě v posledním kole bojoval o celkové prvenství. I výsledné druhé místo je výborné, 
během turnaje navíc porazil oba zbývající medailisty z Běloruska a Polska. Taky Víťa Kratochvíl se po počáteční nejistotě vypjal 
k velkému výkonu,  takže v posledním kole bojoval  o medaili.  Nakonec  se musel  spokojit  s pátým místem, což je taky výborný 
výsledek.

Ve volných půldnech se konala přehlídka živých šachů na náměstí, děti se též podívaly do Dema“novské ledové jeskyně a užily si  
koupání v aquaparku Tatralandia. Za celý týden účastníci mezinárodního šachového festivalu nasbírali hodně zážitků.

Celkové pořadí turnaje U14, Liptovský Mikuláš 19.-24.6.2010:

1.Andrey Minald (Bělorusko) 7,5 bodu
2.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) 7
3.Przemyslaw Kolodziej (Polsko) 6
4.Matyáš Marek (BŠŠ Frýdek-Místek) 6
5.Vít Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou) 6
6.Petr Nytra (Slavia Orlová) 5,5
7.Matěj Půlpán (2222 Polabiny) 5,5
8.Tomáš Adamčiak (Slovensko) 5,5
9.Michal Tomčík (Slovensko) 5,5
10.Filip Liduch (2222 Polabiny) 5,5
atd…, celkem 31 hráčů do 14 let

(MIČ)
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192 vítězové U14 : zleva 2.David Mičulka (CZE), 1.Andrey Minald (BLR), 3.Przemyslaw Kolodziej (POL)

192 Víťa a David
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193) KP mládeže
Krajský přebor mládeže do 16 let se uskutečnil 25.-27.6.2010 v rekreačním středisku Ředkovec nedaleko Světlé nad Sázavou. Kromě 
šachového turnaje probíhaly rozbory partií, bleskový turnaj i bohatý nešachový sportovní program, fotbálek, koupání, táborák atd. 
V areálu se uskutečnilo i školení trenérů 3.třídy, trenéři tak zároveň analýzami sehraných partií z KP absolvovali potřebnou praxi. 
Z Náměště se zúčastnili Tomáš Košut a Petr Walek, nedávno přestoupivší ze Spartaku Třebíč. Turnaj měl jen 7 kol a tak se prohry 
těžko doháněly.  I tak kluci skončili  v absolutním pořadí na velmi slušném 4. a 5.místě a kromě zajímavých partií  si z Ředkovce 
odnesli hodně zážitků. 

(MIČ)

193 Tomáš vs. Petr

194) Co dělali šachisté v létě?
V červenci a srpnu neběží dlouhodobé soutěže, ale po všech koutech se hraje celá řada turnajů. Mnoho mladých šachistů se účastnilo 
letního  šachového  tábora  Šachové  školy  Vysočiny,  vedené  mezinárodním  mistrem  Davidem  Kaňovským,  nebo  jiných  táborů 
s výukou šachu.

V červenci  se  každoročně  v Pardubicích  koná největší  festival  šachu a  her.  Letos  se jej  v desítkách soutěží  zúčastnilo  asi  6000 
soutěžících.  Náměšť  hrála  15.-18.července  otevřené  MČR 4-členných  družstev.  V sestavě  mládí  vpřed!  1.Ruda Zezula,  2.David 
Mičulka, 3.Víťa Kratochvíl a 4.Petr Mičulka byla mezi 110 družstvy nasazená jako 80. Po výborných výkonech skončila Náměšť na 
výborném 48.místě,  o  32  míst  výše  oproti  předpokladu  (v  kategorii  „Skokan  roku“by se  umístila  na  3.místě).  Ruda  získal  na 
nejsilnější šachovnici 3 body, David na druhé 4,5 (jediný bez prohry), Víťa 2,5 a Petr 5. Při síle soupeřů si všichni připíšou dost ELO-
bodů. Celkově zvítězila družstva plná velmistrů z východu 1.Dněpr, 2.Siberia, a teprve 3. v pořadí - Zikuda Turnov - se stala mistrem 
ČR.

Za týden se do Pardubic vrátili Víťa a David na dalších 9 dní, aby bojovali v Openu B. Zde byly obě náměšťské 12-leté naděje 
nasazeny ve 352-členném startovním poli mezi posledními. Svých mnohem zkušenějších soupeřů se ale nezalekli. David získal 3,5 
bodu a polepšil si na výsledné 276.místo, Víťa sehrál fantastický turnaj, získal dokonce 5 bodů a umístil se na 100.místě! Oba si opět 
připisují ELO-body. 

Víťa pak hrál ještě v srpnu turnaje v Olomouci a Jeseníku jako přípravu na podzimní ME mládeže v Gruzii. V Olomouci byl nasazený 
jako 138. ze 192 hráčů, skončil na 121.místě se 4 body a opět si připíše ELO-body. V Olomouci hrál i mezinárodní mistr David 
Kaňovský uzavřený velmistrovský turnaj o 10 účastnících. Potkal se se skvělou formou a v turnaji zvítězil se 7 body z 9 partií před 
Izraelcem Baronem a Ukrajincem Vovkem, čímž splnil již 2.velmistrovskou normu! Ještě třetí – poslední - a budeme mít nového 
velmistra.

Dvanáctiletí Víťa a David s velkou pravděpodobností získají po vyjití nové ELO-listiny v září  1.výkonnostní třídu, 15-letý Ruda se 
blíží k další výkonnostní metě – kandidát mistra. 

V září budou 4 náměšťští talenti bojovat v Klatovech na MČR mládeže do 14 let v rapid šachu, kam se probojovali. Dalších 4-5 hráčů 
z Náměště bude o témže víkendu hrát MČR juniorů do 20 let v Havlíčkově Brodě.

(MIČ)
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194 Náměšť na MČR – 1. šachovnice Ruda, 2. David, 3. Víťa, 4. Petr

195) Náměšť úspěšná na MČR mládeže i MČR juniorů v rapid šachu
8 náměšťských šachových talentů hrálo o druhém zářijovém víkendu na dvou vrcholných soutěžích jednotlivců. Polovina 

z nich bojovala na MČR mládeže v rapid šachu v Klatovech, druhá polovina hrála na MČR juniorů v rapid šachu v Havlíčkově Brodě. 
Oba turnaje se hrály švýcarským systémem na 9 kol s hracím tempem 2 x 20 minut / partii + 5 sekund / tah.

MČR MLÁDEŽE do 14 let

Téměř 200 mladých šachistů do 14 let si vybojovalo postup na klatovské Mistrovství ČR. Soutěžili v celkem 6 kategoriích – 
zvlášť hoši a dívky do 10, 12 a 14 let. 

V kategorii dívek do 12 let D12 bojovala Jana Kolínková z Náměště nad Oslavou. Přestože hrála na tak vrcholné soutěži 
jednotlivkyň poprvé, v druhé polovině turnaje mohutně doháněla počáteční ztráty a se 4,5 body se umístila na velmi pěkném 12.místě. 
V kategorii D14 jsme se mohli radovat: Mistryní ČR se stala Jana Maříková z Veselí nad Lužnicí, která pomohla Náměšti k vítězství 
v 1.lize dorostu a bude za Náměšť a Vysočinu hostovat i v Extralize dorostu.

V nabité kategorii H12 měla Náměšť hned 2 velké naděje: Vít Kratochvíl podstatně vylepšil loňský výsledek. Ještě před 
posledním kolem byl na průběžném 4.místě. Vítek získal 5,5 bodu a kdyby vyhrál v posledním kole, mohl mít medaili. Také 9.místo 
je výborný výsledek, republiková špička je v těchto ročnících hodně silná i početná. David Mičulka také vylepšil loňský bodový zisk, 
6 bodů stačilo na výborné 4.místo. David neprohrál ani jednu partii, ale zaznamenal rekordní počet 6 remíz. Aleš Krčil z Humpolce za 
Náměšť  již  několikrát  hostoval,  sehrál  také  výborný  turnaj,  k velké  smůle  losu  hrál  v posledním  kole  proti  Davidovi.  Získal 
výborných 5 bodů a nespravedlivé 14.místo, protože výkonem patřil do první desítky. Všichni 3 chlapci v této kategorii se během 
turnaje pohybovali na čelních příčkách.

V nejstarší kategorii do 14 let H14 bojoval Petr Walek z Třebíče, po několika letech hostování od léta člen TJ Náměšť nad 
Oslavou. Petr není klasický hráč do rapidu, potřebuje více času na přemýšlení, a tak se nečekal velký úspěch. Problémy s časem se 
dostavily, přesto Petr vybojoval 3,5 bodu a solidní 32.místo. 

Umístění zástupců Náměště na MČR mládeže v rapid šachu (Klatovy 11.-12. 9. 2010) :
H 14 : Petr Walek 3,5 bodů / 9 partií, celkem 42 hráčů
H 12 : 4.David Mičulka 6, 9.Vít Kratochvíl 5,5, celkem 39 hráčů
D 12 : 12.Jana Kolínková 4,5, celkem 18 hráček.
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MČR JUNIORů do 20 let

Do Havlíčkova Brodu se sjelo celkem 86 juniorů a juniorek do 20 let. Hrál se jeden společný turnaj, vyhodnoceno bylo 
kromě celkového pořadí i pořadí v jednotlivých kategoriích chlapců a dívek do 16, 18 a 20 let.

Jitka Košutová patřila do kategorie D18. Byla nasazena na konci silného startovního pole, uhrála celkem 2,5 bodu a obsadila 
tak 82.místo. Její bratr Tomáš soutěžil v kategorii H16, po výborném úvodu mu nevyšel závěr proti favorizovaným soupeřům a s 3,5 
body dosáhl  solidního 65.místa.  Martin  Jána (H16) z Humpolce,  který přestupem na jednu sezónu posílí  extraligové  dorostence 
Náměště, naopak po vlažnějším začátku předvedl výborný finiš a za 5 bodů z toho bylo pěkné 36.místo. 

Rudolf Zezula (H16) sehrál vynikající turnaj, remizoval i s pozdějším absolutním vítězem mistrovství. Výborným finišem 
získal 6,5 bodu a vynikající 9.místo v absolutním pořadí, což bylo zároveň 3.místo v kategorii H16, takže Ruda získal bronzovou 
medaili z Mistrovství ČR! Vynikající úspěch 15-letého talenta! 

Součet bodů 4 hráčů jednoho oddílu byl vyhodnocen v soutěži družstev. TJ Náměšť se umístila na pěkném 7.místě.

Umístění zástupců Náměště na MČR juniorů v rapid šachu (Havlíčkův Brod, 11.-12.9.2010) :
H 16 : 3.Rudolf Zezula 6,5 bodu / 9 partií
Absolutní pořadí do 20 let : 9.Rudolf Zezula 6,5, 36.Martin Jána 5, 65.Tomáš Košut 3,5, 82.Jitka Košutová 2,5.

 (MIČ)

195 MČR mládeže v rapid šachu Klatovy

22



196) Chess Lady 
Tábor 2010
Konecné poradí

Por. St.c. Jméno Rtg FED Klub Nar. Sk. Body BH. BH. Rp
1 1 Němcová Kateřina 2303 CZE BŠŠ Frýdek Místek 00.00.1990 B 6 21˝ 31 1969
2 2 Němcová Kristýna 2048 CZE OAZA Praha 00.00.1988 A 6 21˝ 30˝ 2005
 3 Němcová Karolína 1983 CZE OAZA Praha 00.00.1993 B 6 21˝ 30˝ 2012
4 11 Němcová Karin 1250 CZE OAZA Praha 00.00.2002 D 4˝ 21 30 1675
5 4 Jánská Jitka 1846 CZE Sokol Klatovy 00.00.1999 C 4 22 30 1749
6 10 Němcová Kamila 1250 CZE OAZA Praha 00.00.2000 D 4 18 26 1625
7 6 Košutová Jitka 1557 CZE TJ Náměšť n.O. 00.00.1993 B 4 17 25 1576
8 14 Pokorná Jana 1100 CZE ŠK Rakovník 00.00.1999 C 4 13 17˝ 1488
9 5 Doležalová Lada 1666 CZE ŠACHklub Tábor 00.00.1999 C 3˝ 22˝ 31˝ 1699

10 8 Kváčová Radka 1250 CZE ŠACHklub Tábor 00.00.1998 C 3˝ 20˝ 26˝ 1737
11 7 Kalinová Eliška 1250 CZE Spartak Ústí n.L. 00.00.2000 D 3 19 28 1440
12 9 Nekolová Anna 1250 CZE TJ Jiskra Humpolec 00.00.2000 D 3 15˝ 19˝ 1437
13 16 Králová Josefína 1000 CZE Viktoria Žižkov Praha 00.00.2000 D 3 14˝ 19 1399
14 12 Žilavá Kateřina 1250 CZE ŠACHklub Tábor 00.00.1996 C 3 14 21 1471
15 15 Tůmová Anna 1100 CZE ŠACHklub Tábor 00.00.2001 D 2˝ 15 19 1298
16 13 Němcová Eva 1100 CZE OAZA Praha 00.00.1996 C 2 15˝ 19˝ 1291
17 18 Štráchalová Diana 1000 CZE Křemže 00.00.2001 D 1 13˝ 17˝ 1091
18 17 Tůmová Marie 1000 CZE ŠACHklub Tábor 00.00.2003 D 0 14 19 723
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196 nejlepší v kat. B Karolína, Kateřina a Jitka

197) Mistrovství Evropy mládeže v Gruzii v šachu

Evropský šampionát mládeže se uskutečnil ve dnech 19.-29.9.2010 v přímořském městě Batumi. Do kategorie chlapci do 12 
let byl jako jediný český reprezentant zařazen velkomeziříčský žák Vít Kratochvíl hrající za TJ Náměšť nad Oslavou.

Mezi  devadesátkou  účastníků  této  kategorii  Vítek  v těžké  konkurenci  získal  4  body,  což  není  nikterak  špatné.  Jeho 
protivníky se postupně stali hráči z pořádající Gruzie, Arménie, Ázerbájdžánu, Ruska a Francie. Je známo, že v těchto zemích se 
velmi věnují talentované mládeži prakticky odmala a to velmi intenzivně. Pro Vítka to byla velmi dobrá zkušenost zahrát si s hráči 
z jiných šachově vyspělých zemí. Další přínos byla možnost trénovat a rozebírat partie s reprezentačními trenéry GM Vladimírem 
Tallou a IM Sergejem Berezjukem.

 Mladí reprezentační šachisté si užili nejen turnajové boje na šachovnicích, ale také pobyt u podzimního Černého moře,  které 
se vyznačuje oblázkovými plážemi a rostoucími palmami a citrusy.  Dále navštívili starou gruzínskou pevnost, velkou botanickou 
zahradu a jiné památky.

Vítek byl velmi rád, že se probojoval na ME a mohl se této akce zúčastnit v tak pro nás vzdálené a neznámé zemi. Věří, že 
to nebylo jeho poslední reprezentační vystoupení a  zkušenosti by chtěl zúročit v další šachové kariéře.

-JK-
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197 výprava ČR na ME v Gruzii (Batumi)

198) Šachová extraliga dorostu zahájena
Ve dnech  2.  –  3.  října 2010 byla  odehrána  první  čtyři  kola nejvyšší  dorostenecké  soutěže   družstev v šachu.  Mezi  16 

nejlepšími  týmy  z celé  ČR je  také  mladé  družstvo  TJ  Náměšť  nad  Oslavou,  které  si  účast  zajistilo  vítězstvím 1.  ligy  dorostu 
v uplynulé sezóně. Šestičlenné družstvo nastoupilo na první čtyři utkání v sestavě Rudolf Zezula, Martin Jána, Jana Maříková (host 
z Veselí nad Lužnicí), David Mičulka, Vít Kratochvíl, Petr Walek a Tomáš Košut (vždy jeden hráč střídal).

Hned na úvod nám los přidělil nejtěžšího soupeře: mnohanásobného vítěze mládežnických soutěží Beskydskou šachovou 
školu Frýdek-Místek. Naši hráči urputně bojovali, poměrně dlouho byl zápas celkem vyrovnaný, nicméně převaha soupeře postupně 
sehrála  svou  roli.  Jediný  skalp  zaznamenal  Martin,  který  porazil  ELOvě  výrazně  silnějšího  Rabatina.  Zápas  tedy  skončil  1:5. 
Odpoledne  jsme  se  utkali  s Třincem,  za  který  hraje  na  první  šachovnici  mezinárodní  mistr  Vojtěch  Plát,  momentálně  asi 
nejtalentovanější český hráč. Na předních šachovnicích jsme sice prohráli 0:2, avšak zbytek družstva odvedl skvělou práci a zajistil 
týmu vítězství 3,5:2,5 a tedy první tři body.

Nedělní dopoledne znamenalo nevydařený souboj s Orlovou. Po zbytečné a hlavně rychlé prohře Tomáše své partie nezvládli 
ani Ruda a Martin, zbylí tři bojovníci dokázali vydolovat pouze 2,5 bodu. Tohoto zápasu je škoda, na Orlovou jsme rozhodně měli. 
Štěstí nám naopak přálo v dalším kole: proti Havířovu měl za stavu 2:2 Martin o něco lepší, ale spíše remízovou koncovku a Víťa 
prohranou pozici a o hodinu horší čas! Vypadalo to tím pádem nejvýše na celkovou remízu. Nicméně Víťa bojoval jako lev, jeho 
soupeř začal ztrácet půdu pod nohama a náš hráč stál líp a líp. Po více než pěti hodinách hry svého soka skutečně udolal, čímž zajistil 
družstvu druhé nejtěsnější  vítězství  3,5:2,5 a  tedy důležité  tři  body.  V okamžiku,  kdy tato  partie  skončila,  byla  všechna  ostatní 
družstva již dávno na cestě domů, vskutku heroický výkon!

 Po úvodním soustředění je náměšťské družstvo se 6 body na pátém místě a ve zbývajících třech zápasech se jistě pokusí 
nasbírat ještě nějaké bodíky. První čtyři družstva totiž postupují do finálové skupiny, která zajišťuje extraligovou příslušnost pro další 
rok.

IM David Dejf Kaňovský, kapitán družstva
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198 první 4 kola Extraligy v Brně

199) Náměšť úspěšná na Mistrovství Moravy a Slezska
Ve dnech 27.-31.10. se v hotelu Dlouhé Stráně v Jeseníkách hrálo Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu. V každé z 
chlapeckých kategorií do 10, 12, 14 a 16 let se bojovalo o 8 postupových míst na březnové Mistrovství ČR 2011. Pět chlapců 
z TJ Náměšť nad Oslavou mělo těžkou úlohu, přestože všichni tvoří základ extraligového družstva dorostu.

Zatímco jiné kraje  i  jednotlivé oddíly s sebou do Jeseníků přivezly trenéry s tituly velmistrů či  mezinárodních mistrů,  Náměšť i 
Vysočina se tentokrát musely spolehnout na trenéry síly kandidáta mistra či 1.výkonnostní třídy,  kteří naše hráče připravovali na 
náročné partie. 

V kategorii H16 bojovali mezi 45 mladíky hned 3 zástupci Náměště. Rudolf Zezula patřil k favoritům. Po výborném začátku podlehl 
v dlouhé partii pozdějšímu vítězi, ale poté opět bojoval úspěšně. Ukázal svou velkou šachovou sílu, povedla se mu i pěkná miniaturní 
partie. V posledním kole si mohl dovolit taktickou remízu, která mu zajistila 6,5 bodu a nejen postup, ale i stříbrnou medaili ! Skvělý 
úspěch ! Petr Walek byl nasazený jako č. 23. Hned v prvním kole také podlehl pozdějšímu vítězi, ale vůbec ho to nerozhodilo, protože 
sehrál fantastický turnaj. Dvě kola před koncem věděl, že na postup potřebuje 6 bodů – 2x vyhrát, a to taky dokázal ! Kolo před 
koncem byl na 10.místě a po výhře v posledním kole se vyhoupl na vynikající 6.místo. Tomáš Košut začal výborně, po 5.kole byl na 
19.místě, což dávalo ještě šanci bojovat o postupové příčky. Další soupeři se však ukázali jako příliš silní. Tomáš získal 4 body, 
skončil na 28.místě, přesto rozhodně nezklamal, naopak. Předvedl výborný výkon nad svoje ELO a vůči svému nasazení na startu si 
také polepšil. 

Kategorie H14 byla hodně nabitá. Zatímco u H16 mělo ELO nad 1900 (nad touto hranicí je již 1.výkonnostní třída) celkem 9 hráčů, 
v kategorii H14 to bylo hráčů 8 ! (v kategorii H12 jeden hráč). Tak silný turnaj H14 na Mistrovství Moravy a Slezska ještě nikdy 
nebyl. V H14 bojovalo taky 45 chlapců o 8 postupových míst. Víťa Kratochvíl se chytil hned od startu, po úvodních 6 kolech měl 5 
bodů a byl na průběžném 2.místě. Na čelních šachovnicích se pak držel po celý turnaj. Vedoucí skupina si hlídala rozestupy a vepředu 
bylo hodně remíz. Taktická remíza v posledním kole Víťovi zajišťovala s 6,5 body bronzovou medaili, což je další vynikající úspěch ! 
David Mičulka měl těžkou pozici favorita. Soupeři ho nechtěli porazit, ale byli důkladně připraveni na to, jak dosáhnout remízy. 
David po úvodní výhře nevyužil několik lepších koncovek a načal tak dlouhou sérii 6 remíz (zoufale se nedařilo prorážet obranné valy 
soupeřů), takže postupně klesal v průběžném pořadí. V předposledním kole konečně zvítězil a byl stejně jako Petr na průběžném 
10.místě. Po výhře v posledním kole se radoval z postupu do první osmičky. Byla sice teoretická možnost, že by 6 bodů mohlo být až 
do 9.místa, ale tato nejhorší  možnost podle ostatních výsledků měla matematickou pravděpodobnost  1 : 40, takže jsme jí  vůbec 
nevěnovali pozornost. Teorie se ale ukázala být lichá, protože všechny předmětné partie skončily tak, že na Davida zbylo 9.místo, 
první nepostupové. Další možnost postupu je na divokou kartu, kterou by na základě dlouhodobých výsledků měl David rozhodně 
dostat.
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Aleš Krčil z Jiskry Humpolec, který za Náměšť hostuje, bojoval výborně v kategorii H12, když se ziskem 6,5 bodu získal vynikající 
stříbrnou medaili !

Náměšť tedy získala zásluhou Rudy a Víti 2 medaile, Petr si 6. místem zajistil postup na MČR a David by se z 9. místa měl dostat na 
MČR na divokou kartu také. Účast Náměště na Mistrovství Moravy a Slezska lze bez nadsázky hodnotit jako vynikající ! Ze všech 
oddílů dosáhlo na 12 medailí v chlapeckých kategoriích jen 8 oddílů, více než 1 medaili získaly jen 3 oddíly : Lokomotiva Brno – 3, 
Beskydská šachová škola Frýdek-Místek – 2 a TJ Náměšť nad Oslavou – 2. Zajímavá jsou porovnání těchto úspěšných oddílů : počty 
registrované mládeže do 16 let : Loko Brno 140, BŠS Fr.-Místek 96, Náměšť 12. Loko Brno mělo s sebou jako trenéra šachového 
velmistra, stejně tak Beskydská šachová škola, ta ještě navíc mezinárodního mistra.  Náměšťští mladí šachisté si ve světle těchto 
skutečností vedli výborně a všichni bez výjimky zaslouží uznání za své výborné výkony !

(MIČ)

199 medailisté Mas Ruda, Aleš a Víťa

200) 1.turnaj Ligy Vysočiny ovládla Náměšť
V Jihlavě byl sehrán první turnaj Ligy Vysočiny 2010/2011 pro mládež do 16 let. Na startu se mezi celkem 72 mladými šachisty sešlo 
i 5 mladých nadějí z Náměště. Hráli velmi úspěšně, když se objevili na čele absolutního pořadí : 1.Víťa Kratochvíl, 3.Petr Walek, 
4.Rudolf Zezula (a na 5.místě se umístil Aleš Krčil, hrávající za Náměšť jako host). Do první desítky se ještě vešla 9.Jana Kolínková. 
I Daniel Kolínek se umístil v lepší polovině startovního pole.

Víťa vyhrál kategorii H14, Jana kategorii D14, Aleš H12, v kategorii H16 skončili Petr na 2.místě, Ruda 3. a Daniel 7.

Seriál 9 turnajů se hraje jako krajský přebor v rapid šachu. Druhý turnaj se bude hrát 4. 12. ve Žďáru, celý seriál bude zakončen 
9.turnajem 14. 5. 2011 v Havlíčkově Brodě.

(MIČ) 
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201) Náměšťáci úspěšní na turnaji Šachpink Šumná 

V pátek 12. listopadu jsme se zúčastnili turnaje ŠACHPINK v Šumné. Turnaj byl zajímavý tím, že se 
skládal  ze dvou sportů – šachy a stolní  tenis.  DDM Náměšť reprezentovalo  8 dětí  převážně z kroužků stolní  tenis  a  šachy.  Po 
vynikajících výkonech v obou disciplínách si děti z Náměště odvezly nejenom krásné umístění, ale i tradičně dobré ceny. Turnaje se 
celkem zúčastnilo 34 účastníků.

Umístění „Náměšťáků“ v celkovém pořadí turnaje:

Tomáš Košut, 3. Rudolf Zezula, 6. David Mičulka, 9. David Benda, 21. Jaroslav Koblížek, 22. Michal Slanina, 24. Daniel Kolínek, 
29. Jan Hruškovič

202) Mladí šachisté v Přibyslavi
Tři mladí šachisté z TJ Náměšť nad Oslavou se zúčastnili  ve dnech 14.-20. listopadu Přibyslavského šachového festivalu. 
Hlavní náplní bylo po celý týden MČR juniorek v kategoriích do 18 a 20 let a polofinále MČR juniorů do 18 a 20 let. Všech 80 
mladých talentů hrálo v hotelu Přibyslav, zrekonstruovaném z hasičské zbrojnice.  S Přibyslaví jsme se setkali  v hodinách 
jazyka českého při vyjmenovaných slovech a město je známo také tím, že několik km severně je na mohyle nápis : „Zde 
zemřel  Jan  Žižka  z Trocnova  dne  11.  října  1424“.  Nedaleko  v parku  hleděl  směrem  k šachistům  jedním  okem  slavný 
vojevůdce sedě na koni.

Vzhledem k tomu, že zúčastnění zástupci Náměště mají v kategorii juniorů ještě hodně let před sebou, pojali turnaj především jako 
příležitost poměřit své umění s republikovou špičkou mnohem zkušenějších talentů. V průběhu turnaje sehráli mnoho poučných partií. 
Všichni tři měli horší závěr, když Ruda a David získali z posledních 3 partií jen po půlbodu a Víťa z posledních 5 partií jen 1 bod. To 
značně zkreslilo celkový výsledek – 34. Ruda Zezula, 49. Víťa Kratochvíl, 56. David Mičulka. Všichni 3 však měli ve skupině hráčů 
se stejným počtem bodů absolutně nejvyšší  pomocné hodnocení. Při vyhodnocení nejlepší partie jednotlivých kol byli  náměšťští 
jmenováni hned dvakrát. Turnaj lze hodnotit jako cennou zkušenost, kluci rozhodně nezklamali.

Zatímco při celotýdenním turnaji nedosáhli náměšťští výrazného úspěchu, prosadili se v jednodenních turnajích.

17. listopadu se hrál turnaj v rapid šachu O pohár města Přibyslav pro všechny šachisty bez rozdílu věku. Jedním z 45 účastníků byl 
Víťa Kratochvíl. Podal vynikající výkon a umístil se na výborném 6. místě, vyhrál cenu pro nejlepšího hráče do 16 let.

O dva dny později se hrál turnaj v rapid šachu pro mládež do 18 let, kterého se zúčastnilo celkem 77 hráčů. Všichni 3 náměšťáci se 
ukázali ve výborném světle, Ruda Zezula vyhrál kategorii do 16 let, David Mičulka kategorii do 12 let (a z kategorie do 14 let nebyl 
nikdo před ním), druhý do 12 let byl Víťa Kratochvíl. I v absolutním pořadí do 18 let se kluci umístili výborně : 2. Ruda Zezula, 9. 
David Mičulka, 14. Víťa Kratochvíl.

Rozbory  všech  odehraných  partií  juniorů  prováděl  IM  David  Kaňovský z Náměště,  který  tak  měl  výkony  svých  svěřenců  pod 
kontrolou.

(MIČ)
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202 Open Přibyslav

202 Pribináček – vítězové kategorií
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203) Extraliga dorostu pokračovala 5.kolem
Mladé družstvo TJ Náměšť nad Oslavou sehrálo v domácím prostředí na Penzionu utkání 5.kola Extraligy dorostu proti Lokomotivě 
Brno.  Hosté  přijeli  v nejsilnější  sestavě.  Zápas  vypadal  poměrně  dlouho vyrovnaně,  ale  ve  čtvrté  hodině  hry se  projevila  větší 
zkušenost Brňanů, kteří mají ve sbírce několik medailí z Extraligy dorostu a dokonce i předloňský titul mistrů republiky. Nakonec 
zápas skončil vysokou porážkou ½ : 5 ½. Do skončení 1. části Extraligy zbývají 2 kola. 

Systém Extraligy tvoří v první části rozdělení 16 týmů na skupiny „Západ“ a „Východ“, kde každé družstvo sehraje 7 utkání. Poté 
týmy na 1. - 4. místě z obou skupin dohrají „Finále A“ o 1. - 8. místo v Extralize a týmy na 5. - 8. místě skupin „Východ“ a „Západ“ 
dohrají  „Finále B“ o 9. - 16. místo. Vzájemné zápasy se započítávají a každé družstvo hraje v dubnu 4 zápasy proti zbývajícím 
družstvům svého „Finále“. Týmy na 13. - 16. místě sestupují do 1. lig.

Jak vypadají průběžné tabulky?

Pořadí po kole 5 - tabulka Extraligy dorostu - Východ :

Por.         Tým                                               Part.        + = -   Body Skore Výher   
1. BŠŠ Frýdek-Místek 5 5 0 0 15 24½ 21
2. ŠK Lokomotiva Brno 5 4 0 1 12 21 19
3. SK Boršice 5 2 0 3  6 15 11
4. ŠK Staré Město 5 2 0 3  6 13½  9
5. TŽ Třinec 5 2 0 3  6 13 11
6. TJ Slovan Havířov 5 2 0 3  6 13  8
7. TJ Náměšť nad Oslavou 5 2 0 3  6 11  8
8. SK Slavia Orlová 5 1 0 4  3  9  4

Pořadí po kole 5 - tabulka Extraligy dorostu - Západ :

Por.         Tým                                               Part.        + = -   Body Skore         Výher   
1. TRW Autolektronika Vlašim 5 4 1 0 13 23 19
2. 2222 ŠK Polabiny 5 3 1 1 10 18½ 16
3. Desko Liberec 5 2 3 0  9 19½ 16
4. ŠK Kladno 5 2 2 1  8 16½ 14
5. Sokol Údlice 5 1 3 1  6 15 13
6. TJ Jiskra Hořice 5 1 2 2  5 12½ 12
7. ŠŠ Panda ARTCO Rychnov 5 1 0 4  3 11½  8
8. SK OAZA Praha 5 0 0 5  0  3½  1

V lednu sehrají mladí náměšťští šachisté důležité zápasy proti Boršicím a Starému Městu. Situace v tabulce je nevyjasněná, týmy 
mezi 3.-7.místem skupiny východ budou bojovat o 2 místa do „Finále A“. Podaří se Náměšti dostat se tam a nemuset bojovat ve 
„Finále B“ o udržení?

(MIČ)
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203 ELD 5.kolo v Náměšti

204) Náměšť úspěšná ve Žďáru
Druhým turnajem pokračoval v sobotu 4. 12. seriál Ligy Vysočiny. Do Žďáru nad Sázavou se sjelo 57 šachistů do 16 let z celého 
kraje.  Z Náměště hrála čtveřice Víťa, Petr, Jana a Daniel, vedla si výborně.  Víťa Kratochvíl zvítězil nejen v kategorii H14, ale i 
v absolutním pořadí. Petr Walek vyhrál kategorii H16, v absolutním pořadí byl třetí. Jana Kolínková vyhrála kategorii D14. Všichni 3 
jmenovaní vedou průběžné pořadí své kategorie po 2 turnajích. Daniel Kolínek je v kategorii H16 průběžně na 4.místě.

Umístění  náměšťských  v absolutním pořadí:  1.Vít  Kratochvíl,  3.Petr  Walek,  20.Jana  Kolínková,  24.Daniel  Kolínek  (celkem 57 
účastníků).

Další, 3. turnaj seriálu Ligy Vysočiny, který je zároveň krajským přeborem v rapid šachu, bude odehrán 8. ledna v Náměšti, kde 
očekáváme vyšší účast mladých náměšťských šachistů.

(MIČ)

205) 18.ročník Losinského kapra
Již poosmnácté se v Jeseníkách hrál turnaj v rapid šachu, kdy každý ze soupeřů má na partii 20 minut. Celkem 154 hráčů od 10 do 80 
let bojovalo v hotelu Dlouhé stráně celou zasněženou sobotu 11. prosince, z Náměště se zúčastnila 5-členná sestava. Mezi účastníky 
z několika států byla celá řada hráčů s mezinárodními tituly. O velké bojovnosti svědčí to, že největší favorit turnaje, hráč světové 
špičky velmistr Navara, skončil až na 18.místě. 

Náměšťští zástupci si vedli se střídavými úspěchy. Přestože nikdo nebyl úplně se svým výsledkem spokojen, čtyři z pěti náměšťáků 
skončili v první polovině výsledkové listiny. Tomáši Košutovi se podařilo porazit ostravského rozhodčího Kořínka, Rudovi Zezulovi 
pardubického  kandidáta mistra  Petuchova,  Davidu Mičulkovi  nejlepší  ženu v turnaji,  mistryni  Miturovou z Frýdku-Místku.  Víťa 
Kratochvíl měl výborný finiš. 

Náměšťská mládež se mezi silnou konkurencí dospělých hráčů pohybovala bez respektu a výsledek všech lze hodnotit jako velmi 
slibný do budoucna.
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Umístění hráčů Náměště: 52.Rudolf Zezula, 62.Petr Mičulka, 66.Vít Kratochvíl, 76.David Mičulka, 114.Tomáš Košut, celkem 
154 hráčů.

(MIČ)

205 David, Víťa a Ruda „v akci“

206) Bleskové mistrovství úspěšné
Poslední  předvánoční  sobotu se  v kongresovém sále  ČVUT v Praze  odehrálo  Mistrovství  ČR v bleskovém šachu.  Byly 

sehrány 3 turnaje pro kategorie muži, ženy a mládež (do 18 let). Hrálo se tempem 2x5 minut na celou partii, základní část 13 kol 
švýcarským systémem. Poté v každé ze 3 kategorií pokračovali jen 4 nejlepší po základní části vyřazovacím systémem na 2 partie, 
v případě skóre 1:1 tie-break.

Mezi 42 soutěžícími v kategorii mužů hrál také IM David Kaňovský (A64 Grygov), bydlící v Náměšti, šéftrenér talentované 
mládeže Vysočiny. V základní části skončil na 15.místě a do závěrečné play-off se tedy neprobojoval. V této kategorii hrála také 1 
žena  –  WGM  Eva  Kulovaná  (Gordic  Jihlava),  taky  stejně  jako  David  dlouholetá  reprezentantka  Náměště  v mládežnických 
kategoriích. Místo role favoritky soutěže žen si jako krajská přebornice Vysočiny v kategorii mužů vybrala těžší kategorii mužů a 
skončila zde na 37.místě. Kategorii mužů vyhrál GM David Navara.

Mezi  26  ženami  v druhé  kategorii  tak  Vysočina  neměla  zastoupení.  Mistryní  republiky  se  stala  WIM  Olga  Sikorová, 
původem z Nového Veselí na Vysočině.

Zato kategorii mládeže vzala Vysočina útokem. Mezi 38 soutěžícími byl neuvěřitelný počet 8 mladíků z Vysočiny. 18-letý 
FM Josef Kratochvíl z Caissy Třebíč hrál do svých 16 let za Náměšť. Pepa šel tvrdě za svým cílem, vyhrál základní část a taky v play-
off prokázal, že byl výborně připraven, a zvítězil. Stal se mistrem ČR mládeže v bleskovém šachu. Blahopřejeme!!! Další 18-letý 
zástupce z Vysočiny, Filip Vala z Havlíčkova Brodu, ukázal, že bleskové partie jsou jeho silnou zbraní. Po základní části skončil na 
4.místě, ve vyřazovacích bojích pak vybojoval bronzovou medaili! 

Jediný oddíl měl v kategorii mládeže 4 zástupce: TJ Náměšť nad Oslavou. A rozhodně nebyli jen do počtu, přestože díky 
nízkému věku mohou tuto soutěž hrát ještě mnohokrát.
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12-letý  Vít  Kratochvíl,  bratr  mistra  ČR Pepy z Velkého  Meziříčí,  potrápil  nejednoho favorita  a  nakonec  se  umístil  na 
21.místě. 15-letý Rudolf Zezula z Náměště si také dobře zahrál, skončil na 24.místě. 12-letý David Mičulka z Náměště hrál taky 
výborně,  ale podobně jako Rudovi mu nevyšel  závěr, takže skončil na slušném 26.místě. 16-letý Martin Jána z Humpolce podal 
rovněž dobrý výkon a nakonec se umístil na pěkném 28.místě. Všichni 4 chlapci, hrající za TJ Náměšť nad Oslavou, podali výborný 
výkon a v povinném společenském oděvu jim to moc slušelo. Z MČR natočila hodinový sestřih i stanice ČT4 sport.

Umístění zástupců Vysočiny na MČR mládeže v bleskovém šachu, Praha 18. 12. 2010: 1.Josef Kratochvíl (Třebíč), 3.Filip 
Vala (Havlíčkův Brod), 7.Štěpán Seidl (Jihlava), 21.Vít Kratochvíl, 24.Rudolf Zezula, 26.David Mičulka, 28.Martin Jána (všichni 4 – 
TJ Náměšť nad Oslavou), 33.Antonín Seidl (Jihlava), celkem 38 juniorů.

(MIČ)

206 MČR v bleskovém šachu, Praha

206 Víťa Kratochvíl
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206 Ruda Zezula

206 David Mičulka

206 Martin Jána
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207) Přebor Vysočiny v bleskové hře
Ve Žďáru nad Sázavou uspořádali na Štěpána již tradiční šachový turnaj – Krajský přebor jednotlivců v bleskové hře. Hrálo 
se švýcarským systémem 17 kol tempem 2x5 minut. Na startu se sešla silná konkurence 47 hráčů z celého kraje, 22 hráčů mělo 
ELO nad 2000. 

Z Náměště jeli Petr a David Mičulkovi spolu s Rudou Zezulou, ve Velkém Meziříčí přibrali Víťu a Pepu Kratochvílovy. Pepa jako 
čerstvý mistr ČR juniorů v bleskové hře (před týdnem v Praze) již přechází do kategorie dospělých. Po výborném výkonu zvítězil 
v krajském přeboru jednotlivců a zajistil si tak místo do kategorie mužů na příští MČR. Petr začal dobře, v začátku turnaje remizoval i 
s pozdějším vítězem, v pozdější  fázi  turnaje se však nevyvaroval  hrubým chybám a konečné  24.místo tak pouze odpovídá jeho 
nasazení  podle  ELO.  Po loňském 5.místě  trochu  zklamání,  ale  radost  nahradili  žáci:  Ruda Zezula  hrál  dopoledne  senzačně,  po 
desátém kole ještě dělil 3.místo. Odpoledne však prošel „sítem“ favoritů a nakonec skončil na 23.místě. Víťa Kratochvíl se tentokrát 
rozjížděl  pomaleji,  ale  odpoledne  doháněl  a  nakonec  se  dostal  na  21.místo.  Nejlépe  z Náměšťáků  dopadl  David  Mičulka,  po 
dopoledni se dělil o 6.místo, i odpoledne hrál proti favoritům, ale udržel se a v absolutním pořadí obsadil výborné 13.místo. Jako 
nejlepší z juniorů do 18 let si zajistil místo v této kategorii na MČR 2011. Remizoval i s velmistryní Evou Kulovanou, která si zajistila 
místo na MČR v kategorii žen, když po loňském 1.místě skončila tentokrát na 2.místě absolutního pořadí.

Celkové pořadí: 1.FM Josef Kratochvíl (Caissa Třebíč), 2.WGM Eva Kulovaná (Gordic Jihlava), … 13.David Mičulka, 21.Vít 
Kratochvíl, 23.Rudolf Zezula, 24.Petr Mičulka (všichni TJ Náměšť nad Oslavou), celkem 47 účastníků.

(MIČ)

208) Zpráva o činnosti šachového oddílu 
za období 2008 – 2010 přednesená na valné hromadě TJ dne 16.12.2010

1) Úvod
V uplynulém  období  sehráli  šachisté  řadu  turnajů  jednotlivců  i  družstev  jak  v kategorii  dospělých,  tak 
v kategoriích mládeže. Celá řada mladých talentů z Náměště získala hodně úspěchů.

2) Družstva dospělých

Do A-družstva  dospělých se postupně zapojují naši mladí talenti. Náměšť má v krajském přeboru družstev 
nejmladší družstvo, 3 žáci jsou platnými členy základní sestavy a další žáci hrají jako náhradníci.

3) Soutěže družstev mládeže
V soutěžích družstev mládeže starší žáci ZŠ Husova vyhráli krajský přebor. V republikovém kole přeboru 
škol,  kam postoupili,  se v sestavě David Mičulka,  Jitka Košutová, Tomáš Košut a Martin Homola umístili 
v roce 2009 na 6.místě. 
Šestičlenné družstvo mladších žáků TJ Náměšť nad Oslavou se  stalo krajskými přeborníky, v roce 2010 
skončili 14.  na  Mistrovství  ČR,  v jednotlivcích  byli  vyhlášeni David  Mičulka  jako  nejlepší  hráč  na 
2.šachovnici a náměšťský host Aleš Krčil nejlepší na 3.šachovnici.  
Družstvo starších žáků TJ Náměšť se na MČR umístilo v roce 2009 na 19.místě, v roce 2010 na 11.místě.

Družstvo náměšťské mládeže se v dlouhodobé soutěži 1.ligy mladšího dorostu umístilo v sezóně 2008-2009 
na 4.místě, v následující sezóně 2009-2010 1.ligu vyhrálo a nyní hraje Extraligu dorostu – nejvyšší soutěž 
družstev mládeže.

4) Turnaje mládeže jednotlivců
Krajskými  přeborníky  v rapid  šachu se  v roce  2009  stal  v kategorii  H12  Vít  Kratochvíl,  v roce  2010 
v kategorii D12 Jana Kolínková, H12 Vít Kratochvíl a H16 David Mičulka.
Krajskými přeborníky v praktickém šachu se stal v roce 2009 v kategorii H16 Rudolf Zezula.
Na Mistrovství Moravy a Slezska získali v roce 2008 zlato David Mičulka v kategorii H12 a bronz Jitka 
Košutová  v kategorii D16.  V roce  2009  získali  dokonce celou  kolekci  medailí:  zlato  Víťa  Kratochvíl 
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v kategorii H12, stříbro David Mičulka  v H12 a bronz Ruda Zezula  v H16.  V roce 2010 opět 2 medaile: 
stříbro Ruda Zezula v H16 a bronz Víťa Kratochvíl v H14. 
Na  Mistrovství  ČR  v praktickém  šachu 2009  vybojoval  v kategorii  H12  David  Mičulka  10.místo.,  na 
15.místě skončili v H12 Vít Kratochvíl a v D16 Jitka Košutová. V roce 2010 se umístil Víťa Kratochvíl v H12 
na 5.místě,  Ruda Zezula v H16 na 7.místě a David Mičulka v H12 na 11.místě. Letos Víťa reprezentoval na 
Mistrovství Evropy v Gruzii. 
Na Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu získali naši mladí talenti další výborné úspěchy – v roce 2009 byl 
David Mičulka v kategorii  H12 na 6.místě a Ruda Zezula v H14 na 13.místě, v roce 2010  David Mičulka 
4.místo v H12, Vít Kratochvíl 9.místo v H12 a Jana Kolínková 12.místo v D12.
Kromě mistrovských soutěží svých kategorií  se mladí  žáci z Náměště  probojovávají  na mistrovství  vyšších 
věkových kategorií:
Na MČR juniorů do 20 let v rapid šachu se v roce 2009 umístili na výborných místech mnohem mladší žáci – 
v absolutním  pořadí  mezi  více  než  stovkou  juniorů  17.Ruda  Zezula  a  18.David  Mičulka.  Čtyřčlenné 
družstvo, které kromě těchto dvou tvořili  ještě  Vít Kratochvíl  a Tomáš Košut, se na  MČR juniorských 
družstev umístilo  na  5.místě.  Ve  stejné  soutěži  získal  v roce  2010 Ruda  Zezula  bronzovou  medaili 
v kategorii H16.
Po letech, kdy v Šumné pravidelně vyhrávali medaile David a Ruda, jel letos do Šumné Tomáš Košut  – a 
zvítězil!  Výprava z Náměště zavítala do Šumné i letos na podzim, kde se mezi několika desítkami účastníků 
výborně umístili v turnaji Šach-pink: 1.Tomáš Košut, 3.Rudolf Zezula. V roce 2009 obsadili v turnaji mládeže 
do 14 let „Pribináček“ první 2 místa Víťa a David, v roce 2010 pro mládež do 18 let vyhrál kategorii H16 
Ruda Zezula a H12 1.David Mičulka a 2.Víťa Kratochvíl. V roce 2008 vyhrála Čertovské šachy v Táboře 
dvojice Josef a Víťa Kratochvílovi před dvojicí Petr a David Mičulkovi.
V roce 2008 byl  David Mičulka 2. a Víťa Kratochvíl 5. na Talent Cupu – mezinárodním turnaji (do 11 
let) v Beskydech. V roce 2009 Talent Cup Vít Kratochvíl vyhrál.
V roce 2010 dosáhla Náměšť velkého úspěchu na mezinárodním turnaji  zemí Visegrádské 4 - do 14 let – 
Liptov, kde vybojoval David Mičulka stříbrnou medaili a Vít Kratochvíl skončil na výborném 5.místě. 
Na MČR  v bleskovém  šachu,  které  se  hraje  18.  prosince  2010  v Praze,  budou  hrát  v kategorii  mužů 
mezinárodní mistr David Kaňovský, který trénuje mladé náměšťské naděje, velmistryně Eva Kulovaná (která 
v žákovských letech hrála za Náměšť), a v kategorii do 18 let dostali pozvánku mezi asi 40 juniorů i 4 talenti 
z TJ Náměšť nad Oslavou – Ruda Zezula, David Mičulka, Víťa Kratochvíl a Martin Jána.

5)Soutěže jednotlivců dospělých
Na loňském krajském přeboru v bleskovém šachu se z Náměště umístili Petr Mičulka na 5.místě, Vít Kratochvíl 
na 12.místě a David Mičulka na 22.místě.

6)Závěr
To byl stručný výčet nejvýznamnějších úspěchů šachistů. Hlavní těžiště činnosti oddílu je v práci s mládeží, 
lze s potěšením konstatovat, že mezi nejmladšími máme řadu špičkových talentů, kteří jsou známí po celé 
republice. Městu Náměšť nad Oslavou dělají šachisté dobré jméno.

Děkuji Vám za pozornost. Sestavil : Petr Mičulka 
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