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2011: 

 

209) Náměšť v boji o medaile! 
 
V sobotu 15. ledna se na různých místech ČR uskutečnila poslední dvě kola základních skupin Extraligy dorostu 2010/2011. 

Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou zavítalo do malebné vesničky Boršice, kde se dopoledne utkalo právě s domácím týmem. 

Tento zápas se mladým náměšťským šachistům velmi vydařil a zcela zaslouženě zvítězili poměrem 4,5:1,5, když pouze Martin 

Jána hrající na 2. šachovnici musel kapitulovat. Tím družstvo udělalo důležitý krok v boji o postup do finálové skupiny A. Do 

té postupuje osm týmů, čtyři nejlepší z východní části a čtyři nejlepší z části západní. Zbylých osm celků se utká ve finálové 

skupině B o čtyři sestupová místa, znamenající pád do prvních lig. I proto měli Náměšťáci jasnou motivaci: ve skupině A se 

hraje ne jen o medaile, ale především se družstva nemusí starat o případný sestup do nižší soutěže. Ani po dopolední výhře 

však ještě nebylo vyhráno: vzhledem k ostatním výsledkům bylo jasné, že odpolední duel mezi Náměští a Starým Městem je 

zároveň soubojem o postup: v případě prohry by díky lepšímu skóre postoupili právě naši soupeři, nám stačila na postup 

alespoň zápasová remíza.  

 

Nicméně úvod tohoto zápasu vypadal přesně opačně, než ten dopolední: již po cca jedné hodině hry bylo jasné, že budeme 

tahat za kratší konec. Brzy musel kapitulovat na šesté šachovnici hrající Tomáš Košut a stejně tak na trojce Jana Maříková, 

které se partie tentokrát vůbec nepovedla. 0:2. V tu chvíli to reálně vypadalo na celkový výsledek 1:5, poněvadž kromě první 

desky jsme všude stáli hůře, v podstatě na prohru. Vzápětí se však začaly dít neuvěřitelné věci: nejdříve Martinův soupeř 

jednotahově nastavil figuru a bylo to 1:2. Víťův soupeř předvedl s čistým pěšcem navíc špatnou techniku a Víťa v pohodě 

zremizoval pěšcovku. A když se Rudovi Zezulovi podařilo pěkně vyhrát lepší koncovku, bylo to rázem 2,5:2,5 a o postupu 

rozhodovala partie Davida Mičulky. Ani Davidovi se odpolední zápas příliš nepovedl, leč jeho soupeř ve vyhrané pozici zcela 

ztratil nit, čehož David skvěle využil a dokonce ještě vyhrál, když v časové tísni uštědřil svému sokovi skoro až potupný mat. 

Konečný výsledek 3,5:2,5 nás tak posunul do extraligového finále. Šachová bohyně Caissa nám v tomto zápase opravdu hodně 

přála, na druhou stranu z toho plyne poučení, že bojovat a jít štěstí vstříc se má až do úplného konce! Proto tímto celému 

družstvu děkuji za skvělé sobotní výkony. 

 

Závěrečná čtyři kola letošní extraligy proběhnou v polovině dubna na Vysočině v hotelu Pavla ve Žďárských vrších. Náměšť 

se v nich utká s Vlašimí, Polabinami, Libercem a Kladnem a teoreticky může ještě bojovat o medaile. 

 
6.1 3 SK Boršice   1½ - 4½ 1 TJ Náměšť nad Oslavou   

1 Volcik Ludek 1992 Z  ½ : ½ Zezula Rudolf 1923 Z 

2 Naplava Pavel 1868 Z  1 : 0 Jana Martin  1819 Z 

3 Phamova Xuan Mai 1785 Z H D  0 : 1 Marikova Jana 1906 Z H D 

4 Pfeffer Dominik 1735 Z  0 : 1 Miculka David 1868 ml Z 

5 Janska Petr  1727 Z  0 : 1 Kratochvil Vit 1857 ml Z 

6 Tomanek Pavel 1565 ml Z  0 : 1 Walek Petr  1664 Z 

 

7.1 1 TJ Náměšť nad Oslavou  3½ - 2½ 4 ŠK Staré Město    

1 Zezula Rudolf 1923 Z  1 : 0 Dobes Vojtech 1892 Z 

2 Jana Martin  1819 Z  1 : 0 Stachon Martin 1922 Z H 

3 Marikova Jana 1906 Z H D  0 : 1 Zpevakova Jana 1769 Z D 

4 Miculka David 1868 ml Z  1 : 0 Borufka Roman 1911 Z 

5 Kratochvil Vit 1857 ml Z  ½ : ½ Lapcik Vaclav 1736 Z 

6 Kosut Tomas  1627   0 : 1 Mrkus Frantisek 1639 nml Z 

 
Konečné pořadí po kole 7 - tabulka Extraligy dorostu - Východ :   

Por. Tým    Part. + = -   Body Skore Výher  

1. BŠŠ Frýdek-Místek  7 7 0 0 21 33½ 29 

2. ŠK Lokomotiva Brno  7 6 0 1 18 29½ 26 

3. TJ Náměšť nad Oslavou 7 4 0 3 12 19 15 

4. TJ Slovan Havířov  7 3 0 4  9 19½ 13 

5. TŽ Třinec    7 3 0 4  9 19 14 

6. SK Boršice   7 2 0 5  6 18½ 13 

7. ŠK Staré Město   7 2 0 5  6 17½ 12 

8. SK Slavia Orlová  7 1 0 6  3 11½  4 

 

IM David Dejf Kaňovský 

kapitán družstva 
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209 6. a 7. kolo Extraligy dorostu 

 

 

 

210) Velká cena Libně 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

            
 

210 ředitel PORG Václav Klaus ml.      210 souboj Aleše s Davidem 
 

 
 

210 ředitel 
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Velká cena Libně 2011 - Round 7 

Standings 
Place Name                 Feder   Rtg Loc  Score Buch. Berg. 

 

  1   Jancarik, Joel       Kobylis     2223 6.5    32.5 29.50 

 2-3  Rous, Daniel         PORG        1935 6      30.5 25.75 

      Rydl, Jiri           Vlasim      1937 6      30.0 24.75 

 4-5  Cetens, Edvard       Kobylis     1542 5.5    32.5 23.25 

      Miculka, David       Nn Osl      1863 5.5    31.5 24.00 

6-11  Skvaril, Michal      Bohem       1575 5      34.0 22.25 

      Sneiberg, Krystof    Vysehr      1900 5      32.5 20.50 

      Skalicky, Tomas      Ricany      1848 5      30.5 20.00 

      Inquort, Vit         xxx         1560 5      27.0 18.00 

      Danhel, Lukas        Bohem       1487 5      26.5 17.00 

      Zegklitz, Michal     Bohem       1431 5      23.0 13.50 

12-18 Jánská, Jitka        Klatovy     1730 4.5    32.0 18.25 

      Duong, David         Slany       1585 4.5    30.5 17.75 

      Cesenek, Jan         Chrudi      1666 4.5    30.5 17.25 

      Jandl, Vojtech       Tábor       1626 4.5    29.5 15.75 

      Zilavý, Jan          Tábor       1525 4.5    27.0 15.75 

      Dolezalova, Lada     Tábor       1646 4.5    26.0 14.75 

      Helebrant, Frantisek Vlasim      1340 4.5    25.5 14.25 

19-29 Krcil, Ales          Humpo       1736 4      34.0 16.00 

      Strnad, Jakub        Kobylis     1696 4      29.5 13.00 

      Civín, Dominik       Zdice       1550 4      29.0 13.50 

      Kubesa, David        Smích       1652 4      27.5 13.50 

      Haase, Pavel         PORG        1250 4      26.0 12.50 

      Rybín, Jan           Tábor       1381 4      26.0 12.25 

      Volek, Jonas         PORG        1250 4      25.5 10.50 

      Drobnakova, Sandra   Brandy      1100 4      25.5 10.50 

      Kopecka, Eva         Pankrá      1250 4      23.0 10.00 

      Slovák, Kilián       Kobylis     1465 4      21.0  9.00 

      Gadurek, Vit         Satalic     1000 4      20.5  9.50 

30-38 Funderák, Michael    Slan        1250 3.5    29.0 13.25 

      Král Lesný, David    Smích       1100 3.5    26.5 10.75 

      Vlach, Daniel        Tábor       1283 3.5    26.5 10.25 

      Cermak, Jan          Slany       1100 3.5    25.5  8.75 

      Horák, Martin        C. Brod     1429 3.5    24.5  9.25 

      Zilavá, Katerina     Tábor       1550 3.5    23.0  8.75 

      Pribyl, Viktor       PORG        1550 3.5    21.5  9.75 

      Sila, Frantisek      xxx         1000 3.5    21.0  9.25 

      Hosnedl, Ondrej      Rícany      1090 3.5    20.5  8.75 

39-48 Englich, Martin      xxx         1000 3      27.0  8.50 

      Gadurek, Vojtech     Satalic     1000 3      25.0  8.00 

      Hosnedl, Jakub       Rícany      1000 3      25.0  8.00 

      Terentiev, Martin    Kobylis     1000 3      24.0  9.00 

      Rosenbaumová, Lucie  Zdice       1350 3      22.5  7.50 

      Klaus, Jakub         PORG        1000 3      21.5  7.50 

      Nekvasil, David      Kobylis     1000 3      21.5  3.50 

      Suran, Jan           xxx         1000 3      19.5  5.00 

      Sykora, Josef        Smích       1000 3      18.5  5.00 

      Dudok, Lukas         Slany       1100 3      17.0  6.00 

49-56 Musil, Radomir       Kozino      1000 2.5    23.5  7.25 

      Nechutný, Michal     Plzen       1100 2.5    23.0  5.75 

      Balík, Jan           PORG        1000 2.5    23.0  5.25 

      Polák, Tomas         xxx         1100 2.5    21.5  5.25 

      Pribylova, Sofie     PORG        1550 2.5    21.5  4.75 

      Schwam, David        xxx         1000 2.5    18.0  3.75 

      Orság, Lukas         Dukla       1000 2.5    18.0  2.25 

      Schneider, Arthur    Vysehr      1000 2.5    17.0  4.75 

57-61 Maiello, Goran       C.Brod      1000 2      23.5  5.50 

      Polák, Filip         PORG        1000 2      23.5  5.50 

      Brummel, Maxim       Vysehr      1000 2      20.5  4.00 
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      Volek, Jan           PORG        1000 2      20.0  1.00 

      Trochta, Vojtech     PORG        1000 2      16.0  3.00 

62-66 Nejedly, Martin      Melnik      1000 1.5    25.5  4.25 

      Martínek, Jan        Mseno       1000 1.5    17.5  3.25 

      Dvorscik, Stefan     Mseno       1000 1.5    17.5  2.75 

      Rainisch, Jáchym     Vysehr      1000 1.5    17.5  2.25 

      Capka, Adam          Vysehr      1000 1.5    17.5  1.25 

 67   Pazderka, Adam       Dukla       1000 1      18.0  1.50 

 

 

211) Nejlepší šachisté na Vysočině v Základní škole Hálkova v 

Humpolci 

15.2.2011 06:34 Milan Pilař Rubrika: Šachy Komentářů 1 

Krajské finále škol v šachu hostil v pondělí 14. února polovině února hotelu Slunce v Havlíčkově Brodě, účastnilo se ho 

osmnáct týmů z Vysočiny. V kategorii 1.–5. a 6.-9. tříd si prvenství z odvezli šachisté Základní školy Hálkova v Humpolci, v 

kategorii středních škol první místo získali zástupci Střední průmyslové školy v Jihlavě. 

„Mezi více než stovkou účastníků finále byl nejmladším účastníkem osmiletý Lukáš Kaňka ze Základní školy Na Pražské v 

Pelhřimově. První dvě družstva z kategorie postupují do finále České republiky. Vysočinu tak vedle vítězů budou zastupovat v 

nejmladší kategorii šachisté Základní školy O. Březiny v Jihlavě, ve druhé kategorii zástupci Gymnázia Havlíčkův Brod a 

mezi středními školami družstvo z Gymnázia v Jihlavě,“ doplnil Václav Paulík, ředitel turnaje. 

 

Věcnou cenou odměnili pořadatelé i nejlepší hráči na jednotlivých šachovnicích Erik Martínek, Vojtěch Kříž, Jiří Sedlák, 

Michal Krč (kategorie 1.-5. třída), David Mičulka, Štěpán Chadim, Vít Zadina, David Krčil (kategorie 6.-9. třída), Martin 

Škoda, Antonín Seidl, Tomáš Skořepa, Šimon Němec (kategorie středních škol). 

 

„Z výsledků i účasti na krajském finále je vidět, kde se šachy hrají, kde na školách mají zájem o reprezentaci své školy, a tady 

vyhrává Základní škola Hálkova z Humpolce. Vedení školy na čele s ředitelem pochopili, význam šachové hry pro žáky, 

neboť je známo, že šach je gymnastikou mozku, zavedli šachy jako nepovinný předmět a výsledky se dostavují,“ uzavřel 

Václav Paulík.  

Výsledky 

Kategorie 6.-9. třída a nižší ročníky osmiletých gymnázií  

1. Základní škola Hálkova – Humpolec (A. Krčil, Jiroušek, Zadina, D. Krčil) 15 bodů 

2. Gymnázium Havlíčkův Brod (sourozenci Suchomelovi, Koref, Štůla) 12,5 

3. Základní škola Náměšť nad Oslavou (Mičulka, sourozenci Kolínkovi, Zezula R.) 10  

4. Gymnázium Jihlava 8,5 

5. Gymnázium Pelhřimov 7,5 

6. Gymnázium Chotěboř 6,5 

3 ZŠ Náměšť nad Oslavou     
     

  

1 MIČULKA David 7.B   1863 1 1 1 1 1 5 

2 KOLÍNEK Daniel 8.B 3   0 0 1 0,5 1 2,5 

3 KOLÍNKOVÁ Jana 7.B 3   0 1 0 0 0,5 1,5 

4 ZEZULA Richard 8.B     0,5 0,5 0 0 0 1 

 

 

 

 

http://www.vysocina-news.cz/redakce/milan-pilar/
http://www.vysocina-news.cz/magazin/sport/sachy/


5 

 

212) MČR mládeže v šachu 

 
Ve dnech 12. – 19. března se v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou konalo MČR mládeže v šachu. Do Jeseníků 

se sjelo skoro 200 nejlepších mladých šachistů, kteří bojovali v mistrovských kategoriích podle svého věku a dalších 150 

ve dvou doprovodných open turnajích. Mezi 96 chlapci, kteří se sem probojovali sítem kvalifikací, byli i čtyři z TJ 

Náměšť nad Oslavou, čímž se náměšťští řadí mezi nejsilnější oddíly v ČR.  

V kategorii chlapců do 16 let bojoval Ruda Zezula. Nehrál špatně, ale nevydařilo se mu několik závěrů partií a tak se musel 

spokojit s 15.místem, odpovídající jeho předturnajovému nasazení.  

V téže kategorii hrál i Petr Walek. Potrápil nejednoho favorita, ale výše než na 22.příčku to nestačilo. Kladem je, že 

v některých partiích bylo vidět pokrok v dříve drastických časových tísních. 

Kategorie chlapců do 14 let byla přítomnými trenéry hodnocena jako nejsilnější ročníky narození, takže konkurence byla 

mimořádná a na medailová umístění mohlo pomýšlet klidně 10 – 15 talentů, mezi nimi dva náměšťští. 

Víťa Kratochvíl nebyl v obvyklé pohodě, nedařilo se mu proti favoritům a byť nepředváděl špatnou hru, v silné konkurenci to 

nestačilo na více než 18.místo. 

David Mičulka měl výborný úvod turnaje a ještě po 6.kole byl na průběžném 8. místě s možností zaútočit na medaile. Klíčovou 

byla prohraná partie 7.kola se soupeřem, kterého v minulých letech porážel. Závěr půl bodu ze 3 možných znamenal pád na 15. 

místo. 

Všichni 4 chlapci z TJ Náměšť nad Oslavou pomýšleli na lepší umístění, než jakého nakonec dosáhli. Nedá se hovořit o 

zklamání, ani o neúspěchu. Prostě skončili víceméně průměrně dle aktuálního žebříčku svých kategorií.  

Z Vysočiny  se na MČR probojovali ještě Simona Suchomelová z Jiskry Havlíčkův Brod a Aleš Krčil z Jiskry Humpolec. 

Simona získala loni stříbro v kategorii dívek do 12 let, letos mezi dívkami do 14 let skončila na 9. místě, s čímž asi také 

nebude spokojena. 

Aleš Krčil je hostem náměšťských družstev, letos bude za Náměšť hrát na MČR družstev starších žáků. Na MČR hrál mezi 

chlapci do 12 let. Alešovi se většina partií podařila, takže dosáhl v závěru na výborné 6. místo a ze zástupců Vysočiny se 

umístil nejlépe. 

Mládež Vysočiny na Mistrovství připravoval trenér IM David Kaňovský, který prováděl i rozbory, přednášky i simultánku a 

ještě stihl školit trenéry. 

Sledovali jsme také Janu Maříkovou z Veselí nad Lužnicí, hostující za extraligové družstvo dorostu Náměště, která bojovala 

jako 2. nasazená v kategorii dívek do 16 let. Ani ona se v turnaji nevyhla prohře, ale nakonec se vrátila do čela a stala se 

mistryní ČR! 

V doprovodném bleskovém turnaji si mezi 90 hráči zahrál Petr Mičulka, kterému se podařilo porazit mistra FIDE Sabola 

(celkově 3.) a nakonec si z 27. nasazovacího místa polepšil na celkově 10. místo.  

Řada zájemců, zejména mladších, si s chutí zahrála v simultánkách proti ostříleným mistrům či vyslechla jejich přednášky, aby 

mohla vylepšit svou hru. 

Z mimošachového programu šachisté hojně využívali právě zkolaudovaného hotelového bazénu, využili možnosti lyžování 

v nedalekém areálu s jedinou šestisedačkovou lanovkou v ČR, zahráli si bowling a zúčastnili se exkurze v papírně Velké 

Losiny či v přečerpávací vodní elektrárně Dlouhé Stráně. 

(MIČ) 

 
 

212 Mistryně ČR D16 Jana Maříková (host Náměště v Extralize dorostu) 
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213) Krajský přebor 2010-2011 
 
Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou hráli v soutěži dospělých v sezóně 2010-2011 krajský přebor. Z 10 zápasů 5 vyhráli, 3 

remizovali a 2 prohráli a skončili na 5. místě. Sehráli vyrovnané zápasy s družstvy na čele tabulky. V polovině soutěže porazili 

Havlíčkův Brod, který byl do té doby beze ztráty bodu, vysoko 7:1. Náměšť měla nejmladší družstvo ze všech, v základní 

osmičce hráli 3 žáci a další 3 zasáhli do bojů z pozice náhradníků.  

 

 
213 Náměšť před zápasem posledního kola KP ve Světlé nad Sázavou 

 

214) Náměšť pátá v Extralize dorostu! 

 
Ve dnech 15.-17. dubna byla v hotelu Pavla na Vysočině za účasti všech 16 družstev odehrána závěrečná 4 kola 

Extraligy dorostu v šachu. Poslední soustředění pořádal ŠK SB Světlá nad Sázavou (předseda Komise mládeže 

Šachového svazu ČR Ing. Zdeněk Fiala) ve spolupráci s ŠO TJ Náměšť nad Oslavou. Poděkování patří i rozhodčímu 

Mgr. Jaroslavu Benákovi, vedoucímu soutěže Jiřímu Siebenbűrgerovi a ŠK z Orlové za zajištěný online přenos 18 

partií z každého finálového kola na internet. 

V předchozích 7 kolech se Náměšť umístila na 3.místě z východní osmičky a tak ji nyní čekaly ještě 4 zápasy proti 

nejlepším čtyřem družstvům z osmičky západní. V pátek odpoledne se postavili proti druhému ze skupiny západ – šachovému 

oddílu 2222 Polabiny z Pardubic. V těžkém zápase Náměšť po 3 hodinách postupně prohrála partie na prvních 3 šachovnicích 

a ze stavu 0:3 mohla vytěžit nejvýše zápasovou remízu. Tato meta nebyla až tak nereálná, protože ve všech třech zbývajících 

partií stáli náměšťští hráči lépe. Když po dvou výhrách byl stav snížen na 2:3, zápasy ve zbývajících utkáních všech družstev 

už byly skončeny. Celá družstva Polabin a Náměště s napětím sledovala, jestli Víťa v rozhodující partii vyhraje nebo partie 

skončí remízou a zápas tak těsně prohrajeme. Soupeř mohl v jednu chvíli využít šance a partii zremizovat, ale neviděl ji a tak 

jsme po výhře partie po 4,5 hodinách hry srovnali na celkovou remízu 3 : 3 a čekali pak ještě hodinu na večeři, protože 

v hotelové kuchyni už měli v té době sbaleno. Náměšť se tak z 6.místa (po třech započtených zápasech ze skupiny Východ) 

posunula na průběžnou 5. příčku. 

V sobotu ráno čekal vítěz skupiny Západ – Vlašim. V průběhu zápasu se nepodařilo dovést několik lepších pozic 

k výhře, horší pozice se naopak neubránily a tak přesto, že jsme opět hráli nejdelší utkání, v nevydařeném zápase zaznamenali 

4 remízy a 2 prohry a celkovou porážku 2 : 4. V průběžné tabulce se Náměšť vrátila na 6. místo. 

V sobotu odpoledne Náměšť poměrně snadno a brzy - již asi po 3 hodinách hry - zvítězila nad Kladnem 4,5 : 1,5 a 

posunula se zpátky na 5.příčku. 

V neděli Extraliga vrcholila souboji týmů, umístěných ve skupinách Západ a Východ na stejných místech. Náměšť – 

3. ze skupiny Východ, tedy čekal Liberec – 3. ze skupiny Západ. Martin sice podlehl posile Liberce – polské mistryni FIDE 

Anně Iwanow, v ostatních partiích se ale podařilo ubránit horší pozice a zvítězit v pozicích lepších a tak Náměšť zvítězila 

3,5 : 2,5 a v celkové tabulce skončila na výborném 5. místě: 
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Konečné pořadí po kole 7 - tabulka Extraligy dorostu 2010-2011 – Finále A :    

Por. Tým     Part. + = -   Body Skore  Výher  

 

1. BŠŠ Frýdek-Místek   7 6 0 1 18 27½ 20 

2. TRW Autolektronika Vlašim  7 4 1 2 13 22½ 14 

3. ŠK Lokomotiva Brno   7 4 0 3 12 26 22 

4. 2222 ŠK Polabiny   7 3 3 1 12 22 17 

5. TJ Náměšť nad Oslavou   7 3 1 3 10 18 12 

6. TJ Slovan Havířov   7 2 2 3  8 20½ 16 

7. Desko Liberec    7 0 4 3  4 18½ 11 

8. ŠK Kladno    7 0 1 6  1 13  9 

 

Do soubojů za šachovnicí zasáhlo v barvách TJ Náměšť nad Oslavou celkem 7 mladých talentů: 

 Na 1. šachovnici hrál náměšťský za nedlouho 16-letý Ruda Zezula s 1. výkonnostní třídou.  Uhraných 4,5 bodu z 11 

partií v celé sezóně Extraligy proti nejlepším hráčům soupeřů je výborný výkon. Ruda zásoboval družstvo svou vždy veselou 

náladou. 

 Na 2. desce nastupoval 17-letý Martin Jána s 2. výkonnostní třídou, který přestoupil z Humpolce, aby si vzhledem 

k svému ročníku narození naposled zahrál nejvyšší soutěž družstev mládeže. Uhrál 3 body z 10 partií, z toho podobně jako 

Ruda a David důležitou výhru v 7. kole, která Náměšť posunula do finále A. Martin dával sílu družstvu svou mohutnou 

postavou. 

 3. šachovnici hájila čerstvá majitelka občanského průkazu Jana Maříková, host (v Extralize dorostu je povolen start 

jednoho hosta nebo cizince) z Veselí nad Lužnicí, kandidátka mistryně, úřadující mistryně ČR do 16 let. Získala 5 bodů z 11 

partií včetně důležité výhry v zápase 2. kola, která měla též vliv na postup Náměště do finále A. Jana dodala do týmu ženskou 

jemnost. 

 Na 4. desce hrál náměšťský 13-letý David Mičulka s 1. výkonnostní třídou. Zisk 5,5 bodů z 11 partií je pěkný, 

důležitá byla výhra poslední partie skupiny Východ, díky které mohla v závěru hrát Náměšť proti lepší polovině skupiny 

Západ. David projevuje na svůj věk nezvyklou houževnatost. 

 Na 5. šachovnici bojoval nejmladší člen družstva, skoro 13-letý Víťa Kratochvíl z Velkého Meziříčí, taktéž s 1. 

výkonnostní třídou. Uhrál výborných 5,5 bodů z 10 partií. Víťa je bojovník k pohledání. 

 Šestou desku hrál 14 ½-letý Petr Walek z Třebíče s 2. výkonnostní třídou. Získal výborných 6 bodů z 8 partií a 

zejména ve finále A (3 body ze 3 partií – 100%) přiváděl soupeře k zoufalství svým ledovým klidem v časových tísních. 

 Z náhradníků zasáhl do hry náměšťský 14 ½-letý Tomáš Košut s 2. výkonnostní třídou. Pro družstvo získal slušných 

2,5 bodu z 5 partií, podobně jako Martin vzbuzuje svou výškou postavy zasloužený respekt. 

 Jak je vidět, těchto 7 talentů s různými osobními vlastnostmi dalo dohromady partu, která dosáhla výborného 

výsledku v nejvyšší soutěži družstev mládeže. Ruda, David a Tomáš bydlí v Náměšti nedaleko od sebe. Petr z Třebíče a Víťa 

z Velkého Meziříčí dojíždějí každý týden do náměšťského DDM Radost na tréninky Petra Mičulky. S náměšťáky hrají i 

v družstvu A mužů krajský přebor, dále v barvách TJ Náměšť nad Oslavou jezdí během roku s Petrem Mičulkou na desítky 

turnajů v Česku i za hranicemi. Martin z Humpolce se stejně jako ostatní účastní krajských soustředění talentů pod vedením 

mezinárodního mistra Davida „Dejfa“ Kaňovského z Náměště. Jana se těchto soustředění také občas účastní a letos bude moci 

využít trenérské péče IM Davida Kaňovského, který vyhrál konkurz na reprezentačního trenéra mládeže, na mistrovství světa 

mládeže v Brazílii. 

 Zápasy Extraligy zajišťovali Ing. Pavel Kaňovský, předseda šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou, Bc. David 

Kaňovský, který poskytoval mladým talentům trenérskou péči při přípravě i rozboru partií, a Ing. Petr Mičulka, předseda 

Komise mládeže krajského šachového svazu Vysočina.  

 Vysočina měla v Extralize dorostu ještě jedno zastoupení. 16-letý kandidát mistra Štěpán Seidl ze Sokola Bedřichov 

hostoval na 2. šachovnici týmu z Pardubic a svým výborným výkonem 7,5 bodu z 11 partií pomohl družstvu k výbornému 4. 

místu. 

 Věřme, že zkušenosti z Extraligy pomohou našim mladým talentům k jejich dalšímu výkonnostnímu růstu a že se 

brzy dočkáme dalších úspěchů! 

(MIČ)   

214 Ruda Zezula     214 Martin Jána 

  



8 

 

    
 

214 Jana Maříková      214 David Mičulka 

 

 

    
 

214 Víťa Kratochvíl      214 Petr Walek 

 

 

    
 

214 Tomáš Košut      214 extraligové boje – finále ve Vlachovicích 
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214 dorost Náměště – 5. V Extralize dorostu 2010-2011 

 

 

215) Úspěchy na turnajích šachových nadějí a Pobeskydí 2011 
 

Ve dnech 21.–25.4. se ve Frýdku-Místku uskutečnil již 32.ročník mezinárodních Turnajů šachových nadějí 

(TŠN) a Pobeskydí. Festivalu celkem 7 turnajů pro mládež i pro hráče bez rozdílu věku se letos opět zúčastnili i hráči 

z Náměště.  

 

Náměšťák IM David Dejf Kaňovský, hrající za A64 Grygov, hrál uzavřený velmistrovský turnaj o svou třetí a 

poslední potřebnou velmistrovskou normu. Po 7. kole měl 5 bodů a ke kýžené GM-normě potřeboval vyhrát obě zbývající 

partie. V předposlední partii získal proti moldavskému velmistru značné šance na výhru, následně se vyhýbal remíze věčným 

šachem, ale vyhnulo se mu i kousek štěstí, a tak norma tentokrát odolala ... snad to vyjde příště. Pět a půl bodu mu stačilo na 

výborné 2. místo v turnaji mezi 10 účastníky ze 6 zemí. 

 

V Openu Pobeskydí měla Náměšť mezi 101 účastníky z 8 států dvojnásobné zastoupení. Petr Mičulka z Náměště 

v průběhu turnaje vybojoval cennou remízu se silným Polákem Orzechowskim, porazil vítěze předloňského polofinále MČR 

juniorů „Tonyho“ Nguyena a se ziskem 5 bodů skončil na 36. místě. Další náměšťák Vilém Feldvábl vybojoval remízu se 

dvěma hráči 2000+ a se 4 body skončil na 60. místě. Je třeba dodat, že v Openu Pobeskydí hrála celá řada nadějných mladých 

hráčů, jejichž reálná výkonnost hodně převyšuje jejich současné ELO-body. Výsledky náměšťáků je možno hodnotit hodně 

příznivě.     

 

Turnaje šachových nadějí byly letos rozděleny jinak, než v předchozích letech, tentokrát po 3 ročnících. Mezi 

nejmladšími do 9 let ani v kategorii do 12 let neměla Náměšť zástupce.  

 

V nejstarší kategorii TŠN – do 15 let (ročníky narození 1996 – 1998) – soupeřilo 57 mladých šachistů ze 7 zemí. 

V této kategorii měla Náměšť 2 zástupce. Víťa Kratochvíl (1998) a David Mičulka (1998) bojovali celý turnaj na předních 

šachovnicích. První 2 desky každé kategorie byly přenášeny on-line na internet. Víťa prohrál s Moskvanem Alexandrovským a 

pozdějším vítězem Chorvatem Vučičem, jinak ztratil jen 2 remízy a skončil s 6 body na velmi pěkném 8. místě. David prohrál 
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jen jednou - po hrubé chybě s bronzovým Pavelkem. Remizoval s vítězem Vučičem a s dvěma Angličany a ostatní partie 

vyhrál, zisk 6,5 bodu mu stačil na výborné 4. místo. Litoval jen, že případnou výhrou v posledním kole proti Angličanovi mohl 

mít stříbrnou medaili. Oba náměšťáci ukázali, přestože patřili k nejmladšímu ročníku kategorie, že mohou bojovat i se 

zahraniční konkurencí o přední příčky. 

 

Pořadatelé uspořádali všechny turnaje na tradičně vysoké úrovni, připravili bohatý doprovodný program – dětské 

odpoledne se soutěžemi v parku, simultánky s mistry ČR - Davidem Navarou a Katkou Němcovou, výstavku různých 

šachových rekvizit, přednášky zkušených trenérů pro rodiče i trenéry. Doporučuji shlédnout vynikající povídání Ing. Evžena 

Gonsiora – Význam šachové hry pro formování osobnosti dítěte: 

 

http://www.c7c5.com/?pgid=videoviewer&videoid=968  

Článek na novoborském šachovém serveru:  

http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4195&strankovani=0&zobrazeni=ano   

Z turnaje pořizovali bohatou fotodokumentaci i videa, stránky pořadatelů:  

http://www.chessfm.cz/content/32-chess-talents-tournamets-0 

Výsledky všech turnajů:  

http://chess-results.com/tnr47194.aspx?art=1&rd=9&lan=5&turdet=YES&flag=30&wi=1000  

 

 (MIČ) 

 

 

 

    
 

215 Vilém Feldvábl      215 z výstavky šachových souprav 

 

 

 

    
 

215 David Mičulka – Vučič     215 Vučič – Víťa Kratochvíl 

 

 

 

 

http://www.c7c5.com/?pgid=videoviewer&videoid=968
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4195&strankovani=0&zobrazeni=ano
http://www.chessfm.cz/content/32-chess-talents-tournamets-0
http://chess-results.com/tnr47194.aspx?art=1&rd=9&lan=5&turdet=YES&flag=30&wi=1000
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216) Ostravský koník 

 
V reprezentačních prostorách ostravského Domu kultury se uskutečnil již 18.ročník šachového festivalu Ostravský 

koník. Velkou propagaci zajistil mezinárodní mistr Lukáš Klíma, který v průběhu dubna hrál na simultánkovém turné po 12 

městech proti více než 200 hráčům. Kromě několika doprovodných turnajů pro mládež a bleskového turnaje byly hlavní náplní 

festivalu turnaje A, B a C, které se hrály v termínu 30.4. – 8.5. Turnaj „A“ byl vypsán jako mistrovský pro hráče s ELO FIDE 

větším než 1900 (max. 10% hráčů s nižším), turnaj B pro hráče s ELO FIDE do 2000 a turnaj C pro veterány nad 60 let. 

V turnaji A, kterého se zúčastnilo 94 hráčů z 8 států, z toho 4 velmistři a celkem 31 titulovaných hráčů, s rozpětím 

ELO 2513 – 1860, měla dvojnásobnou účast i TJ Náměšť nad Oslavou. Petr Mičulka byl nasazen s ELO 2006 jako 71. a David 

Mičulka s ELO 1860 jako poslední, 94. hráč startovní listiny. 

Oběma se v turnaji vedlo proti silným soupeřům dobře. Petr hned v prvním kole remizoval s mistrem FIDE Paclem, 

v průběhu turnaje uhrál v 9 kolech 1 výhru, 6 remíz a 2 prohry. Se 4 body tak skončil s výkonem 2035 na pěkném 65. místě. 

David začal také remízou se soupeřem o téměř 300 ELO-bodů silnějším, porazil dva hráče s ELO nad 2000 (na soupeře pod 

2000 ani nenarazil), uhrál další 3 remízy a ve 4 partiích odešel poražen. Zisk 3,5 bodů a výkon 2047 stačil na výborné 72. 

místo.  

Oba hráči hráli bojovné partie. Často končili v sále, ve kterém hrálo přes 250 hráčů, mezi posledními. Se svými 

výsledky mohou být určitě spokojeni. 

(MIČ)  

 

    
 

 

 216 Ostravský koník 
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217) Náměšť úspěšná v Lize Vysočiny 

 
Devátým turnajem v Havlíčkově Brodě byl 14. května zakončen seriál Ligy Vysočiny mládeže v šachu 2010/2011. Na startu 

posledního turnaje se mezi 89 mladými šachisty do 16 let sešlo i 5 mladých nadějí z Náměště. Hráli výborně, v absolutním 

pořadí skončili všichni v první čtvrtině závěrečného pořadí:  

 

1. David Mičulka (Náměšť) 

2. Petr Walek (Náměšť) 

3. Vojtěch Filip (Vlašim, bronzový medailista MČR 2010 rapid H12) 

4. Vít Kratochvíl (Náměšť) 

na 8. místě se umístil Aleš Krčil (Humpolec, host Náměště) 

13. Jana Kolínková (Náměšť) 

14. Simona Suchomelová (Havl.Brod, 5. na MČR 2010 rapid D12) 

21. Daniel Kolínek (Náměšť) 

... celkem 89 hráčů do 16 let. 

 

David vyhrál kategorii H14, Petr H16, Jana D14, Aleš H12, v H14 skončil Víťa na 3. místě a v kategorii H16 Daniel na 5. 

místě. 

 

Seriál 9 turnajů Ligy Vysočiny se hrál zároveň jako krajský přebor mládeže v rapid šachu s postupem vítězů v kategoriích do 

10, 12 a 14 let na MČR.  

 

V kategorii H16 se krajským přeborníkem stal suverénní vítěz Petr Walek a na výborném 4. místě se umístil Daniel Kolínek. 

Kategorii H14 ovládl jednoznačně Vít Kratochvíl, v kategorii H12 kraloval humpolecký Aleš Krčil. Jana Kolínková skončila 

v D14 na výborném 2. místě za Simonou Suchomelovou, ale protože Simona má stejně jako David Mičulka přímý postup na 

zářijové MČR v rapid šachu, za Náměšť bude na mistrovství bojovat celá trojice David, Víťa a Jana. 

(MIČ)  

 

 
 

217 stupně vítězů z 9. Turnaje Ligy Vysočiny v Havlíčkově Brodě 
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218) Náměšť krůček od medaile! 
 
Ve dnech 28. -29. května 2011 se v Seči u Chrudimi uskutečnil již 49. ročník šachového MČR družstev starších žáků do 

15 let. Náměšťské družstvo bylo v sestavě David Mičulka, Jana Maříková (v květnu do Náměště přestoupila z Veselí 

nad Lužnicí), Vít Kratochvíl, Petr Walek, Aleš Krčil (host z Jiskry Humpolec) a Tomáš Košut nasazeno mezi 51 

družstvy jako čtvrté, i proto jsme od začátku věřili v tuhý boj o medaile. 

Po povinných dvou výhrách jsme ve třetím kole museli podstoupit první těžší zkoušku. Tým z Bohemians Praha nehrál vůbec 

špatně, nakonec nám však trochu přálo štěstí a zvítězili jsme 4:2. To nás katapultovalo na první stůl proti jednomu z největších 

favoritů, družstvu 2222 ŠK Polabiny. Zápas jsme sice prohráli vysoko ½:5½, avšak tento výsledek rozhodně neodpovídá 

bojovnému zápalu našich hráčů. Nicméně i přes vysokou prohru k nám byl los neúprosný: v pátém kole nám přiřadil druhého 

velkého favorita, BŠŠ Frýdek-Místek. Podobně jako s Polabinami ani tady výsledek 1:5 zcela neodpovídá průběhu zápasu, 

který byl dlouhou dobu velmi vyrovnaný. Po dvou prohrách jsme se tak propadli až na sedmý stůl, kde jsme proti Poličce 

(postoupila letos do Extraligy dorostu) bez problémů zvítězili 5:1.   

V neděli jsme na úvod dostali Domažlice. Družstvo se evidentně dobře vyspalo, protože nadělilo svému soupeři skoro až 

ostudného kanára 6:0. Osmé kolo znamenalo přímý boj o medaile: s Vlašimí jsme sehráli skutečně krásný bojovný zápas, pro 

mě osobně nejhezčí na celém turnaji. Za stavu 2:2 stál David hůř a Tomáš měl zhruba vyrovnanou pozici. V této situaci jsem 

Tomášovi nařídil, aby pokračoval ve hře. Bojoval velmi srdnatě, v oboustranné časové tísni se mohlo stát cokoliv. 

V napínavém závěru Tomáš překročil čas a prohrávali jsme 2:3. Vzápětí Davidův soupeř nabídl remízu z pozice síly, kterou 

nešlo odmítnout. Po této nejtěsnější prohře 2,5:3,5 sice již nebylo možné dosáhnout na medaile, přesto bylo jasné, že pokud se 

chceme dobře umístit, je třeba v posledním kole nad Hradcem Králové vyhrát. To se nám podařilo a s 18 body a téměř 

absolutně nejlepším pomocným hodnocením jsme skončili na krásném 4. místě! Z devíti zápasů Náměšť 6x vyhrála a pouze 

3x prohrála, a to se všemi třemi týmy, které byly nasazené (a rovněž skončily) před námi. 

 

Všichni zaslouží za své výkony veliký dík, přesto ještě krátce shrnu i individuální výsledky. David a Jana měli na prvních 

dvou šachovnicích velmi těžkou úlohu, hned několikrát měli o poznání silnější soupeře. Nakonec oba získali slušné 4 body, 

přičemž však na šachovnici měli každý minimálně o bod víc. Několikrát ovšem pokazili dobře rozehrané partie kvůli slabší 

taktice a také možná zbytečné pasivitě či respektu ze soupeře. Vždyť porazit je možné kohokoliv! Naopak na trojce sehrál 

vynikající turnaj Víťa: 8 bodů bez prohry výrazně pomohlo družstvu k celkovému umístění! Také Peťa zahrál skvěle, získal 7 

bodů, prohrál pouze proti Polabinám a Frýdku. Oba dva byli tentokrát největšími oporami družstva. Aleš s Tomášem střídali 

lepší partie s horšími, přesto uhráli velmi dobrých 5,5 bodů. 

 

Závěrem ještě jednou děkuji celému družstvu za velkou bojovnost a druhému vedoucímu Ing. Petru Mičulkovi i ostatnímu 

doprovodu za důležitou psychickou podporu celého týmu.  

Výsledky najdete zde: http://www.chess-results.com/tnr50580.aspx?lan=5 IM David Dejf Kaňovský, kapitán družstva 

 218 dresy 

http://www.chess-results.com/tnr50580.aspx?lan=5
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218 napínavý závěr zápasu s Vlašimí 

 

 

 
218 vyhlášení 
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218 Náměšť čtvrtá na MČR! 

 

 
218 zmrzlina cestou domů 
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219) závěrečný kroužek DDM 

    
 

   
219 závěrečný kroužek DDM 2010-2011 

 

220) Smíchovská klání mládeže 
 

V sobotu 4.6. se na úřadu Městské části Praha 5 v centru Smíchova konala „Smíchovská klání mládeže 2011“ – 

mezinárodní turnaje jednotlivců v šachu v kategoriích do 12, 16 a 20 let. V letošním ročníku bojovali i dva zástupci 

Vysočiny. 

V listině vítězů tradičního turnaje můžeme v kategorii do 16 let najít i náměšťského Davida Kaňovského, který vyhrál v letech 

1999 a 2000. V této kategorii bojoval 13-letý David Mičulka z TJ Náměšť nad Oslavou, který se umístil na pěkném 2. místě. 

V nejmladší kategorii do 12 let vybojoval vítězství Aleš Krčil z TJ Jiskra Humpolec. Oba zástupci Vysočiny pak vystoupili na 

Petřínskou rozhlednu a pobavili se v bludišti. Viděli i průvod králů v čele s Vladimírem Čechem v kostýmu Karla IV, putující 

na Karlštejn. Výlet do Prahy se určitě vydařil. 

 

(MIČ) 
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221) KP mládeže v Ředkovci 

 
KP mládeže Vysočiny do 16 let, se uskutečnil v rámci soustředění ve dnech 23.-26.června 2011 v RZ Ředkovec. 

 

Na soustředění se dostavili všichni přihlášení hráči a hráčky, celkem 28, z toho 4 děvčata. Na základě věkových kategorií 

přihlášených a ELO, bylo rozhodnuto hrát KP ve 2 skupinách, ve skupině „A“ hráči s nejvyšším ELO a kategorie H16, H14, 

v turnaji „B“ ostatní. Tento systém se ukázal jako dobrý, v turnaji „A“ i „B“ se hrálo tempem 45 ´na partii + bonifikace 30 ´´ 

na tah, při 9 kolech. 

 

O tituly krajských přeborníků v kategoriích H16, H14, H12, H10, D14, D16, se urputně bojovalo do posledního kola. 

V průběhu KP nebyl podán žádný protest, všichni hráči byli ukázněni, po skončení partií měli všichni možnost analyzovat hru 

s trenéry Ing. Jiřím Tůmou, Josefem Kratochvílem, poučit se na chybách, stejně tak využít možností účasti na teoretických 

šachových přednáškách organizovaných po večeři. Uskutečnila se simultánka Josefa Kratochvíla, v pátek za účasti 16 hráčů 

bleskový turnaj – KP mládeže v bleskovém šachu. V době hracího volna, byl největší zájem o fotbálek, kde se sváděly tuhé 

boje o vstřelení branky, což „odnesly“ dva míče, soutěžilo se i o nejlepší „šipkaře“, zkrátka nepřišli ani zájemci o stolní tenis a 

někteří využili i plavby na pramici. Otužilci a nebylo jich málo, využívali bazén, někteří  si přivstali, aby byli svěží. Zejména  

Roman a Láďa Odvárkovi, k nim se vždy přidali Radek Mach a Michal Krč, všichni pod kontrolou p.Odvárky. V sobotu  se při 

ohníčku opékaly párky, buřty, někdo i chleba. Pokud se týká stravy, možno hodnotit dobře, ne vždy se možno zavděčit všem, 

zvláště „mlsným“. 

 

Oproti  loňskému soustředění  KP, se zúčastnilo více o 3 hráče, účast pouze 4 děvčat  nepotěšila, ani neúčast mladých šachistů 

ze žďárského regionu. Favorité nezklamali, i když to neměli vždy na šachovnici jednoduché, z nejmladších kategorií mě 

zaujali zápalem i výkony Michal Krč, Jiří Klubal, Roman Odvárka, Jan Muzikář, Jiří Sedlák, Radek Mach, z děvčat Monika 

Grygarová, která v posledních třech partiích porazila  vedoucí hráče a pokud se bude šachu věnovat, má šanci na další úspěchy. 

Všichni účastníci obdrželi věcné ceny, vítězové medaile, diplomy. 

 

KP mládeže Vysočiny 

      Skupina A (do14 a16 let) 

      

         Konečné pořadí 

      

         Poř. St.č. Jméno Rtg FED Klub Body S-B 

 1 7 WALEK Petr 1808 CZE TJ Náměšť n/Oslavou 8 30.75 

 2 8 KRATOCHVÍL Vít 1851 CZE TJ Náměšť n/Oslavou 7 27.50 

 3 2 TŮMA Jan 1638 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6 18.75 

 4 9 SKOŘEPA Jakub 1691 CZE Gambit Jihlava 5½ 20.75 

 5 3 SUCHOMELOVÁ Simona 1489 CZE ŠK SB Světlá n/S 5 17.00 

 6 10 SKOŘEPA Tomáš 1670 CZE Gambit Jihlava 5 16.25 

 7 4 CHADIM Štěpán 1256 CZE Gambit Jihlava 3 7.75 

 8 6 SUCHOMEL Jan 1516 CZE ŠK SB Světlá n/S 2½ 6.75 

 9 1 ZADINA Vít 1329 CZE TJ Jiskra Humpolec 2 6.25 

 10 5 RŮŽIČKA Jiří 1000 CZE Gambit Jihlava 1 3.75 

  

Kategorie H14 :   1. Vít Kratochvíl                            TJ Náměšť n/Oslavou 

                               2. Jakub Skořepa                          Gambit Jihlava 

                               3. Tomáš Skořepa                         Gambit Jihlava 

                               4. Jan Suchomel                            ŠK SB Světlá n/Sáz. 

                               5. Tomáš Pibil                                Jiskra Havlíčkův Brod ( druhý v turnaji „B“) 

 

Kategorie H16 :   1. Petr Walek                                 TJ Náměšť n/Oslavou 

                               2. Jan Tůma                                    Jiskra Havlíčkův Brod 

                               3. Štěpán Chadim                          Gambit Jihlava 

                               4. Vít Zadina                                   Jiskra Humpolec 

                               5. Jiří Růžička                                  Gambit Jihlava 

                               6. Petr Štůla                                    Jiskra Havlíčkův Brod  (hrál v „B“) 

 

(Václav Paulík) 
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222) MČR čtyřčlenných družstev 
 
Přestože se jedná o MČR drusžtev dospělých, Náměšť se již několik let účastní spíše s mládežnickým družsvem, naši mladí 

talenti tak získávají cenné zkušenosti v boji s dospělými. Letos sestavu tvořili od první šachovnice Martin Jána, David 

Mičulka, kapitán Ing. Petr Mičulka a Petr Walek.  

 

Hned v prvním kole došlo k pikantnímu souboji: soupeřem Náměště byl tým Kratochvílové složený ze čtyř Kratochvílů, mezi 

nimiž byli i Pepa a Víťa Kratochvílové! Náměšť prohrála nejtěsnějším rozdílem 1,5:2,5, když se Petrovi podařilo v oddílovém 

souboji porazit Víťu. V dalších čtyřech kolech zaznamenalo náměšťské družstvo prohru 1:3, vítězství 2,5:1,5, remízu 2:2 a 

prohru 1,5:2,5. V součtu tedy po pěti kolech 3 body z 10 možných, což nebylo špatné, ale Náměšťáci jistě mysleli i na víc. 

Nicméně poslední den se jim vydařil jak se říká do puntíku: po výhrách 3,5:0,5 nad Chotěboří "B" a 3:1 nad Žďárem-Bystřicí 

dosáhli na pěkné 51. místo ze 111 družstev, což v pořadí MČR znamenalo 30. místo.  

Martin a David uhráli na prvních dvou šachovnicích 2 body ze 7 partií, což vzhledem k síle jejich soupeřů je relativně slušný 

výkon, i když to asi mohlo (a mělo) být o něco lepší. Naopak oba Petrové se vytáhli, získali krásných 5,5/7 a byli oporami 

letošní sestavy. Kompletní výsledky si můžete prohlédnout zde. 

(DK) 

 

Vůči svému startovnímu nasazení (88. ze 111 družstev) si náměšťští polepšili o 37 míst, což je v tomto kritériu řadí na 2. místo 

ze všech týmů! 

(MIČ) 

 

 
 

222 večeře v AFI palace v Pardubicích 

 

http://chess-results.com/tnr53044.aspx?art=0&rd=7&lan=5&flag=30


19 

 

 
222 ČEZ aréna, dějiště bojů na Czech Open 

 

 
222 tuto dopravní značku snad nikde jinde neuvidíte 
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223) Náměšť úspěšná na dusném MČR mládeže v rapid šachu 
 

Letošní MČR mládeže v rapid šachu se uskutečnilo 3.-4. září 2011 ve Vyškově. Celkem 184 účastníků ve 3 věkových 

kategoriích chlapců i dívek tentokrát muselo bojovat nejen se svými soupeři, ale i s nesnesitelným dusnem v hrací 

místnosti, když venku ve stínu ukazoval teploměr ke třicítce Celsiů. Z TJ Náměšť nad Oslavou postoupili na MČR 3 

talenti. Přestože jsme se medaile nedočkali, 2 umístění v první desítce a další těsně za ní nejsou vůbec špatná, naopak.  

 

V kategorii D14 – dívky do 14 let – bojovala srdnatě Jana Kolínková (3. výkonnostní třída). Hned v prvním kole porazila 

silnou soupeřku s 2. výkonnostní třídou. Během mistrovství získala Jana 4 body z 9 partií a hodně zkušeností v bojích 

s republikovou špičkou. Zatímco soupeřka, která skončila na celkově 6. místě, získala jen o 1 bod více, než Jana, soupeřka, 

která skončila hned za Janou na 14. místě, měla o 2 body méně. Jana tedy svým výkonem patřila k početnému středu tabulky. 

 

V kategorii chlapců do 14 let měla Náměšť 2 zástupce – David Mičulka a Vít Kratochvíl (oba s 1. výkonnostní třídou) byli 

v talenty nabité kategorii nasazeni podle ELO na 12. a 13. místě. David měl katastrofální start 0/2 a stejně tak Víťa měl po 3. 

kole jen 1 bod. Pak se však oba rozehráli k výbornému výkonu, vítězili v jedné partii za druhou a z bojů o medaile je vyřadila 

až prohra v předposledním kole. Víťa dokázal v průběhu turnaje zvítězit nad oběma aktuálními mistry ČR kategorie H14 - 

v rapid šachu Půlpánem i v praktickém šachu Rýdlem. David zase v průběhu turnaje porazil dalšího z favoritů – kandidáta 

mistra Navrátila a v posledním kole i Honzu Petra, který získal před měsícem na Mistrovství EU kategorie H14 - 4. místo. Oba 

bojovníci z Náměště nezaznamenali remízu ani v jediné partii a se shodným ziskem 6 bodů se umístili na výborném 7. a 9. 

místě, přičemž si umístěním do 5. místa ve svém ročníku zajistili přímý postup do finále MČR na příští rok. 

Všichni 3 náměšťáci (roč. 1998) byli ve svých kategoriích mladšími (letošní kategorii do 14 let hráli narození 1997 a mladší), 

takže za rok budou bojovat ve svých kategoriích o ještě lepší umístění. 

V kategorii H12 sehrál pěkný turnaj talentovaný Aleš Krčil z Humpolce, který bude hostovat za Náměšť v nadcházející sezóně 

Extraligy dorostu. Přes zdravotní potíže z horka, které měly na svědomí prohru partie 3. kola, a špatný start 1/3, se Aleš 

dokázal vypracovat na 5. místo po předposledním kole, avšak nemilosrdný los mu na poslední kolo přiřadil suveréna této 

kategorie, Hofírka, který na mistrovství jako jediný ze všech kategorií získal 100% bodů a Aleše tak odsunul „až“ na 10.místo. 

Aleš podal výborný výkon a opět potvrdil, že ve své věkové kategorii patří k republikové špičce. 

Umístění zástupců Náměště na MČR v rapid šachu (Vyškov 3. – 4. 9. 2011) : 

 

H 14 : 7.Vít Kratochvíl, 9.David Mičulka (oba TJ Náměšť nad Oslavou) oba 6 bodů,  celkem 39 hráčů 

D 14 : 13. Jana Kolínková (TJ Náměšť nad Oslavou) 4, celkem 16 hráček. 

 (MIČ) 

 
223 na MČR rapid ve Vyškově 
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224) Open Vysočina 
 

Ve dnech 24. 9. – 1. 10. 2011 se ve Žďárském hotelu Jehla hrál šachový turnaj Open Vysočina, ve kterém byla Náměšť mezi 

65 hráči zastoupena dvěma mladými talenty, kteří se rozhodně neztratili. Víťa Kratochvíl získal z 9 kol 5 bodů a umístil se na 

24. místě a Petr Walek skončil se 4,5 body na 33. místě. Oba chlapci podali slušný výkon a skončili nad svým startovním 

nasazením. 

(MIČ) 

225) Co dělali šachisté v létě? 
(stručný přehled) 

 

Krajský přebor mládeže 

Ve dnech 23.-26.6. se v rekreačním středisku Ředkovec blízko Světlé nad Sázavou uskutečnil krajský přebor mládeže do 16 

let. Mezi 28 mladými šachisty z Vysočiny měla Náměšť dvojí zastoupení. Oba chlapci ovládli čelo absolutního pořadí, když na 

1. místě se umístil Petr Walek a na 2. místě Vít Kratochvíl. Oba se stali krajskými přeborníky ve svých věkových kategoriích, 

Petr v H16 a Víťa v H14. 

Tamtéž se uskutečnil i krajský přebor mládeže v bleskové hře, kde náměšťáci obsadili první dvě místa, ale v obráceném 

pořadí: 1. Vít Kratochvíl, 2. Petr Walek. 

 

MČR juniorů v rapid šachu 

Ve Světlé nad Sázavou se 2.-3.7. odehrálo MČR juniorů (do 20 let) v rapid šachu. Vzhledem k prázdninovému termínu se 

zúčastnilo pouze 52 hráčů, z Náměště jen Petr Walek. Byl nasazený podle ELO jako 34., po slušném výkonu se umístil na 

pěkném 26. místě. 

 

MČR 4-členných družstev 

Ve dnech 14.-17.7. se již tradičně v ČEZ aréně v Pardubicích konalo otevřené MČR 4-členných družstev. Náměšťské družstvo 

ve složení: 1. Martin Jána, 2. David Mičulka, 3. Petr Mičulka a 4. Petr Walek bylo dle ELO nasazeno jako 88.  ze 111 

družstev. Družstvo vybojovalo 3 zápasová vítězství, 1 remízu a 3x odešlo poraženo, což mu vyneslo 51. příčku. Vůči nasazení 

si tak polepšili o 37 míst, podle tohoto kritéria byli druzí nejlepší za družstvem ze Slovinska. Zvítězilo družstvo „Dněpr“ 

z Ukrajiny. Individuální výsledky na 1. a 2. šachovnici lze hodnotit jako průměrné, ale u obou je vidět potenciál k zlepšení. Na 

3. a 4. šachovnici se letos výrazně dařilo oběma Petrům. Jako hosté v jiných družstvech hráli ještě další členové TJ Náměšť 

nad Oslavou: Víťa Kratochvíl a Jana Maříková. Víťa je spokojen asi napůl, naopak Janě se dařilo navýsost dobře. 

 

Czech Open 

Festival v Pardubicích pokračoval turnaji jednotlivců. Letos bojovali v turnaji D pro hráče s ELO do 2000 mezi 212 účastníky i 

náměšťáci Miroslav Horák st. a Vilém Feldvábl. Oba asi očekávali lepší výsledek, ale každý turnaj se nevydaří podle představ. 

V celkovém pořadí skončil lépe Vilém. V turnaji C pro hráče s ELO do 2200 hrála Jana Maříková, tentokrát se jí moc nedařilo. 

V turnaji B hrál Tomáš Lampíř, ani on jistě nebude spokojen s výsledkem.  

 

Olomoucké léto 

V Olomouckém openu hrál ve dnech 4.-11.8. Víťa Kratochvíl výborný turnaj, umístil se na 56. místě ze 141 účastníků a připíše 

si dost ELO-bodů.  

 

Open Staré Město  

Ve Starém Městě u Uherského Hradiště probíhá další open turnaj, opět s účastí mladých šachistů z TJ Náměšť. Naše nová 

členka Jana Maříková, která za Náměšť hrála 2 roky jako host v 1. lize a Extralize dorostu, mistryně ČR do 16 let, hraje se 

střídavými úspěchy, po 7. kole (zbývají ještě 3 kola) je na průběžném 93. místě ze 151 účastníků. Víťa Kratochvíl, nasazený 

jako 83., je po 7.kole na neskutečně vysoké 30. příčce celkového pořadí. V prvním kole dokázal remizovat s mezinárodním 

mistrem Kireevem a dosud neprohrál, na svém kontě má 2 výhry a 5 remíz s velmi silnými soupeři 2000+. Víťův dosavadní 

výsledek kandiduje na nejlepší náměšťský výkon léta. Držíme palce, turnaj začal 12.srpna a končí po uzávěrce Náměšťských 

listů, 20. srpna. 

 

Prázdniny končí 

Kromě turnajů, jichž se zúčastnili ti nejaktivnější, se naši žáci zúčastnili šachových táborů v Bušínově, ve Lhotce a koncem 

srpna bude krajský tábor v Jedově. Mezinárodní mistr David Kaňovský, který je reprezentačním trenérem mládeže ČR, pořádá 

ještě před krajským táborem reprezentační  soustředění, kterého se z Náměště zúčastní Petr Walek, Víťa Kratochvíl a David 

Mičulka. 

Hned první víkend v září se ve Vyškově uskuteční Mistrovství ČR mládeže do 14 let v rapid šachu. Z Náměště se probojovali 

hned 3 zástupci, David Mičulka, Víťa Kratochvíl a Jana Kolínková.  

Kromě letních turnajů šachisté samozřejmě dělali to, co jiní: užívali si sluníčka nebo deště a cestovali. V následující sezóně 

družstev bude v KP dospělých bojovat věkově nejmladší tým soutěže z Náměště a dorostenci budou v Extralize dorostu 

obhajovat loňské 5. místo. 

Krásný zbytek léta! 

(MIČ) 
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226) Náměšť remizovala v Extralize s mistry ČR 
 

Prvními čtyřmi koly začala Extraliga dorosteneckých družstev v šachu 2011-2012. Celkem 16 týmů je rozděleno do 

dvou 8-členných skupin „Západ“ a „Východ“, z nichž první 4 družstva postoupí do finále „A“ k boji o medaile a 

družstva na 5.-8. místě do finále „B“, z něhož poslední 4 týmy sestoupí do prvních lig. Ve skupině „Východ“ bojuje 

mladé družstvo TJ Náměšť nad Oslavou. O uplynulém víkendu se hrála ve Frýdku-Místku první 4 kola Extraligy. 

Náměšť zaznamenala 1 zápasovou výhru, 2 remízy a 1 těsnou prohru, což znamená, že první cíl – postup do finále „A“ 

- bude nutné ještě těžce vybojovat. Velkým povzbuzením do dalších bojů pro Náměšť je remíza s mnohonásobným a 

současným mistrem ČR, Beskydskou šachovou školou Frýdek-Místek. 

 

V prvním kole se projevila herní převaha Náměště proti Starému Městu, když se o vysokou výhru 5 : 1 zasloužili na svých 

šachovnicích výhrami Ruda Zezula, Jana Maříková (která hrála loni jako host, letos přestoupila z Veselí nad Lužnicí), Víťa 

Kratochvíl, David Mičulka a Petr Walek. 

 

V sobotu odpoledne začala Náměšť proti Boršicím podobným způsobem, brzy vyhráli na 5. a 6. šachovnici Aleš Krčil – host 

z Jiskry Humpolec, pro kterého to byla vydařená premiéra v nejvyšší soutěži, a Tomáš Košut. Vedení 2 : 0 vydrželo dlouho, 

pak skončila partie Jany, která nemohla zadržet nebezpečného pěšce. Pak soupeři nabídli remízy na 1. a 4. desce. Po poradě 

s kapitánem Ruda remízu proti silné slovenské posile přijal a také druhá remíza Davida, který měl kompenzaci za pěšce, 

posunula Náměšť k vedení 3 : 2. Víťa měl v tu chvíli přibližně vyrovnanou pozici. Během několika dalších tahů však ztratil 

kvalitu a přes srdnatý odpor to proti přesně hrajícímu soupeři k záchraně nestačilo. Zápas tedy skončil remízou 3 : 3. 

 

V neděli dopoledne čekal náměšťské Slovan Havířov. Soupeř, posílený o mistra FIDE Viktora Gažíka ze Slovenska, byl 

v utkání favoritem. Tento zápas se pro Náměšť nevyvíjel příznivě. Ruda ještě zachránil remízu a Jana ji vybojovala též, ale 

slovenský supertalent porazil Víťu a když David neudržel dámskou koncovku, Náměšť prohrávala 1:3 a mohla celý zápas 

nanejvýš remizovat. To ale nemuselo být nereálné. Aleš opět zabodoval, snížil na 2:3 a tentokrát výsledek visel na Petrovi, 

který se svou typickou hrou v časové tísni už od 17. tahu vypracovával od pozice vyrovnané k lepší a v závěru, kdy jej soupeř 

dohnal s časem, byly vysoké vyhlídky na výhru partie a remízu celého zápasu. Chybička v propočtu v závěrečných minutách 

ale znamenala jen remízu partie a nejtěsnější prohru v zápase v poměru 2,5 : 3,5. 

 

Pak čekal náměšťské velmi těžký soupeř – Beskydská šachová škola Frýdek-Místek, mnohonásobný mistr ČR v Extralize 

dorostu, v MČR družstev starších i mladších žáků, přeborech škol s mnoha držiteli mistrovských titulů v jednotlivcích. Oddíl 

s mnoha profesionálními trenéry a stovkami dětí, které procházejí výukou šachu už od mateřských škol. Náměšťští se na zápas 

moc těšili, nemysleli na to, že s „Beskydskou“ zatím vždycky prohráli. Suverén mládežnických soutěží dopoledne utrpěl 

porážku od velkého rivala – Lokomotivy Brno, která se bude chtít letos taky „poprat“ o titul. 

 

Motivace před zápasem moc pomohla. Ruda zvítězil v hezké miniaturní partii po chybě soupeře v zahájení a Náměšť se ujala 

vedení. Následoval David, který v pěkné partii obětoval dámu za věž a střelce a aktivitou svých figur donutil soupeře k vzdání. 

Náměšť už vedla 2 : 0 a k senzačnímu vítězství mnoho nescházelo. Později však téměř ve stejnou chvíli udělali ve svých 

partiích chyby Petr a Aleš a přestože bojovali, zachránit aspoň remízu se jim nepodařilo. Domácí srovnali stav na 2 : 2. Po 3  

hodinách hry získal Víťa velkou výhodu, kterou vystupňoval k výhře, Náměšť opět vedla 3 : 2 a byla blízko k vítězství. 

Tentokrát dohrávala poslední partii Jana. Měla o pěšce navíc, lepší čas na hodinách, ale špatně postavené figury. Stačila 

remíza, ale soupeř dobře věděl, že musí vyhrát. V závěru partie vystupňoval prostorovou převahu a zachránil „Beskydské“ 

celkovou remízu 3 : 3. Škoda, už v třetím zápase po sobě poslední dohrávaná partie zápasu, a všechny 3 skončily pro Náměšť 

nepříznivě. Snad se sportovní štěstí přikloní  příště! Remíza s „Beskydskou“ se ale za úspěch rozhodně počítá! 

 

Pořadí po kole 4 - tabulka Extraligy dorostu - Východ : 

    

Por. Tým     Part. + = -    Body  Score  Výher  

1. ŠK Lokomotiva Brno   4 4 0 0 12 20 19 

2. BŠŠ Frýdek-Místek   4 2 1 1 7 14½ 11 

3. TJ Slovan Havířov   4 2 1 1 7 11  8 

4. ŠK Duras BVK Královo Pole  4 2 0 2 6 13  8 

5. TJ Náměšť nad Oslavou   4 1 2 1 5 13½ 11 

6. TJ Štefanydes Polička   4 1 2 1 5 10½  7 

7. SK Boršice    4 0 1 3 1  8  5 

8. ŠK Staré Město    4 0 1 3 1  5½  3    

(MIČ) 
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227) Náměšť veze z mistrovství dvě medaile! 
 
Ve dnech 26.-30. října 2011 se v Koutech nad Desnou uskutečnilo Mistrovství Moravy a Slezska mládeže v šachu, kterého se 

zúčastnily také čtyři talenti TJ Náměšť nad Oslavou. V kategorii do 14 let bojovali David Mičulka a Vít Kratochvíl. Oba dva 

byli v rolích favoritů, což téměř beze zbytku splnili. Přestože se před ně prodral brněnský Adam Dvořák, obsadili David a Víťa 

krásné 2. a 3. místo, čímž vybojovali nejen cenné kovy, ale také postup na MČR mládeže, které se uskuteční v březnu 2012. 

Oba dva zároveň dosáhli nejlepšího umístění z celé Vysočiny. 

 

O kategorii výše bojovali rovněž o postup na MČR mládeže Petr Walek a Tomáš Košut. Více se dařilo Petrovi, který ještě i 

po osmi kolech měl teoretickou šanci na postup. V posledním kole však prohrál, což ho odsunulo až na 17. místo. Tomáš se po 

dobrém startu 2/3 tak trochu zasekl a zbytek turnaje odehrál ve stínu úvodních partií, což stačilo pouze na 33. místo. I přesto si 

oba zaslouží pochvalu za příkladnou bojovnost, nejednou se stalo, že oba dva bojovali v hracím sále jako jedni z posledních! 

 

Ještě je dobré zmínit náměšťského extraligového hosta Aleše Krčila z TJ Jiskra Humpolec, který hrál stejně jako David a Víťa 

v kategorii H14. Aleš je velký bojovník, ještě po osmi kolech neměl na svém kontě jedinou remízu! V posledním kole 

potřeboval k postupu vyhrát, leč soupeř se ubránil a na Aleše zbylo sice nepostupové, ale přesto pěkné 12. místo.   

 

Tímto děkuji všem hráčům za reprezentaci svého oddílu a také vedoucímu náměšťské minivýpravy Ing. Petru Mičulkovi. 

 

 

IM Bc. David Kaňovský 

 

 
227 Medailisté kategorie H14, zleva: Vít Kratochvíl (3. místo), David Mičulka (2. místo) a Adam Dvořák (Lokomotiva Brno, 

1. místo) 
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228) Petr Walek vítězem mezi 90 mládežníky 
 

V sobotu 5. 11. byl v Jihlavě odehrán první turnaj Ligy Vysočiny "O jihlavský koláč". V turnaji pro mládež do 16 let hrálo 90 

mladých šachistů z Vysočiny i Brna, Znojma, Poličky a dalších zástupců ze sousedních krajů. Z Náměště hráli 3 mládežníci. 

Suverénním vítězem se stal favorit turnaje Petr Walek, který z 9 partií 8 vyhrál a jen 1x remizoval. Zvítězil s náskokem celého 

bodu! Velmi dobře zahráli také Jana a Daniel Kolínkovi, oba získali 6 bodů. Jana díky lepšímu pomocnému hodnocení (3. – 6. 

nejlepší ze všech!) obsadila v absolutním pořadí 9. místo a v D14  1. místo, Dan 14. místo absolutně a 4. místo v H16. 

(MIČ) 

 

229) Turnaj Velké ceny ČR v Přibyslavi 
 

74 šachistů z celé republiky sehrálo v sobotu 12. listopadu v Přibyslavi 2. turnaj seriálu Velká cena ČR v rapid šachu. 

Zúčastnili se i 4 hráči z TJ Náměšť nad Oslavou. Podali slušný výkon a všichni skončili výše, než odpovídalo jejich nasazení 

dle ELO. Na čele skončili 3 mezinárodní mistři a velmistr. 

 

Pořadí 2.turnaje Velké ceny ČR v rapid šachu v Přibyslavi: 1. IM Bernášek (Pardubice), 2. IM Vesselovsky (Beskydská 

šachová škola), 3. IM Neuman (Turnov), 4. GM Velička (Ostrava), … 17. Petr Mičulka, 21. Vít Kratochvíl, 31. David 

Mičulka, 34. Petr Walek (všichni TJ Náměšť), celkem 74 hráčů. 

 

Nejlepší žáci do 15 let: 1. Jan Mikeš (Ústí nad Labem), 2. Vít Kratochvíl, 3. David Mičulka, 4. Petr Walek (všichni 

Náměšť). 

(MIČ) 

 229 rapid Přibyslav – pohled do sálu 

 

 

   
229 Petr Walek – GM Petr Velička    229 GM Petr Velička – Petr Mičulka 
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230) Jana Maříková veze 2 medaile z MČR juniorek! 
 

Ve dnech 13.-19. listopadu se hrálo v Přibyslavi Mistrovství ČR juniorek a polofinále MČR juniorů. Celkem 96 mladých 

šachistů do 20 let (nar. 1992 a mladší) hrálo společný turnaj švýcarským systémem na 9 kol, vyhodnocení bylo u dívek a 

chlapců a pro kategorie do 18 a 20 let zvlášť. 

 

Z TJ Náměšť nad Oslavou se zúčastnily 3 mladé naděje. Petr Walek (nar. 1996) hrál tuto soutěž poprvé. Sbíral cenné 

zkušenosti a se ziskem 3,5 bodu obsadil solidní 72. místo v celkovém pořadí, což odpovídá jeho nasazení podle ELO. Víťa 

Kratochvíl (nar. 1998) je sice mladší, ale na polofinále již zkušenější bojovník. Z 9 kol získal 4,5 bodu a v absolutním pořadí 

obsadil solidní 50. místo, které taktéž odpovídá jeho nasazení podle ELO. 

 

Největší radost udělala Jana Maříková (nar. 1996), která získala stejně jako Víťa 4,5 bodu, obsadila taktéž místo ve středu 

tabulky absolutního pořadí – 46. -  i umístění odpovídající jejímu nasazení podle ELO, ale před ní skončili skoro samí chlapci, 

takže získala stříbrnou medaili v MČR juniorek – kategorie do 18 let a zároveň bronzovou v kategorii D20 – dívek do 20 let! 

Blahopřejeme, v 15 letech je to skvělý úspěch!  

 

V absolutním pořadí a v polofinále juniorů se na 1. místě umístil suverénně Josef Kratochvíl (Caissa Třebíč), Víťův bratr, který 

do 16 let hrál za Náměšť. Velká gratulace! 

(MIČ) 

 

 

 
 

230 Jana Maříková (uprostřed) stříbrná na MČR dívek do 18 let 
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231) Pribináček vyhrál Petr Walek před Víťou Kratochvílem 
 

V pátek 18. listopadu se v Přibyslavi hrál turnaj mládeže do 18 let v rapid šachu „Pribináček“. Jelikož se v tom týdnu ve 

stejném místě konalo MČR juniorek a polofinále MČR juniorů v šachu, mnozí z účastníků mistrovství se rapidu zúčastnilo a 

úroveň špičky byla velmi slušná. Celkem hrálo 106 mladých šachistů, mezi nimi i trojice z TJ Náměšť nad Oslavou. 

 

Nejlépe se dařilo Petru Walkovi, který porážel jednoho konkurenta za druhým, teprve v posledním kole „ztratil“ půlbod za 

remízu, když mu s jistotou stačila k samostatnému prvnímu místu, což je pro Petra velký úspěch! Samozřejmě vyhrál i svou 

věkovou kategorii H16 do 16 let. 

 

Víťa Kratochvíl hrál taky ve výborné formě, prohrál jen s Petrem a zbývajících 7 konkurentů porazil. Kromě vítězství ve své 

kategorii H14 skončil v celkovém pořadí na vynikajícím 2. místě ze 106 účastníků, což je stejně jako u Petra velký úspěch. 

 

David Mičulka bojoval kromě soupeřů i s bolestí, když se mu odlepil ze stoličky zámeček na rovnátkách a uvolněný drát zlobil 

zevnitř dásní. Po 4 kolech ještě držel 100%, ale následující prohry jej srazily až na 18. místo, což bude chtít jistě v dalších 

turnajích vylepšit. 

 

Celkové pořadí turnaje v rapid šachu „Pribináček“, Přibyslav 18. 11. 2011: 

1. Petr Walek 7,5 (8), 2. Vít Kratochvíl (oba TJ Náměšť nad Oslavou) 7, 3. Zvára (Vlašim), 4. Jána (Humpolec) po 6,5, 5. 

Zpěváková (St. Město) 6, … 18. David Mičulka (Náměšť) 5, atd… celkem 106 hráčů do 18 let. 

(MIČ)  

 

 

 
 

231 vítězové Pribináčku v Přibyslavi 
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232) Zápas 5. kola Extraligy dorostu 
 

25. listopadu odehrálo družstvo Náměště zápas 5. kola proti vedoucímu týmu Lokomotiva Brno. Soupeři prokázali, že ne 

nadarmo vedou tabulku, a zvítězili s přehledem 5:1. V lednu rozhodnou 6. a 7. kolo, zda se Náměšti podaří probojovat do 

finále „A“, kam postupují první 4 týmy skupin „Východ“ a „Západ“. Budeme držet palce! 

 

Tabulka Extraligy dorostu „Východ“ po 5. kole: 

Poř. Tým      + = -     Body  Score  Výher  

1. ŠK Lokomotiva Brno   5 5 0 0  15 25 23 

2. BŠŠ Frýdek-Místek   5 3 1 1  10 18 14 

3. TJ Štefanydes Polička   5 2 2 1   8 14 10 

4. TJ Slovan Havířov   5 2 1 2   7 13½ 10 

5. ŠK Duras BVK Královo Pole  5 2 0 3   6 15½ 10 

6. TJ Náměšť nad Oslavou   5 1 2 2   5 14½ 11 

7. SK Boršice    5 1 1 3   4 12  9 

8. ŠK Staré Město    5 0 1 4   1  7½  5 

(MIČ) 

 
 

 
232 Náměšť v 5. Kole ELD 
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233) Seriál Ligy Vysočiny pokračoval 2. turnajem ve Žďáru 
 

V sobotu 3. prosince se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil 2. turnaj Ligy Vysočiny mládeže 2011/2012. Za Náměšť se 

zúčastnili celkem čtyři mladí bojovníci, lépe řečeno tři bojovníci a jedna bojovnice. Nejlépe skončil Petr Walek, který získal 

7,5b. z 9 partií a díky lepšímu pomocnému hodnocení obsadil celkově 2. místo a 1. místo v kategorii H16. První nasazený Vít 

Kratochvíl tentokrát neměl svůj den a musel se spokojit "až" se 6. místem za 6,5/9. Slušně pak zahráli také sourozenci 

Kolínkovi: Jana uhrála 5,5/9, což znamenalo konečné 20. místo a 1. místo v D14, její bratr Daniel získal o půl bod méně, což 

znamenalo konečné 35. místo. 

(DK) 

 

 

 

234) MČR v bleskovém šachu 
 

V tradičním termínu týden před Vánocemi se v Praze konalo Mistrovství ČR v bleskovém šachu v kategoriích muži, 

ženy a junioři. Hrály se 3 samostatné turnaje švýcarským systémem na 13 kol a s tempem 3 minuty na partii + 2 s / tah.  

 

Mezi juniory bojovalo též trio z TJ Náměšť nad Oslavou. Všichni 3 skončili nad svým startovním nasazením. Nejvíce bodů 

nasbíral Víťa Kratochvíl (perfo 2077), který se 7 body obsadil výborné 16. místo. David Mičulka získal několik cenných výher 

a s 5,5 body (perfo 2015) se umístil na slušném 33. místě. Rudovi Zezulovi se ze začátku moc nedařilo, ale nakonec získal taky 

5,5 bodu a pro něj ještě přijatelné 34. místo. Pro turnaje byl předepsán „dress code“ a 3 turnaje MČR tak byly také 

společenskou událostí. Náměšťským chlapcům to ve společenském oděvu moc slušelo. 

(MIČ) 

 

 

 

 
 

234 David, Ruda a Víťa na MČR v bleskovém šachu v Praze 
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235) Vánoční turnaje kroužků DDM 
 

 
 

 

236) Náměšť uspěla na krajském přeboru v bleskovém šachu 
 

V tradičním termínu na Štěpána a na již tradičním místě ve Žďáru nad Sázavou byl sehrán krajský přebor jednotlivců 

v bleskovém šachu. Turnaj se hrál švýcarským systémem nasazování na 17 kol s tempem 2x5 minut na partii. Letos byli 

vyhlášeni v rámci turnaje i krajští přeborníci družstev podle součtu bodů získaných 4 hráči z jednoho oddílu. 

 

Mezi 43 rychle hrajícími šachisty z Vysočiny i okolních krajů bojovala i čtveřice z TJ Náměšť nad Oslavou. Petr Mičulka měl 

dobrý úvod, porazil i několik favoritů a po 7. kole mu patřila průběžně 4. příčka, ale pak se výsledky partií zhoršily, prohrával i 

s papírově slabšími hráči a nakonec skončil na průměrném 18. místě, s čímž nemůže být spokojen. David Mičulka se také 

dostal dopředu a držel se tam déle. Ještě po 12. kole se dělil o průběžné 7. místo, ale závěr mu nevyšel a bylo z  toho celkové 

19. místo, které je sice vyšší, než dle nasazení podle ELO, ale ke spokojenosti něco chybí. Ruda Zezula se probojoval 

v průběhu turnaje na čelní šachovnice a porážel tam favority až skoro do konce. V posledních 3 kolech získal jen půl bodu a 

tak o něco klesl, 6. místo v celkovém pořadí je však bez nadsázky vynikající výsledek! Víťa Kratochvíl hrál také výborně, 

v době oběda se po 10. kole dělil o 12. – 16. místo, po obědě byl k nezastavení. Začal porážet jednoho favorita za druhým a 

odpolední výsledek 6 bodů ze 7 partií (ztratil jen 2 remízy) jej vynesl na skvělé 4. místo absolutního pořadí!  

 

Výborné výsledky čtveřice vynesly Náměšť i na 2. místo za druholigovou Caissu Třebíč. 

 

Výsledky KP Vysočiny v bleskovém šachu, Žďár n.S. 26. 12. 2011: 

 

Absolutní pořadí : 1. Novotný (Pardubice) 14,5, 2. J.Kratochvíl (Třebíč) 14, 3. Karásek (Jihlava) 12,5, 4. Vít Kratochvíl 11,5, 

6. Ruda Zezula 10,5, 18. Petr Mičulka 9 a 19. David Mičulka 9 (všichni 4 – TJ Náměšť nad Oslavou), celkem 43 hráčů. 

Medailisté Krajského přeboru : 1. J.Kratochvíl (Třebíč), 2. Karásek (Jihlava), 3. Vít Kratochvíl (Náměšť) 

V kategorii do 18 let obsadili náměšťští žáci první 3 místa – 1. Víťa Kratochvíl, 2. Ruda Zezula, 3. David Mičulka. 

KP družstev : 1. Caissa Třebíč, 2. TJ Náměšť nad Oslavou, 3. Žďas Žďár nad Sázavou. 

(MIČ) 
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236 družstvo Náměště druhé na KP v bleskové hře 


