
2007 :     

116) Tomáš Lampíř vyhrál v Praze šachový turnaj
19-letý Tomáš Lampíř z TJ Náměšť nad Oslavou odehrál skvěle B-turnaj Czech Tour, který se konal ve dnech 11.-18.ledna 2007 v 
Praze.  V turnaji  byl  7.nasazený podle ELO. Z 9 partií  6x vyhrál,  3x remizoval a umístil  se na absolutním vrcholu  63-členného 
startovního pole. Tomáš si dal hezký dárek k svým 20.narozeninám, které oslaví tuto sobotu. Ke gratulacím se připojují Tví oddíloví 
kolegové!

 (MIČ)

117) Náměšť úspěšná na 4.turnaji Ligy Vysočiny
V sobotu 20.ledna hrálo v Pelhřimově 53 dětí do 16 let další ze seriálu turnajů krajského přeboru v rapid šachu. Z Náměště 
jela početná výprava 9-10 dětí. Proč to nepřesné číslo? Bratr Pepy, Vít Kratochvíl, ročník 1998, brzy rozšíří řady TJ Náměšť.
 Náměšťské děti hrály většinu partií na předních stolech, takže to občas vypadalo jako soutěž družstev, kdy hráči jednoho oddílu sedí 
v řadě vedle sebe. Některým se nevydařil závěr, ale pochválit je nutno všechny bez výjimky, neustálé zlepšování výkonnosti mladých 
náměšťských  šachistů  a  šachistek  je  téměř hmatatelné.  Odpoledne zavítaly náměšťské děti  do pelhřimovského muzea rekordů a 
kuriozit.

 Absolutní pořadí 4.turnaje Ligy Vysočiny, Pelhřimov 20.1.2007 : 1.Josef Kratochvíl (Náměšť), 2.A.Seidl (Bedřichov), 3.David 
Mičulka  (Náměšť),  4.V.Vojta  (Svratka).  5.Š.Seidl  (Bedřichov),  6.A.Šimon  (H.Brod),  9.Martin  Homola,  11.Tomáš  Košut  (oba 
Náměšť), 12.Vít Kratochvíl (Vel.Meziříčí) atd... celkem 53 hráčů do 16 let.

 Umístění náměšťských v kategoriích :

H16: 1.Josef Kratochvíl, 4.Tomáš Homola

H12: 3.Martin Homola, 4.Tomáš Košut, 6.Daniel Kolínek

H10: 1.David Mičulka, 2.Vít Kratochvíl (Vel.Meziříčí), 5.Jakub Dolejší

D14: 1.Jitka Košutová

D10: 3.Jana Kolínková (MIČ) 

1



118) Krajský přebor škol
Dne 7.2.2007 se v budově Krajského úřadu v Jihlavě uskutečnilo krajské kolo přeboru škol ve 3 kategoriích, ve kterém se 
utkala 4-členná družstva, postoupivší z okresních kol.
 
V kategorii 1.-5.třída suverénně zvítězila ZŠ Husova z Náměště nad Oslavou v sestavě Rudolf Zezula, David Mičulka, Tomáš Košut a 
Jana Kolínková. ZŠ Husova z Náměště 6.-9.třída v sestavě Tomáš Homola, Martin Homola, Jitka Košutová a Pavel Brüstl skončila ve 
své  kategorii  na  5.místě.  Přeborníky  2.stupně  se  stala  ZŠ  Kollárova  Jihlava.  V kategorii  středních  škol  zvítězilo  Havlíčkovo 
gymnázium Havlíčkův Brod.Postupující mladší žáci ZŠ Husova skončili na loňském MČR škol na 4.místě, letos budou pod Lysou 
horou ve dnech 27.-28.3. pomýšlet na ještě větší úspěch. Budeme jim držet palce!

(MIČ) 

119) Z 5.turnaje Ligy Vysočiny vezou náměšťští 3 zlaté
V sobotu 17.února hrálo v Humpolci 76 dětí do 16 let další ze seriálu turnajů krajského přeboru v rapid šachu.
 
Turnaj byl posílen mimokrajskými účastníky z Tábora a Brna. Náměšťské děti si vedly velmi dobře a ve svých kategoriích získaly 3 
první a 1 druhé místo. Před odjezdem domů relaxovaly na dětském hřišti a vyfotily se u pamětní desky slavného rodáka Hliníka.

 Absolutní pořadí 4.turnaje Ligy Vysočiny, Humpolec 17.2.2007 :

1.Josef  Kratochvíl  (Náměšť),  2.A.Seidl,  3.Š.Seidl,  4.M.Škoda  (všichni  Bedřichov),  5.A.Šimon  (Havl.Brod),  6.David  Mičulka 
(Náměšť), 9.Rudolf Zezula (Náměšť) atd... celkem 76 hráčů do 16 let.

 Umístění náměšťských v kategoriích :

H16 : 1.Josef Kratochvíl

H12 : 2.Rudolf Zezula, 5.Tomáš Košut, 18.Daniel Kolínek
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H10 : 1.David Mičulka, 4.Jakub Dolejší

D14 : 1.Jitka Košutová

D10 : 4.Jana Kolínková

(MIČ)

120) Šachisté z Vysočiny úspěšní na MČR mládeže
Devět mladých šachistů z kraje Vysočina bojovalo ve dnech 10.-17.3.2007 v Seči o tituly mistrů České republiky. Mladí talenti, 
využívající  tréninková soustředění  za výrazné finanční  pomoci  Kraje  Vysočina,  zaznamenali  vůči  loňskému roku značné 
zlepšení.
 
Náš kraj měl své reprezentanty ve dvou dívčích a všech čtyřech chlapeckých kategoriích. V kategorii dívek do 14 let hrála Martina 
Ježková z TJ Jiskra Havlíčkův Brod. Na tak významném turnaji byla poprvé a zde sehrané partie pro ni jsou cennou zkušeností, 
20.místo si bude chtít příště jistě polepšit. V nejmladší kategorii děvčat do 10 let srdnatě bojovala Simona Suchomelová z TJ Jiskra 
Havlíčkův Brod. V závěru turnaje sbírala jedno vítězství za druhým a vyšvihla se na výborné 7.místo. V kategorii chlapců do 16 let 
měla Vysočina dvojí zastoupení. Náměšťský Josef Kratochvíl podal bojovný výkon. V nejstarší chlapecké kategorii byly letos boje 
velmi  vyrovnané,  Pepa  nakonec  vybojoval  14.místo.  Ještě  lépe  hrál  havlíčkobrodský  Filip  Vala.  Dostával  se  až  „na  dostřel“ 
nejvyšších šachovnic a obsadil nakonec velmi pěkné 10.místo. Ač se Antonín Seidl ze Sokola Bedřichov v kategorii H14 rozehrával 
pomalu, na konci turnaje měl sil dost a vypracoval se až na výborné 9.místo. V kategorii H12 hrály 2 naděje z Vysočiny : Rudolf 
Zezula z TJ Náměšť nad Oslavou hrál kvalitní partie, ale brzy dostal přezdívku „remízový král“. V závěru pak zabodoval naplno a 
prodral  se na 9.místo. Štěpán Seidl  ze Sokola Bedřichov hrál  výborné a odvážné šachy a zaslouženě bojoval  o samotnou špici. 
V předposledním kole se mu „z lopaty“  vysmekl pozdější vítěz kategorie,  přesto po bojovném výkonu Štěpán obsadil vynikající 
3.místo. V nejmladší kategorii chlapců do 10 let měla Vysočina opět dvě naděje. Výborně hrál Richard Novotný z TJ Spartak Třebíč. 
Zopakoval loňské 11.místo, což je velmi slušné, jistě však doufal v ještě lepší výsledek. Dlužno dodat, že letošní kategorie H10 byla 
mnohem silnější než kdykoliv předtím a nejlepší hráči včetně Ríši byli schopni hrát náročné tří- až čtyřhodinové partie stejně, jako 
chlapci v nejstarší kategorii H16, což v minulosti nebývalo zvykem. Náměšťský David Mičulka tentokrát s papírově slabšími neztratil 
ani půlku, ale stejně jako spolufavorité přihlížel famóznímu výkonu brněnského Martina Blahynky, který kategorii suverénně vyhrál, 
a přes dílčí nezdary vybojoval výborné 4.místo.

 Devět mladých šachistů z Vysočiny zanechalo jak počtem účastí v republikovém finále, tak svým umístěním výborný dojem. Po 
loňských výborných 6 umístěních mezi 7. a 11.místem měla Vysočina letos mezi 7.-11.místem 5 talentů a další dva se posunuli 
do užší špičky, Štěpán a David se mohou zúčastnit Mistrovství Evropy ve svých věkových kategoriích. Účast talentů z Vysočiny na 
MČR finančně podpořil Kraj Vysočina. S přípravou na soupeře pomáhal na místě vedoucí Šachového centra talentované mládeže 
Vysočiny, mezinárodní mistr David Kaňovský, během mistrovství se konaly též přednášky trenérů reprezentace a simultánky s našimi 
předními šachisty, děti si užily i dost sportu a nešachového programu.

 MČR mládeže Seč 10.-17.3.2007 ve výsledcích:

H10 : 1.Blahynka (Lokomotiva Brno),  4.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou), 11.Richard Novotný (TJ Spartak Třebíč), 
celkem 22 hráčů.

H12 : 1.Bujnošek (BŠŠ Frýdek-Místek), 3.Štěpán Seidl (Sokol Bedřichov), 9.Rudolf Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou), celkem 22 
hráčů.

H14 : 1.Plát (ŠK Staré Město), 9.Antonín Seidl (Sokol Bedřichov), celkem 22 hráčů.

H16 : 1.Krejčí (Tatran Litovel), 10. FilipVala (Jiskra Havlíčkův Brod), 14.Josef Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou), celkem 
22 hráčů.

D10 : 1.Nováková (BŠŠ Frýdek-Místek), 7.Simona Suchomelová (Jiskra Havlíčkův Brod), celkem 17 hráček.

D12 : 1.Sabolová (ŠK Vysoké Mýto), celkem 23 hráček.

D14 : 1.K.Olšarová (ŠK Slavia Orlová), 20.Martina Ježková (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), celkem 21 hráček.

D16 : 1.T.Olšarová (ŠK Slavia Orlová) celkem 20 hráček.

 (MIČ)
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121) Mladší žáci ZŠ Husova z Náměště šestí v ČR
Pod nejvyšší  vrchol  Beskyd,  Lysou horu,  se ve  dnech 27.-28.března 2007 sjelo celkem 26 družstev  mladších žáků,  která 
postoupila z krajských kol na Mistrovství  ČR škol v šachu. S nemalými ambicemi na mistrovství  odjíždělo i družstvo ZŠ 
Husova z Náměště nad Oslavou, které suverénně vyhrálo krajský přebor.

 Mistrovství ukázalo, že úroveň hry mladších žáků se neustále zvyšuje a držet krok s nejlepšími není vůbec jednoduché. Náměšťské 
družstvo ve složení Rudolf Zezula,  David Mičulka,  Tomáš Košut a Jakub Dolejší bojovalo celý turnaj na předních stolech a po 
předposledním  kole  bylo  na  průběžném  3.místě.  V posledním  kole  hráli  proti  vedoucímu  družstvu  z Rychnova  nad  Kněžnou. 
V případě vysokého vítězství mohla ZŠ Husova mistrovství vyhrát, ale poslední kolo se vůbec nevydařilo a vysoká prohra srazila 
Náměšť z medailových pozic až na 6.místo. ZŠ Husova prokázala, že patří do republikové špičky, přesto se vrací bez medailí. I těsná 
prohra v posledním kole by stačila na bronz. 

 Z jednotlivců podali  výborný výkon Ruda Zezula,  který skončil pátý na 1.šachovnici,  David Mičulka získal  cenu za 2.místo na 
2.šachovnici. Také Tomáš Košut hrál dobře, na „trojce“ se vešel do první desítky. Kuba Dolejší se snažil, ale proti až o 3 roky starším 
soupeřům z republikové špičky se ještě neprosadil, snad příští rok ! Další postoupivší z Vysočiny,  ZŠ z Pelhřimova, skončila na 
20.místě.

 Výsledky MČR škol v šachu, 1.-5.třída : 1. ZŠ Javornická, Rychnov nad Kněžnou, 2. 6.ZŠ, Frýdek-Místek, 3. 4.ZŠ Most, 6. ZŠ 
Husova Náměšť nad Oslavou, 20. ZŠ Krásovy domky Pelhřimov, celkem 26 družstev.

(MIČ)
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122) V mezinárodních turnajích šachových nadějí bojovali hráči  
z Náměště

Ve dnech 5.-9.4.2007 se ve Frýdku-Místku konal šachový festival 10 mezinárodních turnajů, v jejichž rámci bojovali v TŠN – 
turnajích šachových nadějí - 2 mladé naděje z Vysočiny, Rudolf Zezula a David Mičulka z TJ Náměšť nad Oslavou.
 
Ruda hrál v kategorii chlapců do 12 let – H12. Podal solidní výkon, když z 9 partií 3x vyhrál, 5x remizoval a 1x prohrál a ze 44 
účastníků se umístil na 11.místě. V této kategorii obsadili přední místa nejlepší z 10-letých, kteří se rozhodli zahrát si vyšší věkovou 
kategorii.  David Mičulka,  který byl  původně přihlášen do desetiletých,  si  chtěl  zahrát  se silnými  zahraničními soupeři  a  tak se 
přehlásil do H14. V devíti partiích se utkal s jediným Čechem – Artazovem z Ústí nad Labem, další jeho soupeři byli ze Slovenska, 
Ruska, Chorvatska a Anglie. Svých o 4 až 5 let starších soupeřů se nezalekl a stejně jako Ruda 3x vyhrál, 5x remizoval a 1x odešel 
poražen.  Po  výborném  výkonu  se  z 54  účastníků  umístil  na  13.místě  jako  4.  z ČR.  Pořadatelé  vytvořili  báječnou  turnajovou 
atmosféru. Podrobné výsledky a fotografie jsou na www.chessfm.cz .

 (MIČ)
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123) V Šumné se mladým šachistům dařilo
DDM Šumná uspořádala již XIV. ročník memoriálu Bohumila Nekuly - šachový turnaj pro děti do 15 let, který byl zároveň 
okresním přeborem Znojemska žáků. O hodnotné ceny soutěžilo celkem 30 mladých šachistů a šachistek, z Náměště hrály – a 
úspěšně - tři děti.

 V rámci jednoho společného turnaje na 7 kol tempem 2x15 minut na partii se na stupně vítězů prosadili mimoznojemští účastníci – 
bratři Seidlové z Bedřichova a David Mičulka z Náměště. Vynikající výkon a pěkné partie sehrála náměšťská Jana Kolínková, která 
obsadila výborné 6.místo. Její bratr Daniel v několika partiích prohospodařil výhodu, přesto se umístil solidně ve středu tabulky.

Celkové pořadí memoriálu Bohumila Nekuly (Šumná, 28.4.2007): 1.Antonín Seidl, 2.Štěpán Seidl (oba Sokol Bedřichov), 3.David 
Mičulka, 6.Jana Kolínková, 19.Daniel Kolínek (všichni TJ+DDM Náměšť nad Oslavou), atd... celkem 30 účastníků.

 (MIČ)
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124) V předposledním turnaji Ligy Vysočiny se dařilo náměšťským
54 mladých šachistů do 16 let sehrálo v Havlíčkově Brodě 8.turnaj devítidílného seriálu Ligy Vysočiny, hraného současně jako 
krajský přebor mládeže v rapid šachu.
 
Náměšťské děti hrály po celý turnaj na špici a zaslouženě si domů vezou řadu hodnotných cen za 5 prvních, 2 druhá a 1 třetí místo ve 
svých kategoriích. O převaze Náměště svědčí i 5 z prvních 6 míst absolutního pořadí, kam se po výborných výkonech probojovali i 
oba bratři Homolové.
 

Výsledky náměšťských hráčů v 8.turnaji LV, Havlíčkův Brod 5.5.2007:

H16 : 1.Josef Kratochvíl, 2.Tomáš Homola 

H12 : 1.Rudolf Zezula, 2.Martin Homola, 3.Tomáš Košut 

H10 : 1.David Mičulka 

D14 : 1.Jitka Košutová

D10 : 1.Jana Kolínková

 

Absolutní pořadí : 1.Josef Kratochvíl, 2.Rudolf Zezula, 4.Martin Homola, 5.David Mičulka, 6.Tomáš Homola atd... celkem 54 hráčů a 
hráček do 16 let.

(MIČ)
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125) Náměšť ovládla krajský přebor mladých šachistů
O minulém víkendu se uskutečnil krajský přebor mládeže v praktickém šachu. Na turnaj vyrazila i výprava z Náměště, která vzala 
průběh turnaje plně do své režie a v závěru získali mladé naděje 5 zlatých a 1 stříbrnou medaili  ve svých  kategoriích.  O jejich 
suverenitě vypovídá i tabulka absolutního pořadí do 16 let. Svou stopu pak zanechali i v jihlavských katakombách.

 

Výsledky náměšťských hráčů na KP v praktickém šachu, Jihlava 19.-20.5.2007:

H16 : 1.Josef Kratochvíl

H14 : 1.Rudolf Zezula

H12 : 1.Tomáš Košut

H10 : 1.David Mičulka, 2.Vít Kratochvíl

D16 : Jitka Košutová

 

Absolutní  pořadí  do 16 let: 1.Pepa  Kratochvíl,  2.Ruda Zezula,  3.David Mičulka,  5.Tomáš Košut,  6.Vítek Kratochvíl,  15.Jitka 
Košutová (všichni TJ Náměšť nad Oslavou).

(MIČ)
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126) Na MČR vybojovala Náměšť bronz

Ve dnech 15.-17.6.2007 bojovalo 28 šestičlenných družstev mladších žáků ve Stráži  pod Ralskem na Mistrovství  ČR 
v šachu. Mezi nejlepšími družstvy, která postoupila z jednotlivých krajů, měla Vysočina zastoupení v družstvu mladých 
nadějí z Náměště nad Oslavou a jednom hráči z Bedřichova, hrajícího za oddíl jiného kraje.

Družstva tvořili 4 mladší žáci (ročník 1995 a mladší), 1 tzv.“supermladší žák“ (roč.1998 a mladší) a povinná aspoň 1 dívka 
roč.1995 a mladší. Každé družstvo tvořili hráči stejného oddílu, doplněné max.1 hostem. Turnaj se hrál ve 3 dnech na 9 kol 
tempem 2x40 minut na partii.

  
TJ Náměšť hrála ve složení od 1.šachovnice : David Mičulka, Rudolf Zezula, Richard Novotný (již 3 sezóny host z TJ Třebíč), 
Tomáš Košut,  Martin Homola a Jana Kolínková. Štěpán Seidl  ze Sokola Bedřichov byl  hostem v ŠK SŠŠ Staré Město na 
1.šachovnici.

Náměšť zvítězila nad Šachklubem Tábor 4:2, nad Tatranem Litovel 5:1, poté podlehla pozdějšímu suverénnímu vítězi BŠŠ 
Frýdek-Místek,  posílenému na 1.šachovnici kandidátem mistra Pagerkou ze Slovenska (ELO 2249) 1,5:4,5. V tomto zápase 
„supermladší žák“ David Mičulka s ELO 1624 a 2.výkonnostní  třídou kombinačně přehrál Slováka Pagerku a v tu dobu to 
vypadalo nadějně i s celkovým výsledkem duelu, protože pozice v ostatních partiích dávaly slušné šance, nakonec ale zvítězil 
favorit.

V dalším zápase Náměšť ztratila body za remízu 3:3 se Spartakem Vlašim, ale sobotní odpoledne znamenalo vysoká vítězství 
nad silnými družstvy ŠS Desko Liberec 5:1 a Slavia Orlová 4,5:1,5. Poté následovalo cenné těsné vítězství 3,5:2,5 nad TJ 
Tourist Biomedica Říčany a Náměšť se ocitla na samostatném 2.místě s 3-bodovým náskokem před asi 8 týmy. Nedělní ráno 
znamenalo těžce vybojované vítězství 3,5:2,5 se Sokolem Údlice a v posledním kole čekal velmi silný soupeř – Lokomotiva 
Brno. Matematika byla jasná : V případě výhry nebo remízy v zápase skončí družstvo na 2.místě, v případě prohry může skončit 
nejhůře 3., pokud Říčany vyhrají nad Starým Městem. Po napínavém boji Náměšť podlehla Brnu 2,5:3,5 a v zápase Říčany – 
Staré  Město  se  hrála  za  vyrovnaného  stavu  2,5:2,5  (Štěpán  Seidl  hrající  v barvách  Starého  Města  porazil  v tomto  zápase 
Baláčka) ještě poslední partie, kterou měl staroměstský hráč jasně vyhranou, byl ale ve velké časové tísni. Mohl i reklamovat 
remízu (která by Náměšti stačila ke stříbrným medailím), ale tahal dále, až překročil čas. Říčany tak dosáhly po vítězství 3,5:2,5 
rovnosti  bodů i  skóre s Náměští  a  až  další  pomocné hodnocení  rozhodlo o tom, že stříbrné medaile  získají  hráči  Říčan  a 
bronzové Náměšť. Štěpánovo družstvo se muselo spokojit s 10.místem.

Náměšť dosáhla velkého úspěchu, o který se nerozdílně zasloužilo celé družstvo. Na 1.šachovnici uhrál vynikajících 6 bodů 
David proti lídrům nejsilnějších družstev. Na 2.desce prokázal skvělou formu Ruda, který měl se 7,5 body 2.nejlepší individuální 
výsledek na této šachovnici. Svým uhraným výkonem performance se David s Rudou zařadili na 6.a 7.místo mezi úzkou špičku 
ze všech skoro dvou set mladších žáků. Výborných 5,5 bodu uhrál na 3.šachovnici Ríša. Tomáš měl občas výpadek, ale 5 bodů 
bylo uhráno v důležitých zápasech, šlo přece o zápasové body! Martin hrál výborně a jeho 6,5 bodů bylo velkým přínosem. 
Janička měla těžkou úlohu, protože hrála se soupeři a soupeřkami o třídu silnějšími a až o 3 roky staršími, ale hodně se naučila a 
uhrála 2 body v důležitých utkáních a pro družstvo byla velkým přínosem, navíc může tuto soutěž hrát ještě další 3 roky. Štěpán 
uhrál za Staré Město na 1.desce výborných 5,5 bodu. 

(MIČ)
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127) Co dělali šachisté v létě?
Hned první den prázdnin odjela řada dětí na šachový tábor v Buchlovicích, kde trénoval i David Kaňovský, který koncem 
srpna  vedl  první  vlastní  vysočinský  šachový  tábor  v Jedově.  Kromě  šachových  tréninků  se  děti  dokonale  vyřádily  při 
sportovních i táborových hrách. Speciální turnaje mládeže se přes prázdniny nekonají, přesto někteří mládežníci bojovali 
spolu s dospělými na turnajích bez věkového omezení. 

Ve dnech 12.-29.července se v Pardubicích konal XVIII.  ročník mezinárodního festivalu šachu, bridže a her CZECH OPEN 2007. 
Záštitu nad největším šachovým festivalem na světě převzali prezident republiky Václav Klaus, prezident šachové federace FIDE 
Kirsan  Ilyumzhinov,  primátor  města  Pardubic  Jaroslav  Deml a  Rada Pardubického  kraje.  Program festivalu  zahrnuje  téměř  sto 
jednotlivých turnajů, kterých se zúčastnilo přes 5000 hráčů z 50 zemí. 

Otevřeného  MČR  4-členných  družstev  v praktickém  šachu  se  zúčastnilo  družstvo  Náměště  ve  složení  :  Josef  Kratochvíl,  Petr 
Mičulka,  David Mičulka a Rudolf Zezula,  které svým věkovým průměrem patřilo mezi nejmladší  z 85 družstev deseti států.  Po 
výborných výkonech skončil náměšťský tým na 55.místě.

Na otevřeném MČR jednotlivců v rapid šachu se David Kaňovský umístil na slušném 63.místě z 204 účastníků jako 18. z ČR, zahrál 
si i se šestým hráčem světového žebříčku Mamedjarovem. Eva Kulovaná se umístila přesně v polovině výsledkové listiny. Na ME 
amatérů s ELO do 2200 v rapid šachu se Petr Mičulka a Miroslav Horák st. umístili v dolní polovině tabulky. Ve skupině ME do 2000 
hráli David Mičulka a Rudolf Zezula, i když mohli hrát o skupinu níže. Takhle byli podle svého ELO až 80. a 82. nasazení z celkem 
85 hráčů, ale prokázali výbornou hru s výsledkem těsně za polovinou výsledkové listiny (49. a 58.místo). Dva nejmladší mezinárodní 
mistři Martin Petr a David Kaňovský se umístili na výborném 5.místě v turnaji dvojic v rapid šachu.

V hlavním velmistrovském openu A se umístil David Kaňovský na 113.místě ze 429 účastníků jako sedmnáctý z ČR. V openu B hrál 
výborně 15-letý Pepa Kratochvíl, který skončil na 158.místě ze 473 hráčů. 

I po pardubickém megafestivalu se konala řada turnajů s naší účastí. Začátkem července hrála Eva Kulovaná skvěle v uzavřeném 
turnaji DS Brno, kde skončila na 2.místě a splnila normu velmistryně. Na přelomu července a srpna hráli Jiří Doležal a Miroslav 
Horák st. open v Mladé Boleslavi. David Kaňovský hrál velmistrovský turnaj v Olomouci, na mistrovském turnaji v Olomouci uhrála 
Eva  Kulovaná  3.normu  mezinárodní  mistryně  a  na  podzimním  kongresu  FIDE  jí  bude  udělen  titul  Mezinárodní  mistryně. 
Vynikajícího úspěchu dosáhl na libereckém openu Pepa Kratochvíl, až 28.nasazený z 67 hráčů se vytáhl na 7.místo. V turnaji sbíral 
první ostruhy z vážných partií i 9-letý bratr Vít Kratochvíl.

(MIČ)
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128) Talent Cup vyhrál David Mičulka z Náměště
Beskydská šachová škola uspořádala ve dnech 7.-9.září 2007 turnaj šachistů do 10 let pod názvem Talent Cup. Do hotelu Srdce 
Beskyd v Čeladné – Podolánkách se sjela silná konkurence 67 dětí z České republiky, Slovenska a Polska včetně mistrů ČR a SR a 
několika medailistů z mistrovství zúčastněných zemí.
 
Prostředí horského hotelu poskytlo mladým talentům výborné zázemí. Pořadatelé připravili soutěžícím příjemné prostředí hracího 
sálu, kterému vévodily obří šachy a přes 2 m vysoký maskot Frymík, který při závěrečném ceremoniálu ožil. Každý z hráčů měl na 
partii po 40 minutách s přídavkem 30 sekund na elektronických hodinách za tah, díky dostatku času tak vznikaly kvalitní partie. 
Nejvíce bodů z devítikolového turnaje získali David Mičulka z TJ Náměšť nad Oslavou a Matěj Svoboda z BŠŠ Frýdek-Místek, kteří 
skončili s bodovým náskokem před svými pronásledovateli. Nejlepší pomocná hodnocení měl David Mičulka, který hrál proti celé 
špičce a jako jediný neprohrál žádnou partii. Procvičil si útoky i kombinace. Za vítězství si odvezl 2 poháry (jeden z nich putovní, ten 
bude muset za rok buď vrátit, nebo obhájit, 10 let bude mít až napřesrok), zlatou medaili, diplom a z věcných cen si vybral skleněné 
šachy.  Matěj Svoboda zaujal bojovností, kdy po prohře hned ve 2.kole turnaje posléze díky kombinační zralosti a houževnatosti 
porazil  konkurenty  a  ztrátu  dohnal.  TJ  Náměšť  nad  Oslavou  měla  v turnaji  ještě  jedno  zastoupení.  Vít  Kratochvíl  patřil  se 
4.výkonnostní třídou k papírovým outsiderům turnaje, ale zahrál výborně a prokázal, že výkonnostně roste a se ziskem 50% bodů se 
propracoval do lepší poloviny výsledkové listiny. Když se zlepší v koncovkách, bude se moci těšit na ještě lepší výsledky. Pořadatelé 
potěšili  všechny zúčastněné  originální  propisovačkou s logem BŠŠ, názvem turnaje  a  jmenovkou,  všechny partie  byly  průběžně 
ukládány v elektronické podobě a tak si všichni zúčastnění budou moci doma přehrát a analyzovat nejen partie vlastní, ale také všech 
ostatních.  Partnerství  Beskydské  šachové  školy  s desítkami  subjektů  (jejichž  loga  byla  vidět  všude)  podporujících  hlavně  práci 
s mládeží pomohlo připravit výborné herní prostředí a spolu s kvalitní konkurencí ze 3 zemí se turnaj po všech stránkách vydařil.
 
Výsledky Talent Cupu, Čeladná 7.-9.9.2007 : 1.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) 7,5 bodu/Buchholz 55,0, 2.Svoboda (BŠŠ 
Frýdek-Místek) 7,5/50,5, 3.Pavelek (BŠŠ F-M) 6,5/54,0, 4.Šošovička (Slovensko) 6,5/52,0, 5.Klimek (Polsko) 6,5/50,0, ...  33.Vít 
Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou) 4,5/44,5, celkem 67 mladých talentů ze 3 zemí.

(MIČ)
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 129) Ruda Zezula čtvrtý na MČR !
Ve dnech 22.-23.září se v Jaroměři – Josefově hrálo Mistrovství ČR mládeže v rapid šachu. Náměšť měla trojí zastoupení – 
v kategorii H12 chlapců do 12 let bojovali Rudolf Zezula a Tomáš Košut. Mezi dívkami do 14 let válčila Jitka Košutová.
 

Ruda hrál výtečně a před posledním kolem byl na 2.místě. Prohra s nejvýše nasazeným v posledním kole způsobila, že došlo k dělení 
3.-5.místa a na pomocné hodnocení zbyla na Rudu pouze „bramborová“ medaile. Tomáš Košut sehrál nevydařený turnaj. Ale i to se 
někdy stává. Potřebuje se psychicky vzchopit, brzy bude chtít spolu s dalšími náměšťskými nadějemi bojovat na Mistrovství Moravy 
a Slezska o postup na MČR v praktickém šachu, ve kterém je mnohem více času na přemýšlení. Tomášova sestra Jitka sehrála slušný 
turnaj a umístila se na pěkném 11.místě.

Výsledky MČR v rapid šachu, Jaroměř 22.-23.9.2007:
 

H12: 1.Haman 7,5, 2.Šlampa 7,0, 3.Kraus, 4.Rudolf Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou), 5.Langner (všichni 3 – 6,5 bodu), 37.Tomáš 
Košut (TJ Náměšť nad Oslavou) 2, celkem 38 účastníků.

D14: 1.Grussová,  2.Kolomazníková (obě 8,5),  3.Šimurdová 7,0,  11.Jitka Košutová (TJ Náměšť nad Oslavou) 4,0,  celkem 18 
šachistek.

(MIČ)
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130) Mladé naděje z Vysočiny bojovaly na ME v šachu
Téměř 800 mladých šachistů ze 44 zemí bojovalo ve dnech 13.-24.9. v hotelovém komplexu Solaris nedaleko chorvatského 
Šibeniku na Mistrovství Evropy mládeže. Hrálo se 10 turnajů, každý pro svou věkovou kategorii do 10, 12, 14, 16 a 18 let – 5 
kategorií chlapeckých a 5 dívčích. Mezi 22 mladými nadějemi z České republiky měla své dvojnásobné zastoupení i Vysočina 
– Štěpána Seidla ze Sokola Bedřichov a Davida Mičulku z TJ Náměšť nad Oslavou.

 Štěpán Seidl hrál v kategorii chlapců do 12 let. Z 91 soutěžících mělo 66 ELO FIDE, Štěpán byl nasazen jako 58. Z jeho 9 soupeřů 
mělo 8 ELO FIDE, a to v průměru o 200 bodů vyšší, než Štěpán, přesto se mu podařilo získat výborných 4,5 bodu a obsadit slušné 
42.místo.  V kategorii  B12 hráli  3 chlapci  z ČR, mistr republiky Bujnošek skončil jen těsně před Štěpánem, ale Štěpánův výkon 
performance byl mnohem hodnotnější.

 David Mičulka hrál v kategorii chlapců do 10 let. Z 92 soutěžících mělo 21 ELO FIDE, David byl nasazen jako 53. Z 9 soupeřů mělo 
5 ELO FIDE, Davidovi se podařilo nasbírat 5 bodů a skončil na pěkném 32.místě jako druhý nejlepší z 6 reprezentantů ČR v kategorii 
B10, když nejlepší Čech Půlpán skončil těsně před Davidem. Davidův výkon performance byl o něco lepší, než Půlpánův, oba za 
sebou nechali mistra ČR Blahynku.

 Přestože  chlapci  z Vysočiny  nedosáhli  senzačního  úspěchu,  lze  hru  obou  hodnotit  jako  velmi  dobrou.  Při  jejich  rychlém 
výkonnostním růstu se můžeme těšit na další výborné výsledky. Oba chlapci výborně reprezentovali jak Českou republiku, tak kraj 
Vysočina.

Výsledky kategorie H12 (celkem 91 hráčů):
1. FM Nyzhnyk Illya UKR 2341 8,5 38,0
2. FM Bajarani Ulvi AZE 2164 7,0 38,0
3. Grigoryan Karen H ARM 2150 7,0 36,5
... 
39. Bujnošek Tomáš CZE 1814 5,0 31,0
42. Seidl Štěpán CZE 1789 4,5 34,5
44. Volčík Luděk CZE 0 4,5 33,0

Výsledky kategorie H10 (celkem 92 hráčů):
1. Alekseenko Kirill RUS 2056 7,5 41,5
2. Oparin Grigoriy RUS 2031 7,0 43,5
3. Yuffa Daniil RUS 2035 7,0 41,5
... 
29. Půlpán Jakub CZE 0 5,0 37,0
32. Mičulka David CZE 0 5,0 33,5
44. Blahynka Martin CZE 0 4,5 33,0
45. Macháň Jan CZE 0 4,5 32,5
68. Svoboda Matěj CZE 0 3,5 32,0
89. Vyhnálek Lukáš CZE 0 2,5 21,5

 Podrobné výsledky jsou na www.euroyouth2007.com 

(MIČ) 
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131) Z Mistrovství Moravy a Slezska 4 postupy pro Vysočinu
Po  letech  „půstu“  se  letos  se  šachovými  akcemi  pořádanými  na  Vysočině  roztrhl  pytel.  Agilní  pořadatelský  tým  v čele 
s předsedou Krajského šachového svazu Václavem Paulíkem tentokrát uspořádal Mistrovství  Moravy a Slezska mládeže. 
V areálu zemědělské školy v Havlíčkově Brodě bojovalo téměř 200 dětí o postupy na Mistrovství ČR 2008. Z každé chlapecké 
kategorie postupovalo prvních 7. Dívky budou hrát na MČR open, takže se nemusejí ze zemských přeborů probojovávat.

Přímé postupy na  MČR 2008 měli  z Vysočiny  již  zajištěny  Štěpán  Seidl  do  kategorie  H14 a  David  Mičulka  do  H10.  Oba si 
v Havlíčkově Brodě vybrali nejstarší chlapeckou kategorii H16, ve které předvedli výborné výkony a umístili se  v první polovině 
výsledkové  listiny.  V této  kategorii  se  borci  z Vysočiny  vytáhli  ziskem hned 3 postupových  míst  na  MČR. Bronzovou medaili 
vybojoval  Josef  Kratochvíl,  postoupili  ještě  Antonín Seidl  a  Filip  Vala.  „Černého Petra“  si  vybral  Martin  Škoda,  který v partii 
posledního kola s Tondou Seidlem byl blízko kýžené remízy a postupu, ale zmáčknutí hodin o sekundu pozdě znamenalo konec 
nadějí.

V kategorii H14 měl postup na dosah Rudolf Zezula, ale prohry v posledních 2 kolech jej zbavily nadějí. Šimon Adam a Martin Jána 
podali slušný výkon, ale k šanci na postup bylo daleko.

Mezi chlapci do 12 let po postupu sahal Richard Novotný, ale prohra v posledním kole jej odsunula do role náhradníka. Výborně hráli 
i Petr Walek a Tomáš Košut, kteří se však utkali v posledním kole a postoupit mohl jen jeden z nich. Petr prokázal větší jistotu a pro 
postupový cíl udělal vše : spotřeboval svůj veškerý čas na hodinách, takže mu na konci zbývalo jen přidávaných 30 sekund za tah. 
Výborně se ukázal i Tomáš Jiroušek, který si vybojoval místo na krajské listině talentů.

V nejmladší chlapecké kategorii hrál z Vysočiny nejlépe Vít Kratochvíl, který se užuž těšil na postup, prohry v posledních 2 kolech 
ale rozhodly jinak. Výborně mezi chlapci hrála Simona Suchomelová a v dobrém světle se ukázali také Jan Chmil a Jakub Skořepa. 
Oba se objeví na krajské listině talentů, stejně jako všichni výše jmenovaní, kteří si své místo na listině obhájili.

Další zástupci z Vysočiny sbírali zkušenosti a nedosáhli výraznějšího výsledku, ale objevilo se několik mladých talentů, kteří mají 
před sebou velké naděje.
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Výsledky Vysočiny na MMaS Havlíčkův Brod 24.-28.10.2007 :

H16 : 3.Josef Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou), 4.Antonín Seidl (Sokol Bedřichov), 5.Filip Vala (Jiskra Havlíčkův Brod) – 
všichni 3 postup na MČR H16, 10.Martin Škoda (Sokol Bedřichov),  21.Štěpán Seidl (Sokol Bedřichov) – přímý postup MČR 
H14, 23.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) – přímý postup MČR H10, celkem 50 účastníků.
H14 : 14.Rudolf Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou), 19.Adam Šimon, 23.Martin Jána (oba TJ Jiskra Havlíčkův Brod), celkem 44 
hráčů.
H12 : 5.Petr Walek – postup na MČR H12, 10.Richard Novotný (oba TJ Spartak Třebíč), 15.Tomáš Jiroušek (TJ Jiskra Humpolec), 
16.Tomáš Košut (TJ Náměšť nad Oslavou), celkem 47 hráčů.
H10 : 13.Vít Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou), 17.Simona Suchomelová (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 19.Jan Chmil, 21.Jakub 
Skořepa (oba Sokol Bedřichov), celkem 36 hráčů.
Podrobné výsledky jsou na http://mmas.kssv.cz/ .

(MIČ)
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	116) Tomáš Lampíř vyhrál v Praze šachový turnaj
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	126) Na MČR vybojovala Náměšť bronz
	
Ve dnech 15.-17.6.2007 bojovalo 28 šestičlenných družstev mladších žáků ve Stráži pod Ralskem na Mistrovství ČR v šachu. Mezi nejlepšími družstvy, která postoupila z jednotlivých krajů, měla Vysočina zastoupení v družstvu mladých nadějí z Náměště nad Oslavou a jednom hráči z Bedřichova, hrajícího za oddíl jiného kraje.
	
Družstva tvořili 4 mladší žáci (ročník 1995 a mladší), 1 tzv.“supermladší žák“ (roč.1998 a mladší) a povinná aspoň 1 dívka roč.1995 a mladší. Každé družstvo tvořili hráči stejného oddílu, doplněné max.1 hostem. Turnaj se hrál ve 3 dnech na 9 kol tempem 2x40 minut na partii.
	  
TJ Náměšť hrála ve složení od 1.šachovnice : David Mičulka, Rudolf Zezula, Richard Novotný (již 3 sezóny host z TJ Třebíč), Tomáš Košut, Martin Homola a Jana Kolínková. Štěpán Seidl ze Sokola Bedřichov byl hostem v ŠK SŠŠ Staré Město na 1.šachovnici.

Náměšť zvítězila nad Šachklubem Tábor 4:2, nad Tatranem Litovel 5:1, poté podlehla pozdějšímu suverénnímu vítězi BŠŠ Frýdek-Místek, posílenému na 1.šachovnici kandidátem mistra Pagerkou ze Slovenska (ELO 2249) 1,5:4,5. V tomto zápase „supermladší žák“ David Mičulka s ELO 1624 a 2.výkonnostní třídou kombinačně přehrál Slováka Pagerku a v tu dobu to vypadalo nadějně i s celkovým výsledkem duelu, protože pozice v ostatních partiích dávaly slušné šance, nakonec ale zvítězil favorit.

V dalším zápase Náměšť ztratila body za remízu 3:3 se Spartakem Vlašim, ale sobotní odpoledne znamenalo vysoká vítězství nad silnými družstvy ŠS Desko Liberec 5:1 a Slavia Orlová 4,5:1,5. Poté následovalo cenné těsné vítězství 3,5:2,5 nad TJ Tourist Biomedica Říčany a Náměšť se ocitla na samostatném 2.místě s 3-bodovým náskokem před asi 8 týmy. Nedělní ráno znamenalo těžce vybojované vítězství 3,5:2,5 se Sokolem Údlice a v posledním kole čekal velmi silný soupeř – Lokomotiva Brno. Matematika byla jasná : V případě výhry nebo remízy v zápase skončí družstvo na 2.místě, v případě prohry může skončit nejhůře 3., pokud Říčany vyhrají nad Starým Městem. Po napínavém boji Náměšť podlehla Brnu 2,5:3,5 a v zápase Říčany – Staré Město se hrála za vyrovnaného stavu 2,5:2,5 (Štěpán Seidl hrající v barvách Starého Města porazil v tomto zápase Baláčka) ještě poslední partie, kterou měl staroměstský hráč jasně vyhranou, byl ale ve velké časové tísni. Mohl i reklamovat remízu (která by Náměšti stačila ke stříbrným medailím), ale tahal dále, až překročil čas. Říčany tak dosáhly po vítězství 3,5:2,5 rovnosti bodů i skóre s Náměští a až další pomocné hodnocení rozhodlo o tom, že stříbrné medaile získají hráči Říčan a bronzové Náměšť. Štěpánovo družstvo se muselo spokojit s 10.místem.
	
Náměšť dosáhla velkého úspěchu, o který se nerozdílně zasloužilo celé družstvo. Na 1.šachovnici uhrál vynikajících 6 bodů David proti lídrům nejsilnějších družstev. Na 2.desce prokázal skvělou formu Ruda, který měl se 7,5 body 2.nejlepší individuální výsledek na této šachovnici. Svým uhraným výkonem performance se David s Rudou zařadili na 6.a 7.místo mezi úzkou špičku ze všech skoro dvou set mladších žáků. Výborných 5,5 bodu uhrál na 3.šachovnici Ríša. Tomáš měl občas výpadek, ale 5 bodů bylo uhráno v důležitých zápasech, šlo přece o zápasové body! Martin hrál výborně a jeho 6,5 bodů bylo velkým přínosem. Janička měla těžkou úlohu, protože hrála se soupeři a soupeřkami o třídu silnějšími a až o 3 roky staršími, ale hodně se naučila a uhrála 2 body v důležitých utkáních a pro družstvo byla velkým přínosem, navíc může tuto soutěž hrát ještě další 3 roky. Štěpán uhrál za Staré Město na 1.desce výborných 5,5 bodu. 
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