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151) Krajský přebor škol
V prostorách Krajského úřadu kraje Vysočina v Jihlavě se dne 26.1.2009 odehrál pod záštitou krajské radní pro oblast 
školství  RNDr.Marie  Kružíkové  krajský  přebor  školních  družstev  v šachu.  Ing.Ivana  Šteklová  z odboru  sekretariátu 
hejtmana zajistila pro téměř stovku mladých šachistů a jejich doprovod velmi dobré zázemí – hrací místnost, občerstvení 
v průběhu turnaje i medaile, diplomy a upomínkové ceny. 

Zúčastnilo se celkem 17 školních družstev, která postoupila z okresních přeborů. Družstva byla 4-členná s možností mít další až 2 
náhradníky.  Turnaj proběhl pod řízením Ing.Petra Mičulky bez protestů, hodně dobré práce s organizací a rozhodováním ve 3 
věkových kategoriích odvedli Mgr.Václav Strnad, Petr Krátký a Jiří Jiroušek.

V kategorii  I  pro žáky 1.-5.tříd  základních  škol  se  mezi 6  družstvy nejlépe dařilo  ZŠ Otokara  Březiny z Jihlavy,  která  hrála 
v sestavě Jakub Skořepa, Tomáš Skořepa, Ondřej Novotný a Zdeněk Hamr a se ziskem 17 bodů si stejně jako druhá ZŠ Hálkova 
Humpolec v sestavě Aleš Krčil, David Krčil, Jan Ptáček, Vojtěch Kříž, Ondřej Kulík a Jiří Sedlák s 15 body vybojovala postup na 
republikové kolo přeboru škol.

V kategorii II pro žáky 6.-9.tříd základních škol zvítězila mezi 7 družstvy s velkým náskokem ZŠ Husova Náměšť nad Oslavou 
v sestavě David Mičulka, Tomáš Košut, Jitka Košutová a Martin Homola, která získala 18 bodů, druhá skončila s 14,5 body 3.ZŠ 
Na Pražské Pelhřimov v sestavě Radek Pazderka, Marek krupka, Tomáš Koten, Radek Buchta a Michael Baštář. Tato 2 družstva 
postupují na „republiku“.

V kategorii III pro žáky středních škol hrála pouze 4 družstva, takže dle pravidel postupuje do republikového finále pouze vítěz, 
jímž se stalo těsně jen s půlbodovým náskokem Gymnázium Humpolec (8,5 bodu) v sestavě Vojtěch Mikšů, Filip Kubíček, David 
Brož, Lubomír Váňa a Pavel Strádal.

Postupujícím družstvům přejeme na republikových kolech hodně hezkých sportovních výsledků a dobrou reprezentaci Vysočiny!
(MIČ)

151 starší žáci ZŠ Husova 1. místo



152) MČR mládeže

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KCTMŠ Z     MČR MLÁDEŽE 2009  

Letošní Mistrovství České republiky mládeže v šachu do 16 let  se uskutečnilo  ve dnech 7.  – 14. 
března 2009 v Koutech nad Desnou, tedy v samém srdci Jeseníků. Organizační tým v čele s Ing. Zdeňkem 
Fialou si  zaslouží  podtrženou jedničku,  mistrovství  bylo  připraveno na skvělé  úrovni:  krásné hrací  sály 
(včetně  online  přenosu 19  vybraných  šachovnic  ze  všech  mládežnických  kategorií!),  kvalitní  ubytování, 
bezchybně  zvládnuté  stravování  a  také  spoustu  doprovodných akcí,  jako  např.  dva otevřené  turnaje  pro 
doprovod resp.  pro mladé,  kteří  si  nevybojovali  účast  v MČR, simultánky,  přednášky či  výlet  do Ruční 
papírny Velké Losiny resp. exkurze do Přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně. Navíc se po celou dobu 
o všechny mladé talenty formou analýz sehraných partií starali zkušení trenéři v čele s panem Ing. Evženem 
Gonsiorem.  Navíc  v průběhu  týdne  napadl  nový  sníh,  čehož  řada  účastníků  včetně  Vysočiny  využila 
k lyžování resp. k dalším sněhovým radovánkám. Dalo by se toho říct mnohem více, na tomto místě však již 
jen odkážu na oficiální závěrečnou zprávu pořadatelů, kterou naleznete zde.

Z Vysočiny se letos zúčastnilo 13 dětí, z toho 8 chlapců a 5 dívek. Jedinou nezastoupenou kategorií 
byla D10. Pojďme si nyní shrnout výsledky jednotlivých zástupců našeho Kraje.

H10

Aleš Krčil

V této kategorii jsme měli jedno z velkých želízek v ohni, a to přeborníka Moravy a Slezska  Aleše 
Krčila (TJ Jiskra Humpolec). Aleš sice prohrál hned v prvním kole, avšak poté bojoval jako lev a když se tak 
říkajíc zadařilo, předváděl velice pěkné šachy. Bohužel nedotáhl do konce jasně vyhrané pozice v 6. a 8. 
kole, na druhou stranu v 9. kole jsme mohli být rádi za remízu. V součtu je z toho 5 bodů a pěkné 9. místo. 
Aleš  má nesporně velký  talent,  pokud na sobě  bude i  nadále  pracovat  s takovým zaujetím a  chutí  jako 
doposud, věřím, že brzy bude na MČR bojovat o medaile!

http://www.chess-svetla.cz/data/zaverecna_zprava.doc


H12

David Mičulka Vít Kratochvíl

Druhý náš Mistr Moravy a Slezska pro rok 2008 David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) odehrál 
dobrý turnaj, rozhodně přesvědčil o tom, že již nasbíral mnoho šachových zkušeností a poznatků. Nicméně 
soupeři nedarovali nic zadarmo, z čehož vzniklo hned šest nerozhodných výsledků. Rozhodující partií byl 
duel 6. kola s Jakubem Půlpánem, kde David po dobré přípravě bohužel nedokázal dotáhnout do vítězného 
konce skvěle rozehranou partii. I přesto však nelze brát Davidův zisk 5 bodů a 10. místo jako neúspěch, je 
však třeba zapracovat na repertoáru zahájení a technice uplatňování rozhodující převahy.

Na Vítu Kratochvílovi (TJ Náměšť nad Oslavou) byla v úvodních kolech znát určitá nervozita z jeho 
prvního mistrovství,  nicméně po třech kolech nabyl  mnohem větší jistotu a začal předvádět to, co v něm 
skutečně je. V posledním kole sice prohrál s vítězem této kategorie Pavelkem, ale to vůbec nevadí. 4½ bodů 
a 15. místo je pěkný výsledek, se kterým jsem já osobně spokojený. Na druhou stranu věřím, že má Víťa na 
víc a že na dalším mistrovství to bude minimálně první desítka! Důležité je zmínit fakt, že David i Víťa 
mohou hrát stejnou kategorii ještě i příští rok.

H14

              
 Štěpán Seidl      Rudolf Zezula  Petr Walek

Štěpán Seidl (Sokol Bedřichov) rozhodně potvrdil, že ve své kategorii patří k republikové špičce. 
Předváděl neuvěřitelně nápadité  šachy,  je veliká škoda, že v 7.  kole neporazil  pozdějšího vítěze Rubeše, 
kterého ve střední  hře  jednoznačně  přehrál.  Navíc  v posledním kole  po výborné přípravě černými  zcela 



suverénně porazil celkově druhého Bujnoška! 4. místo je nakonec solidní výsledek, bodový zisk 5½ bodů už 
není tak skvělý, nicméně jak jsem již uvedl výše, při troše dobré vůle mohl Štěpán klidně bojovat o zlatou 
medaili!

Rudolf Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou) jistě nebude na letošní mistrovství vzpomínat v dobrém, 
tento turnaj se mu prostě nevydařil. 3½ /4 bílými je naprosto super, avšak 0/5 černými je prostě katastrofální 
výsledek… Pro mě jako trenéra je to poněkud zvláštní,  Ruda má bezesporu talent a skvělý taktický cit a 
postřeh, nicméně musí se naučit během partie lidově řečeno „sedět na rukou“. Na všechny prohry bude třeba 
se do hloubky podívat, poněvadž minimálně ve dvou z těchto partií stál Ruda ze zahájení v podstatě jasně na 
výhru.

Pro Petra Walka (TJ Spartak Třebíč) byl tento turnaj především neocenitelnou zkušeností, získal sice 
pouze 1,5 bodu a poslední 24. místo, ale to u Petra vůbec není to podstatné. Jeho partie jasně naznačily dvě 
zásadní věci, které Petr musí intenzivně trénovat: taktiku (neboť většinu partií dobře založil,  ale nakonec 
většinou  právě  kvůli  nějakému  taktickému  přehlédnutí  prohrál)  a  spotřebu  času,  jeho  časové  tísně  jsou 
doslova infarktovou záležitostí! Mít při dnešním tempu o hodinu horší čas než soupeř (!) prostě není možné.

H16

Antonín Seidl Martin Jána

Antonín Seidl (Sokol Bedřichov) se v silné konkurenci nejstarší kategorie v žádném případě neztratil, 
ba právě naopak. Většina jeho soupeřů byla teoreticky podle ELA silnější, i přesto však dokázal v sedmi 
kolech získat 4,5 bodu, čímž se dokonce propracoval na dosah medailím! Bohužel prohry v závěrečných 
dvou kolech jej srazily trochu níž, přesto je konečné 11. místo krásný výsledek a pro mě osobně příjemné 
překvapení letošního mistrovství!

Martin Škoda musel bohužel svou účast na poslední chvíli odřeknout (byl dlouho nemocný, a tak ho 
nepustili ze školy), zastoupil jej  Martin Jána  (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), pro kterého podobně jako pro 
Petra bylo mistrovství zvláště obrovskou zkušeností. Nakonec nasbíral 2 body za 4 remízy, což stačilo na 23. 
místo.  Martin  má  možnost  zahrát  si  MČR ještě  i  příští  rok,  pokud  bude  intenzivně  trénovat,  tak  jsem 
přesvědčen, že to příště bude o poznání lepší.



D12

                
     Simona Suchomelová    Nicola Creweová   Eliška Suková

Simona Suchomelová (TJ Jiskra Havlíčkův Brod) potvrdila  svůj  loňský výsledek,  5½ bodů a  6. 
místo je rozhodně krásný výsledek. Nicola Creweová (TJ Jiskra Humpolec) svými 4 body a 15. místem také 
úplně nezklamala, i když to rozhodně mohlo být i lepší. Eliška Suková (TJ Jiskra Humpolec) bojovala, jak 
se dalo, ale na víc než 2 body a 21. místo to tentokrát nestačilo. Pro všechny tři holky platí jedno a to samé: 
taktika,  taktika,  taktika!  Většina  jejích  partií  se  rozhodla  hrubými  chybami,  které  je  potřeba  maximálně 
eliminovat. Jinak tam minimálně u Simony rozhodně šachový potenciál je.    

D14

Anna Krejčí

Anna Krejčí (TJ Jiskra Humpolec) si přijela do Koutů především zahrát pro radost, jinak ale 0 bodů a 
22. místo je zcela oprávněné. Anně viditelně chybí základní šachový výcvik, hrubé chyby v jejím podání by 
se hodily spíše do kategorie D10. Avšak abych jenom nekritizoval, v některých soubojích to chvíli vypadalo 
na slušně založenou partii…:)



D16

Jitka Košutová

Jitka Košutová (TJ Náměšť nad Oslavou) založila  své partie  především pod heslem neprohrát a 
neudělat chybu, což se jí až na jednu výjimku podařilo. Celkový výsledek 4,5 bodů a 15. místo je pro Jitku 
krásný  výsledek,  vždyť  v několika  partiích  dokázala  udržet  nerozhodný  výsledek  s ELOvě  mnohem 
silnějšími a zkušenějšími soupeřkami. A to včetně velmi cenné remízy v posledním kole s třetí nasazenou 
Kájou Němcovou!

Jak celkově hodnotit letošní mistrovství? Sice nikdo z našich největších želízek nedosáhl na cenné 
kovy (nepočítáme-li  Štěpánovou pomyslnou bramborovou medaili),  rozhodně však nelze toto mistrovství 
brát vyloženě jako neúspěšné. Čtyři naši talenti (Simona, Aleš, David a Štěpán) se umístili v první desítce 
své  kategorie,  k čemuž  by  se  klidně  dalo  započítat  i  Tondovo 11.  místo.  Pro  mě  osobně  byl  jediným 
vyloženě špatným výsledkem Rudův výkon, nicméně jak už jsem napsal výše, jsem pevně přesvědčen, že to 
bylo pouze momentální zaváhání, které se bohužel dostavilo v pro Rudu nejméně vhodný okamžik, tj. právě 
na MČR. Příští rok to určitě bude lepší!

Kolo č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 CELKEM MÍSTO
Simona Suchomelová (D12) 1 0 0 1 1 0 1 1 ½ 5½ 6.
Nicole Creweová (D12) 0 0 1 0 1K 1 0 0 1 4 15.
Eliška Suková (D12) 1 0 0 0 0 1K 0 0 0 2 21.
Anna Krejčí (D14) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22.
Jitka Košutová (D16) ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1K ½ 4½ 15.
Aleš Krčil (H10) 0 1 1 0 1 0 1 ½ ½ 5 9.
David Mičulka (H12) ½ ½ 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 5 10.
Víťa Kratochvíl (H12) 0 0 ½ 1 1 1 ½ ½ 0 4½ 15.
Štěpán Seidl (H14) 1 ½ 0 1 ½ 1 0 ½ 1 5½ 4.
Ruda Zezula (H14) ½ 0 1 0 0 1 0 1 0 3½ 19.
Petr Walek (H14) 1 0 ½ 0 0 0 0 0 0 1½ 24.
Tonda Seidl (H16) 0 1 ½ ½ ½ 1 1 0 0 4½ 11.
Martin Jána (H16) 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 2 23.

Zpracoval: 

IM David Kaňovský
vedoucí KCTMŠ 2009



153) KP družstev mladších žáků
Výsledky KP družstev ml.žáků 2009
kraj Vysočina

Náměšť nad Oslavou, 28.3.2009

Sokol Bedřichov 4,0:2,0 TJ Náměšť nad Oslavou
1 Anežka Chlupáčková 4.VT 0-1 2.VT/1879 David Mičulka 1
2 Jan Straka 4.VT 0-1 2.VT/1706 Vít Kratochvíl 2
3 Richard Novotný HOST 2.VT/1562 1-0 3.VT/1302 Aleš Krčil HOST 3
4 Jakub Skořepa 3.VT/1302 1-0 4.VT Jana Kolínková 4
5 Tomáš Skořepa 4.VT 1-0 4.VT Martin Indrych 5
6 Ondřej Novotný 4.VT 1-0 5.VT Vojtěch Svoboda 6

TJ Náměšť nad Oslavou 2,0:4,0 Sokol Bedřichov
1 David Mičulka 2.VT/1879 1-0 4.VT Anežka Chlupáčková 1
2 Vít Kratochvíl 2.VT/1706 1-0 4.VT Jan Straka 2
3 Aleš Krčil HOST 3.VT/1302 0-1 2.VT/1562 Richard Novotný HOST 3
4 Jana Kolínková 4.VT 0-1 3.VT/1302 Jakub Skořepa 4
5 Martin Indrych 4.VT 0-1 4.VT Tomáš Skořepa 5
6 Vojtěch Svoboda 5.VT 0-1 4.VT Ondřej Novotný 6

Pořadí :
1. Sokol Bedřichov 8
2. TJ Náměšť nad Oslavou 4

Vítězné družstvo postupuje na MČR družstev mladších žáků 2008 v Sezemicích.

153 Náměšť mladší žáci



154) ZŠ Husova šestá na MČR škol v šachu
Na MČR škol 6.-9.tř. ve Štědroníně u Orlické přehrady hrála z každého kraje nejlepší dvě družstva. Žáci ZŠ Husova z Náměště nad 
Oslavou v sestavě David Mičulka, Tomáš Košut, Jitka Košutová a Martin Homola dosáhli výborného výsledku, když vybojovali 
celkové  6.místo.  Jitka  Košutová  získala  na  3.šachovnici  6,5  bodu.  Další  postupující  z  Vysočiny,  3.ZŠ  Pelhřimov,  obsadila 
27.místo. Podrobnosti na webu pořadatele http://www.chess-svetla.cz/index.php?cid=28

(MIČ)

154 na Zvíkově

154 ZŠ Husova 6. v ČR

http://www.chess-svetla.cz/index.php?cid=28


155) TŠN a Pobeskydí 2009
Ve  dnech  9.-13.4.  se  ve  Frýdku-Místku  uskutečnil  již  30.ročník  mezinárodních  Turnajů  šachových  nadějí  (TŠN)  a 
Pobeskydí. Festivalu celkem 9 turnajů pro mládež i pro hráče bez rozdílu věku se zúčastnilo celkem 17 hráčů z Vysočiny (z 
toho více než polovina ze Sokola Bedřichov), což je velmi potěšitelné číslo. 

Ve 3 kategoriích mládeže měl náš kraj celkem 9 zastoupení, nejlepších výsledků dosáhli v kategorii HD8 17.Vojtěch Kříž, H10 
5.Aleš Krčil (jediné umístění zástupce Vysočiny v první desítce) a v H12 17.Vít Kratochvíl. Kategorie H12 byla silnější než H14!

Zkušenější mládežníci, junioři a trenéři  hráli ve 142-členném Open-turnaji (1/2 hráčů z ČR , druhá polovina ze Slovenska, Polska, 
Velké Británie, Francie, Německa a Ruska), kde dosáhl nejlepšího umístění z Vysočiny 21.Josef Kratochvíl, i umístění dalších 
juniorů z našeho kraje je slibné.

Umístění hráčů z Vysočiny :

HD8 : 17.Vojtěch Kříž (Humpolec), celkem 42 hráčů.

H10 : 5.Aleš Krčil (Humpolec), 32.Jan Straka, 38.Arnold Stanovský (oba Bedřichov).

H12 : 17.Vít Kratochvíl (Náměšť), 31.Jakub Skořepa, 32.Tomáš Skořepa (oba Bedřichov), 35.David Krčil (Humpolec), 41.Štěpán 
Chadim (Bedřichov).

Open  Pobeskydí  :  21.Josef  Kratochvíl (Třebíč),  43.Petr  Mičulka (Náměšť),  62.Tomáš  Mouryc,  69.Antonín  Seidl (oba 
Bedřichov),  73.Rudolf Zezula (Náměšť),  76.Martin Škoda,  106.Štěpán Seidl (oba Bedřichov),  111.David Mičulka (Náměšť), 
celkem 142 hráčů.

Tučně vyznačení hráči získali aspoň 50% bodů.
http://www.chess-results.com/tnr20055.aspx?art=1&rd=9&lan=1&turdet=YES&flag=30&m=-1&wi=1000

(MIČ)

155 Frymík v akci



156) Mladí šachisté se opět sešli v Šumné
vloženo: 22. 4. 2009 16:40, autor: DDM Šumná 

Memoriál Bohumila Nekuly 
V Šumné v minulých dnech proběhl za účasti mladých šachistů z jedenácti oddílů jižní Moravy a Vysočiny XVI. ročník šachového 
turnaje  -  Memoriálu  Bohumila  Nekuly v šachu  žáků.  Vyhlašovatelem turnaje  je  již  tradičně  Dům dětí  a  mládeže  Šumná ve 
spolupráci se ZŠ Šumná a OVŠS Znojmo. 

Význam soutěže podtrhuje i to, že jí byl i letos přiznán statut okresního přeboru žactva v šachu. Vítězem se stal Štěpán Seidl /TJ 
Sokol Bedřichov/, na druhém místě skončil Rudolf Zezula /TJ Náměšť nad Oslavou/, třetí místo pak obsadil David Mičulka /TJ 
Náměšť nad Oslavou/. Okresními přeborníky v šachu žactva byli vyhlášeni Štěpán Ševčík /ZŠ Vídeňská, Znojmo/,  Jakub Marek /
G a SOŠ pedag., Znojmo/, Michal Gross /ZŠ Vrbovec/, Martin Caha /G a SOŠ pedag., Znojmo/, Lucie Konvičková /G a SOŠ 
pedag., Znojmo/, Marie Kerhartová /ZŠ Vrbovec/ a Lýdie Hemalová /G a SOŠ pedag., Znojmo/. 

156 vítězové v Šumné

http://www.ct24.cz/autori/ddm-sumna/
http://www.ct24.cz/gallerywindow.php?at_id=52492&mm_id=81663


157) 1.liga shrnutí
1.liga družstev mladšího dorostu skupina JIH    ročník: 2008-2009

Konečné pořadí

Por. Tým 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MP3 PtsV
1 TRW Autoelektronika Vlašim * 3˝ 4 1˝ 2 3˝ 4˝ 6 4˝ 5˝ 5 5 27 39
2 ŠK Duras BVK Brno A 2˝ * 3˝ 3 4˝ 3 5˝ 4 5 6 5˝ 6 26 42
3 ŠK Smíchov - Praha A 2 2˝ * 4 4 2 5 3˝ 5˝ 3 5 6 22 37
4 TJ Náměšťnad Oslavou 4˝ 3 2 * 4˝ 3 5 3 2 5˝ 5 5 21 36
5 TJ Bohemians Praha 4 1˝ 2 1˝ * 2˝ 3 4 4 5 4 5˝ 19 28
6 ŠK Řevnice 2˝ 3 4 3 3˝ * 2 2˝ 5 4˝ 3 4 18 30
7 Biomedica Říčany B 1˝ ˝ 1 1 3 4 * 3 3˝ 4˝ 5 3˝ 17 21
8 ŠK Duras BVK Brno B 0 2 2˝ 3 2 3˝ 3 * 3 4 5 4˝ 15 26

9 ŠO DKV České Budějovice 1
˝ 1 ˝ 4 2 1 2˝ 3 * 3 3 5˝ 9 18

10 Biomedica Říčany C ˝ 0 3 ˝ 1 1˝ 1˝ 2 3 * 4 4 8 17
11 DDM Praha 6 A 1 ˝ 1 1 2 3 1 1 3 2 * 3˝ 5 15
12 ŠACHklub Tábor 1 0 0 1 ˝ 2 2˝ 1˝ ˝ 2 2˝ * 0 7

3. TJ Náměšťnad Oslavou (21 MP3/36 
PtsV)            
                

Šach. Jméno Rtg FED 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body Part. % Rtg-
Ř

1 Zezula Rudolf 1886 CZE 1 ˝ 1 ˝ 1 1 0 1 1 ˝ 1 8˝ 11 77,3 1582
2 Mičulka David 1607 CZE 1 0 0 ˝ ˝ 0 0 0 1 1 ˝ 4˝ 11 40,9 1520
3 Walek Petr 1489 CZE ˝ 1 1 0 1 0 ˝ 0 1 1 1 7 11 63,6 1500
5 Kratochvíl Vít 1554 CZE 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 1 7 11 63,6 1335
6 Košut Tomáš 1395 CZE 0 0 ˝ 1 1 1 1 1 1 1 1 8˝ 11 77,3 1368
 Košutová Jitka 1250 CZE 1 ˝ 1 0 ˝ 1 ˝ 0 1 1 ˝ 7 11 63,6 1276



157 mladší dorost TJ Náměšť nad Oslavou

158) simultánky s Evou Kulovanou a Vlastimilem Hortem
Výsledek simultánek na ŠFV
WGM Eva Kulovaná s 20 soupeři dosáhla výsledku: + 12, = 5, - 3, porazit Evu se podařilo nejmladším účastníkům simultánky 
Nicol Creweové, Aleši Krčilovi ( oba z Jiskry Humpolec) a Tomáši Mrazíkovi z Velkého Meziříčí. Proti GM Vlastimilu Hortovi 
zasedlo 11 nejlepších dorostenců Vysočiny, ale porazit naši šachovou legendu se nepodařilo nikomu.Remizovat se podařilo Aleši 
Krčilovi  z  Jiskry Humpolec,  Martinu Štukheilovi  ze SB Světlá  n/Sáz.a  Josefu Kratochvílovi  z  Caissy Třebíč.  Mistr  přidal  k 
simultánce i více než dvouhodinové vyprávění s besedou, které se zúčastnil hojný počet zájemců.
01-05-2009 21:09:33 Václav Paulík

158 WGM Eva Kulovaná

http://www.kssv.cz/index.php?page=


158 GM Vlastimil Hort

159) Václav Paulík: Šachový festival Vysočiny 2009 úspěšný
10.5.2009 15:44 Milan Pilař Rubrika: Šachy Komentářů 0

Šachový festival Vysočiny 2009 vyvrcholil v sobotu 9. května v Havlíčkově Brodě závěrečnými boji na šachovnicích. Pořadatelé 
jsou s jeho průběhem spokojeni.

Po devět dní se mohli příznivci šachu nejen z Vysočiny setkávat v havlíčkobrodském hotelu Slunce jak program několika turnajů, 
tak také doprovodných akcí.

"Naše pozvání přijali i šachisté z partnerských měst Brixenu a Spišské Nové Vsi. Uskutečnila se exhibice Vlastimila Horta s 
Filipem Valou, nejlepším hráčem Jiskry Havlíčkův Brod a řada dalších akcí.
Mezinárodního šachové turnaje FIDE OPEN Vysočina, který byl současně i Krajským přeborem Vysočiny mužů, žen a juniorů na 
rok 2009 se zúčastnilo 53 šachistů.
Vítězství i titul krajského přeborníka si odnesl Zdeněk Hába z týmu Gordic Jihlava s 5,5 body, druhé místo obsadil Jan Bartoš z 
SK Litoměřice, třetí Vladimír Karlík ze Slávie Kroměříž a čtvrtý Michael Sader ze SK Brixen.
Juniorskými přeborníky Vysočiny se stali Štěpán Seidl ze Sokola Bedřichov a Simona Suchomelová z Jiskry Havlíčkův Brod," 
udělal výčet Václav Paulík, ředitel festivalu.

http://www.vysocina-news.cz/magazin/sport/sachy/
http://www.vysocina-news.cz/redakce/milan-pilar/
http://www.vysocina-news.cz/data/32466/preface/full.jpg
http://www.vysocina-news.cz/data/32466/images/full/hort-simultanka.JPG


Simultánka Vlastimila Horta, foto: Václav Paulík

Bleskového třináctikolového turnaje Blesk Vysočina se zúčastnilo 58 šachistů. "Zvítězil mistr FIDE Vladimír Karlík ze Slávie 
Kroměříž s deset body před Romanem Vinczem z Gordic Jihlava a WGM Evou Kulovanou. Čtvrté místo obsadil Filip Vala z 
Jiskry Havlíčkův Brod," dodal Václav Paulík.

Vyvrcholením Šachový festival Vysočiny 2009 byla Velká cena Havlíčkova Brodu mládeže do šestnácti let, turnaj v rapid šachu 
se zúčastnilo 84 mladých šachistů ve věku od šesti do šestnácti let. "Po celodenním zápolení zvítězil Martin Škoda ze Sokola 
Bedřichov s plným počtem sedm bodů. Na druhém a třetím místě se umístili v celkovém pořadí jeho oddíloví kolegové Štěpán a 
Antonín Seidlovi se šesti body," uzavřel ředitel turnaje.

Výsledky jednotlivých kategorií 

Dívky 
D8 Lucie Ambrožová z ŠK Svitavy
D10 Lada Doležalová ze Šachklubu Tábor
D12 Simona Suchomelová z Jiskry Havlíčkův Brod
D14 Anna Doláková ze ŠK Svitavy
D16 Lucie Katrincová ze Sokola Bedřichov

Chlapci
H8 Erik Martínek z DDM Jihlava
H10 Benedikt Hofírek ŠK Práče u Brna
H12 David Mičulka z TJ Náměště nad Oslavou
H14 Štěpán Seidl ze Sokola Bedřichov
H16 Martin Škoda Sokol Bedřichov

Podrobné výsledky na www.fv09.kssv.cz.

159 vítězové H12

160) Na MČR družstev starších žáků Náměšť ve druhé desítce
O posledním květnovém víkendu se uskutečnil již 47.ročník šachových Zaječic, hraných v Seči jako MČR družstev starších 
žáků. 

Mezi celkem 44 družstvy bojovalo i  družstvo TJ Náměšť nad Oslavou, letos v sestavě hodně oslabené o Rudu Zezulu,  který 
nemohl jet. Družstvo hrálo v sestavě (od 1.šachovnice) : David Mičulka, Petr Walek, Tomáš Košut, Vít Kratochvíl, Jana Kolínková 
a Daniel Kolínek, což je mladé družstvo, které tuto soutěž může hrát ve stejné sestavě ještě 2 roky. To jsou dva důvody, proč 
nemohly být ambice příliš vysoké. 

http://www.fv09.kssv.cz/


Náměšť  měla  vyrovnané  družstvo,  které  získávalo  zkušenosti.  Nejvíce  bodů  získal  Víťa  Kratochvíl  na  4.desce  –  6,5  bodu, 
sourozenci Kolínkovi - Jana i Daniel - si na 5. a 6.šachovnici oba uhráli 3.výkonnostní třídu. Družstvo se nakonec umístilo na 
slušném 19.místě.

(MIČ)

160 družstvo starších žáků

161) O pohár starosty města dobrého vína
Již  počtvrté  se  v Hustopečích  uskutečnil  skvělý  turnaj  v rapid  šachu.  Tentokrát  byl  omezen  počet  účastníků  na  150. 
Zúčastnilo  se  20  mezinárodních  velmistrů,  4  mezinárodní  velmistryně  a  celá  řada dalších  špičkových  šachistů  z  ČR, 
Slovenska, Maďarska a několik jednotlivců z jiných států. Kromě sportovní roviny má turnaj i úroveň společenskou : hráči 
s mezinárodními tituly jsou po turnaji zváni do vinných sklepů na společenský večer.

Tohoto superturnaje se stejně jako v minulých letech zúčastnili hráči z Náměště. Zahráli si velmi silný turnaj a spolu se sbíráním 
zkušeností připravili svým silným soupeřům několik nemilých překvapení. Rudolf Zezula a Petr Mičulka získali 3,5 bodu, David 
Mičulka 3 body a Vítek Kratochvíl 2 body. Již jen účastnit se takového turnaje byl pro všechny zážitek. Tři náměšťští žáci navíc 
získali hodnotné ceny v kategorii do 15 let, protože plná desetina všech hráčů ještě nemá občanský průkaz. Všichni dospělí dostali 
kromě publikací o městě též kvalitní vína, pro nejlepší byl připraven bohatý cenový fond. Vítěz – hráč světové špičky Sergej 
Movsesjan – získal kromě poháru,  archivních vín a 10 000 Kč ještě diamant v hodnotě 30 000 Kč. Starosta Hustopečí – sám 
výborný šachista – neskrýval spokojenost. Během několika let z nového turnaje udělal věhlasnou událost., na kterou se sjíždějí ti 
nejlepší. Zaslouženou pozornost si vybudovala i u zástupců tisku a televize.

(MIČ)



161 Ruda, David a Víťa v Hustopečích

162) MČR družstev mladších žáků 2009 s výbornými individuálními 
výkony hráčů z Náměště
Ve dnech 12.-14.června se v Sezemicích uskutečnilo MČR družstev mladších žáků. Náměšťští hráči hráli tentokrát jako 
hosté – David Mičulka hrál na 1.šachovnici za Slavii Orlovou A a Vít Kratochvíl taky na 1.šachovnici za Slavii Orlovou B, 
takže oba si zahráli proti nejlepším hráčům do 12 let.

Oba náměšťáci dosáhli výrazných individuálních výsledků. David Mičulka uhrál vynikajících 8 bodů z 9 partií, oddílový kamarád 
Vít Kratochvíl výborných 4,5 bodu, když porazil i mistra ČR do 12 let. Výborně hrál i náš host Aleš Krčil z  Humpolce, tentokrát 
na 2.šachovnici za Šachklub Tábor.

(MIČ)



162 v pátém kole hráli Víťa a David proti sobě

162 Aleš s talismany

163) Pardubický fenomén
Jubilejní 20.ročník Czech Open v Pardubicích, největší festival šachu, bridže a her na světě přišel pozdravit i prezident Václav 
Klaus. Letos se festivalu ve dnech 16.7.-2.8. zúčastnilo celkem 5092 hráčů z 50 zemí světa. 

Utkali se ve 130 turnajích (šachy, bridž, go, scrabble, mariáš, poker, Magic, piškvorky, dáma, Rubikova kostka, backgammon, 
Zatre,  Mankalova  hra,  luštění  křížovek,  sudoku,  kakuro,  Gamecon  a  mnoho jiných).  Největší  -  šachové  části  festivalu  -  se 
zúčastnilo 2915 hráčů ze 45 zemí světa. 

Náměšťští  šachisté  se  letos  v Pardubicích  zúčastnili  dvou  turnajů  :  Mistrovství  ČR  4-členných  družstev  ve  dnech  16.-19.7. 
v sestavě Petr Mičulka, Rudolf Zezula, David Mičulka a Vít Kratochvíl se postarali o největší překvapení 1.kola, když porazili 



Havířov.  Věkový průměr  našeho  družstva  20,5  roku  je  matoucí  :  klukům s věkem 14,  11  a  11  let  jej  „kazí“  1.šachovnice. 
(mimochodem : díky neustále rostoucí výkonnosti náměšťských žáků už v příštím roce bude hrát 1.šachovnici některý z jmenované 
trojice  talentů).  Po  Havířovu  jsme si  zahráli  s později  bronzovým  Hradcem Králové  v sestavě  s 2  mezinárodními  mistry a  2 
kandidáty mistra a po celý turnaj jsme se pohybovali kolem poloviny startovního pole. Radostným zjištěním bylo, že žáci zle 
zatápěli mnohem starším, zkušenějším a teoreticky silnějším soupeřům, a získávali i jejich cenné „skalpy“. 

Víťa a David hráli pak ve dnech 25.7.-1.8. jeden z hlavních turnajů festivalu a ani v něm se nelekli svých zkušených soupeřů.

K shrnutí  letní  aktivity  náměšťských  šachistů  je  třeba  dodat,  že  v srpnu  hráli  Ruda  a  Víťa  turnaj  v Olomouci,  Víťa  byl 
nejaktivnějším, když začátkem července stihl hrál v Klatovech a koncem srpna se chystá na další týdenní turnaj do Starého Města. 
Společným znakem všech těchto turnajů jsou tito 3 talentovaní chlapci,  týdenní turnaje bez rozdílu věku, soupeři  o 1-2 třídy 
silnější, o 5-60 let starší a vysoká úspěšnost každého z kluků kolem 50 % možných bodů. 

Kromě turnajů se v létě koná celá řada šachových táborů, z nichž posledního, našeho krajského pod vedením mezinárodního mistra 
Davida Kaňovského, se v Jedově zúčastní asi 30 mladých šachistů.

(MIČ)

163 družstvo Náměště



164) MČR juniorů v rapid šachu
V dramatickém závěru posledního kola, před televizními kamerami a v přímém on-line přenosu se vítězem a mistrem ČR v rapid 

šachu juniorů (do 20 let) hraném 5.-6.9.2009 v Havlíčkově Brodě stal Tomáš Pecha z BŠŠ Frýdek-Místek se ziskem 7,5 
bodů z 9 partií, když o jeho prvenství rozhodlo pomocné hodnocení před druhým Vojtěchem Strakou z OAZA Praha a 
třetím Tadeášem Kriebelem z MSA Dolní Benešov.  Loňský vítěz Vojtěch Zwardoň z Jakl Karviná s 5,5 body obsadil 21. 
místo. 

Skvěle si mezi 101 účastníky vedli mladíci z TJ Náměšť nad Oslavou, čtrnáctiletý Rudolf Zezula a jedenáctiletý David 
Mičulka, oba získali 6 bodů a obsadili 17. a 18. místo (a oba tak skončili před loňským mistrem ČR juniorů). Další 
11-letý reprezentant Náměště, Víťa Kratochvíl, držel po 5.kole 14.místo, pak přidal jen 1 remízu a nakonec z toho 
bylo s 4,5 body „až“ 44.místo, což je stále mezi až o 9 let staršími nejlepšími juniory ČR hodně výborné. Čtvrtý 
zástupce Náměště, Tomáš Košut, hrál taktéž výborně, uhrál 4 body a 67.místo.

Konečné pořadí:
St.č. Jméno ELO Oddíl Body TB1 TB2 
1 Pecha Tomáš 2241 BŠŠ Frýdek-Místek 7,5 42,5 55,0 
2 Straka Vojtěch 2036 SK Oaza Praha 7,5 42,0 54,0 
3 Kriebel Tadeáš 2176 MSA Dolní Benešov 7,5 39,0 51,0 
4 Rakús Pavel 2112 MSA Dolní Benešov 7 40,5 51,5 
5 Cuhra Martin 2177 QCC České Budějovice 7 40,0 51,5 
6 Kracík Tomáš 2112 Šach.škola Panda Rychnov 7 38,0 48,5 
7 Olšarová Karolína 2250 SK Slavia Orlová 6,5 37,5 48,0 
8 Baláček Tadeáš 2121 Sokol Kolín 6,5 37,0 47,5 
9 Postupa Martin 2024 ŠK Joly Lysá nad Labem 6,5 34,0 43,5 
10 Kratochvíl Josef 2222 ŠK Caissa Třebíč 6 40,5 52,0 
11 Pùlpán Jakub 1907 2222 ŠK Polabiny 6 39,5 50,0 
12 Seidl Štěpán 1983 Sokol Bedřichov 6 39,5 50,0 
13 Kosek Marek 2017 ŠK Vysoké Mýto 6 38,5 50,0 
14 Schmalz Michal 2019 Sokol Buštěhrad 6 37,0 48,0 
15 Suchánek Miroslav 2103 MSA Dolní Benešov 6 35,5 46,5 
16 Vala Filip 2065 TJ Jiskra Havlíčkův Brod 6 35,0 46,0 
17 Zezula Rudolf 1938 TJ Náměšť nad Oslavou 6 35,0 44,5 
18 Mičulka David 1811 TJ Náměšť nad Oslavou 6 34,5 43,5 
19 Novosadová Kristýna 2060 BŠŠ Frýdek-Místek 5,5 39,5 51,5 
20 Fojtù Jan 2091 TJ Tour. Biomedica Říčany 5,5 39,0 49,5 
21 atd. 101 účastníků kompletní výsledky 

V soutěži čtyřčlenných družstev získalo přebornický titul Mistra ČR přesvědčivě a zaslouženě družstvo MSA Dolní Benešov. O 
pořadí na druhém až šestém místě rozhodlo až pomocné hodnocení, což svědčí o velké vyrovnanosti družstev. Stříbro obhájili  
chlapci z QCC České Budějovice, 3. ŠŠ Panda Rychnov n/Kněžnou, 4. Sokol Bedřichov, 5. TJ Náměšť n/Oslavou, 6. Biomedica 
Říčany "A", všichni 20,5 bodů. 7. místo obsadila Jiskra Havlíčkův Brod "A" - loňský vítěz s 20 body. Celkem bylo hodnoceno 18 
družstev. Družstvo Náměště ve složení Rudolf Zezula, David Mičulka, Vít Kratochvíl a Tomáš Košut bylo velmi blízko stříbrných 
medailí z MČR juniorských družstev v rapid šachu !

Konečné pořadí družstev:
St.č. Jméno ELO 
1 MSA Dolní Benešov 24,5 
2 QCC České Budějovice 20,5 
3 ŠŠ Panda Rychnov 20,5 
4 Sokol Bedřichov 20,5 
5 TJ Náměšť n.Osl. 20,5 
6 Biomedica Říčany A 20,5 
7 Jiskra Havl.Brod A 20 
8 TJ Sokol Údlice 20 

http://chess-results.com/tnr25086.aspx?art=1&rd=9&lan=5&m=-1&wi=1000


9 SK Děčín 20 
10 ŠK Vysoké Mýto 19 
18 kompletní výsledky 

Oživením nedělního rána a celého dopoledne byla přítomnost ČT, včetně natáčení pořadu "V šachu" za účasti GM Vlastimila 
Jansy, který komentoval on-line vysílané partie na předních deskách.

(MIČ)

164 David 18. a Ruda 17. místo

164 Náměšť 5. místo

http://www.mcr09jun.kssv.cz/druzstva.xls


165) Vysočina úspěšná na MČR mládeže v rapid šachu
Zatímco loni měla Vysočina jednoho zástupce v první desítce pořadí (mistrem ČR v kategorii H10 se v roce 2008 stal David 
Mičulka), letos si naši zástupci vezou ještě lepší, ba dosud nejlepší výsledek na této soutěži. Velkého úspěchu dosáhlo hned 
několik  talentů  :  Štěpán  Seidl  se  stal  mistrem  ČR  v kategorii  H14,  Aleš  Krčil  získal  bronz  v kategorii  H10,  Simona 
Suchomelová čtvrté místo v kategorii  D12 a David Mičulka šesté místo v kategorii  H12. Kromě zmíněné čtveřice se na 
pódium, kde byly  pouze 1.šachovnice všech kategorií, dostal i Ruda Zezula v H14, během mistrovství  bylo možné vidět 
Vysočinu zastoupenou na pódiu i najednou ve všech chlapeckých kategoriích! Vysočina se nakonec v medailovém pořadí 
umístila na skvělém 3.místě v rámci krajů ČR. Všichni mladí reprezentanti našeho kraje zasluhují velký obdiv.

Mistrovství  ČR mládeže v rapid šachu se konalo 12.-13.září  2009 v Hradci  Králové,  celkem 179 nadějných  hráčů  si 
z krajských přeborů vybojovalo postup a soutěžili v celkem 6 kategoriích – zvlášť hoši a dívky do 10, 12 a 14 let. Pořadatelé 
představili některé zajímavé nápady, nepříjemným překvapením naopak byla špatná informovanost, neboť na určitý standard (on-
line  přenos  partií  na internet,  průběžné informace  o výsledcích  a  nasazení  po každém kole jak na  internetu,  tak vyvěšování 
výsledků v hracím sále) jsou šachisté při podobných akcích zvyklí.

Vysočina  měla  celkem  8  postoupivších.  V nejmladší  dívčí  kategorii  D10  startovala  dvě  děvčata  z Humpolce,  Anna 
Nekolová (8.nasazená) a Radka Kvášová (13.nasazená). Děvčata sbírala zkušenosti z vrcholné soutěže a bodový zisk 3 body, resp. 
2,5 body stačil jen na 20. a 23.místo. Děvčata jistě nabyté zkušenosti uplatní v dalších turnajích. Zkušenosti  z loňského MČR 
uplatnila Simona Suchomelová z Havlíčkova Brodu (9.nasazená). Turnaj se jí vydařil a 5 bodů jí stačilo na vynikající 4.místo 
v kategorii D12.

V chlapeckých kategoriích měla Vysočina 5 nadějných hráčů.V nejstarší kategorii do 14 let Štěpán Seidl ukázal, že vyzrál 
herně i psychicky a přestože byl až 8.nasazený, probojoval se až na pódium. Nejen, že se tam udržel až do konce mistrovství, ale 
svou výtečnou hrou si vytvořil  náskok a závěrečné dvě remízy mu stačily na 7,5 bodu a zisk titulu mistra ČR v rapid šachu 
v kategorii H14, což je vynikající úspěch! Kromě poháru, medaile, diplomu a věcné ceny obdržel i žluté tričko pro mistry ČR - 
výborný nápad pořadatelů. Ve stejné kategorii hrající Rudolf Zezula (12.nasazený) se po raketovém úvodu 3 ze 3 ocitl na pódiu, 
v dalších partiích proti favoritům se však na něm neudržel a nakonec skončil s 5 body na 13.místě, což je velmi solidní výsledek.

Vít Kratochvíl byl 6.nasazeným v kategorii H12. Na rozdíl od vynikajících výkonů v letních turnajích se mu tentokrát 
nedařilo a skončil se 4,5 body v polovině startovního pole. Na příštích turnajích si malý nezdar jistě vynahradí. David Mičulka byl 
ve  stejné  kategorii  osmým nasazeným.  Po úvodní  nečekané  prohře  se brzy dostal  do  špičky a  přestože  nezopakoval  loňský 
závěrečný finiš, bojoval v posledním kole o bronz. Nevyšlo to a musel se s 5,5 body spokojit s celkovým 6.místem. David ale 
stejně jako Víťa i Simona mohou stejnou kategorii hrát i v příštím roce a svůj výsledek si budou chtít vylepšit.

Aleš Krčil z Humpolce byl 9.nasazeným v nejmladší chlapecké kategorii H10. Kdo sleduje vývoj talentů na Vysočině, 
očekával od Aleše stejně jako od ostatních chlapců útok na vysoké příčky. Aleš přání vrchovatě naplnil, když s bojovným srdcem 
získal 6,5 bodu a po vynikajícím výkonu vybojoval bronzovou medaili !

Umístění zástupců Vysočiny na MČR v rapid šachu (Hradec Králové 12.-13.9.2009) :
H 14 : 1.Štěpán Seidl (Sokol Bedřichov) 7,5 bodů / 9 partií, 13.Rudolf Zezula (TJ Náměšť nad Oslavou) 5, celkem 41 hráčů
H 12 : 6.David Mičulka 5,5, 20.Vít Kratochvíl (oba TJ Náměšť nad Oslavou) 4,5, celkem 39 hráčů
H 10 : 3.Aleš Krčil (Jiskra Humpolec) 6,5, celkem 38 hráčů
D 12 : 4.Simona Suchomelová (Jiskra Havlíčkův Brod) 5, celkem 14 hráček.
D 10 : 20.Anna Nekolová 3, 23.Radka Kvášová 2,5 (obě Humpolec), celkem 23 hráček

(MIČ)



165 Vysočina na prvních šachovnicích: vzadu H14 Štěpán Seidl – Kraus, uprostřed H12 Macháň – David Mičulka, vpředu H10 
Marek – Aleš Krčil

166) Chesslady v Táboře
Dne 19.září 2009 se v příjemném prostředí táborského hotelu Relax u Drsů uskutečnil další ročník turnaje dívek a žen do 25 let – 
Chesslady. Mezi 17 šachistkami nejen svou hrou, ale také svým půvabem a vystupováním zabodovala náměšťská Jitka Košutová, 
když mezi 17 šachistkami vybojovala krásné 4.místo v absolutním pořadí.

(MIČ)
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167) KCMTŠ 2009-6 – Otradice 24. – 28. září 2009
Šesté letošní soustředění se uskutečnilo ve dnech 24. - 28. září uprostřed malebné přírody v malé vesničce Otradice u Náměště nad 
Oslavou. Toto soustředění bylo koncipováno pro nejsilnější hráče Vysočiny + 1-2 potvané talenty z jiných krajů. Soustředění se 
nakonec zúčastnilo 12 nadějí, z toho 4 z Vysočiny, 2 z Moravskoslezského kraje, 2 z Jihomoravského kraje, 2 z Pardubického kraje 
a po 1 z krajů Olomouckého a Jihočeského. Kompletní seznam účastníků si můžete prohlédnout zde.
 
Trenérské osazenstvo bylo tentokrát trojčlenné, kromě mé maličkosti přijali pozvání velezkušení trenéři IM Richard Biolek a IM 
Pavel Šimáček. IM Biolek hned na první večer připravil takový malý test, kde si každý mohl vyzkoušet své taktické schopnosti. 
Jeho hlávní tématickou náplní pak byla Grunfeldova indická, "Šimi" neboli IM Šimáček se věnoval tématu Tora, tora, tora!, tedy 
Útoku na krále, a já jsem své přednášky rozdělil na tři části, a to koncovky věž+pěšec/střelec, Dvojice střelců ve střední hře a 
Paulsenova sicilská s b3 + vybrané partie Michaela Adamse. 

Mimošachový program byl vylněn zvláště sportovním vyžitím a deskovými či karetními hrami. Počasí nám skutečně vyšlo, celou 
dobu bylo prakticky letní počasí, a tak se děti skoro pořád proháněly venku, nejčastěji u fotbalu a vybíjené. Večer, protože už 
venku přestávalo být vidět, se program přesunul dovnitř, kde se prostřídali všemožné hry jako např. Agricola, Osadníci z Katanu, 
Bang!, Aktivity, Cesta kolem světa za 80 dní, Osel a vůl apod. A samozřejmě i na blicky, dvojičky, mincovky, gorodky a podobné 
věci se našel čas. Nejmenší kluci dokonce sehráli exhibiční turnaj/zápas "O mistra světa svého pokoje"!:)
 
Pro  mě  osobně  bylo  toto  soustředění  po  stránce  organizační  letos  rozhodně  nejnáročnější,  ale  zároveň  si  troufám  říct 
nejvydařenější. Já jsem si ho opravdu maximálně užil a jsem pevně přesvědčen o tom, že děti rovněž!

dejf721
Skupina A: 
Jaroslav Bureš 
Petr Čižinský 
Tereza Olšarová 
Karolína Olšarová 
Antonín Seidl 
Štěpán Seidl 
Rudolf Zezula

Skupina B: 
Martin Blahynka 
Adam Dvořák 
Jana Maříková 
David Mičulka 
Jakub Půlpán



167 Davidova skupina

168) Šachový tábor Jed Off 2009 - Závěrečná zpráva
Ve dnech 22. - 30 srpna se v turistické základně v Jedově u Náměště nad Oslavou uskutečnil již třetí letní šachový tábor jakožto 
součást KCTMŠ. Letos se jej zúčastnilo rekordních 27 dětí, o které se staralo téměř 10 vedoucích. Seznam zúčastněných dětí můžete 
nalézt zde.
 
Dopoledne probíhal šachový program. Každý vedoucí měl připravené trochu jiné téma. Já jsem se zaměřil na techniku hry, Evča na 
pěšcové a věžové koncovky, Míša na jednu zajímavou variantu ve hře dvou jezdců, Pepa na tvorbu Vasilije Ivančuka, Karel pro 
změnu  na  partie  Alexandra  Morozeviče  atd.  Všechny  přednášky  pak  navíc  děti  dostaly  na  přiloženém  DVDčku.  
Hned úvodní večer proběhlo představení všech účastníků tábora a poté draft do celotáborové soutěže. Ta probíhala vždy odpoledne po 
poledním klidu,  předposlední  den  navíc  i  dopoledne  jakožto  soutěž  dvojiček.  Po  úporném boji  se  vítězem celotáborovky stalo 
družstvo Pět kliků stačí, drahoušku pod Slávkovým vedením. Těsně za nimi skončil tým Ve jménu Škody, který vedli Míša s Jájou, 
a na bronzový stupínek vystoupali Tonytáňa a 6 Pepíků, jejichž náčelníky byli Táňa s Pepou. Nepopulární "brambora" letos zbyla na 
Drinking Team, vedený dvěma Amazonkami Evičkou a Aničkou.

Po večeři vždy následoval program po oddílech, ten si vytvářeli sami oddíloví vedoucí a já jsem do něj v podstatě nijak nezasahoval. 
Večerka byla ustanovena na 22:00, pouze poslední dva večery byla prodloužená. Předposlední z důvodu konání táboráku a poslední 
prostě  proto,  že poslední  večer  vždy bývá  prodloužená  večerka…:)  Uskutečnily  se rovněž  dvě noční  hry,  vždy za krásné  noci 
osvětlené tísicemi hvězd.
 
Poslední večer  proběhlo vyhlášení  celotáborovky,  oddílovek a tak trochu smutné loučení.  Každý účastník obdržel  alespoň jeden 
diplom na památku,  k  tomu nějaké ty sladkosti  a  v  neděli  pak ještě  balíček  na cestu.  DVDčko s  fotkami,  videami z  divadel  a 
šachovými materiály jsme všem rozeslali poštou dodatečně během dalšího týdne.  Pouze celodenní výlet  se letos neuskutečnil  (k 
radosti prakticky všech dětí i vedoucích…:)); celý týden bylo nádherné počasí, jenom v sobotu, kdy byl celodenní výlet v plánu, 
muselo celý den pršet! No ale i tady se náhradní program samozřejmě našel.
 
Máme tedy za sebou další ročník jedofského šachování. Pevně věřím, že se všem dětem i vedoucím líbil a že si jej všichni do sytosti  
užili. Věřím, že s většinou zúčastněných se ve zdraví shledáme opět za rok!
 
David Dejf Kaňovský

hlavní vedoucí šachového tábora Jed Off 2009
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169) Odehrána první 3 kola 1.ligy mladšího dorostu
Mladé šachové naděje zahájily nový ročník 1.ligy mladšího dorostu. Náměšťské družstvo se v 1.kole utkalo s týmem z Tábora, který 
je mnohem silnější než loni. Přesto proběhl zápas až nečekaně hladce a náměšťští vysoko zvítězili. V druhém zápase se jim postavil 
tým z Českých Budějovic, kterým nejlepší hráči odrostli věkem a vypadá to, že budou mít starost o udržení v soutěži. I tento zápas se 
odehrával plně v režii Náměště a skončil ještě vyšším vítězstvím. 

V důležitém duelu 3.kola se zápas v Brně proti místnímu Durasu zprvu nevyvíjel příznivě. Daniel na 6.šachovnici podlehl mnohem 
silnějšímu soupeři a ostatní partie nedávaly přehnaně optimistické naděje. S postupem času se projevila příprava Davida Kaňovského, 
který poradil Rudovi a Tomášovi méně obehranou gambitovou variantu, a Tomáš tak dovedl partii se svým silným soupeřem 
spolehlivě k remíze a Rudův soupeř spotřeboval při hledání nejlepších tahů tolik času, že prohrál překročením časového limitu. Stejná 
událost se stala i v Davidově partii, který z mírně horší pozice vybudoval mírně lepší, ale jak se soupeřova pozice zhoršovala, ten 
taktéž potřeboval k „udržení kroku“ času čím dál více, až došlo ke spadnutí praporku. Tak došlo k příznivému obratu stavu 0 : 1 na 
2,5 : 1,5 ve prospěch Náměště a hostující posila Náměště – několikanásobná mistryně ČR ve své věkové kategorii Jana Maříková 
z Veselí nad Lužnicí – otočila pozici s pěšcem méně ve svůj prospěch, což mělo rozhodující vliv na výsledek zápasu. Víťa prokázal 
bojovnost, když z pozice s pěšcem a později i kvalitou méně vykřesal praktické šance. Ve chvíli, kdy již byl rozhodnutý stav 3,5 : 1,5 
pro Náměšť, nevyužil vynucení věčného šachu a tím remízy v partii, ale bojoval o výhru. Strunu ale přepnul a po porážce byl celkový 
výsledek upraven na nejtěsnější výhru Náměště 3,5 : 2,5. 

Je třeba dodat, že šlo o velmi těžký zápas a výhra nad Brnem byla dosažena s využitím nesporné hráčské síly družstva, a k tomu 
úžasné trpělivosti, vytrvalosti a vůle po vítězství. Přálo nám i sportovní štěstí.

1.2 Jméno TJ Náměšť nad Oslavou 4,5 – 1,5 Jméno ŠACHklub SIMOPT 
Tábor

1 Z Zezula Rudolf 1938 1 : 0 Z Šourek Martin 1724
2 Z,H Maříková Jana 1898 0,5:0,5 Z,H Otradovec Luboš 1894
3 Z Mičulka David 1811 1 : 0 Z Bednář Matěj 1361
4 Z Kratochvíl Vít 1839 1 : 0 Z Knotek Petr 1250
5 Z Košut Tomáš 1623 1 : 0  Sovadina Michael 1286
6  Kolínek Daniel 1250 0 : 1  Vlach Daniel 1250

2.1 Jméno QCC České Budějovice 1 - 5 Jméno TJ Náměšť nad Oslavou
1 Z Punčochář Michal 1250 0 : 1 Z Zezula Rudolf 1938
2  Dušek Vladimír 1250 0 : 1 Z Mičulka David 1811
3  Jana Miroslav 1100 0 : 1 Z Kratochvíl Vít 1839
4 Z Nuc Kryštof 1250 0 : 1 H Walek Petr 1619
5 Z Dušek Miloslav 1100 0 : 1 Z Košut Tomáš 1623
6  Havelka Jonáš 1250 1 : 0  Kolínková Jana 1250

3.6 ŠK Duras BVK Brno A 2,5 – 3,5 TJ Náměšť nad Oslavou
1 Z Sedlář Vít 1880 0 : 1 Z Zezula Rudolf 1938
2 Z Strnad Ondřej 1744 0 : 1 Z,H Maříková Jana 1898
3 Z,C Hájek Lukáš 1595 0 : 1 Z Mičulka David 1811
4 Z Zavadilová Karolína 1737 1 : 0 Z Kratochvíl Vít 1839
5 Z Weber Tomáš 1657 ˝ : ˝ Z Košut Tomáš 1623
6 Z Boček Tadeáš 1628 1 : 0  Kolínek Daniel 1250

Tabulka po 3. kole

Poř. Tým Z + = - B V S
1 Biomedica Říčany A 3 3 0 0 9 13 15,5
2 TJ Bohemians Praha 3 3 0 0 9 13 14,5
3 TJ Náměšť nad Oslavou 3 3 0 0 9 12 13,0
4 ŠK Duras BVK Brno A 3 2 0 1 6 10 12,0
5 Jiskra Havlíčkův Brod 3 2 0 1 6   7   9,5
6 Biomedica Říčany B 3 2 0 1 6   6   8,0
7 Spartak Vlašim B 3 1 0 2 3   7   9,0
8 ŠACHklub SIMOPT Tábor 3 1 0 2 3   7   8,5
9 Jiskra Humpolec 3 1 0 2 3   6   7,5

10 ŠK Smíchov - Praha A 3 0 0 3 0   4   4,5
11 Biomedica Říčany C 3 0 0 3 0   3   3,5
12 QCC České Budějovice 3 0 0 3 0   2   2,5

(MIČ)
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169 1.liga mladšího dorostu

170) Mistrovství Moravy a Slezska mládeže pro rok 2009:
Tři medaile pro TJ Náměšť nad Oslavou!

Skvělým úspěchem dopadlo letošní MMaS nejen pro celou Vysočinu (4 medaile + 7 postupových míst na MČR mládeže 
2010), ale zvláště pro Náměšťáky, kteří dokázali ze čtyřčlenné výpravy přivézt tři medaile, čímž se podle zisku medailí Náměšť stala 
druhým nejúspěšnějším oddílem hned za největším šachovým centrem mládeže v ČR – Beskydskou šachovou školou Frýdek-Místek!

  Kategorii do 12 let, kterou hrálo 58 mladých šachistů, naprosto suverénně ovládli Víťa Kratochvíl a David Mičulka. Víťa 
ztratil jediný půlbod právě v souboji s Davidem (kde se bojovalo až do holých králů! Partie se dohrávala jako poslední, všichni ostatní 
hráči už byli dávno na večeři), David pak ještě jeden půlbod s prvním nasazeným Dvořákem. Jejich bodové zisky 8,5, resp. 8 bodů 
jsou fantastické, nikdo jiný ani v ostatních kategoriích nic podobného nedokázal!

V kategorii do 14 let se mezi 45 soutěžícími prezentoval  Tomáš Košut, který měl v prvních sedmi kolech zápis tvořený 
pouze jedničkami a nulami, remízy neznal. V osmém kole sehrál dlouhou a napínavou partii s prvním nasazeným Paláškem, ve které 
byl  v závěru velmi blízko zisku celého bodu, díky kterému by se v posledním kole mohl poprat  dokonce o postup. Partie  však 
skončila remízou a na Tomášovi to zjevně zanechalo neblahé následky, protože v posledním kole prohrál prakticky v deseti tazích, 
což ho odsunulo až na 25. místo. Za svůj bojovný výkon a přístup k partiím si ovšem zaslouží uznání.

Mezi  40  chlapci  do  16  let  nás  zastupoval  Rudolf  Zezula.  Ruda  stejně  jako  pozdější  vítěz  Štěpán  Seidl  z Bedřichova 
odstartoval skvěle: 3,5/4 (po vzájemné bojovné remíze ve 4. kole, skončili chvíli před Víťou s Davidem), pak ovšem trochu polevil a 
měl v několika partiích namále. Naštěstí většinu z nich udržel a v posledním kole dokázal rychle zvítězit,  což mu zajistilo nejen 
postup, ale nakonec i pěknou bronzovou medaili.

Dění na nejlepších 2-3 šachovnicích každé kategorie bylo možno on-line (v reálném čase) sledovat na internetu. Fanoušci 
náměšťských talentů si této vymoženosti mohli užít do sytosti, protože Víťa, David i Ruda na elektronických on-line šachovnicích 
odehráli téměř všechny partie mistrovství. 

Náměšťští šachisté se na letošním MMaS předvedli v tom nejlepším světle a pevně věřím, že stejně bojovné výkony podají i 
na MČR mládeže, které se uskuteční v březnu příštího roku v Koutech nad Desnou (Tomáš si tam zahraje alespoň OPEN turnaj). 

Poděkování patří rovněž vedoucímu náměšťské výpravy Ing. Petru Mičulkovi, který se o kluky po celou dobu vzorně staral 
a maximálně je povzbuzoval k těm nejlepším výkonům.

IM David Dejf Kaňovský
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170 Medailisté z letošního šampionátu, zleva: Vít Kratochvíl, šéftrenér KCTMŠ
IM David Kaňovský, David Mičulka, Rudolf Zezula a Štěpán Seidl.

170 A ještě jednou, tentokrát přípitek všech čtyř vítězů.

170 příprava na další kolo
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171) V 1.lize mladšího dorostu Náměšť stále beze ztráty
28.listopadu odehráli náměšťští mladí šachisté v Humpolci své zápasy 4. a 5.kola 1.ligy.

Dopoledne  nastoupili  proti  domácímu týmu,  oslabeného o neúčast  svého hráče  na 1.šachovnici.  Celkem rychle  byl  stav 5:0 ve 
prospěch Náměště, vzdoroval jen Aleš Krčil, nedávný bronzový medailista MČR do 10 let v rapid šachu, loňský mistr Moravy do 10 
let, velký talent, hostující za Náměšť v družstvu mladších žáků, a navíc velký kamarád svého soupeře. David nakonec partii dovedl po 
hezké oběti k vítězství a dovršil tak domácím až příliš krutou prohru.

Po obědě je čekal silnější soupeř, na 3.-6.šachovnici jsou sice hráči bez ELO, ale rychle se zlepšují a v lednu jim už vyjde. Např. 
Simona Suchomelová byla na nedávném MČR v rapid šachu 4. v kategorii dívek do 12 let.  Uklidnění přinesla rychlá vítězství Rudy 
na 1. a Davida na 2.šachovnici. Oba soupeře nemilosrdně „přejeli“ a mají z dosud sehraných partií 1.ligy vynikající bilanci : 5 bodů 
z 5 partií. Jana hrála zbytečně rychle a překvapivě prohrála, ale duch týmu zabral opět a Tomáš s Petrem dovedli své partie k výhrám, 
čímž zajistili vítězství Náměště. V poslední dohrávané partii Víťa neprorazil útokem a stále se lepšící soupeř snížil na konečných 4:2 
pro Náměšť.

Náměšť zvládla i další zápasy výborně a tak se začíná mluvit o tom, že vítěz (jen jeden) postoupí do Extraligy dorostu a že by Náměšť 
mohla využít své šance. Přestože naše hodně mladé družstvo hraje většinou proti starším soupeřům, mají z nás již teď soupeři velký 
respekt. Je třeba ale zdolat další a další postupné stupínky, další dvoukolo se hraje na konci ledna. Snad bude Náměšť pokračovat 
v úspěšném tažení !

4.4 Jméno Jiskra Humpolec 0 – 6 Jméno TJ Náměšť nad Oslavou
1 Z Strádal Pavel 1447 0 : 1 Z Zezula Rudolf 1938
2 Z Krčil Aleš 1529 0 : 1 Z Mičulka David 1811
3 Z Creweová Nicole 1250 0 : 1 Z Kratochvíl Vít 1839
4  Krčil Tomáš 1250 0 : 1 H Walek Petr 1619
5  Jiroušek Tomáš 1312 0 : 1 Z Košut Tomáš 1623
6  Nekolová Anna 1100 0 : 1  Kolínková Jana 1250

5.4 Jméno TJ Náměšť nad Oslavou 4 – 2 Jméno Jiskra Havlíčkův Brod
1 Z Zezula Rudolf 1938 1 : 0 Z Kaser Jiří 1679
2 Z Mičulka David 1811 1 : 0 Z Šimon Adam 1656
3 Z Kratochvíl Vít 1839 0 : 1 Z,H Sýkora Michal 1250
4 H Walek Petr 1619 1 : 0 Z Veselý Vít 1250
5 Z Košut Tomáš 1623 1 : 0 Z Suchomelová Simona 1250
6  Kolínková Jana 1250 0 : 1 Z Suchomel Jan 1100

Tabulka po 5. kole

Poř. Tým Z + = - B V S
1 Biomedica Říčany A 5 5 0 0 15 22 26,0
2 TJ Náměšť nad Oslavou 5 5 0 0 15 22 23,0
3 ŠK Duras BVK Brno A 5 4 0 1 12 19 22,0
4 TJ Bohemians Praha 5 4 0 1 12 16 19,5
5 Spartak Vlašim B 5 3 0 2   9 15 19,0
6 Biomedica Říčany B 5 3 0 2   9 13 16,0
7 ŠACHklub SIMOPT Tábor 5 2 0 3   6 12 15,0
8 Jiskra Havlíčkův Brod 5 2 0 3   6 10 13,5
9 Jiskra Humpolec 5 1 0 4   3   6   7,5

10 QCC České Budějovice 5 1 0 4   3   6   7,0
11 Biomedica Říčany C 5 0 0 5   0   5   6,0
12 ŠK Smíchov - Praha A 5 0 0 5   0   4   5,5

(MIČ)
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172) Pribináček ovládli Náměšťáci
7.prosince byl v rámci oslav 100 let šachu na Vysočině uspořádán v Přibyslavi turnaj Pribináček, určený pro žáky do 14 let. Celkem 
57 dětí z Vysočiny, ale i z Brna, si během dne mezi partiemi pochutnávali na pribináčcích a dalších mléčných výrobcích od sponzora. 

Turnaje hraného rapid tempem 2x15 minut na partii se zúčastnili i dva 11-letí členové TJ Náměšť nad Oslavou, kteří spolu s 10-letým 
humpoleckým talentem, hrajícím jako host též za Náměšť v družstvu mladších žáků, ovládli celý turnaj a zaslouženě obsadili stupně 
vítězů.

Celkové  pořadí  :  1.Vít  Kratochvíl  6,5  bodu,  2.David  Mičulka  5,5  (oba  –  TJ  Náměšť  nad  Oslavou),  3.Aleš  Krčil  5,5  (Jiskra 
Humpolec), celkem 57 hráčů do 14 let.

(MIČ)

172 Pribináček – nejlepší trojice

173) Polofinále MČR juniorů
Ve dnech 6.-12.12. se v Přibyslavi hrálo MČR juniorek a polofinále MČR juniorů. Z republikové špičky hráčů a hráček chyběla pouze 
šestice juniorů, kteří mají z loňského MČR přímý postup do finále. Z TJ Náměšť nad Oslavou získávali zkušenosti Víťa Kratochvíl a 
David Mičulka. Ač oba teprve 11-letí, podle svého ELO hodnocení byli nasazeni jako 67. a 69. z celkem 92 startujících. Hrál se jeden 
společný turnaj pro juniory i juniorky švýcarským systémem na 9 kol, v úterý a čtvrtek se hrála 2 kola, v ostatní dny po 1 partii.

Víťa se nezalekl  svých  mnohem starších soupeřů a  po solidním výkonu dosáhl 4 bodů, což stačilo  na pozici  odpovídající  jeho 
nasazení na startu, 67.místu.

Davidovi se podařilo porazit jednoho z favoritů a jeho výhra v 5.kole nad dalším silným hráčem byla v rámci 46 partií, odehraných 
v tom kole, vyhodnocena jako nejlepší. Dosáhl taktéž 4 bodů a celkového 54.místa, což je výborný výsledek.

Oba kluci hráli výborně a získané zkušenosti jistě využijí ke svému dalšímu výkonnostnímu růstu.
(MIČ)
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174) Kroužek šachu v DDM – přijďte mezi nás !
15.prosince jsme měli poslední kroužek v roce 2009. Sehráli jsme dva turnaje : Začátečníci Filip, Vojta a Adélka hráli s hodinami 
2x20 minut na partii. Hodiny měli spíš na to, aby si zvykli po tahu mačkat hodiny tak, jak je to u všech turnajů. Ten časový limit ani 
zdaleka nevyčerpali. 

 Pořadí : 1.Filip 1,5, 2.Vojta 1,0, 3.Adélka 0,5 bodu.

 Druhý turnaj hráli pokročilí - až na 1 výjimku krajští přeborníci ve svých věkových kategoriích, takže šlo o velmi silný turnaj. Aby 
byla legrace, házel si každý hráč před každou partií speciální kostkou od 1 do 12. Čísla od 1 do 6 znamenala počet minut pro daného 
hráče na danou partii, u čísel 7-12 se dostal počet minut po vydělení 2, např.při hození čísla 9 měl hráč na partii 4 minuty a 30 sekund. 
Využili jsme troje digitální šachové hodiny, nedávno pořízené do DDM.

 Pořadí : 1.David 5, 2.Víťa 4, 3.Jitka 3, 4.-6. Jana, Tomáš a Daniel po 1 bodu. Dětem se házení kostkou líbilo, nejméně se hrálo s 2  
minutami jednoho hráče, což si hodil vícekrát myslím Tomáš, 1 minuta myslím náhodou vůbec nepadla.

 Všichni měli postaráno o pitný režim, zásobu vitamínů a nakonec je čekala sladká odměna v podobě výrobků z kakaových bobů. Tři 
nachystané ceny pro třebíčáky (kteří bohužel nedorazili) jsme losovali opět hodem kostkou a dostali je ti, kteří hodili nejvíce.

Přeji všem příjemné prožití Vánoc a ať je příští rok 2010 ještě zase o něco lepší, než ten letošní !

Vedoucí kroužku šachu v DDM Petr Mičulka

174 šachový kroužek DDM
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175) Talent Cup vyhrál Vít Kratochvíl z Náměště
V největším  hotelu  Moravskoslezských  Beskyd,  hotelu  Petr  Bezruč  v Malenovicích  pod  Lysou  horou,  se  před  vánoci 
uskutečnil 3.ročník Talent Cupu. V turnaji A pro šachové naděje do 11 let měla Náměšť dvojí zastoupení – první dva hráče 
nedávného Mistrovství Moravy a Slezska do 12 let, Víta Kratochvíla a Davida Mičulku. Kromě soupeřů z českých zemí se 
utkali i s mladými Poláky a Slováky v čele s mistrem Evropské unie Viktorem Gažíkem. 

Ten byl  také prvním přemožitelem Davida.  Ovšem v dalším kole jej  „pomstil“  Víťa,  který se  rozjel  ve  fantastické  formě.  Oba 
náměšťáci hráli celý turnaj na předních on-line šachovnicích, a tak mohli jejich boje v přímém čase sledovat na internetu jejich rodiče, 
trenéři i fanoušci. Spolu se utkali v přímém souboji v 7.kole a opět dostali od trenéra příkaz bojovat naplno (žádná přátelská remíza, 
jak se často v podobných situacích děje). Na nedávném Mistrovství Moravy a Slezska si oba vysloužili uznání všech, když bojovali až 
do  vyčerpání  všech  možností  a  skončili  s holými  králi  v době,  kdy  hráči  všech  starších  věkových  kategorií  už  dávno skončili. 
Tentokrát rozjel ve výtečné formě hrající Víťa ve střední hře útok, kterému David podlehl. Víťa si tak ve vedení upevnil náskok, který 
se do konce turnaje zvýšil na nevídané 2 body ! Z 9 partií získal fantastických 8,5 bodu, zaslouženě suverénně zvítězil a připsal si 
velký úspěch. David v posledních 2 kolech jen remizoval a tak se tentokrát musel spokojit s „až“ 7.místem, přestože měl pomocné 
hodnocení nejvyšší ze všech a během turnaje to podle hry vypadalo, že by kluci mohli dovézt i medaile dvě.

Celkové pořadí Talent Cup, Malenovice 17.-20.12.2009 : 1.Vít Kratochvíl (TJ Náměšť nad Oslavou) 8,5, 2.Viktor Gažík (SK) 6,5, 
3.Piotr Klimek (POL) 6,5, 7.David Mičulka (TJ Náměšť nad Oslavou) 5,5, celkem 34 hráčů.

Ve volném čase kluci dosytnosti využívali bobování u hotelu, hotelový slaný bazén, biliár, ping-pong a užívali si mrazivé idylky.
(MIČ)

175 vítězové Talent Cupu : zleva 1.Vít Kratochvíl, 2.Viktor Gažík, 3.Piotr Klimek
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176) Krajský přebor v bleskovém šachu
Na Štěpána se ve Žďáru nad Sázavou hrál tradiční bleskový turnaj o krajského přeborníka v bleskovém šachu. Z Náměště 
jsme vyrazili dva Mičulkovi (David a Petr) ještě ve vánoční náladě. Ve Velkém Meziříčí jsme přibrali bratry Kratochvílovy, 
Vítka, který hraje za TJ Náměšť nad Oslavou a Pepu, který je nyní členem Caissa Třebíč. 

V hotelu Hajčman se sešlo 54 ambiciózních šachistů všech věkových kategorií včetně mladé dámy, velmistryně Evy Kulované, která 
ještě před pár lety hrála za Náměšť. Hrálo se švýcarským systémem na 19 kol. Na jednotlivé partie měl každý ze soupeřů po 5 
minutách, takže tahy lítaly jako blesky a myšlenky, plány a kombinace spolu se strategií se střetávaly tak rychle, aby byla každá partie 
do 10 minut rozhodnutá.

Pepa Kratochvíl  byl  ještě rozehrán z nedávného MČR v bleskové hře v Praze, kde v kategorii  juniorů obsadil vynikající  4.místo. 
Jedenáctileté Víťu a Davida k bleskové hře moc nepouštíme, příliš mladé hráče může svádět toto rychlé tempo hry k povrchnosti. Ani 
já již bleskové partie skoro nehraji, mám větší radost z hlubších myšlenek a dlouhých partií. 

Ale již je zahájeno. Na to, jak jsem dlouho nehrál „bleskovky“, mi to jde dobře, už jsem porazil několik favoritů, včetně Pepy, až Eva 
mě zastavila. Ani mlaďoši se dospěláků vůbec nezalekli a sbírají cenné výhry. Po obědě se mi zdá, že v druhé polovině turnaje jdou 
kombinace a plány stále dobře. Z našeho auta se udála ještě 2 derby – porazil jsem Víťu, ale je vidět, že se zlepšuje mílovými kroky, a 
nikdo to s ním nebude mít lehké. Víťa porazil Davida. (Před turnajem jsme se na bleskové tempo doma připravovali a David porážel 
zase mne). 

A jak to všechno dopadlo ? WGM Eva Kulovaná (Jihlava) zvítězila, druhý a třetí byli nadějní junioři Filip Vala z Havl.Brodu a Pepa 
Kratochvíl z Třebíče. V posledním kole se přede mne dostal na 4.místo Karel Vašut ze Žďáru a já, který jsem byl až 18.nasazený,  
jsem skončil na 5.místě. Víťa Kratochvíl skončil na vynikajícím 12.místě (30.nasazený) a David Mičulka (34.nasazený) na 22.místě 
z 54 hráčů. Myslím, že poslední letošní turnaj se nám po herní stránce i z hlediska výborných výsledků vydařil.

(MIČ)

176 souboj Pepa Kratochvíl – Petr Mičulka, za ním pozdější vítězka WGM Eva Kulovaná
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