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2019: 

458 O perníkovou chaloupku 

Zdravím všechny šachové příznivce, v první řadě děkuji všem za účast na dnešním turnaji. 
Počasí nám úplně nepřálo a mám velkou radost z toho, že se sešla skoro stovka účastníků. V 

příloze si dovoluji zaslat celkové výsledky dnešního turnaje (podrobné informace najdete na 

chess-results.com) a také pár fotografií. 

 

458 hrací sál v sokolovně  

 

458 velmi bohaté ceny sponzoroval hlavně Alfin-Trading 
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458 ředitel DDM Petr Krátký, hlavní sponzor Jan Zezula a hlavní rozhodčí Petr Mičulka 

Rád bych také poděkoval všem svým kolegům, kteří se na turnaji podíleli (organizace a 
rozhodčí Petr a David Mičulkovi, p. Paulenda, kolegyně z DDM) a zvláštní poděkování 
rodině Zezulových a jejich firmě ALFIN TRADING s.r.o. za organizační zajištění turnaje a za 
zajištění krásných cen pro všechny účastníky, dále šachovému oddílu TJ, Městu Náměšť nad 
Oslavou za celoroční podporu naší organizace. 

458 velký úspěch Jakuba Zezuly – 2. místo v H12 (5.místo do 16 let, z Vysočiny 2.) 
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Přeji vám příjemné zimní dny a nejpozději v dubnu se budu těšit na viděnou na dalším 
šachovém turnaji v Náměšti "O velikonočního beránka". 

S pozdravem Petr Krátký, DDM Náměšť nad Oslavou 

O perníkovou chaloupku 2019 starší    

        

Konečné pořadí      

        
Poř

. 

St.č
. 

Jméno Rtg 
FE

D 
Klub Body BH. 

1 2 Němec David 1923 CZE ŠK Kuřim, z.s. 6,0 34,5 

2 3 Hladký Tadeáš 1596 CZE Jezdci Jundrov 6,0 34,0 

3 1 Jun Rudolf 2298 CZE TJ CHS Chotěboř 6,0 33,5 

4 11 Kučera David 1450 CZE Gambit Jihlava 5,5 31,5 

5 25 Zezula Jakub 1256 CZE 
TJ+DDM Náměšť 
n/Oslavou 

5,5 30,5 

6 8 Vyhnálek Jan 1507 CZE TJ Spartak  Pelhřimov 5,0 31,0 

7 4 Vokoun Tomáš 1581 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 5,0 30,5 

  7 Zedníček Filip 1517 CZE Gambit Jihlava 5,0 30,5 

9 10 
Pejřimovská 
Viola Ruby 

1489 CZE TJ CHS Chotěboř 5,0 28,5 

10 6 Zeman Lukáš 1546 CZE TJ Spartak Vlašim 4,5 30,5 

11 5 Zelený Ondřej 1581 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 4,5 29,5 

12 19 Žaža Martin 1371 CZE Šachy Zastávka 4,5 28,0 

13 16 Ecler Matěj 1413 CZE TJ Spartak  Pelhřimov 4,5 27,5 

14 24 Sklář Petr 1259 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 4,5 26,5 

15 23 Němec Tomáš 1300 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 4,5 25,0 

16 34 Houška Dominik 1176 CZE 
TJ+DDM Náměšť 
n/Oslavou 

4,5 23,5 

17 15 Lang Šimon 1433 CZE 
Šachový klub Světlá nad 
Sázavou 

4,0 32,0 

18 13 Edr Michal 1440 CZE TJ Spartak  Pelhřimov 4,0 28,0 

19 9 Pečenka Petr 1495 CZE Šachy Zastávka 4,0 27,5 

20 14 
Pejřimovský 
Tadeáš Rubel 1435 CZE TJ CHS Chotěboř 4,0 26,5 

21 27 Šťávová Helena 1236 CZE 
TJ+DDM Náměšť 
n/Oslavou 

4,0 26,0 

22 33 Včela Martin 1185 CZE TJ CHS Chotěboř 4,0 25,0 

23 26 Zelenka Adam 1241 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 4,0 24,5 

24 35 Zvolánek Štěpán 1170 CZE TJ CHS Chotěboř 4,0 23,0 

25 37 Ležal Filip 1146 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 4,0 22,5 

26 28 Žaža David 1233 CZE Šachy Zastávka 4,0 22,5 

27 38 Moos Lukáš 1137 CZE Šachy Zastávka 4,0 19,5 

28 31 Pejcha Ivoš 1207 CZE Gambit Jihlava 3,5 27,5 

29 12 Šedý Matěj 1445 CZE Šachový klub Světlá nad 3,5 25,5 
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Sázavou 

30 32 Koumar Tomáš 1194 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3,5 23,5 

31 21 Houdek Ondřej 1344 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 3,5 22,0 

32 52 
Krupičková 
Pavla 

1000 CZE 
AŠSK Active - SVČ Žďár 
nad Sázavou 

3,5 17,5 

33 41 Spilka Kryštof 1068 CZE Gambit Jihlava 3,0 25,5 

34 39 Simajchl Adam 1093 CZE Spartak Velké Meziříčí 3,0 25,0 

35 18 Spilka Jáchym 1397 CZE Gambit Jihlava 3,0 25,0 

36 46 Satrapová Anna 1011 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3,0 24,0 

37 20 Jun Robert 1360 CZE TJ CHS Chotěboř 3,0 23,5 

38 29 
Součková 
Viktorie 

1231 CZE Spartak Velké Meziříčí 3,0 23,0 

39 40 Pfeffer Patrik 1080 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3,0 23,0 

40 22 Kocman Patrik 1338 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 3,0 22,0 

41 30 Vinopal Vít 1225 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 3,0 22,0 

42 42 Havelka Aleš 1061 CZE Gambit Jihlava 3,0 20,0 

43 57 Rybáček Martin 0 CZE Gambit Jihlava 3,0 17,5 

44 36 Žáček Michal 1163 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 26,5 

45 17 Fencl Vítek 1401 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 25,0 

46 58 Škarvada Štěpán 0 CZE ŠK Caissa Třebíč z.s. 2,5 21,5 

47 44 Hlaváč Tomáš 1033 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,5 21,0 

48 53 Guriča Václav 0 CZE TJ Jiskra Humpolec 2,0 25,0 

49 54 Horák David 0 CZE TJ Spartak  Pelhřimov 2,0 22,5 

50 43 Klaus Matyáš 1035 CZE Gambit Jihlava 2,0 20,0 

51 47 Vrzáková Adéla 1010 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,0 18,0 

52 55 Kubát Jakub 0 CZE TJ Jiskra Havlíčkův Brod 2,0 17,5 

53 51 
Krupičková 
Eliška 

1000 CZE 
AŠSK Active - SVČ Žďár 
nad Sázavou 

2,0 15,0 

54 45 
Slámová 
Karolína 

1029 CZE TJ Žďár nad Sázavou z.s. 1,5 20,0 

55 56 Křivská Eliška 0 CZE TJ CHS Chotěboř 1,5 12,5 

56 50 Holcman Matěj 1000 CZE DDM Jihlava 1,0 20,5 

57 49 Dufek Samuel 1000 CZE DDM Náměšť nad Oslavou 1,0 19,5 

58 48 Chrást František 1000 CZE 
AŠSK Active - SVČ Žďár 
nad Sázavou 

1,0 18,0 
 

 

 

 

podrobné výsledky jsou zde:  

starší: http://chess-results.com/tnr405590.aspx?lan=5&art=1 

mladší: http://chess-results.com/tnr405587.aspx?lan=5&art=1 

 

http://chess-results.com/tnr405590.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr405587.aspx?lan=5&art=1
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459 V Kutné Hoře jsme nevydolovali žádné body 

K zápasu 6. kola 2. ligy jsme vyjeli přes zasněženou Vysočinu do Polabské nížiny. Z města, 
ve kterém se ve středověku dolovalo stříbro, jsme přes veškerou snahu body nevykutali. 

V zahájení jsem si v 11. tahu sebral otráveného pěšce a neviděl jsem soupeřův zvedák. Již po 
necelých dvou hodinách hry jsem se vzdal ve 14. tahu a sehrál jsem tak nejkratší prohranou 
vážnou partii v životě. Partie pro pobavení zde: Daniel Keller - Petr Mičulka, 2. liga, Kutná 
Hora 13. 1. 2019: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 Dc7 4.Jc3 Jf6 5.0-0 d6 6.h3 g6 7.Ve1 Sd7 8.Jd5 

Jxd5 9.exd5 Jb4 10.Sxd7+ Dxd7 11.d4 Jxd5? 12.dxc5 dxc5 13.Je5 De6? 14.Jg4! 1-0. Vilém 
Feldvábl převedl partii do vyrovnané věžové koncovky, pak se dostal do trochu horší pozice, 
v ní ale udělal hrubou chybu – přehlédl mezitah – a musel se vzdát. Rudolf Richter získal ve 

střední hře pěšce, v přechodu do koncovky soupeř s ELO skoro o 500 bodů vyšším hru 
vyrovnal a remíza. David Mičulka měl mírně horší pozici, takže remíza byla možným 
maximem. U Pavla Dittricha pozice během partie nevybočila z rovnováhy a skončila korektní 
remízou. Prohráváme 1,5 : 3,5 a zbývající pozice dávají ještě nějakou šanci, i když malou, na 
zisk remízy. 

Vojta Mejzlík přešel do jezdcové koncovky s pěšcem méně, ale nepodařilo se ji zachránit. 
Julie Richterová obětovala pěšce a v pěkně vedené partii dostala soupeře pod tlak. Bohužel 
promeškala při dvou vazbách jedinečnou možnost vyhrát tahem 49.Vxf8+! a ve stále lepší 
pozici skončila partie remízou. Tomáš Mrazík stál trochu stísněně, ale postupně přešel 
k protiútoku. Partie šla zároveň do časové tísně, ve které Tomáš nenašel vítězné Df5. Pak 
mohla partie ještě skončit remízou, ale po zoufalém útoku jsme i v této partii odešli 
naprázdno. Nakonec jsme až nezaslouženě vysoko prohráli 2:6. Ve zbývajících kolech 
potřebujeme bodovat! 

(MIČ) 

460 LV v Třebíči 
Početná výprava dnes hrála v Třebíči další ročník Ligy Vysočiny. Výsledky po kategoriích 
zatím nemám, takže aspoň stručně o naší účasti a umístění v celkovém pořadí:  
 

V turnaji starších potvrdil výkonnostní vzestup, který se výrazněji projevil již na turnaji o 

perníkovou chaloupku, Jakub Zezula. Jako 16. nasazený podle ELO získal v turnaji starších 
do 16 let 7 bodů z 9 partií a umístil se v absolutním pořadí na nádherném 4. místě! Helena 
Šťávová se umístila 19., Markétě Šťávové se tolik nedařilo, Samuel Dufek uhrál cenné 3 
body. Původně přihlášený Dominik Houška se z důvodu onemocnění nezúčastnil.  
Výsledky starších (kategorie do 16, 14 a 12 let) zde: http://chess-

results.com/tnr410198.aspx?lan=5&art=1&rd=9  

 

V turnaji mladších se nejlépe dařilo Matěji Zezulovi (v absolutním pořadí 4.), Max Mičánek a 
Petr Hotový se umístili na 16. a 17. místě (ZŠ Valeč, od ledna začali chodit do kroužku v 
DDM Náměšť), 22. Lucie Šťávová, pocit z vyhrané partie na krajském turnaji a další 

http://chess-results.com/tnr410198.aspx?lan=5&art=1&rd=9
http://chess-results.com/tnr410198.aspx?lan=5&art=1&rd=9
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zkušenosti získali i Ondra Malý a Vítek Bělehrad. Výsledky mladších (kategorie do 10 a 8 let) 
zde: http://chess-results.com/tnr410195.aspx?lan=5&art=1&rd=9 

 

460 první v kategoriích Kuba a Markéta 

 

460 druzí v kategoriích Helena, Max a Lucie 

 

460 třetí v kategorii Petr 

http://chess-results.com/tnr410195.aspx?lan=5&art=1&rd=9
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461 Ani proti Kolínu jsme neuspěli 
V 7. kole 2. ligy jsme přivítali v domácím prostředí šachisty z Kolína. 

Ruda Richter hrál opět se soupeřem s ELO o 500 bodů vyšším, nevyřešil uspokojivě boj o 
centrum a následně hrozby na volném sloupci d a ve střední hře musel partii vzdát. Tomáš 
Mrazík si vypracoval útok po sloupci f a partii efektně zakončil obětí věže. Povzbudivá výhra! 
Pavel Dittrich přijal remízu ve střední hře v partii, ktará nevybočila z rovnováhy. David 
Mičulka poté, co otevřel sloupec f a soupeřův král zůstal v centru, získal velkou výhodu a stál 
pak na výhru. Místo jezdcem vzal na e6 věží, ani to ještě nevypouštělo výhru. Následně si 
nevybral ze dvou možností ten správný šach jezdcem a po zjednodušení se soupeř zachránil 
věčným šachem. Nečekaná ztráta půl bodu. Zatím 2:2 a to jsme mohli být ve vedení! 

Tentokrát jsem doplatil na snahu o aktivitu. Místo pasivního popotahování ve vyrovnané 
pozici jsem hru přiostřil a hra nabyla hodně forsírovaného charakteru. Můj odhad cílové 
pozice byl však optimističtější, než realita. V přechodu do koncovky jsem mohl zabránit 
proměně postouplého pěšce jen za cenu figury a tak prohráváme průběžně 2:3. Ruda Zezula 
sehrál vážnou partii po dlouhé době. Nevedl si špatně, ale přece jen měl soupeř určitou 
výhodu díky krytému volnému pěšci proti Rudově opožděnému pěšci. Ruda pak ovládl 
sloupec a, ale nedalo se toho využít k vážnější akci a když soupeř otevřel sloupec g a do útoku 
zapojil všechny figury, prohráváme už 2:4 a body se nám pomalu vzdalují. Julie Richterová 
přešla do vyrovnané koncovky a v ní začala soupeře přehrávat. Výměnou svého aktivního 
jezdce za soupeřova pasivního se hra vyrovnala. Vzápětí si ve věžovce sebrala pěšce navíc, 
ale pěšec soupeře s možností rychlého postupu do dámy měl větší váhu, potvrzenou 
postavením mostu. O výsledku zápasu je rozhodnuto a Víťa Kratochvíl může jedině zmírnit 
výši porážky. Proti svému soupeři, mezinárodnímu mistru, stál ještě ve střední hře vyrovnaně, 
ale při soupeřově pasivní hře získal Víťa po přechodu do čtyřvěžové koncovky velkou 
výhodu. Musel vymyslet plán k výhře, který postupně realizoval. Ale ani Víťovi nebylo 
dopřáno, aby partii dotáhl ke kýženému cíli. Nakonec mu výhra proklouzla mezi prsty až 
někde po 65. tahu a po 5 ½ hodinách hry ani on nebodoval naplno. 

Prohra 2,5 : 5,5 vypadá jednoznačně, ale v tomto zápase jsme ve více partiích nevyužili své 
šance. Nyní už je situace ohledně udržení se ve 2. lize kritická, snad konečně nastoupíme 
v top sestavě a začneme vyhrávat! 

(MIČ) 

462 Komentáře k 2.lize D na youtube 

o prozatímním průběhu 2. ligy D, kde kromě jiného jsou komentované partie od IM Petra 
Piska, Josefa Bednaříka a Michala Vávry. Video s povídáním a komentovanými partiemi z 2. 
ligy zde: https://www.youtube.com/watch?v=itjWWKfi01o&feature=share 

Je tam i několik komentovaných úryvků z partií náměšťáků: V čase cca 22:20-27:30 partie 

Maník - Kratochvíl, cca 37:15-40:25 Kastner - P.Mičulka, 54:30-57:50 Keller - P.Mičulka a 
1:07:00-1:07:50 Stehlík - Richter.  

https://www.youtube.com/watch?v=itjWWKfi01o&feature=share
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463 CHESS LADY 2019 minulostí  
 
V pátek 1. února 2019 v Táboře se hrál již 12. ročník šachového turnaje pro dívky pod 
názvem CHESS LADY. Všechny holky hrály společně, ale vyhlášení bylo dle ročníků 
rozděleno do 3 kategorií. Tempo turnaje bylo stanoveno 2x20min. + 5s/tah s počtem 7 
kol.  

Skupina "A" pro ročníky 1999 - 2003 - 7 hráček  
Skupina "B" pro ročníky 2004 - 2008 - 24 hráček  
Skupina "C" pro ročníky 2009 a mladší - 11. hráček.  
 

Na turnaj přijelo 42 dívek z cca 21 oddílů, což je opět rekordní účast. Stejně jako v 
předchozích letech byla účast ovlivněna chřipkovou epidemií, kdy přihlášené hráčky musely 
odříct účast. Hlavní favoritkou byla Sofie Přibylová, loňská vítězka. Na turnaj přijelo 10 
medailistek z MČR v rapidu 2018, v M-Čech a M-Moravy 2018. Řada hráček hraje extraligu 
ČR mládeže družstev nebo 1. ligu. Loňská vítězka Sofie prohrála ve 3. kole s Aničkou 
Vavřínkovou. Pak ale stále vyhrávala až se v posledním 7. kole střetla se suverénní Aničkou 
Tůmovou. Tato partie rozhodovala o vítězce turnaje.  
 

 
463 ChessLady 



10 

 

Turnaje se zúčastnily i sestry Šťávovy z TJ Náměšť na Oslavou. Turnaj, jak uvádějí 
pořadatelé, byl kvalitně obsazen. Z našich děvčat si nejlépe vedla Helena Šťávová, která by 
měla při výhře v partii posledního kola šanci zabojovat o medailové pozice ve skupině „B“. 
To se sice nepodařilo, ale i tak byl výkon Heleny velice pěkný a její hra začíná mít „náboj“. 
Ještě přidat více odvahy do aktivnější hry a úspěch by mohl být ještě blíže. Herní projev 
Markéty i Lucie se střídal s dobrým projevem a partií kdy přehlédnutí či zbytečná ztráta 
figury rozhodovaly partii. To je škoda obzvláště u Markéty, která měla v loňské sezoně tato 
„přehlédnutí figur, jednotažek…“ zvládnuté a nyní tuto nemoc opět chytla. Obzvláště pro 
mladší ve skupině „C“ byla dobrá zkušenost, ale i nevýhoda společného turnaje. Takto mohly 
poměřit síly s výrazně staršími dívkami ve skupině „A“ (16-20 let) které měly mnohem více 
turnajových zkušeností.  
 

Umístění děvčat podle kategorií.  
Skupina “A“:  
1. Anna Tůmová 7,0 bodů  
2. Blanka Brunová 5,0 bodů  
3. Sofie Přibylová 5,0 bodu  
….neměli jsme zastoupení.  
Skupina “B“:  
1. Anna Vavřínková 5,5 bodu  
2. Tereza Radmila Šulcová 5,0 bodů  
3. Martina Šťastná 5,0 bodů  
8. Helena Šťávová (TJ Náměšť) 4,0 body  
14. Markéta Šťávová (TJ Náměšť) 3,0 body  
Skupina “C“:  
1. Běta Kubátová 4,0 body  
2. Eva Nechvátalová 4,0 body  
3. Ema Kubátová 4,0 body  
9. Lucie Šťávová (TJ Náměšť) 2,0 body  
Celkové pořadí na odkazu na Chess-results  

http://chess-results.com/tnr406370.aspx?lan=5&art=1  

464 Náměšť vyhrála v Pardubicích proti favoritům 

 

464 klasický pohled při výjezdu na venkovní zápas v zimě… 

http://chess-results.com/tnr406370.aspx?lan=5&art=1
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Do konce 2. ligy zbývala 4 kola, když se předposlední družstvo průběžného pořadí 
odhodlalo zabodovat v Pardubicích s průběžně druhým týmem. 

 

464 ale máme s sebou věrného diváka – Pepa Žák byl naším devátým hráčem! 

 

464 hrací místnost ve 4. poschodí… 

Domácí Rapid Pardubice nastoupil s prvními sedmi hráči soupisky, jen na osmé šachovnici 
hrál výrazně slabší hráč – to znamenalo, že Ruda Richter hrál poprvé se soupeřem s ELO 

vyšším „jen“ o asi 100 bodů. Po sestavení 8 dvojic jsme byli ELOvě slabší na všech. Tomáš 
Mrazík dosáhl lepšího postavení, ale pozice zkušeného soupeře byla pevná. Když byla 
nabídnuta remíza, přijali jsme, protože vývoj partií na ostatních šachovnicích nevypadal na to, 
že hrají družstva z opačných konců tabulky. Všichni náměšťáci se vypjali k velkým výkonům. 

Teprve dvanáctiletý Ruda Richter si kvůli mnoha absencím hráčů základní sestavy ve 2. lize 
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zahrál už popáté a je třeba říct, že se s o 2 třídy silnějšími soupeři pere nebojácně. Soupeř sice 
ovládl sloupec d, ale nevytěžil z něj výhru. Ruda přešel do koncovky slabší o pěšce. Soupeř 
pak nevyužil možnosti postavit jezdce na opěrný bod, místo toho přešel do věžovky, kterou 
Ruda zkušeně zremizoval. Ruda Zezula nastoupil proti mladému talentovanému hráči, který 
má po této partii 6 bodů ze 7 partií a výkon přes 2400! Dlouho byla partie vyrovnaná. Soupeř 
zaútočil a kdyby Ruda ustoupil střelcem, hrálo by se dále. Vzal si ale otráveného pěšce a 
v dlouhé forsírované variantě počítal dále soupeř, takže nezbylo, než se vzdát. Prohráváme 
1:2.  

 

464 první výhrou „pozvedl prapor Náměště“ David 

David Mičulka si nechal hned v úvodu vyměnit dámy a svého soupeře začal pak přehrávat. 
Když se pozice přiostřila, počítal dále, než soupeř, který v závěru neviděl jedinou variantu, po 
které ještě mohl hrát horší pozici. Po soupeřově vzdání je vyrovnáno na 2:2. Patnáctiletá Julie 
Richterová zažívá velkou druholigovou školu, zatím odehrála všechny zápasy! Rozehrána 
byla Skandinávská hra, která přešla do Caro-Kannu. V dlouhém pozičním boji se postupně 
začal prosazovat domácí favorit a tak prohráváme 2:3. Ještě se ale hraje na 1., 2. a 4. 
šachovnici a momentální pozice nám dávají velkou šanci. 

 

464 masakr na krále v centru dotáhl Petr Walek do naší druhé výhry 
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Petr Walek hrál v této sezoně úplně poprvé a bylo vidět, že ani ve Švýcarsku šachově 
nezahálel. Sehrál pěknou partii na téma soupeřův král v centru a zaslouženě vyrovnal na 3:3. 
Už se hrají jen 2 partie. Víťa Kratochvíl hrál černými proti zkušenému mezinárodnímu mistru, 
který vystavil pevnou pozici. Přestože se Víťa snažil o iniciativu, z minimální výhody ve 
čtyřvěžové koncovce se více než remízu vydolovat nepodařilo.  

 

464 kapitán dotáhl po 5,5 hodinách hry za stavu 3,5:3,5 koncovku silou vůle do třetí výhry 

Byl jsem si vědom toho, že můj soupeř měl dosud 6 bodů ze 7 partií a perfo přes 2400. Tomu 
odpovídalo to, že po zahájení jsem stál bílými trochu hůře. Soupeř přehlédl tah 20.Jd4! s obětí 
dámy, poté ale správně protiobětoval svou a přešel do koncovky, ve které měl při 3 figurách 
na každé straně o pěšce méně, jednalo se ale o opozdilého pěšce a pozice byla v rovnováze. 
Jedinou šancí, jak ji hrát na výhru, jsem viděl ve vrácení pěšce a rozehrání figur. Ve vzniklé 
koncovce V+S:V+S (s nestejnobarevnými střelci) při 5 pěšcích na každé straně se následně 
hrála ještě skoro 50 tahů koncovka, ve které soupeř chyboval, nemohl pak vzít obětovanou 
věž a zbyl mu 1 pěšec proti dvěma. Přesto nebyl plán výhry jednoduchý. Soupeř měl šanci se 
zachránit, ale s ubývajícím časem se ukázalo, jak je těžké dlouhodobě bránit horší pozice. 
Nakonec jsem silou vůle dotáhl po 76 tazích a po téměř 5 ½ hodinách hry partii k výhře a po 
celkovém výsledku 4,5:3,5 si Náměšť veze domů velmi cenné 3 zápasové body!. 

Poslední 3 kola rozhodnou o dalším ligovém působení Náměště. Bude potřeba hrát 
v nejsilnější sestavě, spolu s potřebnou bojovností se můžeme udržet! 

(MIČ) 

465 O pohár města Světlá nad Sázavou 

 
V sobotu 16. února uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou mládežnický šachový turnaj 

„O pohár města Světlá nad Sázavou“. Hráli jsme v tanečním sále Společenského domu města 

Světlá nad Sázavou. Přihlášku do turnaje zaslalo 130 hráčů. Jelikož jsme počítali ještě s 

přihláškami na místě, připravili jsme šachovnice pro 150 hráčů. Přestože chřipková epidemie 

zabránila několika dětem v účasti, presentovali jsme nakonec 113 hráčů. Zúčastnili se hráči 
nejen z Kraje Vysočina, ale i z Pardubického kraje, Středočeského kraje a z Prahy. Turnaje se 
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mohli zúčastnit i neregistrovaní zájemci o šachovou hru. Celkem se zúčastnilo 25 hráčů, kteří 
nejsou registrovaní v Šachovém svazu ČR. Domácí Šachový klub reprezentovalo 12 hráčů a 

hráček. Nejmladším hráčem byl pětiletý Pavlík Brož z domácího ŠK Světlá nad Sázavou. 
 

Hráči byli rozděleni do dvou turnajů. V turnaji „mladších“ startovali hráči ročníku 2009 a 

mladší a byly vyhodnocovány kategorie chlapců do 10 let, dívek do 10 let, chlapců do 8 let a 

dívek do 8 let. V turnaji „starších“ startovali hráči ročníku 2003 a mladší. Zde byly 

vyhodnocovány kategorie chlapců do 16 let, dívek do 16 let, chlapců do 14 let, dívek do 14 

let, chlapců do 12 let a dívek do 12 let. V turnaji na osm kol měl každý z hráčů patnáct minut 
na partii plus 5 sekund na tah. 

Pořadatelé z domácího Šachového klubu zajistili veškerý materiál a měli vše předem 

připravené, takže se v sobotu ráno jsme mohli zahájit včas. Pro letošní rok pořadatel navýšil 
počet on-line přenos na 10 šachovnic. Diváci tak mohli sledovat nejlepší šachovnice i 
z domova a trenéři mládeže si mohou přehrávat tyto partie při tréninku mládeže. On-line 

přenos nám zajistila Katka Šmajzrová, která byla zároveň v roli hlavní rozhodčí. V roli 
rozhodčích Katce pomáhaly Simča Suchomelová, Nikola Fialová a Renáta Brožová. O mladé 

talenty se trenérsky staral Pavel Brož. O organizaci turnaje se postaral Zdeněk Fiala. 
Stravování a občerstvení jsme měli zajištěné v Městské kavárně, která je propojená se sálem. 
Účastníci tak měli dostatek prostoru nejen pro hru, ale i pro oddych mezi jednotlivými koly. 
 

 
465 pohled do hracího sálu 

 

Hlavním favoritem na vítězství v turnaji starších byl Ruda Jun z Chotěboře, který obhajoval 
loňské prvenství. Ruda potvrdil roli jedničky turnaje, uhrál 7,5 bodu a opět si odvezl putovní 
pohár. Tomáš Vokoun ze Žďáru nad Sázavou dvakrát remízoval a vybojoval druhé místo. 
Třetí místo obsadila Helena Šťávová z DDM+TJ Náměšť nad Oslavou. Helena prohrála 
pouze s Rudou a Tomášem. Ostatní partie vyhrála a následně měla nejlepší pomocné 
hodnocení z šestičlenné skupiny šestibodových hráčů. 
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465 Helena Šťávová třetí v turnaji starších! 
 

V turnaji mladších zvítězil Filip Vondra z Gambitu Jihlava, když získal 7 bodů a měl náskok 
1 bodu na pronásledovatele. Za Filipem se seřadila šestičlenná skupina hráčů s 6 body. Druhé 

místo obsadil Matěj Zezula z DDM+TJ Náměšť nad Oslavou, který měl nejlepší pomocné 

hodnocení. Třetí příčka patří Janku Satrapovi z TJ Jiskra Havlíčkův Brod. 

 
465 Matěj Zezula druhý v turnaji mladších! 
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První tři hráči v celkovém pořadí v každém turnaji získali pohár a věcnou. Vítěz turnaje 

starších si odvezl navíc také putovní pohár. Po vyhlášení nejlepších třech hráčů z celkového 

pořadí obou turnajů přišlo na pořad dne vyhodnocení hráčů dle jednotlivých věkových 

kategorií. Vždy nejlepší tři hráči v kategorii obdrželi pohár, hodnotnou věcnou cenu a diplom. 
Následně byli vyhodnoceni všichni další hráči v pořadí. Věcnou cenu si mohli vybrat 
z širokého výběru pěkných cen postupně všichni hráči. 
 

V kategorii chlapců do 8 let byli nejlepší 1. Bára Jan (ŠK Dopravní podnik Praha), 2. Policar 

Martin (ZŠ O. Březiny Jihlava) a 3. Křivský Mikuláš (TJ CHS Chotěboř).  
 

V kategorii dívek do 8 let byly nejlepší 1. Havelková Kamila (Gambit Jihlava) a 2. 
Zvolánková Lenka (TJ Sokol Oudoleň). 
 

Mezi desetiletými kluky byli nejlepší 1. Vondra Filip (Gambit Jihlava), 2. Zezula Matěj 
(DDM+TJ Náměšť nad Oslavou) a 3. Satrapa Janek (TJ Jiskra Havlíčkův Brod).  
 

Mezi desetiletými dívkami byly nejlepší 1. Rybáčková Lucie (Gambit Jihlava), 2. Šťávová 
Lucie (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou) a 3. Celarová Adéla (TJ Jiskra Havlíčkův Brod). 
 

V kategorii chlapců do 12 let byli nejlepší 1. Nešpůrek Jakub (ŠS Železné hory), 2. Lang 
Šimon (ŠK Světlá nad Sázavou) a 3. Nejedlý Radek (TJ CHS Chotěboř).  
 

V kategorii dívek do 12 let byly nejlepší 1. Šťávová Markéta (DDM+TJ Náměšť nad 
Oslavou), 2. Zvolánková Alžběta (TJ Sokol Oudoleň) a 3. Křivská Eliška (TJ CHS Chotěboř). 
 

V kategorii H14 dominovali 1. Rudolf Jun (TJ CHS Chotěboř), 2. Tomáš Vokoun (TJ Žďár 
nad Sázavou) a 3. Pejřimovský Tadeáš Rubel (TJ CHS Chotěboř).  
 

V kategorii dívek do 14 let byly nejlepší 1. Šťávová Helena (DDM+TJ Náměšť nad Oslavou), 
2. Brabencová Aneta (TJ Jiskra Humpolec) a 3. Kostková Kateřina ((ŠK Světlá nad Sázavou). 
 

V nejstarší kategorii kluků byli nejúspěšnějšími 1. Němec Tomáš (TJ Jiskra Havlíčkův Brod), 
2. Houdek Ondřej a 3. Kolátor Vojtěch (oba TJ Žďár nad Sázavou).  
Kategorie dívek do 16 let byla nejlepší Součková Viktorie ze Spartaku Velké Meziříčí. 
 

Poděkování patří všem hráčům za jejich šachové výkony a všem trenérům za jejich práci s 

mládeží. Velké poděkování patří Kraji Vysočina za finanční podporu této krásné akce. 
Poděkování patří i České unii sportu, která akci podpořila v rámci projektu „Sportuj s námi“. 
Poděkování si také zaslouží město Světlá nad Sázavou trvalou za podporu šachu. 

 

Zdeněk Fiala, ŠK Světlá nad Sázavou 

 

Odkaz na výsledky - starší: 
http://chess-results.com/tnr413546.aspx?lan=5&art=1  

Odkaz na výsledky - mladší: 
http://chess-results.com/tnr413545.aspx?lan=5&art=1&rd=8  

Odkaz na fotogalerii: 

https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/O_pohar_mesta_Svetla_2019/  

Odkaz na partie z on-line přenosu: 
http://online.miramal.com/svetla2019/dgt_chesstheatre.htm  

http://chess-results.com/tnr413546.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr413545.aspx?lan=5&art=1&rd=8
https://sachysvetla.rajce.idnes.cz/O_pohar_mesta_Svetla_2019/
http://online.miramal.com/svetla2019/dgt_chesstheatre.htm%20466
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466 Náměšť nevyužila šancí 
V 9. kole 2. ligy jsme v tradičním derby přivítali Caissu Třebíč. Po výhře v Pardubicích 
jsme potřebovali vyhrát další ze zápasů o záchranu. Bojovalo se fest, nejkratší partie 
měla 39 tahů. 

Ruda Richter měl opět těžkou úlohu, o více než 400 ELO-bodů silnější soupeř jej postupně 
přehrál. Vojta Mejzlík přešel do vyrovnané pozice ve střední hře, v ní jej však soupeř 
postupně přehrával a partii dotáhl k výhře. Julie Richterová dosáhla vyhrané pozice, pak se 
situace obrátila a nakonec byla přijata remíza. Tomáš Mrazík pěkně rozehrál útok a hezkou 
partii vyhrál. Petr Mičulka postupně zvyšoval převahu až k vyhranému postavení, ale s blížící 
časovkou nejprve změnil pozici na vyrovnanou a posléze ztratil nit a přešel do prohrané 
koncovky. David Mičulka stál lépe, partie pak přešla do vyrovnané věžovky, šance v jedné 
pozici vyhrát s dvěma spojenými pěšci proti věži však zůstala nevyužita a partie skončila 
holými králi. Prohráváme 2:4 a potřebnou výhru už nemůžeme docílit. Pavel Dittrich se pak 
ve vyrovnané pozici vyhýbá opakování tahů s remízou, ale jen za cenu následné prohry. Víťa 
pak aspoň dotáhl pěkně vedenou partii do vítězného konce a v zápase bohatém na naše 
nevyužité šance prohráváme 3:5. Tím se naše šance na udržení zužují na nutnost vyhrát oba 
zbývající zápasy a očekávání nepřekvapivých výsledků ostatních družstev. 

 (MIČ) 

467 Krajské kolo škol v šachu 2018/2019 

Dne 1. března 2019 se konalo Krajské kolo škol v šachu, kam žáci Základní školy 
Komenského postoupili z Okresního kola ve složení Jakub Zezula, Dominik Houška, Matěj 
Zezula, Marek Kijonka, Samuel Dufek. Tentokrát pořadatelským městem byl Žďár nad 
Sázavou. Po minulém ročníku, kdy se stejným hráčům v té době hrajícím ještě bez Samuela 
Dufka se podařilo postoupit na MČR škol do Zlína, ale ještě v kategorii I. pro hráče a hráčky 
do 5 tříd.  I na MČR jsme si nevedli špatně.  Ročník 2018/2019 byl pro nás prvním rokem 
v kategorii II. pro hráče 6. - 9. tříd. Kde jsme se čtyřmi hráči z 6. ročníků a jedním ze 4. 

ročníku měli ve věkovém průměru druhé nejmladší družstvo. Krajské kolo je již mnohem 
silnější než kolo okresní. Na krajském kole se již utká většina hráčů z šachových oddílů kraje 
Vysočina. Hrálo se tempem 2x15 každý s každým. Bodové hodnocení bylo olympijským 
systémem. To znamená, že se nepočítá zápasové vítězství, ale každý bod či remíza ze všech 
partií.    

V prvním kole jsme byli papírově silnějším týmem a to jsme potvrdily výhrou 3,5:0,5. Ve 
druhém kole nás čekal soupeř, kde jsme také byli papírově silnější, ale Elo vždy nemá určující 
faktor. Soupeřův tým byl sestaven z neregistrovaných hráčů starších ročníků II. Kategorie. 
Soupeř ukázal, že se nejedná o žádné začátečníky, ale o hráče, kteří již něco umí. I přesto 
vyhráváme 2,5:1,5. Ve třetím kole nás již čekal tým, o kterém jsme věděli, že má své kvality 
zejména na první desce a navíc se nám i v minulém ročníku proti tomuto soupeři nedařilo. 
Tentokrát jsme hráli vyrovnaný zápas a po prohrách na 3. a 4. desce a výhře na druhé se 
dohrává poslední parte na první desce. Hrací tempo bez přídavku neumožnilo Jakubovi využít 
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svých zkušeností a prohrál na čas. Tím toto kolo 1:3. Ve 4 až 7 kole nás čekali nejsilnější 
soupeři z turnaje. I když se našim hráčům již několikrát na šachových turnajích Ligy 
Vysočiny podařilo své soupeře porazit, tentokrát se to moc nedařilo. Ve čtvrtém kole 
prohráváme jasně 4:0. V  kole pátém se daří remizovat jen Jakubovi na první desce a 
prohrávám 3,5:0,5 a v kole šestém opět prohráváme na plné čáře 4:0.   

467 v KP škol poprvé v kategorii 6.-9.třída 

V kole sedmém už po třech výrazných prohrách vládne v týmu ponurá nálada, ale bojujeme. 
Kluci se vybičovali k dobrému výkonu a po prohrách na  3a 4 desce se podařilo naopak 
přehrát oba silnější soupeře na desce první a druhé a z velmi silným soupeřem remizujeme 
2:2. Získáváme cenné body a ještě věříme, že i když to na postup na MČR nebude, můžeme 
uhrát alespoň slušný výsledek v turnaji. V sedmém kole nás čekal papírově a do té doby 
nejslabší soupeř. Snad již únava, nebo chvilkový výpadek se podepsal, který u mladých 
šachistů občas přijde, pod ne příliš dobrou hrou a bohužel místo očekávaného výsledku 4:0 
jen remizujeme 2:2. V tuto chvíli to vypadá, že turnaj pro nás bude spíš nepovedený a 
skončíme na chvostu startovního pole. V posledním kole nás čekalo derby z Třebíčského 
okresu a také derby hráčů a hráček z TJ Náměšť. Nastoupili jsme proti kamarádkám holkám 
Šťávovým a jejich jedinému chlapci v týmu a čekali jsme tuhý boj a velmi vyrovnaný zápas. 

Protože se dobře známe, asi remíza 2:2 by byla očekávaný výsledek, ale také se dalo čekat, že 
jeden z týmů těsně vyhraje. Celkem rychle se podařilo vyhrát svoji partii Dominikovi na 2. 
desce nad Markétou. Dále pak vyhrává Marek nad Davidem Honsou na 4. desce. V tuto chvíli 
vedeme 2:0 a je navíc vidět, že i Matěj má převahu nad Luckou na 3. desce a to se také brzy 
potvrzuje a vedeme 3:0.  Na 1. desce se stále hraje Jakub s Helenou. Hráči, kteří v poslední 
době udělali velký výkonnostní skok, a dal se čekat tuhý boj.  Jakub však našel tah, kterým 
získal figuru a postupně převedl i tuto partii do vítězného konce a vyhráváme naprosto 
nečekaně 4:0. Tento výrazný bodový zisk na závěr nás katapultoval z nepěkných pozic na 
velmi krásné 6. místo. Jen půl bodu jsme ztratili na 5. místo.  Soupeře, který nás přeskočil 
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jsme ve vzájemném zápase porazili.  Družstva, která skončila na místě 1. - 4. v celkovém 
pořadí, prokázali svoje kvality a byli pro nás tentokrát nedostižní. Na závěr bych chtěl všem 
hráčům poděkovat za bojovnost, za týmového ducha a za velmi pěknou reprezentaci ZŠ 
Komenského a Náměště.  Přesto, že ne všechny partie se nám povedli a k zápasu jsme jeli 
s družstvem, kdy Jakub tři dny před turnajem strávil 3 dny v teplotách v posteli, Marek je sice 

velmi nadějný šachista, ale bez trénování šachu a Samuel je stále ještě spíš začátečníkem 
máme pro další ročníky velmi nadějné myšlenky a věřím, že se nám opět velmi brzy podaří na 
MČR škol v šachu postoupit. 

Výsledky zde: http://chess-results.com/tnr414663.aspx?lan=5&art=0 

Jan Zezula 

 

468 Zpráva z MČR mládeže 2019 v šachu 

 
Ve dnech 9.–16.3. 2019 proběhlo v hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou MČR 

mládeže v šachu. Hrály se oddělené turnaje pro jednotlivé kategorie zvlášť pro chlapce a 
dívky do 10, 12 a 14 a 16 let. Souběžně s mistrovskými turnaji byl uspořádán turnaj FIDE 
Open a Národní OPEN pro hráče bez věkového omezení. Včetně doprovodů se akce 
zúčastnilo 650 příznivců královské hry. 

 

Za TJ Náměšť nad Oslavou nastoupili v mistrovských kategoriích dívek D10 Lucie 
Šťávová, D12 Markéta Šťávová a v D14 Helena Šťávová. Účast v dívčích kategoriích byla 
otevřená bez podmínky kvalifikace. V doprovodném turnaji „Národní OPEN“ reprezentovali 
Náměšť Jakub Zezula a Matěj Zezula. Kategorie D10, D12 a Národní OPEN se hrály na 9 kol 
s tempem 2x90 minut s přídavkem 30 s/na tah. Kategorie D14 se hrála na 9 kol tempem 2x90 
minut/40tahů + 30 minut do konce s přidáváním 30 s/tah. Lucie Šťávová byla v kategorii D10 

s celkovým ziskem 4,5 bodu na celkovém 20. místě z celkového počtu 38 účastnic. Markéta 
Šťávová byla v kategorii D12 s celkovým ziskem 5,5 bodů na celkovém 10. místě 
z celkového počtu 38 účastnic. Helena Šťávová byla v kategorii D14 s celkovým ziskem 3,5 

bodu na celkovém 29. místě z celkového počtu 34 účastnic. Národního openu se zúčastnilo 
celkem 67 hráčů. Jakub Zezula získal 4 body s umístěním na 45. místě, mladší Matěj Zezula 
získal také 4 body s umístěním na 46.místě. 

 

Hráči a hráčky Mistrovství ČR rozebírali své partie s trenéry MČR. Hlavním trenérem 
Mistrovství ČR mládeže byl FM Jiří Tůma. Dalšími členy týmu trenérů MČR byli GM Robert 
Cvek, IM Richard Biolek mladší a FM Lukáš Vlasák. Za kraj Vysočina se hráčů věnovala 
trenérská dvojice FM Lukáš Karásek a Pavel Brož. 

 

U všech hráčů bylo vidět, že dokáží využívat čas u partie a plnit plány které 
připravovali s trenéry den před každým kolem. Všechny mistrovské kategorie byly hrány na 
online šachovnicích. Odkaz na prohlížeč partií je: 
http://online.chess.cz/MCR_JaM_2019/partie/all/dgt_chesstheatre.htm 

(ZSt) 

http://chess-results.com/tnr414663.aspx?lan=5&art=0
http://online.chess.cz/MCR_JaM_2019/partie/all/dgt_chesstheatre.htm
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468 sestry Šťávovy (D10, D12, D14) a bratři Zezulovi (Národní Open) 

 

469 Náměšť má po prohře s Chrudimí jistotu sestupu 

V 10. kole 2. ligy jsme doma přivítali Chrudim.  

Tentokrát se partie vůbec nevydařila Pavlu Dittrichovi, který už v zahájení „spadl“ soupeři do 
varianty a přes veškerou snahu nezabránil prohře po asi 3 hodinách hry. Vyrovnat mohl 
Tomáš Mrazík, který po nebojácné hře získal kvalitu a vyhranou pozici, pak si ovšem 
nepočínal nejbezpečněji a nakonec zamířil do remízových vod. Davidu Mičulkovi obětoval 
soupeř pěšce, ovšem měl za něj kompenzaci a pozice byla v rovnováze. Soupeř si následně 
pojistil remízu obětí figury za věčný šach. Petr Halbrštat držel pasivní pozici a kdyby našel 
v 25. tahu správné pokračování, mohl mít pozici vyrovnanou. Zde však neudržel chladnou 
hlavu a rázem byla pozice prohraná, soupeř už nezaváhal. Po polovině skončených partií 
máme nelichotivý stav 1:3. 

Julie Richterová stála již od zahájení hůře. V koncovce s dvěma věžemi a jezdcem na každé 
straně se snažila ještě prohranou pozici zvrátit, v 33. tahu nevyužila šance, kterou si 
vypracovala, poté byl již výsledek nezvratný. Tím je i jasné, že ze stavu 1:4 můžeme 
dosáhnout nanejvýš remízy v zápase. Petr Walek napřed v zahájení obětoval pěšce, soupeř mu 
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jej o 10 tahů později vrátil a získal lepší pozici. Přehlédl však šach krajním pěšcem a vzniklý 
útok si pak Petr náležitě užil až k hezké výhře. 2:4. Petr Mičulka se nespokojil s vyrovnanou 

pozicí, šel do rizika, ale soupeř tuto aktivitu rázně vyvrátil a dosáhl vyhrané pozice. Petr se 
musel pustit do otevřeného boje a v časové tísni se podařilo pozici obrátit. V 39. tahu si však 
vybral až druhý nejlepší tah, oběť věže v tomto provedení vedla pak k dlouhé koncovce V:S 
s krajními pěšci h. Nevím, jestli se to dá vyhrát, v partii jsem se po dalších 30 tazích musel 
spokojit s remízou. Přitom oběť s braním dámou vyhrávala jasně, škoda. Poslední partii 
dohrál Víťa po více než 5 hodinách hry. Ironií je, že po krásně nátlakově sehrané partii, ve 
které hrál Víťa celou dobu na výhru, houževnatý soupeř nakonec ubránil remízu. 3:5 a máme 
definitivní jistotu sestupu z ligy. 

(MIČ) 

470 Nejmladší šachisté na MČR 

Na přelomu března a dubna uspořádala Beskydská šachová škola Frýdek-Místek 
Mistrovství ČR chlapců a dívek do 8 let. V kategorii H8 bojovali mezi 87 chlapci z celé 
republiky také tři z TJ+DDM Náměšť nad Oslavou. Nesemlela je atmosféra velkého 
turnaje? 

Ondřej Malý z Vícenic si chuť spravil výhrou v posledním kole a se ziskem 3 bodů z 9 partií 
obsadil 73. příčku.  Petr Hotový z Valče získal hned 5 bodů a po výborném výkonu se umístil 
na 32.místě. Max Mičánek z Valče uhrál také výborných 5 bodů, které mu stačily na 31. 
místo. S potěšením můžeme napsat, že se naši mladí nezalekli prvního velkého turnaje a 
uhráli pěkné výsledky. Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-

results.com/tnr425837.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES 

(MIČ) 

471 Druhá ligo, za rok…? 

V 11. kole 2. ligy jsme vyjeli vlakem do Brna místní Lokomotiva ještě neměla jistotu 
udržení.  

Již brzy v zahájení jsem dostal od velmistryně Evy Kulované nabídku remízy. Ačkoliv remíz 
mám ve výsledcích velmi málo, po chvíli váhání jsem přijal, neboť utkání už nemělo pro nás 
náboj boje o záchranu. Venku jsme pak vzpomínali na to, jak jsme před rokem za Lokomotivu 

Brno v první lize oba svým soupeřům odmítli remízy a zápas, ve kterém jsme prohrávali, jsme 
po výhře Evy i mne zvrátili v naši výhru. Soupeř Tomáše Mrazíka udělal ve střední hře menší 
a pak rozhodující chybu a vedeme! Zrovna tak se podařila partie Petrovi Walkovi, kterému se 
střední hra s následným rozhodujícím útokem náramně povedla a zvýšil naše vedení. Zuzana 
Krumlová rozehrála svou oblíbenou Holandskou a dlouho držela šance, ale v přechodu do 
koncovky ztratila pěšce a pozice se pak sesypala. Nestává se často, aby byla rošáda hrubou 
chybou. Julii Richterové se to stalo, přesto soupeř nepokračoval přesně a šance se opět 
objevily. V koncovce všech těžkých figur ale opět soupeř začal mít navrch a komplikace už 
nepřipustil. Ruda Richter udržel svého o 500 bodů silnějšího mladého soupeře na uzdě a 

http://chess-results.com/tnr425837.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
http://chess-results.com/tnr425837.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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přešel do vyrovnané pěšcové koncovky. V ní obětoval pěšce na královském křídle za přechod 
svým králem na křídlo opačné. Když soupeř nevyužil možnost vítězného průlomu, uhrál Ruda 
cennou remízu. David Mičulka ztratil ve střední hře pěšce, ale ukázal proti mnohem 
zkušenějšímu soupeři houževnatost a aktivitou remízu udržel. Víťa se snažil o aktivitu, ale 
v průběhu partie proti pozornému soupeři výhodu nezískal, spíš vyrovnával hry až do 
koncovky, která skončila remízou a celý zápas taky – 4:4. V průběhu tohoto zápasu to 
vypadalo, že bychom mohli zvítězit, ale proti loni ještě prvoligovému týmu je pro nás tento 
výsledek se třemi náhradníky úspěchem. 

Lokomotiva Brno – TJ Náměšť n/Oslavou 4:4 

 

 1. Šklíba M. 2310   1/2 Kratochvíl V. 2220 

 2. Dvořák A. 2144 0:1 Walek P. H2221 

3.Kulovaná E. H2204 1/2 Mičulka P. 2041 

 4. Kratochvíl K. 2149 1/2 Mičulka D. 2057 

 5. Veselý J. 1976   0:1 Mrazík T. H1975 

 6. Wünsch R. 1825 1:0 Richterová J. 1755 

 7. Straka V. 1994   1:0 Krumlová Z. 1623 

 8. Kureš M. 1917   1/2 Richter R. H1423 

  

TABULKA PO 11. KOLE 

 Poř. Družstvo Záp V R P Body Skóre Poč. výher 

 1. Moravská Slavia Brno B 11 11 0 0 33 63 : 25 46 

 2. TJ CHS Chotěboř 11 6 2 3 20 48 : 40 26 

 3. ŠK Vysoké Mýto 11 5 3 3 18 44,5 : 43,5 25 

 4. TJ Sparta Kutná Hora 11 5 2 4 17 47,5 : 40,5 21 

 5. TJ Štefanydes Polička 11 5 2 4 17 44 : 44 21 

 6. Lokomotiva Brno 11 4 2 5 14 42 : 46 21 

 7. ŠK Rapid Pardubice 11 4 1 6 13 44,5 : 43,5 25 

 8. OREL Ořechov 11 4 1 6 13 43,5 : 44,5 25 

 9. Sokol Kolín 11 4 1 6 13 40,5 : 47,5 17 

 10. TJ ŠO Chrudim 11 3 3 5 12 40 : 48 18 

 11. Caissa Pivovar Dalešice 11 3 2 6 11 39,5 : 48,5 22 

 12. TJ Náměšť n/Oslavou 11 2 1 8 7 31 : 57 17 

 

š. jméno   ELO  bodů / partií  %  prům.soupeřů  performance 

1 Kratochvíl Vít  2220  4,5 / 10  45,0  2299    2263  

2 Walek Petr   2221  3,0 / 3   100,0  2182    2947  

3 Dittrich Pavel  2213  1,5 / 6   25,0  2182    1989  

4 Mejzlík Vojtěch  2151  1,0 / 4   25,0  2233    2039  

5 Zezula Rudolf  1999  0,0 / 2   0,0  2137    1372  

6 Mičulka Petr  2041  4,5 / 11  40,9  2137    2072  

7 Mičulka David  2057  5,5 / 10  55,0  2104    2140  

8 Mrazík Tomáš  1975  4,5 / 8   56,3  2031    2074  

9 Richterová Julie  1755  3,0 / 11  27,3  2018    1843  

10 Halbrštat Petr  1560  0,0 / 5   0,0  2018    1253  

11 Feldvábl Vilém  1676  1,5 / 5   30,0  2000    1851  

12 Horák Miroslav  1722  0,0 / 2   0,0  2061    1296  

13 Krumlová Zuzana  1623  0,0 / 1   0,0  1994    1229  

14 Richter Rudolf  1423  2,0 / 7   28,6  1846    1688  

17 Zezula Jakub  1056  0,0 / 2   0,0  1906    1141  

18 Mejzlíková Petra  1000  0,0 / 1   0,0  1988    1223 

(MIČ) 
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472 Velikonoční beránek 

Zdravím všechny šachové příznivce, 

rád bych vám i vašim svěřencům ještě jednou poděkoval za účast na dnešním turnaji v 
Náměšti nad Oslavou. 

Ještě jednou také děkuji panu Zezulovi, jeho rodině a firmě ALFIN-TRADING, paní Malé a 
firmě K-SPORTS, panu Mičulkovi, panu Paulendovi, kolegyním z DDM a všem rodičům i 
ostatním, kteří se jakkoliv podíleli na zajištění dnešního turnaje. Děkuji také Městu Náměšť 
nad Oslavou za podporu naší organizace. 

Zde se můžete podívat na dnešní výsledky: 

Turnaj mladších: http://chess-results.com/tnr429835.aspx?lan=5&art=1 

Turnaj starších: http://chess-results.com/tnr429855.aspx?lan=5&art=1 

V příloze zasílám také pár fotografií z dnešního turnaje. 

Mějte se krásně a příjemné jarní dny. 

S pozdravem Mgr. Petr Krátký, DDM Náměšť nad Oslavou  

 

Náměšťáci úspěšní v Lize Vysočiny 

Jak se již stalo tradicí, mladí šachisté do 16 let bojují o titul krajského přeborníka a 
postup na MČR v rapid šachu od října do května v seriálu 10 turnajů pod názvem Liga 
Vysočiny.  V letošním ročníku máme za sebou již 8 turnajů seriálu, zatím posledním byl 
velmi úspěšný domácí turnaj O velikonočního beránka, kterého se zúčastnilo rekordních 
121 mladých šachistů. Celkem v Lize Vysočiny soutěží 211 mladých šachistů, z toho 12 

z TJ+DDM Náměšť nad Oslavou. Jak se našim daří? 

Již dva turnaje před koncem máme jistá prvenství (a postupy na MČR rapid) ve 3 kategoriích 
- H12 Jakub Zezula, D12 Markéta Šťávová, H14 Helena Šťávová. Výborná jsou také 
průběžně dvě 2. místa, jedno 3. a jedno 4. místo. Řada dalších hráčů získává zkušenosti a jistě 
je budou chtít v dalších letech zúročit. Průběžné pořadí náměšťských v jednotlivých 
kategoriích (v kat. H16, D8 a D16 nemáme letos zastoupení) po 8 turnajích je následující: 

H8 (26 šachistů do 8 let): 2. Max Mičánek, 3. Petr Hotový, 10. Ondřej Malý, 11. Vít Bělehrad 

H10 (58 šachistů do 10 let): 4. Matěj Zezula, 17. Stanislav Pelán 

H12 (47 šachistů do 12 let): 1. Jakub Zezula, 11. Samuel Dufek 

H14 (33 šachistů do 14 let): 8. Dominik Houška 

D10 (8 šachistek do 10 let): 2. Lucie Šťávová 

http://chess-results.com/tnr429835.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr429855.aspx?lan=5&art=1
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D12 (12 šachistek do 12 let): 1. Markéta Šťávová 

D14 (8 šachistek do 14 let): 1. Helena Šťávová 

V květnu nás čekají kromě turnajů jednotlivců také turnaje družstev – KP družstev mladších 
žáků a KP družstev mládeže (do 16 let), ve kterých se pokusíme zúročit stále se zlepšující 
výkonnost našich mladých nadějí. 

(MIČ) 

473 Ve Frýdku-Místku se hrály mezinárodní turnaje 
šachových nadějí a Pobeskydí 
Již tradičně je 5 jarních dní končících Velikonočním pondělím v Národním domě ve Frýdku-

Místku plno.  

 

473 náměšťská výprava před Národním domem ve Frýdku-Místku 

 

473 na mezinárodním turnaji si Markéta zahrála s Angličanem… 
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473 … stejně tak Helena… 

 

473 … i Kuba, který s nasazovacím číslem 42 skončil po vynikajícím výkonu čtrnáctý v U12! 

 

473 jako vždy úchvatné kulisy na TŠN 
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473 Petr Walek bral cenu za 2.místo v Pobeskydí! (Petr M. 13., Tomáš 21., Víťa 31., Zdeněk 
55.) 

 

473 nezapomenutelné rozbory partií 

 

473 čekání na oběd se dá využít… 
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Podrobné pořadí TŠN U15 je zde: http://chess-results.com/tnr427966.aspx?lan=5&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30, 

podrobné pořadí TŠN U12 je zde: http://chess-results.com/tnr427967.aspx?lan=5&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30, 

podrobné pořadí Pobeskydí je zde: http://chess-results.com/tnr427969.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30   

 

474 turnaj Ligy Vysočiny 2018/2019 v Havlíčkově Brodu  
 

- mladší (z TJ+DDM Náměšť Lucie Šťávová, Max Mičánek a Petr Hotový): http://chess-

results.com/tnr435769.aspx?lan=5&art=1 - Lucka 1. v D10, Max 2. v H8, Petr 5. v H8  

 

- starší (z TJ+ěDDM Náměšť Helena a Markéta Šťávovy): http://chess-

results.com/tnr435768.aspx?lan=5&art=1 - Helena 2. v D14, Markéta 1. v D12  
 

Blahopřejeme!!! 

 

475 Náměšť vítězí v KP družstev mladších žáků 

V první květnovou sobotu se ve Světlé nad Sázavou hrál Krajský přebor družstev 
mladších žáků. Podobně jako naši soupeři jsme využili možnost zařadit do družstva 
jednoho hosta. I díky tomu jsme byli schopni jako jediní postavit družstva A a B. Áčko 
se mělo pokusit vyhrát a Béčko si hlavně zahrát a nasbírat zkušenosti. 

 

475 Áčko s Béčkem dohromady 

http://chess-results.com/tnr427966.aspx?lan=5&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr427967.aspx?lan=5&art=1&rd=8&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr427969.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr435769.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr435769.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr435768.aspx?lan=5&art=1
http://chess-results.com/tnr435768.aspx?lan=5&art=1
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Naše družstva posílili na 1. šachovnici Tadeáš Hladký (družstvo A) a Leontýna Hladká (B) 
z Brna. Aby nedošlo k nějaké manipulaci s výsledkem, hrála naše družstva proti sobě již 
v prvním kole. Podle očekávání hráči Áčka své kamarády z Béčka postupně přehráli 6:0. 
V druhém kole hrálo Áčko proti Gambitu Jihlava. V tomto zápase jsme byli lepší na horních 
šachovnicích, soupeři zase na dolních. V době, kdy se dohrávaly poslední partie a dal se 
očekávat výsledek 3:3, Matějův soupeř udělal hrubou chybu a „daroval“ nám tak výhru 4:2. 
Následoval další těžký zápas – proti Havlíčkovu Brodu. Zápas se nevyvíjel dobře. Velmi brzy 
stála na prohru Lucie, zato Markéta sehrála partii výborně. Nakonec musel za stavu 2:3 v náš 
neprospěch hrát na výhru Tadeáš vyrovnanou věžovou koncovku. Hráčská síla se projevila a 
při přechodu do pěšcové koncovky bylo jasné, že uhrajeme celkovou remízu 3:3. 

Po obědě nás čekala závěrečná dvě kola. Zápas proti Světlé se vyvíjel nedobře. Kuba „spadl 
do varianty“ středočeské posile domácích a nedostal žádnou šanci k nápravě. Pak se povedlo 
Matějovi a Maxovi z původně horších pozic své soupeře přehrát a za stavu 3:2 pro Náměšť 
nabídl Tadeáš svému soupeři ve vyrovnané pozici remízu. Všichni věděli, že ji Světlá nemůže 
přijmout, protože by to znamenalo prohru družstva 2,5:3,5. Soupeř se musel snažit vyhrát 
partii a vyrovnat stav zápasu na 3:3. Musel to zkusit, ale narazil a vítězíme tak 4:2. Začínáme 
počítat, jak jsme na tom. Deset zápasových bodů máme my a Havlíčkův Brod, skóre máme o 
2 body lepší. Protože Havlíčkův Brod bude hrát v posledním kole s náměšťským Béčkem a 
může dosáhnout výhry 6:0, potřebujeme vyhrát nad Pelhřimovem aspoň 4,5:1,5, abychom 
měli jistotu prvního místa. 

 

475 Áčko: zleva Matěj Zezula (4), Markéta Šťávová (3), Jakub Zezula (2), host Tadeáš Hladký 
(1), Max Mičánek (6) a Lucie Šťávová (5) 



29 

 

Ani poslední zápas se nevyvíjel v náš prospěch, po zahájení jsme měli na jedné šachovnici 
prohranou pozici, na dvou horší, na prvních třech přibližně vyrovnané. Max ale zapřemýšlel a 

pozici otočil. Také Matějovi se podařilo obrátit děj událostí. V tu chvíli jsem u Béčka viděl, že 
na první šachovnici může Leontýna vyhrát. Přestože s nejlepším z Havlíčkova Brodu nakonec 
„jen“ remizovala, stačí nám teď na první místo i výhra 4:2. Náměšťáci v závěru dotáhli zápas 
proti Pelhřimovu k výhře 5:1 a zaslouženě mohou slavit nejen těžce vybojované vítězství 
v krajském přeboru, ale i postup na Mistrovství ČR družstev mladších žáků! 

 

475 diplom krajských přeborníků a postup na MČR 

Náměšť B tvořili většinou hráči, kteří hrají šachy mnohem kratší dobu, než soupeři, proti 
kterým nastupovali, a prošli tak těžkou školou. V jednotlivých partiích už někteří 
favorizované soupeře potrápili, na zápasové body to ale nestačilo a tak skončilo Béčko s 0 

zápasovými body na očekávaném 6. místě. 

Přestože se jedná o soutěž družstev, výsledek je součtem výsledků bojů na jednotlivých 
šachovnicích. Jak hodnotit výkony jednotlivců? 

Začnu Béčkem a od poslední šachovnice. Vít Bělehrad si zahrál soutěž družstev poprvé a ze 
všech zúčastněných hraje šachy nejkratší dobu. Moc jsem z jeho partií neviděl, protože než 
jsem zhlédl pozice v Áčku a obešel jsem béčko, někdy už bylo na 6. šachovnici po partii. 
Vítek ale má všechno před sebou a od tohoto turnaje jsem u hráčů Béčka očekával především 
seznámení se s atmosférou soutěže družstev a snahu přemýšlet. Nabyté zkušenosti se mohou 
zúročit až po delší době. Ondřej Malý hrál družstva taky poprvé, občas se mu v partiích něco 
povedlo, ale k zisku bodů proti tak silným soupeřům je ještě třeba urazit kus cesty. Petr 
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Hotový hrál na 4. desce a měl ještě těžší soupeře. V některých partiích stavěl před soupeře 
problémy, získané zkušenosti se budou hodit. Samuel Dufek to měl na „trojce“ hodně těžké, 
přesto jsem si všiml v některých partiích, že i s větší materiální nevýhodou dovedl na soupeře 
vyvinout tlak, což je dobrým znakem. Marek Kijonka dlouho nehrál, byl však pro mne velice 
příjemným překvapením, protože předváděl své standardní přemýšlivé šachy a mnohem 

silnější soupeře držel na uzdě až do pozdních fází hry. Podařilo se mu dokonce v partii se 

zvraty porazit druhou desku jihlavských. Leontýna Hladká již má uvážlivou hru zažitou a 
cenné poznatky ve hře proti nejlepším hráčům všech družstev zúročila v partii proti lídru 
havlíčkobrodských. Remíza v pěšcové koncovce mohla být vylepšena i ve výhru při využití 
znalosti kritických polí. Celkově si myslím, že rozhodně stálo za to, postavit i druhé družstvo. 
Možnost si zahrát v takové soutěži je šancí, které je dobré využít. 

 

475 Béčko: zleva host Leontýna Hladká (1), Vít Bělehrad (6), Petr Hotový (4), Ondřej Malý 
(5), Marek Kijonka (2) a Samuel Dufek (3) 

Od Áčka jsme očekávali boj o postup. Na poslední, šesté šachovnici, bojoval Max Mičánek. 
Rozehrál se velmi dobře a v závěru turnaje dokázal z horší i prohrané pozice partie otáčet a 
bodovat. Lucie Šťávová neměla vůbec svůj den. Budeme muset zapracovat na zpomalení hry 
a na vedení partie, zamyšlení se v kritických pozicích. Jsem si jistý, že to Lucka zvládne, 
příště to bude určitě lepší. Matěj Zezula si „užil“ nejvíce zvratů. Proti jihlavskému soupeři 
napřed jako první z našeho družstva získal jasně vyhranou pozici, kterou po hrubé chybě 
přeměnil na prohranou. Na jejím konci měl soupeř úplný zkrat: Dal mat (aspoň se domníval, 
že je to mat) a zastavoval hodiny. S tím ale nesouhlasil Matěj, protože viděl, že to mat není. 
Vzal soupeři věž a když ten pak vzal věž Matějovi, mat dával Matěj! Tento zvrat nám hodně 
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pomohl. V posledních kolech podobně jako Max otočil horší a prohranou pozici ve výhry. 
Matějovi se hodil taktický postřeh, štěstí přeje připraveným. Velmi pěkně hrála Markéta 
Šťávová. Trpělivou hrou dokázala zvyšovat tlak a i když stála ve dvou partiích hůře, 
iniciativní hrou dovedla i tyto partie k hezkým výhrám. Jakub Zezula tentokrát předvedl 
nevyrovnaný výkon. Některé partie hrál s přehledem a projevila se jeho síla, proti Havlíčkovu 
Brodu naopak ve střední hře v plánu tápal a přehlédl ztrátu figury. Hned v následující partii se 
Kuba stal obětí jedné varianty „draka“. Bude si muset zopakovat tuto boční odnož, do jejíž 
tenat už spadly tisíce šachistů, aby se mu to už nestalo. Tadeáš Hladký prokázal svou herní 
sílu, mnozí soupeři z něj měli velký respekt. I když stál v některých partiích hůře, přehrál je 
v následující fázi nebo až v koncovce. Vybojoval důležitou výhru k záchraně zápasové remízy 
s Havlíčkovým Brodem. Celkově jsem měl ze hry obou družstev výborný pocit, občasné 
zvraty jsou u mládeže obvyklé. Přes to, že jsme měli v několika zápasech štěstí, viděl jsem 
zvraty i v zápasech jiných družstev a myslím, že Náměšť A zvítězila zaslouženě.  

Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-results.com/tnr436024.aspx?lan=5 

(MIČ) 

 

476 Náměšťáci získali v Lize Vysočiny 3 prvenství 

 

Mladí šachisté do 16 let bojují o titul krajského přeborníka a postup na MČR v rapid 

šachu od října do května v seriálu 10 turnajů pod názvem Liga Vysočiny.  

V ročníku 2018-2019 získali mladí šachisté TJ+DDM Náměšť nad Oslavou hned 3 prvenství, 
2 druhá a 1 třetí místo. Řada dalších hráčů získává zkušenosti a jistě je budou chtít v dalších 
letech zúročit.  

H8 (31 šachistů do 8 let): 2. Max Mičánek, 3. Petr Hotový, 10. Ondřej Malý, 12. Vít Bělehrad 

H10 (63 šachistů do 10 let): 6. Matěj Zezula, 18. Stanislav Pelán 

H12 (49 šachistů do 12 let): 1. Jakub Zezula, 15. Samuel Dufek 

H14 (33 šachistů do 14 let): 8. Dominik Houška 

D10 (10 šachistek do 10 let): 2. Lucie Šťávová 

D12 (13 šachistek do 12 let): 1. Markéta Šťávová 

D14 (9 šachistek do 14 let): 1. Helena Šťávová 

 (MIČ) 

 

http://chess-results.com/tnr436024.aspx?lan=5
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477 KP družstev mládeže – Náměšťvítězí, postupuje do 1.ligy 

Dům dětí a mládeže RADOST v Náměšti nad Oslavou ve spolupráci s firmou ALFIN-

TRADING s.r.o. uspořádali 18. 5. 2019 Krajský přebor družstev mládeže. Přihlásila se 4 
družstva, hrálo se kruhovým systémem 3 kola vážných partií se zápisem tempem 2x40 minut 

+ 30 s/tah. Ředitel turnaje Jan Zezula zajistil nejen pěkné hrací prostory v prostorách firmy 
Oslavan, ale také obědy v restauraci Na statku.  

 

477 hrací místnost po zahájení 1.kola 

V prvním kole porazila Náměšť Žďár 5,5 : 0,5 a Pelhřimov překvapivě zdolal Jihlavu 4 : 2, 
když na 6. šachovnici v partii plné zvratů zvítězil David Horák nad Vítem Kovaříkem. 

V druhém kole vyhrál Pelhřimov nad Žďárem 4 : 2. V zápase Náměšť – Jihlava se děly věci: 
Ruda Jun přehrál Marka Váhalu v miniaturce. Kuba Zezula nenašel správný plán útoku na 
královském křídle a vítězný útok na královském křídle pak provedl Filip Zedníček. Ivoš 
Pejcha sehrál výborně zahájení, ale pak udělal hrubou chybu a Helena Šťávová už si výhru 
ujít nenechala. Markéta Šťávová udělala proti Jáchymu Spilkovi v lepší pozici hrubku, po 
které ztratila dvoutahově věž. Matěj Zezula sehrál zahájení nádherně a mohl brzy vyhrát. Vít 
Kovařík pak převzal otěže do svých rukou, ale po nepřesnosti mohl Matěj vyrovnat hry. 
Podkopl ale dámu druhou věží a Vítek zrealizoval nádhernou kombinaci, kterou získal figuru. 
Matěj bojoval až do konce a když několikrát nenašel možnost remizovat, po oběma aktéry 
nádherně vedené partii na 6. desce prohrávala Náměšť 2:3 a zápasovou remízu 3 : 3 musela 



33 

 

zachraňovat Julie Richterová, která však měla po celou partii proti Davidu Kučerovi převahu 
a v koncovce s kvalitou navíc nezaváhala. 

Před závěrečným kolem bylo pořadí následující: 1. Pelhřimov 6 bodů / skóre 8, 2. Náměšť 4 
b. / 8,5, 3. Jihlava 1 b. / 5, 4. Žďár 0 b. / 2,5 a již úvodní los tak připravil následné souboje o 
3.-4. a o 1.-2. místo. Jihlava si hladce poradila se Žďárem a po výhře 5 : 1 získala bronz. 
Náměšť vedla proti Pelhřimovu brzy 3 : 0, ale ze zbývajících 3 partií měla 2 horší pozice a 
jednu o něco lepší. Nakonec rozhodla Markéta Šťávová, která horší pozici proti Michalu 
Edrovi přetavila v lepší a následně vyhranou. Když dala mat, bylo o výsledku zápasu a tím o 
vítězi turnaje rozhodnuto. Po výhře nad Pelhřimovem 4,5 : 1,5 si Náměšť zajistila první místo 
v KP a postup do 1. ligy mládeže 2019-2020. První tři družstva vyhrála poháry, medaile, 
diplom a upomínky na Náměšť. 

 

477 vítězné družstvo Náměště: zleva Helena Šťávová (5), Matěj Zezula (6), Jakub Zezula (3), 
Julie Richterová (2), Markéta Šťávová (4) a host Rudolf Jun (1) 

Na jednotlivých šachovnicích získali nejvíce bodů 1. Rudolf Jun (host Náměště) 3/3, 2. Julie 
Richterová (Náměšť) 2,5, 3. Filip Zedníček (Jihlava) 2,5, 4. Michal Edr (Pelhřimov) 2, 5. 
Helena Šťávová (Náměšť) 3, 6. Matěj Zezula (Náměšť), David Horák (Pelhřimov) a Vít 
Kovařík (Jihlava) po 2. Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-results.com/tnr441912.aspx?lan=5&art=0 

(MIČ)  

http://chess-results.com/tnr441912.aspx?lan=5&art=0
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478 poslední kroužek DDM ve školním roce věnujeme 
turnajům o medaile 

 

478 kroužek začátečníků 

 

478 kroužek začátečníků – Ondra, Max, Samuel, Petr a Vítek 
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478 kroužek pokročilejších – Standa, Dominik, Kuba a Matěj 

479 TJ+DDM Náměšť nad Oslavou na MČR družstev 
starších žáků nejlepší z Vysočiny 

 

479 hlavní hrací sál 
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Turnaj, který začal před lety jako oslava Mezinárodního dne dětí, se stal jedním 
z turnajů s nejdelší tradicí, a to i v rámci všech sportů. Již 57. ročník „Zaječic“ se hrál o 
prvním červnovém víkendu v Chrudimi. Hlavní turnaj – MČR 6členných družstev 
starších žáků do 15 let hrálo celkem 72 družstev včetně čtyř z Vysočiny. V doprovodném 

turnaji dvojic nejmladších žáků do 9 let hrály mezi 63 dvojicemi tři z Vysočiny. 

 

479 Náměšť v Chrudimi  

V MČR družstev starších žáků se stejně jako loni z vysočinských družstev nejlépe umístilo 
TJ+DDM Náměšť nad Oslavou, které se po loňském 48. místě zlepšilo o více než dvacítku 
míst. Letošní 26. místo budou chtít v příštích letech ještě vylepšovat, vždyť ve stejném složení 
mohou hrát ještě dva další roky. Náměšť hrála v sestavě 1. Tadeáš Hladký (host, 5 bodů z 9 

partií), 2. Rudolf Richter (3,5/9), 3. Jakub Zezula (5/9), 4. Helena Šťávová (4/8), 5.Markéta 
Šťávová (5/7), 6. Dominik Houška (4/6) a 7. Matěj Zezula (3/6). 

 

479 Max s Petrem 
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V turnaji dvojiček nejmladších se z Vysočiny nejlépe umístila dvojice TJ+DDM Náměšť nad 
Oslavou na 36. místě - 1. Max Mičánek (4/9) a 2. Petr Hotový (4,5/9). Lucie Šťávová 
z Náměště hrající ve smíšené dvojici se Světlou na 1. šachovnici uhrála z vysočinských nejvíc 
individuálních bodů - 6/9. 

 (MIČ) 

480 Mladší žáci Náměště čtrnáctí na MČR 

Ve dnech 14.-16. června se hrálo v Třešti MČR družstev mladších žáků. Do uzavřeného 
turnaje pro 28 nejlepších družstev z ČR se z Vysočiny jako jediné probojovaly mladé 
naděje TJ+DDM Náměšť nad Oslavou ve složení Tadeáš Hladký (host), Jakub Zezula, 
Markéta Šťávová, Matěj Zezula, Marek Kijonka, Lucie Šťávová a Max Mičánek. Podle 
průměrného ELO jsme byli nasazení jako 19. 

Jelikož jsme byli nasazení na konci 3. čtvrtiny startovního pole, v prvním kole jsme dle 
programu swiss-manager hráli proti 5. nasazené Kuřimi. Po prohře 1,5:4,5 jsme vyhráli nad 
Karlovými Vary „kanárem“ 6:0. V sobotu Náměšť napřed prohrála s Béčkem Frýdku-Místku 
1,5:4,5, poté porazila Béčko Ústí nad Labem 5:1 a před obědem ve vyrovnaném zápase 
prohrála s Plzní nezaslouženě vysoko 0,5:5,5. Po obědě pak stejným poměrem 5,5:0,5 vyhráli 
nad Béčkem Kuřimi a po dvou třetinách turnaje figurovali na průběžné 16. příčce. 
V posledním sobotním kole jsme trochu nezaslouženě vysoko 5:1 porazili mládež Lysé nad 
Labem – oddílu, který je čerstvým vítězem právě skončeného ročníku Extraligy družstev 
mužů. Tím jsme se vyhoupli na ještě lepší 13. místo a za odměnu jsme v neděli dostali za 
soupeře jasného favorita – 3. nasazené České Budějovice. V úžasném zápase jsme měli dost 
štěstí, které ale přeje připraveným, a dosáhli jsme nečekané remízy 3:3. Tím jsme si na 
poslední kolo vysloužili 5. nasazený Unichess Praha A, se kterým jsme po velkém boji 
prohráli 2:4 a skončili tak na 14. místě, což je výborný výsledek! Podrobné pořadí je zde: 
http://chess-results.com/tnr448921.aspx?lan=5&art=0&rd=9 

Na první šachovnici uhrál vynikajících 7 bodů z 9 partií brněnský host Tadeáš Hladký 
z Jezdců Jundrov. Po ospalejší první části turnaje se rozehrál k bojovnému výkonu, když 
vyhrál poslední 4 partie! Soupeře přehrával svým vyzrálým vedením hry a dovedl se dostat i 
z prekérních situací. 

Na druhé desce mu skvěle sekundoval Jakub Zezula. Kuba se hodně zlepšuje, hned v první 
partii zaskočil favorita průlomem v pěšcové koncovce a i v dalších partiích se mu hodil lepší 
cit pro koncovky, než je u jeho vrstevníků obvyklé. Cenné byly i poslední dvě partie, ve 
kterých proti favoritům ještě neuspěl, uhraných 5 bodů z 9 partií je výborných. 

Trojku hájila Markéta Šťávová, která svou bojovností získala výborných 5,5 bodu z 9 partií. 
Je to bojovnice, která dovede vybřednout i z tíživé situace. Kdyby nehrála tak rychle a lépe 
využívala času, mohlo být bodíků ještě více. Markéta v sobě skrývá potenciál, který se časem 
projeví. 

http://chess-results.com/tnr448921.aspx?lan=5&art=0&rd=9
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Na 4. šachovnici zápolil bojovník k pohledání. Matěj Zezula střídal dobré partie s horšími, 
díky důmyslu a nezdolnému úsilí dát králi mat neuvěřitelně otočil k výhře partii proti Lysé a 
v neděli byl k nezastavení. Porazil dva mnohem silnější hráče, přitom si jednomu z nich bez 
rozmýšlení „dovolil“ odmítnout remízu. Škoda, že turnaj nebyl delší. Matějův finiš byl stejně 
jako u Tadeáše 4/4, celkem 6/9. Není pochyb o tom, že 3. výkonnostní třída bude ve 
správných rukou.  

Na 5. a 6. šachovnici jsme rovnoměrně vystřídali tři hráče, kteří si zahráli po 6 partiích. Pátým 
na soupisce byl Marek Kijonka. Marek byl nerozehraný, ale bylo vidět, že při nedostatku času 
na šachy nezapomněl přemýšlet. Proti trénovaným talentům na MČR to však měl hodně těžké, 
takže ze 6 partií získal 1 bod. Zaslouží však pochvalu za partie, ve kterých hrál pomalu a 
dlouho se držel. Kdyby zase začal trénovat, vyhnul by se mnohým nástrahám, které ho na 
MČR potkaly. 

Šestou na soupisce byla Lucie Šťávová. Střídala lepší partie s horšími. Kvůli příliš rychlé hře 
nevyužila možnosti vyhrát proti Frýdku, naopak pěknou bojovnost projevila v partii proti 

Českým Budějovicím. Přestože ji prohrála, dostala pochvalu. Celkem získala 2 body ze 6 
partií, v případě pomalejší hry jich mohlo být více. 

Sedmým napsaným na soupisce byl Max Mičánek. Hned za první partii si zasloužil největší 
pochvalu. Pozici po ztrátě materiálu přetavil v lepší až vyhranou, nakonec spotřeboval 
veškerý čas a prohrál na čas. Uhrál pěkných 3,5 bodu ze 6 partií a za své výkony nejen 
v tomto turnaji si zasloužil 4. výkonnostní třídu. 

Z Vysočiny si MČR zahráli ještě dva hráči jako hosté: Na 1. šachovnici Chotěboře hrál Šimon 
Lang ze Světlé. Uhrál 3 body z 9, ale mezi nimi porazil nejsilnějšího hráče podle ELO – 

Brožku (2142)! Chotěboř skončila na 22. místě. Na 6. šachovnici za Frýdlant hrála Lucie 
Rybáčková z Gambitu Jihlava, uhrála 5/7 a její družstvo skončilo na 21. místě. 

 (MIČ) 

Podrobnější popis průběhu turnaje: 

480 Za Tadeáše zaskočil na 1.kolo Magnus ☺ 

Zrovna jsme se vrátili z MČR družstev mladších žáků, které se letos hrálo blízko - v Třešti, 9 
kol švýcarem (2 v pátek, 5 v sobotu a 2 v neděli) tempem 2x25 min. + 10 s/tah, což umožnilo 
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(v případě hospodárného využití času na přemýšlení) sehrát i velmi kvalitní partie. Z 28 
postoupivších družstev z celé ČR jsme dle průměrného ELO byli nasazení jako 19.  
 

První překvapení čekalo naše soupeře před zahájením 1. kola mladším žákem nasazeným na 
1. šachovnici - posilou z Norska :-)... 

V prvním kole jsme hráli proti 5. nasazené Kuřimi. Kuba na 2. desce přehrál ELOvě 
silnějšího Šimona Tajovského a vyhrál průlomem v pěšcové koncovce. Lucie obětovala 
nekorektně figuru a téměř o 400 bodů ELOvě silnější soupeřka vyrovnala na 1:1. Tadeáš 
černými pohodlně vyrovnal, ale k většímu narušení rovnováhy nedošlo a průběžný stav 
1,5:1,5 vypadá nadějně. Markéta ztratila figuru a soupeři se ujímají vedení. Matěj si "naběhl" 
a v drakovi po výměně na d4 ztratil dámu odkrytím střelce po Jxf3+. Ještě dlouho bojoval a 
vymýšlel, ale soupeř opět o 350 ELObodů silnější už nezaváhal. Jako poslední dohrával Max, 
který  po nepovedeném výpadu Jg5? přišel o figuru, ale od té chvíle přišla nová fáze hry, Max 
vyvinul tlak po sloupci "e" a na d6 a c7 a ještě ve střední hře mohl získat věž. Zahrál jinak, ale 
pak postupem pěšce "d" dosáhl materiálně přibližně vyrovnané pozice a kdyby si udělal 
rošádu a s uklizením krále uvedl do hry věže na volné sloupce, mohl pomýšlet na výhru. Max 
naplno využil čas a aby partii dotáhl do výhry nebo aspoň remízy, mu při hře na přídavku 10 
s/tah scházela jen obehranost a větší zkušenosti. Max ode mne vyslechl velkou pochvalu za 
předvedenou hru (tedy až na to Jg5) a jsem si jist, že 4. výkonnostní třídu bude mít zaslouženě 
(v sobotu dostane ode mne osvědčení na rozlučce se sezonou). Nakonec Max překročil čas a v 
prvním kole tak proti favoritům prohráváme 1,5:4,5. 

480 Kuba porazil Šimona Tajovského 

480 Max využil veškerý čas na přemýšlení 
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Ve 2. kole jsme dostali až 26. nasazený tým z Karlových Varů. V tomto zápase jsme beze 
zbytku potvrdili roli favorita a po rychlých výhrách Maxe, Lucky, Markéty a Kuby jsme brzy 
vedli 4:0. Matěj připravoval okolostojícím zajímavé zážitky a vedoucím Náměště vrásky na 
čele. Ve střední hře mohl vyhrát rychle po jednoduchém dxe2++ matem po následné oběti 
dámy, zvolil ale jiné braní a v dalším průběhu dal soupeři šance, které zůstaly nevyužity. V 
divoké partii nakonec rozhodla Matějova buldočí vůle dát mat. Tadeáš končil jako poslední. 
Ve střední hře s dámou proti 2 věžím ještě nebylo jasno, ale soupeř si sám nechal chytit 
jezdce a překročení času jen zkrátilo jeho beznadějný boj. Vyhráváme 6:0. 

480 Matějova divoká partie 

 

480 V páteční večer jsme se prošli na náměstí a dali jsme si něco dobrého... 

V sobotu ráno jsme ve 3. kole  zkřížili meče s 11. nasazeným týmem Beskyské šachové školy 
"B". Zápas se nevyvinul dobře. Lucka nevyužila možnosti získat nekrytou dámu na d4 po 
Sxh7+ a přestože se dále snažila o komplikace, v pozdějším boji prohrála. Marek postavil 
slušnou pozici, ale neudělal si rošádu, ztratil figuru a další boj proti favoritce o 250 ELO-bodů 
silnější nevedl ke zvratu. Markéta otálela v dámském gambitu s vývinem Jb8 a Va8. Ztráta 
pěšce h7 ještě nebyla rozhodující, ale když Markéta nenašla po Dh7 jedinou obranu Dh6, po 
ztrátě materiálu prohráváme už 0:3. Matěj ztratil v zahájení po vidličce figuru, v tom 
momentu začínal vytvářet zajímavé momenty. Přestěhoval krále a zdálo se, že bude mít šance 
v útoku pěšcové laviny na krále. Soupeřka (o více než 200 ELO-bodů silnější) však hrála 

přesně a Matějovy snahy eliminovala. Za stavu 0:4 bylo otázkou zápasu jen skóre. Kuba 
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během partie získal mírnou výhodu, vyměnil dámy a v koncovce postupně zvyšoval výhodu. 

Výsledkem trpělivé hry byl nakonec zisk věže a pak se Kuba jen bavil tvorbou matových sítí, 
pak snížil na 1:4. Tadeáš stál po celou partii mírně hůře, ale po přechodu do koncovky 4 věží 
s 5 pěšci na každé straně bohužel dobral pěšce na d5 špatnou věží (po Vdxd5! Vxa6 Vd2! 
nemohl bílý zabránit matu Vc1) a partie skončila remízou. Se zálohou Frýdku tedy 
prohráváme 1,4:4,5. 

480 na skok se přijeli podívat Tomáš s Víťou 

Ve 4. kole navštívila Kubovu partii moucha. V sobotu dopoledne (v průběhu 3.-5. kola) se na 

naše mladé naděje přijeli podívat hráči Áčka dospělých Víťa Kratochvíl a Tomáš Košut a ve 

4. kole viděli vítězný zápas proti Béčku Ústí nad Labem. Matěj získal brzy figuru, pak další 
materiál a za několik minut vyhrál. Markéta potřebovala jen králem uhnout z vazby a brzy 
následoval vítězný věžový útok. Max získal napřed pěšce, později celou věž a zvýšil vedení 
na 3:0. Marek po nemožném tahu soupeře využil pravidlo dotknuto-hráno a získal dámu. 
Neměl problém partii brzy dotáhnout do matu a zvýšit vedení družstva. Tadeáš získal figuru 
za 2 pěšce, chvíli měl za něj soupeř pěšce 3, ale Tadeáš měl otěže pevně ve svých rukou a 
pozisku dalších pěšců zvýšil na 5:0. Kuba, který měl dosud 3 body ze 3 partií, postavil dračí 
výstavbu, bílý měl proti ní výstavbu s d3. Pak Kuba získal 2 figury za věž a pěšce, posléze 
neopatrným dobráním pěšce Sxb4? dovolil soupeři kompikace po Sxe6. Soupeř ale nevyužil 
možnosti zbavit Kubu dvojice střelců. Za stavu materiálu V+2S+3p proti 2V+5p bílého stál 
Kuba lépe, ale při dostatku zbývajícího času 11/10 minut neopatrným tahem d5?? zablokoval 
5. řadu a dostal mat. Soupeři získali čestný úspěch, vyhráváme 5:1. 

V 5. kole jsme rozehráli zajímavě zápas proti 9. nasazené Plzni. Marek byl překvapen 
gambitem. Po ztrátě pěšce se navíc soupeři rozehrály figury, po přehlédnutí ztráty věže už 
nebyl naděje na jakýkoliv zvrat. Max opět bezúčelně vyráží jezdcem na g5, posléze nedělá 
rošádu, oslabuje si královské křídlo a po přehlédnutí nekryté věže se pozice hroutí. Kuba 
rozehrál proti drakovi Maróczyho výstavbu a po celou partii udržoval mírnou převahu. V 
koncovce D+V+S: D+V+J se 7 pěšci na každé straně ale provede neopatrný tah e5, soupeř 
mění věže, získává pěšce a po vniknutí dámy na 2. řadu rozhoduje slabá 1. řada. Prohráváme 
0:3. Markéta bojovala proti stejnému gambitu jako Marek, jen nedobrala králem na f7. Po 
ústupu Kf8 brzy bílý ztratil nit a při postavení B: Kd1, Sc1, Jb1, pa2, b2 a černý Ja1, pc3 
přišlo c2+. Po ústupu bílého krále Markéta nepochopitelně nevzala cxb1D se ziskem 
soupeřovy figury a postavením druhé dámy, ale místo toho získala jen figuru. V dalším 
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průběhu měla věž navíc, ale namísto zabezpečení proti šancím soupeře h6 s bezpečným 
útulkem pro krále na h7 zvolila útok s nejasným koncem. To vedlo k tomu, že soupeř s 
nedostatkem materiálu se pokoušel o věčný šach. Markéta ustupovala z remízy tak, že mohla 
dostat jednotahový mat, ale soupeř jej neviděl a remizoval věčným šachem! Tím ovšem v 
partii plné omylů zajistil Plzni vedení 3,5:0,5 a tím výhru zápasu. Matěj zahrál proti dračí 
výstavbě velmi dobře a po zisku pěšce udržoval tlak a vymýšlel hrozby. Pak přešel do 
koncovky 6 lehkých figur s pěšcem navíc. Neuhlídal ale postup krajního pěšce h a soupeř jej 
dotáhl až na okraj šachovnice. Tadeáš získal v začátku střední hrymateriál, po f5! mu brzy 
zůstala navíc kvalita za pěšce. S ubývajícím časem soupeř získal pěšců víc, ale Tadeáš měl 
nejpostouplejšího centrálního pěšce "d" a o výsledku se zdálo být rozhodnuto. Při bitvě na 
poslední minutě pro každého ale soupeř rozpohyboval své pěšce rychleji a v zápase, v kterém 
jsme dle jeho průběhu mohli pomýšlet i na výhru, jsme nakonec prohráli s krutým skóre 
0,5:5,5. 

 

480 Markéta si po ústupu krále nepochopitelně nepostavila na b1 dámu… 

V 6. kole proti Kuřimi "B" rozehrála děvčata partii hodně rychle, ale soupeři přizvukovali a 
Lucka dala mat při zůstatku času na hodinách 26/23 minut. Podobně Markéta již po 3 
minutách hry měla na desce koncovku všech těžkých figur s 8/7 pěšci. Po vtrhnutí na 7. řadu 
dámou a věží sice soupeř zabránil ztrátou věže matu, ale prohře ne. Tadeáš přešel brzy do 
koncovky s pěšcem navíc, pak začal soupeře vysbírávat o další a zvýšil na 3:0. Max doplatil 
na pravidlo dotknuto-hráno a ztratil figuru. V dalším průběhu ztratil ještě kvalitu a měl tak o 
věž méně. Poté jakoby se rozhnula opona, začal přemýšlet, vyvinovat figury a vyjíjet tlak na 
soupeře, který vedl k postupnému srovnání materiálu až do remízové koncovky V+p:V+p. Po 
převodu do pěšcovky dal v jeden moment chybou soupeři koncovku vyhrát, ale ten o 
možnosti netušil a poté Max využil znalosti koncovky K:K+p a partii dovedl do patu. Tím 
zajistil Náměšti výhru v zápase, vedeme již 3,5:0,5. Kuba hrál černými dračí Sicilskou proti 
O-O. Brzy získal černými malou výhodu, později přišel rychlý konec, když soupeř přehlédl 
mat na g2. Matěj se proti Skotské dostal záhy do protiútoku, získal pěšce. Soupeř ale získal 
určité šance ve věži na 7. řadě. Později Matěj neviděl zisk Jg3, ale když se soupeř pokusil o 
útok, odrazil jej razantně a po rychlém protiútoku zasadil mat. Vítězíme zaslouženě vysoko 
5,5:0,5. 
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Poslední sobotní kolo se už hrálo za hodně vydýchaného vzduchu v odpoledním vedru. Oddíl 
dospělých z Lysé nad Labem nedávno vyhrál extraligu mužů, jestliže začali vychovávat 
mládež, budiž jim to ku cti. Ale ještě jsem nezažil, aby se mi tolik dospělých pletlo do cesty 
během celého zápasu za zády našich mladých nadějí, kde neměli co dělat. Jejich družstvo 
bylo nasazené jako 24., byli jsme tedy mírnými favority. Průběh byl dost napínavý. Max opět 
vyvinul nekrytého jezdce na g5, ale soupeřka možnosti nevyužila. Max brzy získal dámu a po 
Dc7! matil. Markéta se bránila Skotskou s Df6 a po d5! ulovila střelce a vzápětí odvrátila 
připravený úder ještě připravenějším protiúderem, po kterém jí zbyla navíc celá věž. Brzký 
mat na sebe nedal dlouho čekat. Vedeme 2:0, ale vývoj na ostatních šachovnicích rozhodně 
není jednoznačný. Marek si nechal udělat dvojpěšce na f7 f6 a spolu s pěšcem h6 vykazoval 
kryt před králem povážlivé slabiny. Soupeř po Jd5 pohrozil vidličkou na Kg8 a Dd7, po Jd4? 
ji na druhý pokus dal. Další snaha byla marná. Tadeáš ztratil v začínající střední hře dámu za 

věž. Jak, to jsem nezachytil, byl jsem zrovna na druhém konci družstva. V dalším průběhu 
však vymýšlel komplikace, ve kterých nakonec soupeře ulovil. Po Jd3+ získával ztracený 
materiál zpět, po soupeřově odpovědi Kc2? nedal za dámu věž, ale po Sxe4 s vazbou Dd3 jen 

střelce, soupeř v prohrané pozici překročil čas. Vedeme 3:1. Matěj použil proti díře na d5 v 
Sicilské osvědčený recept Sxf6 Sxf6 a po Jd5 opanoval šachovnici. Pak lovil na dámském 
křídle střelce a následně pronikl dámou na g6 do blízkosti černého krále. Zdálo se, že stačí 
přesunout po 3. řadě věž na h3 a jít po králi. V této fázi Matěj ztratil nit, vymyslel špatný plán, 
když se dámou stáhl zpátky a jal se opět na dámském křídle lovit střelce. dopadlo to tak, že 
uloven zůstal Matějův Jd6 a partie se otočila. Soupeř pak spolehlivě redukoval materiál a v 
koncovce V+S+4p: Matějovy V+2p začal postupovat pěšcem c do dámy. Kdyby někdy zahrál 
Kh7, nebylo co řešit, ale když Matěj zahájil pochod králem dopředu, soupeř jako v transu 
postupoval do dámy a nebral vůbec v úvahu možnou hrozbu Matěje. Ani po Kg6 si nevšiml 
slabosti 8. řady a užuž si chystal dámu. Štístko Matěj šel štěstí naproti a dočkal se. Když dal 
šokovanému soupeři mat, početný doprovod Lysé byl v šoku také. Kuba nevyužil možnosti 
získat pěšce po soupeřově chybném d5 a dlouho pak nebyla výhoda vidět. Po f4 otevřel Kuba 
sloupec a při přechodu do věžovky získal pěšce. Věžovku zkušeně převedl do vyhrané 
pěšcovky a završil skóre na 5:1 pro Náměšť. 

 

480 Matěj v prohrané pozici napochodoval králem na g6… 
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Po sobotním 7. kole jsme byli na krásném 13. průběžném místě. Odpoledne jsme zamířili na 
místní přírodní koupaliště, kde jsme kromě koupání mohli pozorovat hezké bouřkové mraky a 
slyšet i hromy. Bouřka se Třešti ještě nepřiblížila, ale po večeři jsme se na večerní procházce 
museli na 5 minut schovat. 

480 koupaliště v Třešti 

480 bouřkové mraky se blíží 

480 za několik minut přišla prudká bouřka 

Na nedělní ranní 8. kolo k nám z hlediska celkového umístění nebyl los příznivý: Program 
swiss-manager nám vypočetl soupeře VŠTE České Budějovice - žáky, kteří docházejí na 
individuální tréninky na půdu VŠ, kde se jim individuálně věnuje trenér 2. (u nás nejvyšší) 
třídy a současně mistr FIDE Michal Novotný. Michal za Náměšť před asi 15 lety hostoval v 1. 
lize dospělých, aby následně spolubudoval obří středisko 2222 Polabiny v Pardubicích a pak 
se stal zaměstnancem VŠ v Českých Buděějovicích s plným úvazkem na výuku šachu. 
Vzhledem k tomu, že byl v předvečer na koupališti hodně sebejistý a když jsem se s ním 
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bavil, plánoval, že až porazí ráno nás, budou pak bojovat o bronz (nakonec - byli dle ELO 3. 

nasazené družstvo, takže celkem oprávněně). Trochu žertem jsem mu na závěr řekl, že se s 
námi mají na co těšit. To jsem ještě nevěděl, jak jsem blízko pravdě.  
 

Když jsem se ráno zeptal u palisády členů družstva, jak se vyspali a jak jsou bojovně 
naladění, měl jsem radost, že jsou dobře nabuzení. Jakýkoliv úspěch byl fakticky nereálný.  

480 výborně naladěné družstvo před zápasem s ČB 

Mohli jsme jen doufat v to, že si za odměnu zahrajeme proti špičkovému družstvu a něco se 
naučíme, přitom vložíme bojovnost a nic jim nedáme zadarmo. To v tomto zápase členové 
našeho družstva do puntíku splnili. Lucka se bránila proti Skotské a na sloupci "e" mohla 
získat zajímavou protihru. Další průběh byl z obou stran velmi nebojácný a když si Lucka 
chystala útok na sloupci "a", soupeř postavil baterii na nejdelší diagonále a ukázal, jak vypadá 
rozhodující matový útok. Matěj Zezula se bránil proti královskému gambitu a když se zdálo, 
že vyrovnal hry, podařilo se soupeři získat pomocí zdvojených věží pěšce na f7. Soupeř 
nastavil Matějovi léčku a když Matěj zahrál Ja5, zaradoval se, že Matěj přehlédl ztrátu dámy, 
a zahrál Vf4-f8+?? Matěj ožil, protože mu zrovna soupeř "skočil na špek", vzal Vxf8 celou 
věž. Následný výraz soupeře, zachycený na fotce, připomíná smutný pohled baseta, kterému 
někdo sebral misku se žrádlem. Soupeř pozdě zjistil, že dámu nemůže vzít ani hned ani po 
vložení výměny věží, protože má slabou 1. řadu, a raději se hned vzdal. 1:1!  
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480 soupeř pochopil, že skočil Matějovi „na špek“, a nasadil zklamaný výraz baseta… 

Marek postavil zablokovanou pozici španělského typu a dlouho se držel. Bohužel, s padnutím 
prvního pěšce se celá pozice začala tah po tahu rozpadat až k neodvratnému konci, přesto 
zaslouží Marek velkou pochvalu. Markéta hrála partii s opačnými rošádami. Ve střední hře 
přišla o figuru za 2 pěšce. Hrála dost rychle a když soupeř vynutil výměnu dam, uhnula z ní 
tak, že odkryla šach a soupeři byly k zbývajícím 2 přidány 2 minuty. Markéta jich měla ještě 
16, ale protože hrála rychle, zdálo se, že to soupeři pomůže k výhře v koncovce. Přesto 
Markéta vymyslela postup pěšcové laviny a když jí soupeř pustil věž na 7. řadu, objevily se 
naděje na úspěch. Ty byly vzápětí vyplněny tím, že si soupeř sám ustoupil do matu. 
Vyrovnáváme na 2:2! Kuba bojoval v drakovi proti o 300 ELO-bodů silnějšímu soupeři. 
Dlouho se držel při ostrém boji na opačných křídlech, ale na konec soupeř získal dva pěšce a 
zkušenost zvítězila, Kuba v již beznadějné pozici překročil čas. Tadeáš bojoval proti Caro-

Kannu a dlouho byla pozice v přibližné rovnováze. S výměnou dam převedl Tadeáš partii do 
koncovky lehlých figur, poté vynutil přechod do pěšcovky, ve které využil majoritu na 
dámském křídle (černý měl více pěšců na královském křídle, ale při dvou dvojpěšcích na 
sloupcích f a g z nich nejde vytvořit volného pěšce). Tadeáš tak završil vyrovnáním na 3:3 
velké překvapení turnaje! 

V posledním, 9. kole jsme po nečekaném úspěchu v kole předchozím byli odměněni dalším 
silným soupeřem - 6. nasazeným týmem Unichess A z hlavního města. Lucie si při otevřeném 
sloupci "e" neudělala včas rošádu a již na sklonku zahájení se dostala do vazeb, které vyústily 
ke ztrátě figury a brzy i dámy. Na konci partie bychom neměli mít na hodinách zbytek 22 z 25 
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minut. Podobně rychle hrála tentokrát i Markéta, která ztratila napřed pěšce, pak kvalitu a 
brzy měla o celou věž méně. Zůstatek na hodinách 21 minut znamená stejně jako u Lucky 
ztracenou šanci zahrát si pomalou partii se silnějšími soupeři a něco se při ní naučit. Marek se 
proti své taktéž o dost silnější soupeřce chvíli držel, ale ještě v zahájení si zavřel střelce, který 
byl uloven. Další průběh byl pro Marka školením na témata ztráta dámy odtažným útokem 
šachem, ulovení i druhého střelce po Sxa7? b6, jezdcová vidlička. Za stavu 0:3 byla šance 
bodovat jen v případě výhry všech zbývajících tří partií. Kuba sehrál velmi zajímavou partii v 
dračí variantě Sicilské. Měl ale velmi silného soupeře, který nakonec uhrál 7,5 bodů z 9 partií, 
a při opačných rošádách byl soupeř s útokem rychlejší. Kuba zaslouží za své výkony v Třešti 
velkou pochvalu! Za stavu 0:4 se nám přece jen daří dotáhnout zbývající partie do vítězných 
konců.  

480 Tadeáš ulovil  dámu a finišoval 4/4 

Tadeáš se po nevýrazných výsledcích v první polovině turnaje rozehrál k výbornému výkonu. 
V partii posledního kola byla rozehrána Nimcovičova varianta Francouzské hry a při typicky 
zablokovaném centru si černý udělal velkou rošádu a chtěl útočit na královském křídle. Na 
dámském mu však zůstala královna a tu se Tadeášovi podařilo ulovit za věž. Zbytek partie se 
vedl v duchu nedat soupeři protišance a výměnami zjednodušovat pozici. Pak ještě Tadeáš 
pronikl dámou do týla a soupeř uznal marnost svého počínání a vzdal se. Tadeáš měl 
impozantní druhou polovinu turnaje - závěrečné 4 výhry ze 4 partií nepotřebují další 
komentář.  

480 pozice po Matějově e4 
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Matěj si stihl udělat rošádu a pak se chvíli pral s vazbami na diagonále a2-g8 a na sloupci "d". 

Pak se mu podařilo pohnout pěšcem na e4 (viz foto), po Sxd5 cxd5 Dh3 stačilo vyměnit Dxh3 
gxh3 a po e3! by měl vyhranou pozici. Místo e3! však zahrál De5? čímž dal soupeři šance. 
Následně přešla partie do pozice D+S+5p při nestejných střelcích a zbývajícím čase 1/1, když 
bojovník Matěj odmítl svému o téměř 400 ELO-bodů silnějšímu soupeři nabídku remízy. S 
takovou troufalostí asi soupeř nepočítal a vzápětí po hrubé chybě ztratil střelce. Matěj tak 
impozantní šňůrou 4/4 v závěru vyrovnal Tadeášovu sérii a za svou bojovnost i výsledky si 
zaslouží 3. výkonnostní třídu! Prohráváme proti favoritům se ctí 2:4 a končíme na velmi 
pěkném 14. místě. 

(MIČ) 

481 Rozlučka se sezónou 

…posílám fotky z rozlučky. Sešlo se nás skoro 40. Přestože se letos nehrál během rozlučky 
žádný oficiální turnaj, myslím, že to nevadilo. Kdo chtěl, tak si zahrál, a to i napříč 
generacemi. Kdo chtěl, tak řešil soutěž. Popovídali jsme si, budeme se snažit naši klubovou 
činnost oživit. Díky i za přinesení dobrot udělaných doma. Dobře to vypadá i na fotce, a 

chutnalo ještě líp. 

 

481 rozlučka a mladíci z Áčka 
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481 rozlučka se sezonou za účasti rodinných příslušníků 

482 KP jednotlivců 

Začátkem července proběhl ve Žďáru KP jednotlivců v rámci turnaje Open Vysočina. Článek 
na krajském webu zde: https://www.kssv.cz/2019/07/open-vysocina-2019-vysledky/  

Podrobné výsledky: http://chess-results.com/tnr442653.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE  

 

Z TJ Náměšť hráli Vilém Feldvábl, Nataša, Julie a Rudolf Richterovi a podle článku na 
krajském webu i vítěz Petr Walek.  
Petr vybojoval samostatné první místo v absolutním pořadí a potvrdil výbornou formu před 
nadcházející sezonou extraligy za Labortech Ostrava a KP za Náměšť A.  

 

Vilém uhrál výborné 15. místo a současně 3. místo v kategorii nad 60 let, Ruda 17. místo a 
současně 2. do 18 let, Julie 21. místo absolutně a současně 1. v D18, Nataša 41. místo. 

  

Krajským přeborníkům mužů a dívek blahopřejeme, i ostatním k dosažení pěkných výsledků. 

(MIČ) 

https://www.kssv.cz/2019/07/open-vysocina-2019-vysledky/
http://chess-results.com/tnr442653.aspx?lan=5&art=1&rd=7&fed=CZE
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483 Mistrovství České republiky mládeže v rapid šachu 

Ve dnech 7. - 8. září se v nedaleké Třešti konalo Mistrovství České republiky v rapid 

šachu mládeže.  Na tento turnaj si účast zajistily 4 mladé naděje z TJ+DDM Náměšť 
nad Oslavou: Markéta Šťávová v D12, Helena Šťávová v D14, Jakub Zezula v H12. 

Matěj Zezula v H10. Další 3 - Martin a David Žažovi a Dominik Houška – si zahráli 
doprovodný open turnaj. Hrálo se tempem 2x20+5s/tah švýcarským systémem na 9 kol.  

V kategorii Open se nejlépe dařilo Martinu Žažovi, který získal 5  z 9 bodů. Jeho bratr David i 
Dominik Houška uhráli svými střídavými výkony 4 body.   

V mistrovských kategoriích naše dívky nepatřily mezi favoritky. Markéta byla z 25 dívek 
v kategorii D 12 nasazená na 13. místě a Helena byla z 26 dívek v kategorii D14 až na 19. 
místě. Pro obě děvčata to byl po dlouhé letní přestávce první turnaj a hned MČR. Obě holky 
se postupně rozehrávaly, Markéta uhrála 4,5 bodu a Helena 4 body z devíti.  Obě děvčata si 
uhrála svoji výkonost a obsadila vždy v celkovém pořadí jedno místo před svým nasazením. 

 V chlapeckých kategoriích bojovalo v každé kategorii 40 hráčů a na prvních deskách byl 
rozdíl v Elo oproti dívčím až 500 bodů. Náš nejmladší hráč Matěj Zezula se bohužel do 
prvního hracího dne probudil s nachlazením, silnou rýmou. Chlap a „rýmečka“ prostě nejde 
dohromady a tak se bohužel tento zdravotní handicap podepsal na Matějově výkonu. Matěj se 
nedokázal dostatečně soustředit na hru a první den se mu podařil uhrát jen 1 bod z šesti. 
S nadějí na vyspání z rýmy jsme v naději věřili v druhý hrací den a podobný famózní závěr 
Matěje jako před pár měsíci v rapidu družstev, kde kosil jednoho silného hráče za druhým. 
Bohužel rýma byla neúprosná a i druhý den se podařil jen 1 bod ze tří. Někdy to prostě 
nevyjde, ale za bojovnost patří Matějovi uznání. V Kategorii H12 se do těžkých partií pustil 
Jakub Zezula. V této kategorii jsme byli za každý uhraný bod vděčni.  Jakub byl ze 42 hráčů 
až 36. nasazený.  Jeho kamarád Michal Krč povídal, že je v té kategorii jako krmení pro 
žraloky. Jakub se však tomuto vzepřel a hned v druhém kole získal první bod.  Jakub celý 
turnaj hrál s papírově silnějšími hráči. Cíl Jakuba byly 3-4 body. A tak se mu po prvním 
hracím dnu usínalo se spokojeným výrazem za zisk 3 z 6 a vyhlídky na vynikající umístění. 
Druhý den Jakub hned v prvním kole boduje a je krůček pro něj od parádního výsledku. Svůj 
cíl měl splněn a nyní už je malý bonus.  Bohužel v obou posledních kolech chyběl malý 
krůček, aby se to povedlo a tak Jakub skončil se čtyřmi body z devíti i tak o 10 příček výš než 
byl nasazený na 26. místě. Myslím, že všichni hráči si na začátek sezony odehráli svoje, 
zaslouží pochvalu a mají do nové sezony pěkně nakročeno. 

Jan Zezula 

484 Turnaj v parku 

V parčíku před kavárnou pohodička se uskutečnil další turnaj v parku. Vítězem se stal David 
Mičulka. Ukázali se Tomáš a Martin Homolovi a Pepa Žák, kteří před lety hrávali 1. ligu 
mládeže a nyní si mohli změřit síly se současnou nastupující generací. 
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484 turnaj v parku koučoval s notebookem spolehlivě ředitel DDM Mgr. Petr Krátký 

485 Krajský přebor mládeže do 16 let v šachu 2019 (článek 
z krajského webu) 
Krajský přebor mládeže do 16 let se hrál od 21. do 22. září 2019 ve Sportovním centru 
Pěšinky ve Světlé nad Sázavou. Mládež hrála ve dvou věkových skupinách a z celkových 
výsledků byly vyhodnoceny jednotlivě kategorie. Krajského přeboru se zúčastnili nejen hráči 
z oddílů Krajského šachového svazu Vysočina, ale i hráči s trvalým pobytem v Kraji 
Vysočina. 

V turnaji mladších kategorií hrálo 21 mládežníků z kategorií H10, D10, H12 a D12. V turnaji 

starších kategorií startovalo 25 účastníků z kategorií H14, D14, H16 a D16. Oba turnaje se 
hrály tempem 40 minut na partii plus 30 sekund na tah. Hrálo se švýcarským systémem na 7 
kol. 

Absolutním vítězem turnaje mládeže do 16 let se stal David Kučera z Gambitu Jihlava. Na 

druhém místě skončil Šimon Lang z ŠK Světlá nad Sázavou a třetí příčku obsadil Filip 
Zedníček z ŠK Světlá nad Sázavou. Šimon Lang byl zároveň první v chlapcích do 14 let, 
stříbro bral Filip Zedníček a bronz Jakub Zezula. Krajským přeborníkem KŠS Vysočina 
v kategorii chlapců do 16 let se stal David Kučera z Gambitu Jihlava, v kategorii do 14 let 

putovala zlatá medaile k Šimonu Langovi z ŠK Světlá nad Sázavou. 
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Nejlepší hráčkou Kraje Vysočina v kategoriích dívek do 14 a 16 let se stala Viola Ruby 
Pejřimovská z TJ CHS Chotěboř. Krajskou přebornicí KŠS Vysočina v kategorii dívek do 14 
a zároveň i 16 let je Helena Šťávová z TJ Náměšť nad Oslavou. 

Vítězem turnaje mládeže do 12 let se stal Robert Jun TJ CHS Chotěboř. Na druhém místě 
skončila Markéta Šťávová z TJ Náměšť nad Oslavou. Třetí příčku obsadil Matěj Zezula z TJ 

Náměšť nad Oslavou. Krajským přeborníkem KŠS Vysočina do 12 let se stala Markéta 
Šťávová. Nejlepším hráčem Kraje Vysočina a zároveň krajským přeborníkem KŠS Vysočina 
v kategorii chlapců do 10 let se stal Daniel Srba z ŠK Světlá nad Sázavou. Na druhém místě 
skončil Rostislav Jun z TJ CHS Chotěboř. Třetí příčku obsadila Lucie Šťávová z TJ Náměšť 
nad Oslavou. 

Nejlepší hráčkou Kraje Vysočina v kategorii dívek do 12 let se stala Markéta Šťávová TJ 
Náměšť nad Oslavou, která se stala současně krajskou přebornicí KŠS Vysočina dívek do 12 
let. Nejlepší hráčkou Kraje Vysočina v kategorii dívek do 10 let se stala Lucie Šťávová TJ 
Náměšť nad Oslavou, která se stala současně krajskou přebornicí KŠS Vysočina dívek do 10 
let. 

O chod turnaje se staral Zdeněk Fiala, který byl zároveň hlavním rozhodčím turnaje. O hladký 
průběh turnaje se starala Simona Suchomelová, která byla rozhodčím na sále. Po dohrání 
partií soupeři odcházeli společně na rozbory partií, které zajišťoval FM Lukáš Karásek a KM 
Pavel Večeřa. Rozbory partií mají velký význam v šachovém rozvoji každého šachisty. 
Nejmladším hráčem krajského přeboru byl šestiletý Pavel Brož z ŠK Světlá nad Sázavou. 

Krajský přebor uspořádal Šachový klub Světlá nad Sázavou ve spolupráci s Šachovým 
centrem talentované mládeže v Kraji Vysočina. Hráči měli dostatek prostoru pro hru ve 
velkém tanečním sále Sportovního centra Pěšinky. Pro rozbory a odpočinek měli hráči i 
doprovody k dispozici klubovnu Šachového klubu. Pro odreagování děti hojně využívaly 
workout, který je součástí Sportovního centra Pěšinky. 

Pořadatelé zajistili veškerý šachový materiál, občerstvení, stravování přímo v místě konání a 
také průběžnou aktualizaci výsledků na chess-results.com. Výsledky turnaje byly zaslány na 
zápočet LOK ČR. Vždy nejlepší tři hráči KŠSV Vysočina získali diplom a medaili, nejlepší 
tři hráči Kraje Vysočina obdrželi diplom a věcnou cenu. Všem trenérům a rodičům bych chtěl 
poděkovat za jejich práci pro šachovou mládež. 

Ing. Zdeněk Fiala 

předseda Komise mládeže KŠS Vysočina 

14-16: http://chess-results.com/tnr472726.aspx?lan=5&art=1&rd=7 

10-12: http://chess-results.com/tnr472723.aspx?lan=5&art=1&rd=7 

486 Svatováclavský turnaj v Plané nad Lužnicí 
http://chess-results.com/tnr461848.aspx?lan=5&art=0 

http://chess-results.com/tnr472726.aspx?lan=5&art=1&rd=7
http://chess-results.com/tnr472723.aspx?lan=5&art=1&rd=7
http://chess-results.com/tnr461848.aspx?lan=5&art=0
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486 kromě Šťávových a Zezulových si zahráli i Richterovi a Petr Mičulka, který s mládeží ve 
volném čase rozebíral partie 

487 Mládež Náměště vstoupila do 1. ligy úspěšně 

Mladí šachisté TJ+DDM Náměšť nad Oslavou na jaře vyhráli Krajský přebor a 
postoupili do 1. ligy mládeže. O prvním říjnovém víkendu odehráli v Hradci Králové 
první 4 kola a vedli si nad očekávání úspěšně. Podle ELO-bodů byli ve všech čtyřech 
zápasech jasnými favority soupeři, avšak bojovnost našich mladých hráčů, jejich 
šachové umění a týmový duch vedly k výhře dvou ze 4 zápasů (Hradec Králové B, Světlá 
nad Sázavou), navíc v druhém případě to byla nejvyšší možná výhra 6:0! Náměšť se tak 
drží v polovině tabulky a za svým cílem – 1. ligu udržet – vykročila správnou nohou.  

 

1.kolo: Náměšť – Polabiny Pardubice C 1,5 : 4,5 

V sobotu dopoledne jsme nastoupili se snahou pokusit se překvapit, soupeř ale ukázal svou 
sílu. Martin Žaža hrál proti Caro-Kannu, ale partie přešla do francouzských pozic, ve kterých 
soupeřka vyvinula tlak na dámském křídle. Po zisku materiálu se vyhnula nastraženým pastím 
a dovedla partii k výhře. Jakub Zezula udržoval zpočátku ve Vídeňské hře vyrovnanou pozici, 
následná soupeřčina iniciativa na královském křídle pak nebyla vyvážena Jakubovou 
protihrou. Kuba podlehl rostoucímu tlaku. Markéta Šťávová po výměně dam a následné hrubé 
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chybě soupeře, který neřešil střelce b1, výborně vynutila přechod vyhrané pěšcové koncovky, 
soupeř byl navíc v časové tísni. Markéta však přes obrovskou časovou rezervu nevyužila 
šance vybrat plán pochodu krále na dámské křídlo a vyhrát pěšcovou koncovku, po rychlé 
odpovědi dosáhla jen remízy. Host z Gambitu Jihlava David Kučera výborně zapadl do party, 
soupeřem v 1. zápase mu byl čerstvý mistr světa do 8 let v rapid šachu Jiří Bouška. David 
napřed získal pěšce, pak se ale dostal pod tlak a v dalším průběhu musel odevzdat dámu za 
věž a střelce. Souhra jeho figur ale znamenala pro soupeře nebezpečí. Soupeř nabídl remízu, 
po zvážení ostrosti pozice a rizik plynoucích z pokračování v partii s 1-2 minutami na 

hodinách jsme ji přijali. Průběžný stav je 1 : 3 a šance na remízu v zápase byla téměř nulová. 
Po 3 hodinách hry dohrávali ještě na prvních dvou šachovnicích sourozenci Julie a Rudolf 
Richterovi. Oba měli vyrovnané pozice a snažili se o výhry. Ruda v zahájení obětoval pěšce a 
dostal soupeře pod tlak, tomu se podařilo vrátit pěšce a dosáhnout vyrovnané koncovky. Ruda 
se snažil vyrovnanou koncovku vyhrát, ale přepnul strunu v pěšcové koncovce a soupeř ji 
dotáhl k vítězství. O výhře zápasu už bylo rozhodnuto a následná remíza Julie, která bojovala 
proti Volžskému gambitu, upravila stav zápasu na konečných 1,5 : 4,5. Zápas nebyl úplně bez 
šance, prohra je spravedlivá, ale průběhu zápasu by slušelo mírnější skóre. 

 

487 večerní procházka po Hradci Králové 

 

2.kolo: Náměšť – Hradec Králové B 3,5 : 2,5 
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Po obědě jsme nastoupili se snahou vyhrát nad Béčkem Hradce Králové, které mělo stejně 
jako všechna ostatní družstva, se kterými jsme se v prvních čtyřech kolech utkali, na všech 
šachovnicích ELOvou převahu. Julie Richterová využila soupeřovy chyby v zahájení a už od 
10. tahu stála na výhru. Soupeř se ještě snažil vzdorovat, ale proti zodpovědně hrající Julii 
neměl sebemenší šanci. Markéta Šťávová ztratila hned v zahájení kvalitu, ale po soupeřově 
chybné velké rošádě si vypracovala protihru na dámském křídle proti bílému králi. Kvůli 
rychlé hře se však připravila o šance najít tahy a plány, které by mohly soupeři zadělat na 
větší problémy. Soupeř pak v dalším průběhu dotáhl svou materiální převahu k výhře. Martin 
Žaža měl vyrovnanou pozici, ve které zaútočil po sloupci „h“ a po hrubce soupeře dal Martin 
dvoutahový mat. Jakub Zezula získal černými výhodu, potřeboval ještě rozehrát uzavřeného 
střelce. V tu chvíli sebral soupeř otráveného pěšce a po Kubově mezitahu málem protivník 
spadl ze židle. Ještě zkusil dva tahy, ale Kuba měl vše dobře spočítáno a vedeme 3 : 1. Rudolf 
Richter získal aktivní hrou černými vyhraného postavení. V tu chvíli se ale nějak zamotal 
(dotáhnout vyhrané pozice do konce je momentální problém, který potřebuje Ruda vylepšit) a 

soupeř měl po výměnách lepší koncovku, která znamenala Rudův boj o remízu. Šance se 
snížily po průniku bílé věže na 7. řadu, závěr měl soupeř pod kontrolou a Ruda partii 
neudržel. Průběžný stav je 3 : 2 a k výhře zápasu potřebujeme aspoň remízu v poslední partii. 

David Kučera svého soupeře dostal ve střední hře do vazby, které mohl využít k zisku figury. 

Uviděl ale jiný způsob, který měl ovšem jisté komplikace a soupeř se ze sevření vymanil. 
Nakonec vznikla koncovka lehkých figur s Davidovou dvojicí střelců proti střelci s jezdcem a 

po 5 pěšcích na každé straně. Mírnou výhodu z toho plynoucí proměnil David v přechod do 
remízové koncovky různobarevných střelců, což zajistilo družstvu cennou zaslouženou výhru 
v poměru 3,5 : 2,5. 

 

487 V prvním kole porážka od pardubických Polabin 
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3.kolo: Hradec Králové A – Náměšť 4 : 2 

V neděli jsme nastoupili s odhodláním potrápit velkého favorita – Áčko Hradce. Rudolf 
Richter opět vyšel ze zahájení výhodně, neudělal si však rošádu a soupeř rychle využil vazby 
na sloupci „e“ k zisku rozhodující výhody. Matěj Zezula nastoupil proti čerstvé mistryni ČR 
do 12 let v rapid šachu Zelbové. Přestože se dlouho držel, zkušená soupeřka jen nejprve 
připravila o pěšce, potom o druhého a převedla partii do vyhrané koncovky. Prohráváme 0:2, 
ale průběh v dalších partiích dává ještě šanci uspět. Davidu Kučerovi obětoval soupeř 
nekorektně kvalitu a David dosáhl vyhraného postavení. Soupeř dostal šanci v podobě aktivní 
dámy a David předčasně přijal nabízenou remízu s vidinou, že neuteče z věčného šachu. 
Škoda! Martin Žaža ustál trvalý tlak na dámském křídle a po chybě soupeře získal pěšce. 
Postupně přebíral otěže a po slušném obranářském výkonu nakonec zvítězil. Stav je 1,5 : 2,5 a 
obě zbývající nedohrané partie jsou i po 3 hodinách vyrovnané. Jakub Zezula se nezalekl 
svého o 550 ELO-bodů silnějšího soupeře a v celoplošné Španělské hře dospěli až do 
vyrovnané koncovky lehkých figur, Kuba měl v této chvíli ještě lepší čas, snažil se něco 
vymyslet a vybojovat výhru, tato odvaha se velmi cení. Zkušený soupeř v závěru koncovky 
získal pěšce a dovedl koncovku k výhře. Za rozhodnutého stavu Julie Richterová mohla ve 
vyrovnané pozici přijmout remízu. Prohráváme se ctí 2 : 4. 

 

487 První šachovnici držela s bravurou Julie Richterová 
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4.kolo: Světlá nad Sázavou – Náměšť 0 : 6 

Ve čtvrtém kole se konalo utkání jediných dvou družstev z Vysočiny v 1. lize. Dlužno říct, že 
asi po 1,5 hodině hry to vypadalo na dosud nejvyrovnanější zápas. O to je cennější, že 
v dalším průběhu zápasu se bojovalo a výhoda se začala postupně přiklánět na stranu našich 
hráčů. Po nedělním obědě Markétu trochu bolela hlava a tak bylo dobře, že jsme jeli se sedmi 
hráči. Matěj Zezula se o nasazení do zápasu dozvěděl 5 minut předem a na soupeře vyrukoval 
královským gambitem. Matěj si otevřel pozici svého krále, ale soupeř jej měl v centru a 

Matěje není třeba pobízet k útočení. Brzy zbyla z černé pozice kůlnička na dříví. Jakub Zezula 
bojoval proti soupeřce, se kterou už dříve prohrál. Proti Sicilské vydržel strategické 
manévrování a akcí na dámském křídle získal jasně navrch, závěr si už vychutnal. David 
Kučera otupil soupeřův počáteční tlak a pak převzal iniciativu, definitivní konec nadějí pro 
soupeře bylo, když zjistil, že beze ztrát nezabrání matu na g2. Vedeme 3 : 0 a z průběhu 
ostatních partií je cítit, že získáme mnohem více než půlbod, který by stačil na výhru zápasu. 
Martin Žaža opět ustál tlak na dámském křídle a partii převedl do vyhrané koncovky. Julie 
Richterová hrála od počátku partie proti izolovanému pěšci se všemi fázemi takového boje. 
Pěšce blokovala, měnila figury a pak jej získala. V závěru v koncovce ukázal aktivitu král a 
šlo se matit. Poslední dohrával Rudolf Richter. Ten, který v prvním kole lámal pro družstvo 
partii z remízy, v druhém kole partii nedotáhl k výhře a má 0 bodů ze 3 partií. Soupeř – Šimon 
Lang se 3 body(100%). Průběh? Ruda získal aktivitou a po chybě soupeře pěšce a postupnými  

 

487 „kanára“ dovršil Ruda Richter výhrou nad Šimonem Langem 
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výměnami přešel do koncovky střelce proti jezdci s pěšcem navíc. Soupeř se snažil o 
komplikace, ale Ruda vše spočítal dobře a dva daleké pěšce nebylo možné pochytat, stav 
utkání byl završen na neuvěřitelných 6 : 0 pro Náměšť, kanár jako v tenise! 

Náměšť vzorně reprezentovali Julie Richterová (3/4), Rudolf Richter (1/4), Martin Žaža (3/4), 
Jakub Zezula (2/4), David Kučera (2,5/4, host z Jihlavy), Markéta Šťávová (0,5/2) a Matěj 
Zezula (1/2). 

Už to ode mne slyšeli osobně, ale ještě písemně všem děkuji za zodpovědný přístup a boj 
„jeden za všechny, všichni za jednoho“. To je půvab soutěže družstev, společná radost se 
násobí. Když se jednomu něco nepovede, ostatní se snaží to za něj „zatáhnout“. Ještě bude 
třeba partie rozebrat a poučit se z chyb, ať jsme zase o něco lepší. Ani příště se žádných 
soupeřů nelekneme! 

(MIČ) 

488 Soustředění KCTM v Náměšti 
Byli jsme požádáni uspořádat soustředění krajského centra talentované mládeže v Náměšti. 
Ujali se toho zkušení trenéři GM Petr Velička a KM Petr Mičulka. 

 

488 Petr Velička se svou skupinou A 
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488 Střelcovka s komentářem velmistra 

 

488 slabá 1. řada s vysvětlením Petra Mičulky 
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489 skupina B Petra Mičulky 

490 Náměšť – Dalešice v KP 

Dneska jsme sehráli jeden ze dvou nejdůležitějších zápasů na cestě za vítězstvím v KP a 
postupem do 2. ligy. Z různých důvodů jsme nedali dohromady nejsilnější sestavu, takže 
všichni, kdo nastoupili, zaslouží velkou pochvalu.  
 

Vilémova partie skončila nejdříve. Ve střední hře ztratil 2 figury za věž a přes další Vilémův 
srdnatý výkon soupeř o několik set ELO-bodů silnější už otěže partie nepustil z rukou. Julii se 

nepodařilo rozmotat figury na dámském křídle a bělopolný střelec na c8 hodně trpěl. Soupeř 
zvyšoval poziční výhodu a prohráváme 0:2. Hrál jsem proti soupeři, který už odremizoval 
řadu velmi silných hráčů. Postavil proti mně beton a to bylo jako červený hadr na býka. 
Úmyslně jsem už v zahájení obětoval figuru za dva pěšce a moje provokace a snaha o to, aby 
soupeř myslel vlastní hlavou, v jednu chvíli mohla být krutě potrestána. Po celou střední hru 
jsem pak vyvíjel aktivitu a intuice mě nezklamala. V taktické pozici udělal soupeř hrubku a 
tak snižuji stav zápasu.  
 

David získal proti soudci černými příjemnější pozici a tlak na nejdelší diagonále a1-h8 mohl 

proměnit ve výhru, kdyby místo Jg3 zahrál Jf2. Soupeři se pak podařilo vysmeknout a v 
koncovce nestejnobarevných střelců už se nedalo s remízou nic dělat. Víťa předvedl pěkný 
poziční výkon, po zisku pěšce zvyšoval výhodu a s postupem volného pěšce donutil mladého 
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soupeře vzdát. Vyrovnáno 2,5:2,5. Dále zbývalo dohrát 3 partie, ale bojovalo se hodně přes 
hodinu bez další skončené partie.  
 

Šárka celou partii stála velmi slušně, bohužel v končící střední hře ztratila kvalitu. Soupeř 
pohrozil matem, ale dal tak Šárce šanci šachovat. Ve vůbec ne jednoduché pozici výborně 
bojující Šárka věčný šach (po Sc5+) bohužel nenašla a tak prohráváme o bod. Petr W. hrál 
divokou partii a míru rizika černými přehnal tak, že mohl být poražen ve střední hře. Pak se 
mu podařilo aspoň přejít do horší koncovky, ze které vydoloval remízu. 3:4 a vše je na Nataši, 
která v zablokované pozici stála hůře. Probudila v sobě velkou bojovnost a vynalézavost a 
horší koncovku dokázala ještě vyhrát! Družstvu tak zachránila aspoň remízu 4:4, za kterou 
můžeme být dnes hodně rádi. 

491 Zpráva trenéra z Mistrovství Moravy a Slezska (MMaS) 
mládeže v šachu 2019 

(8 členů z výpravy TJ Náměšť nad Oslavou) 

 hotel Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou 

Ve dnech 26. – 31. 10. 2019 bojovali mladí šachisté v Jeseníkách na Mistrovství Moravy a 
Slezska mládeže v šachu. Mými svěřenci bylo 8 mladých šachistů z TJ Náměšť nad Oslavou - 
Matěj Zezula, Jakub Zezula, Martin Žaža, David Žaža, Stanislav Pelán, Helena Šťávová, 
Markéta Šťávová a Lucie Šťávová. Další náměšťské zástupce trénoval Petr Velička. 

Rozebírali jsme spolu sehrané partie, příprava na partie spočívala především v obecném 
zlepšování hry, probírali jsme vedení útoku, pěšcové koncovky, propočet, jak a nad čím při 
tahu přemýšlet a posilování psychické odolnosti a bojovnosti. Část přípravy se vázala 
k rozboru partií následujících soupeřů. Turnaj vážným tempem 2 x 90 minut na partii + 30 
sekund za tah měl především přimět svěřence k tomu, aby nehráli rychle a přidělený dlouhý 
čas využívali k přemýšlení a zvyšování kvality hry. Jak se svěřencům vedlo? 

 

V nejmladší kategorii HD10 (chlapci a dívky hráli společný turnaj, vyhlašování bylo 
odděleně) jsme měli mezi 71 hráči a hráčkami jednu zástupkyni: 
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Lucie Šťávová 

Lucie Šťávová byla ještě po 6. kole na průběžném 25. místě s 3,5 body, v závěrečných 3 
kolech však nepřidala ani půlku a propadla se na 56. místo. Lucka už ve hře trochu zpomalila, 
zlepšování hry pomůže rozbor partií a odstraňování hrubých chyb. V některých partiích měla 
Lucka velkou dávku štěstí, v jiných naopak rozhodly její hrubé chyby. Velká výkonnostní 
nevyrovnanost je v této věkové kategorii obvyklým jevem. 

výsledky kategorie HD10 zde: https://chess-results.com/tnr462331.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES  

 

V kategorii HD12 (chlapci a dívky hráli společný turnaj, vyhlašování bylo odděleně) jsme 
měli mezi 79 hráči tři zástupce: 

Stanislav Pelán 

Stanislav Pelán měl občas světlé chvilky, ale obecně hrál příliš rychle, kdy nebyl výjimkou 
konec partie v první hodině i jen půlhodině hry včetně hrubých chyb obou soupeřů. Standa 
hrál z našich jednoznačně nejrychleji a výsledky tomu odpovídají – ze 3 získaných bodů byl 1 
kontumačně, celkově až 70. místo. Standa potřebuje zklidnit a začít brát vážně dobře míněné 
rady, aby se projevily jeho přednosti, které ukazuje v tréninku. 

https://chess-results.com/tnr462331.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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Matěj Zezula 

Matěj Zezula měl velmi zajímavý průběh partií a prokázal, že je velký bojovník. K „tahu na 
branku“ přidal i rozvahu a vědomí, že nemusí dát ve střední hře mat, stačí vyhrát koncovku. 
Matěj má šikovný cit pro figury a jejich aktivitu, po 6. kole měl ze 17. místa šanci zabojovat i 

o postup na MČR. Závěr ale nevyšel nejlépe, 5 bodů stačilo na 27. místo. Matěj si zahrál 
velmi silný turnaj, Swiss-manager mu z 9 soupeřů nasadilo hned 5 z prvních 11 nasazených 
(!!!), takže za svůj výkon zaslouží velkou pochvalu. Věřím, že s tímto přístupem se příště 
Matějovi postup povede (navíc bude hrát stejnou věkovou kategorii), při vyhnutí se několika 
hrubkám k tomu nemuselo být daleko ani letos.  

Markéta Šťávová 

Markéta Šťávová začala turnaj se střídavými úspěchy, po 6 partiích s oboustrannými 
hrubými chybami byla na 28. místě, zabojovala pak v nejdůležitějších kolech a finiš 2,5/3 a 6 
bodů ji vynesl na celkové 13. místo do 12 let, mezi dívkami brala bronz. Pěkné umístění! 
Tento úspěch by měla brát jako povzbuzení do dalšího tréninku. Neměla by usínat na 
vavřínech, neboť úroveň hry byla kolísavá a velké množství chyb bude třeba odstraňovat, aby 
nezůstal tento úspěch ojedinělým. K dalšímu zlepšování potřebuje Markéta déle přemýšlet a 
promýšlet více do hloubky, přidat více zodpovědnosti za své tahy.  
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Markéta Šťávová 3. v D12 

výsledky kategorie HD12 zde: https://chess-results.com/tnr462330.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES 

 

V kategorii HD14 (chlapci a dívky hráli společný turnaj, vyhlašování bylo odděleně) jsme 
měli mezi 79 hráči čtyři zástupce: 

David Žaža 

David Žaža hrál trochu zakřiknutě, po úvodní porážce a sérii remíz přišly bojovnější partie i 
výhry. K umístění na krajskou listinu talentů mu moc nescházelo – 50% bylo blízko. Se 4 
body se umístil na 53. místě, především zpomalil svou hru a zahloubal se do pozice. 
K dalšímu zlepšování bude potřebovat povzbudit chuť po vítězství a upgradovat vědomosti ze 
všech fází hry. 

https://chess-results.com/tnr462330.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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Helena Šťávová 

Helena Šťávová zahájila turnaj ne moc dobře, na rozdíl od nedávného turnaje v Plané nad 
Lužnicí, kde hrála dosud své nejlepší šachy. Přesto bylo poznat zlepšení a v závěrečných 
kolech 2,5/3 se posunula se 4,5 body na 42. místo. Helena již velmi dobře využívá času na 
rozmyšlenou, stále potřebuje přidat dravost a nebojácnost, taktiku a aktivnější hru. 

Jakub Zezula 

Jakub Zezula získal v první partii věž, ale podcenil možnosti soupeře a partii ještě prohrál. 
Tato partie se podepsala na Kubově výkonu a výsledku v celém turnaji. V druhém kole po 
hrubce ztratil figuru a s 0/2 byla vidina postupu rázem v oblasti science-fiction. Kuba pak 

sváděl vnitřní boj s náhlým nedostatkem sebevědomí. Psychická příprava jej vrátila tam, kde 
byl před turnajem, a po 3 vítězstvích dosáhl v 6. partii vyhrané pozice. Zvolil však 
komplikované řešení, které v zápletkách soupeř otočil a následovala třetí prohra. V dalším 
kole skočil Kuba na „špek“ v zahájení a to byl definitivní konec šancí. O Kubově zlepšené 
psychické odolnosti svědčí to, že obě závěrečné partie vyhrál, navíc v poslední si efektní obětí 
dámy spravil trochu chuť z nepovedeného turnaje. Celkem 5 bodů (bez remízy) a 33. místo 
nebude příjemnou vzpomínkou, přesto věřím, že za rok ve stejné věkové kategorii bude po 
odstranění chyb Kuba bojovat o postup na MČR. 

Čtvrtým zástupcem v této kategorii byl svěřenec Petra Veličky Rudolf Richter, v Openu hrála 
Julie Richterová (oba - viz trenérská zpráva PV) 

výsledky kategorie HD14 zde: https://chess-results.com/tnr462329.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES 

https://chess-results.com/tnr462329.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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V kategorii HD16 (chlapci a dívky hráli společný turnaj, vyhlašování bylo odděleně) jsme 
měli mezi 58 hráči jednoho zástupce: 

Martin Žaža 

Martin Žaža to v nejstarší kategorii neměl lehké, přesto obstál se ctí. Také Martin neměl 
daleko metu 50% a umístění na krajské listině talentů. To se prohrou v posledním kole 
nepodařilo, ale 4 body a 38. místo je velmi slušný výkon. Pokud bude Martin dále vylepšovat 
fázi zahájení a koncovky tak, jaký má zápal do střední hry, roste z něj těžký soupeř pro 
každého. 

výsledky kategorie HD16 zde: https://chess-results.com/tnr462328.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES 

Na závěr bych chtěl podotknout, že naši bojovníci tvořili partu i v mimošachových aktivitách 
(termály Losiny, hotelový bazén atd.), což je neméně důležité, než šachové výsledky. 

Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

Zhodnocení vystoupení na MMaS - Richterovi 

Julie Richterová (open)   5,5 b. z 9 – 10.místo 

Přípravy na partie jsme dělali po Skypu. Julie se v první polovině turnaje trápila, dvakrát 
nedokázala porazit papírově slabší soupeře. Měla problémy s realizací dosažené výhody, 
dělala hrubé chyby. Zlepšila se až v závěrečné třetině turnaje, kde své soupeře pozičně 
přehrávala a ukázala svojí pravou tvář.  

Rudolf Richter (H14)    6 b. z 9 – 9.místo 

Stejně jako s Julií, i s Rudou jsme dělali přípravy na partie po Skypu. Ruda odjížděl na turnaj 
s jednoznačným cílem, kterým byl postup na MČR a začal turnaj velmi dobře Po 4 kolech se 
vyhoupl do čelní skupiny. V dalších kolech na něj dolehla nervozita a „strach“ z toho, že 
zkazí případný postup. V 6.kole mu pomohla značná dávka štěstí, když soupeř neviděl 
rozhodující  pěšcový průlom a nabídl Rudovi remízu. O dvě kola už ale Ruda stejné štěstí 

https://chess-results.com/tnr462328.aspx?lan=5&art=1&rd=9&fed=CZE&turdet=YES
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neměl, spadl soupeři do přípravy a partii zaslouženě prohrál. O všem se rozhodovalo 

Julie Richterová 

v posledním kole. Partie po oboustranných nepřesnostech skončila zaslouženou remízou, což 
pro Rudu znamenalo nakonec 9.místo.  Vzhledem k tomu, že před ním byl jeden z mladších 
hráčů, který má již zajištěnu účast na MČR ve své kategorii, tak to vypadá, že cíl = postup 
bude nakonec  (s odřenýma ušima) splněn. 

 Rudolf Richter 

GM Petr Velička, trenér 2. třídy 

492 Druhé kolo KP v Humpolci 

stručně k zápasu 2. kola KP dneska v Humpolci: 

Domácí mladé družstvo bylo oslabeno o dva hráče, kteří hrají polofinále MČR juniorů. Byli 
jsme favority na všech šachovnicích. Dali jsme dohromady silnou sestavu.  

Již asi po 1-2 hodinách hry skončila první partie, bohužel v náš neprospěch. Vojta ve střední 
hře přehodil tahy a místo koncovky s pěšcem navíc proti Aleši Krčilovi (našemu bývalému 
hostovi v soutěžích mládeže) dovolil soupeři na závěr efektně obětoval dámu za mat a 
prohráváme 0:1. Poměrně brzy nato vyrovnala Julie, když získala opěrný bod v centru a s 

pevnou pozicí za zády začla soupeře obírat o pěšce, až se dostala ke králi. Tomáš měl ostrou 
partii v dračí sicilské a v ostré partii měla jeho aktivita větší razanci, 2:1. Ruda měl v průběhu 
partie pěšce navíc, v přechodu do koncovky ale o něj přišel a v remízové jezdcové koncovce 
dostal nabídku remízy. Jelikož se zápas na zbývajících deskách vyvíjel příznivě, nechal jsem 
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mu vybrat, jestli bude hrát dále nebo vezme remízu. Vybral si boj a byl za to odměněn: 
Soupeř vyměnil jezdce s přechodem do prohrané pěšcovky. Zvyšujeme vedení ma 3:1. Můj 
soupeř se dlouho držel a až na sklonku střední hry udělal chybu, 4:1. David držel ve střední 
hře výhodu, pak měl pěšce navíc, ale v koncovce výhodu i pěšce ztratil. Remíza pro nás ale 
znamená výhru v zápase - vedeme 4,5:1,5 a kluci na prvních dvou šachovnicích můžou hrát 
klidně. Snažili se své houževnaté soupeře zlomit, ale nakonec Víťa i Petr W. remizují a po asi 
5 hodinách hry tedy vítězíme 5,2 : 2,5. 

Tentokrát zase zabraly dolní šachovnice - 4:0, horní tentokrát ne moc vydařeně 1,5:2,5. Zápas 
byl ale pod kontrolou, v jeho průběhu jsem nepochyboval o celkovém vítězství. 

(MIČ) 

493 Béčko zahajuje Regionální soutěž 

V mailu jsem si  vyčetl jakousi výzvu na zhodnocení hráčů 2. kola Regionální soutěže. 

Nejprve nutno podotknout, že nejsem schopen dát tak fundovaný šachový pohled na partie 
jednotlivých hráčů. Můžu sdělit jen mé pocity a dojmy. 

Druhé kolo RS bych tak  zhodnotil, že jsme  stejně jako v prvním  měli soupeře, kterého bych  

na základě soupisek cítil jako hratelného a věřil jsem v naší výhru. Tyto pozitivní myšlenky 
jsou  vždy brány v pohledu  na to, že nastoupíme v základní sestavě, míněno, že nám zahraje 
někdo z prvních desek. Což se nám již druhé kolo nepovedlo a tak už druhé kolo začínáme na 
první desce s Martinem Žažou, který je až  třetí na soupisce. Protože jsem nehodnotil ani kolo 
první, vezmu to tak nějak oboje naráz. 

1.kolo RS proti  TJ sokol Oudoleň: 

Pro moji osobu to byla premiéra v podobě kapitána a činnosti sestavit družstvo. Najít pro mě 
kompromis mezi sestavou, která má šanci na úspěch a dát prostor všem ze soupisky si zahrát 
je dosti  složitá. Hned v prvním kole  však tento problém vyřešila velká absence hráčů. 
Nakonec po tom co mi v půl jedenácté večer Petr Mičulka  ukradl Viléme Feldvábla z první 
desky do A týmu, kvůli  absenci na poslední  hráče A týmu. Nebojím se říci, že tato  absence  

mě doposud nenechává  při vzpomínce chladným. Jsem byl rád, že jsem  měl pětici 
statečných, která vyrazila k prvnímu kolu. 

Po příjezdu jsem v našem soupeři zahlédl pozitivní  úsměvy na naši sestavu. A bylo cítit, že 
s jejich slovy, že jsme přijeli   s dětmi si na nás  velmi věří. Já na základě znalosti našich  

hráčů jsem  věřil, že je  přehrajeme.  Nejrychleji téměř v rapidovém tempu dohrál David Žaza 
na  páté desce. Když jsem u Davida po zhruba 15 minutách od začátku kola viděl na desce 
věžovou koncovku s nervozitou jsem očekával co z toho vzejde. David se zdál být klidný a 
v nastaveném tempu měl v koncovce lepši ruku na tahy a soupeře poráží. Po zhruba 45 
minutách vedeme 1:0.  Na ostatních deskách se hráli opravdu vážné partie. Velmi mile mě 
překvapil Dominik Houška hrající na čtvrté desce, že hraje pomalu. Nad tahy přemýšlí. 
Postupně i on získává navrch a když soupeř začne kupit  v koncovce špatné tahy až hrubé 
chyby Dominikova převaha je jasná a vedeme 2:0. První  tři desky jsou však  zatím velmi 
vyrovnané. Nakonec jako třetí  získává výhodu Martin Žaža na desce první a svoji výhodu již 
nepouští a zvyšuje na vítězících 3:0 v zápase.  Druhá a třetí deska pod vedením Jakuba a 
Matěje Zezulových se drží vyrovnaně. Na obou stranách byli možnosti jak naše tak soupeřů 
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překlopit partii na svoji stranu, ale ani jeden z nich toho nevyužil a  tak nejprve dochází do 
remízy partie Jakuba  a o něco později i Matěje.  V zápase  vítězíme konečným skóre 1:4. A 
kluci si za tento zápas  i když  dnes už vím, že šachově to nebylo úplně optimální dle trenérů 
zaslouží pochvalu jak to zvládli. 

2.kolo RS proti TJ Žďár nad Sázavou D 

Druhé kolo pro mě bylo přeci jen o známějších jmen soupeřů.  Soupeřova soupiska již budí 
jistou vyrovnanost a zkušenost hráčů. Věřil jsem, že  už zde nastoupí někdo z prvních dvou 
desek, ale ani podruhé se to nepovedlo. Ruda Richter byl povolán do A týmů, kde mám tušení 
nám odehraje mnohem více zápasů a jak jsem se později dověděl, tak Vilém nám  zápasí se 
zdravotními problémy v nemocnici. Přejme mu  brzké uzdravení.  I tedy na druhé kolo  díky 
absenci se začíná soupiska možných hráčů povážlivě tenčit. Nakonec  je připraveno  hrát 
sedm statečných a  já mezi nimi volím  dva, kteří v prvním kole nehráli, aby si zahrálo více  

hráčů. Po trochu opožděném příjezdu soupeře, který nám trochu bloudil po Náměšti máme 
jasné soupeře jednotlivých desek. Hned na úvod je nutné říci, že pan Fišar, který  dovezl 

taktéž mladé družstvo mi hlásí, že kapitánem je  Jakub Krob nikoli on.  Sestava soupeře ve 
mně vzbuzovala celkem velké naděje na výhru. Přeci jen se mi zdáli soupeři na 4. a 5. desce 
slabší  nejen papírově. Tak trošku zklamaně jsem koukal na Davida Žažu, který opět  hrál na 
5. desce. Po prvním kole kde spustil rapidové tempo jsem věřil, že se tato situace nebude 
opakovat. Nasvědčovaly tomu i mnohem delší partie Davida na MMaS, kde hrál také 
mnohem déle a pomaleji. David se soupeřem předvedli takové opakování prvního kola a po 

velmi krátkém čase jsou opět ve věžové koncovce , která přechází do pěšcové a ta končí pro 
mě v tu chvíli  smutnou remízou. Zde jsem věřil v první celý bod pro nás. No nevadí, soutěž 
není o jednotlivcích, ale o družstvu. Jako druhý dohrává pro mě zatím ne příliš známý  Pepa 

Žák.  Viděl jsem ho hrát jen rapid v parku a tak jsem byl v očekávání co předvede a jak si 
povede. Soupeř byl papírově jistě hratelný a to také Pepa s přehledem splnil a zvyšuje na 
1,5:0,5. Ona ztráta 0,5 bodu  u Davida mi dělala starosti. Důvodem bylo, že Jakub na druhé 
desce  nevstoupil do partie  dobře a od samého začátku se dostal po ztrátě pěšce do nevýhody 
a celou partii stál  hůř a spíš se bránil.  Jakub souvislému tlaku soupeře odolával  více jak dvě 
hodiny a snad  myšlenky, že stojí hůř nebo  momentální slabší období v jeho herním projevu 
mu zabránili využít několika šancí, které mu soupeř dal na obrat v partii. Když už to po chybě 
soupeře vypadalo, že Jakub z této partie vyjde vítězně, zvolil  vzetí jezdcem špatného pěšce 
na g3 místo d6 a tím asi definitivně  poslal soupeře k vítězství. No soupeř byl v této partii  
povětšinu lepší a tak si výhru asi zasloužil víc. Soupeř srovnává na 1,5:1,5, ale v tu chvíli už 
je patrná výhoda figury na 1. desce v náš prospěch a Martin Žaža pomalu a jistě  míří za 
vítězstvím. Svoji  výhodu již nepouští a  partii vyhrává. Zvyšujeme na 2,5:1,5 a je jasné, že 
v zápase nejhůře remizujeme. Nejdelší a nejvyrovnanější boj předvedla naše  zástupkyně 
ženského pohlaví Nataša Richterová na 3. desce. Kde se střetla s nejsilnějším hráčem soupeře 
Pepou Fišarem.  Já tušil před jak velkým úkolem Nataša stojí, aby  zvládla partii alespoň 
remizovat a tím vyhrát zápas. Papírový rozdíl a zkušenosti  tu byly přeci jen zde větší na 
stranu soupeře. Nataša však bojovala a partii celou dobu držela vyrovnaně. Když přehlédla 
možnost zisku figury a partie se jevila remízovou došlo ze strany Nataši na jakousi nabídku 
remízy. Pan Fišar ji nejprve odmítl s tím, že prohrávají, ale pak mu došlo, že jak jsem na úvod 
připomněl je kapitán mladík Jakub Krob, se šel kapitána zeptat a ten hráči navrhl aby remízu 
přijal. Soupeř s malým zděšení a úsměvem na tváři tak učinil a  poslední partie končí remízou 
a tím získáváme potřebný 0,5 bod k výhře v zápase. Z8pas tedy vyhrávám 3:2. O tom jak by 

tato poslední dohrávaná partie  dopadla už můžeme jen spekulovat, ale soupeři se rozhodli jak 
rozhodli a další 3 body máme doma. 
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I za toto kolo   musím všechny pochválit.  Někteří sice body nezískali, nebo tolik kolik bych 
očekával, ale to přeci nejde  pořád vyhrávat. Kdyby to tak bylo, tak mezi sebou máme mistra 
světa. Já jsem na všechny pyšný, že na sobě makají a hlavně chtějí jezdit a hrát. 

Závěrem bych chtěl podotknout, že  další dvě kola nám přiřadili  nejsilnější soupeře, ale já 
věřím, že pokud by jsme se sešli alespoň s Rudou na první desce protože s Vilémem nevím 
jak to bude dál, tak i zde můžeme bodovat. 

Děkuji všem a kdo by chtěl  lepší šachový rozbor, tak to  leda by si některý z trenérů prošel 
partie a napsal to po šachovém umu. Já hrdě přiznávám, že na to co ti  mladí hráči  umí 
předvést já už nestačím. 

Jan Zezula 

494 O jihlavský koláč 

V sobotu 23. 11. 2019 odstartovala Liga Vysočiny mládeže 2019/2020 prvním turnajem O 
jihlavský koláč. 
Z původně náhlášených 140 účastníků se jich nakonec registrovalo 122. Registrace účastníků 
byla dle propozic do 8:50 což většina posleních 30 příchozích brala asi jako termín příchodu a 
tím se projevilo první zpoždění. Oproti letům minulým to bylo však jen pouhých 30 minut a 
tak první kolo začínalo 9:30. Za TJ Náměšť se zúčastnilo 5 zástupců v kategoriích H14 
(Rudolf Richter), H10 (Max Mičánek), D14 (Helena Šťávová), D12 (Markéta Šťávová), D10 
(Lucie Šťávová). V obou turnajích bylo poměrně početné zastoupení dětí které chodí v DDM 

do kroužků a na turnajích s vážným tempem jsme je nepotkali. Výjimkou byla výprava z 
Havlíčkova Brodu a Světlé nad Sázavou. Na první turnaj v rapidovém tempu 2x15m+5s/t. 
podaly všichni hezký výkon.  

mladší http://chess-results.com/tnr491895.aspx?lan=5&art=1&rd=8 

starší http://chess-results.com/tnr491894.aspx?lan=5&art=1&rd=8 

Přehled umístění v kategoriích: 
 

1. místo H14 - Rudolf Richter (v celkovém umístění starších 3.) 
2. místo D14 - Helena Šťávová (v celkovém umístění starších 14.) 
1. místo D12 - Markéta Šťávová (v celkovém umístění starších 15.) 
 

3. místo D10 - Lucie Šťávová (v celkovém umístění mladších 6.) 
4. místo H10 - Max Mičánek (v celkovém umístění mladších 10.) 
 

Zdeněk Šťáva 

495 Předehrávka 5. kola KP ve Velkém Meziříčí vítězná 

Dneska jsme v předehrávaném zápase 5. kola hráli ve Velkém Meziříčí jako domácí (soupeři 
souhlasili s předehráním v námi navrženém termínu za podmínky, že se bude hrát u nich). 
Přestože hrál za VelMez na 1. šachovnici náš loňský host ve 2. lize Tomáš Mrazík s formou 
jako řemen (dosud 2/2), věřil jsem, že vyhrajeme a otázkou bude jen výše skóre.  

http://chess-results.com/tnr491895.aspx?lan=5&art=1&rd=8
http://chess-results.com/tnr491894.aspx?lan=5&art=1&rd=8
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Začátek mi dával za pravdu. Ještě před 20. tahem jsem získal figuru za pěšce a počítal jsem, 
že budu první, kdo vyhraje. Předběhl mě Martin Žaža, jehož soupeř zřejmě neřešil diagramy a 
nechal si již po hodině dát dvoutahový mat s obětí dámy - ta vždycky potěší! Můj soupeř to 
tahal ještě další hodinu. Julie Richterová ve střední hře využila vazeb k zisku materiálu. 
Tomáš Košut zpočátku zmateně zapisoval tahy podle znaků otočené šachovnice, ale když to 
zjistil, zjednal si na šachovnici pořádek a s přehledem zvýšil na 4:0.  

 

495 zrcadlový sál ve Velkém Meziříčí 
 

Zbývající 4 partie šly do časovek, které nám tentokrát moc nevyšly: Kuba Zezula se celou 
partii proti soupeři 1600+ držel a moc nechybělo, aby dosáhl úspěšného výsledku. 
Spotřeboval však brzy téměř celý časový limit a v pozdní hře hrál na několika minutách, 
čehož soupeř využil k zaútočení na krále - 4:1. Zbývalo dohrát partie na prvních třech 
šachovnicích. Víťa Kratochvíl hrál složitou střední hru a taktéž se dostal do časové tísně. 
Neviděl jsem přímo moment, kdy se partie rozhodla, faktem je, že soupeř se vypjal k velkému 
výkonu a Víťu obral o materiál - 4:2. Petr Walek si proti Tomáši Mrazíkovi vytvořil určitý 
tlak, nebylo však vidět, kde by ho konkrétně měl přetavit ve výhru. V časovce Petr ztratil 
nebo obětoval kvalitu (blíže jsem to neviděl) a nakonec remíza. David Mičulka získal taky již 
před 20. tahem figuru za pěšce, ale soupeř si za to vytvořil určité šance ve spojitosti se slabou 
1. řadou. David nenašel exaktní plán vedoucí k výhře a v časové tísni se kompenzace soupeře 
zvýšila, přesto bude potřeba materiální výhody proměňovat. Jen remíza v obou posledních 
partiích dotvořila výsledek zápasu na 5:3 pro Náměšť A.  
 

Resumé: Na šachovnicích 4-7 jsme soupeře celkem lehce přehráli. Pak zaúřadovaly naše 
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časové tísně, se kterými se naši borci nepopasovali nejlépe a dovolili jsme soupeři zkorigovat 
výsledek na pro ně velmi lichotivých 3:5. Na posledních dvou deskách mají silnější hráče, než 
výše. Jejich první 3 desky se dneska hodně vytáhly, naopak naše první 3 šachovnice 
prodělávají možná trochu tvůrčí krizi. Je třeba se z toho otřepat a dostaneme se zase do formy, 
snad už zítra v 3. kole proti Gambitu B. 

(MIČ) 

496 Vysoká výhra v KP nad Gambitem Jihlava 

Dneska jsme hráli 3. kolo proti Gambitu B. Vysoká výhra byla vůči soupeřům příliš vysoká, 
průběh nebyl tak jednoznačný.  
 

Julie ve střední hře využila slabin kolem soupeřova krále a udělala krátký proces. Za hodinu 
už vyhráváme 1:0. Mně se po originálně sehraném zahájení podařilo postupně soupeře přehrát 
a vedeme už 2:0. Vojta Mejzlík získal v zahájení figuru za dva pěšce, ale následně se dostal 
do nepříjemné pozice. Soupeř vyvinul iniciativu, kterou mohl proměnit. Vojta prošel 
klinickou smrtí, když stejně jako někteří diváci uviděl, jak může po c2 rychle prohrát, ale 
soupeř naštěstí tento "zvedák" nenašel a Vojta postupně uplatnil materiální výhodu. David 
hrál typickou královskou indickou se zablokovaným pěšcovým řetězem přes celou šachovnici. 
Jako černý byl ráznější než bílý, nebál se něco obětovat, aby rozehrál figury do útoku a zvýšil 
už na 4:0. Petr W. si podržel gambitového pěšce a když soupeř nenašel nejlepší cestu, s 2 
pěšci navíc pak pod kontrolou směřoval k výhře. Vedeme jednoznačně 5:0, i když průběh 
všech partií nebyl zdaleka jednoznačný. Zuzana si v této situaci mohla dovolit odmítnout 
remízu, stejně tak nás to udělalo více v průběhu svých partií.  
 

Tomáš měl v průběhu střední hry o pěšce méně, ale v dané pozici s nejistým postavením obou 
králů se soustředil na to důležité. Když při protiútoku soupeř neodhalil správný obranný tah, 
zvýšil Tomáš vedení na 6:0. Víťa dosáhl vyrovnané věžové koncovky, ve které později získal 
pěšce a dovedl ji k vítěznému konci. Zuzana měla zajímavou koncovku dvou střelců proti 
dvěma jezdcům. Na začátku této koncovky měla o dva pěšce méně, v jejím průběhu se 
chopila iniciativy, takže to vypadalo na trojtip. V závěru bohužel prohrála na spojené centrální 
pěšce, podporované oběma jezdci. Výsledek 7:1 je pro hosty až krutě nespravedlivý, v 
určitých fázích zápasu bych bral jakoukoliv výhru. 

(MIČ) 

497 Náměšť proti favoritům v 1. lize mládeže 

Mladí šachisté TJ+DDM Náměšť nad Oslavou bojovali v pokračující 1. lize zápasy 5. a 
6. kola v domácím prostředí proti Lokomotivě Brno a Kuřimi, týmům bojujícím o čelo 
tabulky. V obou byli velkými favority soupeři a Náměšť se nakonec musela smířit 
s dvěma porážkami, i když proti Kuřimi nebyl úspěch daleko. 

5.kolo: Lokomotiva Brno - Náměšť 5 : 1 

V sobotu dopoledne jsme se pokusili překvapit, soupeři ale neponechali nic náhodě a jejich 
šachová síla byla znát. Markéta Šťávová rozehrála partii velmi slušně, ve fázi střední hry 
ztratila pěšce a zkušený soupeř pak vystupňoval převahu. Matyáš Hrádek (host z Hustopečí) 
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nastoupil poprvé, po zahájení v pohodě vyrovnal a stál možná o chlup lépe. Zvrat nastal podle 
mého názoru po pasivním tahu jezdcem, kdy se soupeř dostal k iniciativě a útok proti h7 a po 
sloupci „e“ postavilo Matyáše před neřešitelné problémy. Julie Richterová postavila pevnou 
pozici, ale soupeř se zřejmě připravil na její úzký repertoár a iniciativu v pozici stupňoval až 
v zisk dvojice střelců a pěšce proti věži, což s přehledem dotáhl do konce. Rudolf Richter měl 
dlouho vyrovnanou pozici, ve střední hře pak přišel o kvalitu a Brno zvýšilo vedení. Jakub 
Zezula dosáhl černými výborné pozice, ve střední hře mohl možná získat více dobráním 
centrálního pěšce. I tak stál lépe a až v koncovce lze hledat nepřesnosti, které z nadějné 
pozice nedovolily získat ani remízu. Za stavu 5:0 pro Lokomotivu zaznamenal čestný úspěch 
aspoň Martin Žaža, který získal ve střední hře pěšce za cenu zatoulání své dámy. Pak musel 
situaci řešit obětí figury, za kterou nakonec dobyl 3 pěšce. V koncovce si soupeřka 
s nerovným materiálem nevěděla rady a Martin pochodem spojené dvojice volných pěšců 
snížil na konečných 1 : 5. Dlužno dodat, že soupeři měli na všech 6 šachovnicích vyšší ELO, 
a to o 100-600 bodů.  

 

497 vzdušná hrací místnost v Penzionu 

6.kolo: Náměšť – Kuřim 2,5 : 3,5 

V odpoledním zápase jsme nastoupili s odhodláním urvat nějaký bod. Také v tomto zápase 
měli soupeři převahu ELO na všech šachovnicích, i když menší, nanejvýš o 300 bodů. Již 
velmi brzy, asi po hodině hry, prohrála Markéta Šťávová, přitom měla partie přes 40 tahů! 
Markéta i soupeř hráli rychle, Markéta našla dobrý plán a černýma stála lépe, ale co se dá 
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komentovat k rapidovému tempu? Soupeř o 250 ELO-bodů silnější hrál taky rychle a jeho 
mnohem větší zkušenosti se projevily. Škoda, v případě pomalejší Markétiny hry se soupeř 
mohl pěkně zapotit a Markéta by se toho naučila mnohem víc. Tempa vážných partií je třeba 
využívat. Jakub Zezula oplatil své soupeřce nedávnou porážku z turnaje v Brně. Co tomu 
předcházelo? Napřed Kuba vyměnil své střelce za soupeřčiny jezdce. Pak se nepříjemné 
vazby zbavil tak, že si nechal udělat dvojpěšce před králem. O pár tahů později si soupeřka 
ukryla krále proti Kubově volnému sloupci, což se ukázalo jako rozhodující, když po chybě 
připustila bleskový útok a v kritické pozici nenašla jediný tah, po kterém by se ještě hrálo 
dále. Kuba se nenechal pobízet, zamyslel se, všechno dobře spočítal, obětoval věž a soupeřka 
se 2 tahy před matem vzdala. Matyáš Hrádek z mírně horší pozice postrašil soupeře aktivizací 
věže po 4. řadě a vyplatilo se: Soupeř zareagoval chybně, když „ulovil“ kvalitu a nedomyslel, 
co za to. Matyáš ji vhodně obětoval, zaútočil dámou a po další chybné reakci už musel černý 
zahrát přesně, aby nestál na prohru. Vybral však jiný tah, který zdánlivě řešil problémy. 
Matyáš však našel „zvedák“ e6!, po kterém mohl soupeř zabránit matu nebo ztrátě dámy jen 
nejlepší cestou, po které měl věž proti dvěma lehkým figurám, ovšem se špatným králem 
jasná prohra. Matyáš si pak zaslouženě užíval „šachy radosti“ – všechno do sebe dokonale 
zapadalo. Vedeme 2:1, v té době už má Julie Richterová o figuru méně a bojuje za družstvo, 
avšak marně. Rudolf Richter dostal nabídku remízy od soupeře o 300 ELO-bodů silnějšího. 
Vzhledem ke stavu zápasu to zrovna vypadalo, že se Martinova pěšcovka zhoršuje a asi ji ani 

neudrží, ale v danou pozici na výhru reálně hrát nešlo. Ruda držel po celou partii rovnováhu, 
v dané koncovce se nedalo remíze vyhnout. Za stavu 2,5 : 2,5 zápas dopadne stejně jako 
výsledek poslední nedohrané partie. Martin Žaža držel se svým mladším soupeřem 
vyrovnanou pozici a po výměnách na sloupci „e“ možná soupeře trochu podcenil a stejně jako 
já věřil, že ho někde porazí v koncovce. To jsme se zmýlili! Zárodek prohry vznikl zřejmě 
tahem g5, kdy si Martin oslabil pěšcovou formaci, čehož následně protivník využil, vytvořil si 
vzdáleného volného pěšce a rozhodl zápas v prospěch Kuřimi 2,5 : 3,5. Škoda, aspoň bod byl 
hodně blízko. 

 TABULKA PO 6. KOLE  

Poř. Družstvo     Záp V R P Body Skóre Poč. výher  
1. ŠŠPM Lipky HK     6 6 0 0  18 25,5 : 10,5 20  

2. 2222 ŠK Polabiny C    6 5 0 1  15 25 : 11  19  

3. ŠK Lokomotiva Brno    6 5 0 1  15 24 : 12  19  

4. ŠK Lípa A – Ortex Hradec Králové  6 5 0 1  15 24 : 12  18  

5. ŠK Kuřim      6 4 1 1  13 22,5 : 13,5  17  

6. Region Panda     6 2 2 2    8 16,5 : 19,5  10  

7. TJ Náměšť n/Oslavou    6 2 0 4    6 16,5 : 19,5  13  

8. ŠK Světlá nad Sázavou    6 2 0 4    6 13,5 : 22,5  12  

9. ŠK Lípa B – DDM Hradec Králové  6 1 1 4    4 15,5 : 20,5  12  

10. TJ Štefanydes Polička    6 1 0 5    3 14,5 : 21,5  10  

11. TJ CHS Chotěboř    6 1 0 5    3 13 : 23     9  

12. TJ Lanškroun     6 0 0 6    0 5,5 : 30,5      3 

Jak je vidět z tabulky, tabulka se rozdělila na horní pětici, která bude bojovat o 1 postupové 
místo do Extraligy mládeže, a na dolních 7 družstev, z nichž spadnou 3 nebo 4 do krajských 
přeborů. Situaci na záchranu vidím hodně optimisticky. Z horní pětky jsme už hráli se čtyřmi 
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týmy, další 4 soupeři nás čekají z té slabší části tabulky. Tam bude třeba ještě zabrat, zajistit 
body, záchranu a případně i další body k co nejlepšímu umístění v 1. lize. 

V lednu nás čeká zápas 7. kola proti Poličce, závěrečná kola 8.-11. proběhnou během jednoho 
víkendu až na konci dubna. Věřím, že se dílo podaří! 

(MIČ) 

498 Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou bojují v KP družstev  

o postup do 2. ligy 

Chci se aspoň stručně vrátit k průběhu dnešního zápasu 4. kola ve Světlé nad Sázavou. Byli 
jsme favority, ale houževnatý soupeř nám připravil horké chvilky.  
 

Již asi po hodině hry prohrál Ruda Richter. Podlehl útoku černého na královském křídle. Je 
potřeba se na takové pozice podívat a u partie se snažit najít řešení problémů. Času je na to 
hodně. Tomáš Košut ve střední hře odmítl remízu a soupeře pak překombinoval, vyrovnáno. 
Stejně tak odmítl remízu Vojta Mejzlík, ovšem jeho pozice nebyla dlouho růžová. V pozdní 
střední hře soupeře přehrál a postupem do dámy vedeme 2:1. Petru Walkovi se nevyvedlo už 
zahájení, soupeř měl hodně prostoru a nezlepšilo se to ani po výměně dam. Petr později ztratil 
figuru, snad zase brzy najde formu!  

 

Za stavu 2 : 2 se dohrávaly ještě 4 nevyjasněné pozice, které šly do časových tísní. Dosáhl 
jsem černými mírně lepší pozice, ale v další fázi jsem chybně ocenil vznikající zápletky a 
"upletl" jsem si na sebe bič. V časovce jsem se jen bránil a odrážel soupeřovy hrozby. Místo 
toho, aby využil situace, měnil až do pěšcové koncovky, ve které mi nabídl remízu. S lepším 
králem jsem odmítl a během další půlhodiny vedeme 3:2! Na Julii se myslím stejně jako na 
Rudovi projevila únava ze včerejších dvou kol 1. ligy. Napřed získala pěšce, ovšem do věžové 
koncovky už šla s pěšcem méně. Tu ale ubránila aktivní věží, 3,5:2,5. David Mičulka sehrál 
zajímavou partii, která vyústila do vyrovnané koncovky V+J+4-5p na každé straně. V ní 
využil postavení soupeřovy věže a dostal ho do zugzwangu. Vyhráváme zápas a ještě Víťa, 
který měl po 40. tahu ještě šachovnici skoro plnou figur, po časovce stupňuje tlak a přechází k 
útoku na krále, čímž zápas, o jehož výsledek jsem se v jeho průběhu docela obával, skončil 
pro domácí až nespravedlivě krutou prohrou 2,5:5,5.  

Náměšťští šachisté chtějí vyhrát KP družstev a postoupit zpátky do 2. ligy. K říjnovému 
prvnímu kolu se nepodařilo dát dohromady nejsilnější sestavu a v tradičním derby s Áčkem 
Caissy Třebíč, hrajícím pod názvem sponzora Pivovar Dalešice, jsme v závěru zachránili 
aspoň remízu 4:4. V dalších zápasech zvítězila Náměšť nad Humpolcí 5,5 : 2,5, nad Velkým 
Meziříčím 5 : 3, nad Gambitem Jihlava B 7 : 1 a nad Světlou nad Sázavou 5,5 : 2,5. Zdánlivě 
jasná vítězství se nerodila vůbec lehce, je třeba ke každému zápasu přistupovat zodpovědně, 
abychom zbytečně neztráceli. Díky předehranému zápasu jsme zatím na 1. místě, ale zápasy 
s největšími konkurenty ještě přijdou. Z jednotlivců zatím naplno 100% bodují Petr Mičulka 
(5/5), Tomáš Košut (4/4), Nataša Richterová a Martin Žaža (oba 1/1), 3,5 bodů z 5 partií 
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zatím vybojovali Vít Kratochvíl, David Mičulka a Julie Richterová. Vítěze soutěže a 
postupujícího budeme znát v březnu. 

Pořadí KP po 4. kole včetně předehrávky 5.kola: 

 

1 Náměšť nad Oslavou A   5  4 1 0    13  27 

2 Gambit Jihlava A    4  4 0 0    12  24 

3 ŠK TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  4  4 0 0    12  21 

4 ŠK Světlá nad Sázavou A   4  2 0 2      6 16,5 

5 Pivovar Dalešice    4  1 2 1      5 16,5 

6 Spartak Pelhřimov A   4  1 1 2      4 12,5 

7 Spartak Velke Meziříčí A   5  1 0 4      3  15 

8 TJ Žďár nad Sázavou B   4  1 0 3      3 14,5 

9 ŠK TJ Jiskra Humpolec A   4  0 1 3      1  12 

10 Gambit Jihlava B    4  0 1 3      1   9 

(MIČ) 

499 Boje Béčka v regionální soutěži 
Ke čtvrtému kolu jsme se sešli  na domácí půdě proti  papírově druhému nejsilnějšímu 
družstvu ze soutěže.  Soupeř přijel se čtyřmi hráči základní sestavy a jen na 5. desce  dovezl 

náhradníka měl oproti  ostatním soupeřům výrazněji nižší elo. I tak však měl větší než náš  

Matěj, který se  tentokrát intenzivně hlásil o to být  u šachovnice. Na rozdíl od soupeře nám 
první deska Rudik odskočila pomoci Ačku a druhá deska Vilém je stále zdravotně 
indisponován.  Byl to pro nás tedy o to těžší zápas. 

Myslím, že zejména naši mladíci se poprali statečně a jsou naší  budoucností. Nejprve po 
dvou hodinách dohrál Martin, kterému už 27. tahu soupeř vzdal. Martin však při čekání na 
dovoz udělal rychlou kontrolu  v chessbase a s úsměvem, ale lehkým zděšením, že v době 
soupeřovi kapitulace stojí -2,1. Trošenku nám ta první výhra spadla do klína. Po  víc jak třech 
hodinách dohrává naše štístko Matěj. S o něco silnějším hráčem se statečně pere, ale jakási 
oběť pěšce už v zahájení se táhne celou partií. Pak v pozdní střední hře soupeř pomalu Matěje 
tlačí a získává poziční výhodu. Matěj se však, tak jak ho známe, neděsí a snad i s vědomím, 
že je zle se nebojí vyvinout  tahy směrem do útoku. Soupeř se v závěru zle rozhoduje a 
vyzývá Matěje k výměně  posledních věží. Matěj to rychle propočte a výměnu přijímá. 
Z mého pohledu výměna věží  chyba soupeře. Soupeř mění věže, ale ztrácí i jednoho pěšce, 
která centem se svým sousedem putuje do dámy. Tímto Matěj získává i šanci, že 
zablokuje/sebere druhého pěšce a na dámském křídel má výhodu dvou pěšců proti jednomu. 
Už v tuto chvíli se mi zdá, že je to pro Matěje vyhrané. Soupeř však po tom co Matěj dobral 
pěšce ve výměně věží udělal rozhodující chybný tah králem a Matěj natažením pěšce na 
dámském křídle získává pěšce do dámy, kterého už nelze zastavit. Soupeři nezbývá než se 
vzdát. Vedeme 2:0.  Po chvíli však Zdeněk hlásí, že svoji  aktivitu přehnal a  udělal chybu. 
Partie se mu ztrácí, ale bojuje dál. Nataša je  postupně pozičně přetlačena a nakonec 
kapituluje  ještě dříve než Zdeněk. Zdá se že rozhodující bitva je na  druhé desce na Jakubovi. 
 Zdeněk i přes očividně prohranou pozici se snaží nepřenést plný tlak na Jakuba a hledá a 
zkouší zda soupeř to opravdu dotáhne do zdárného konce. Soupeř  chybu neudělal a srovnává 
na 2:2 
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Jakub celou dobu hraje  pro mě naprosto šílenou poziční partii. PO konci partie mi Jakub říká, 
že měl partii ve střední hře prohranou, ale soupeř to asi neuměl spočítat a Jakub se pomalu 
z toho  vymotává. Za cenu výměn se pozice dostává  do situace kdy Jakub má  dvě věžky 
s jezdcem, proti Dámě se střelcem. 

Jakub se snaží získat větší převahu, ale to se stále po 4 hodinách hry nedaří a po tom co 
soupeř vymanévruje až k sebrání střelcem jezdce Jakub věží šachuje krále a po druhém šachu 
mu nabízí remízu. Po čtyřech a čtvrt hodině a dvěma sobotním kolům 1.ligy toho má dost a 
chybí  energie na to se prát dál. Soupeř z důvodu věčného šachu, ze kterého není úniku 
přijímá.  A výsledek je stanoven na konečných 2.5:2.5. Po tom co nám trošku výhry na první i 
poslední desce spadly do klína, je remíza  spravedlivým výsledkem. 

Jan Zezula 

500 Na Vysočinu putoval pohár z turnaje TALENT Cup 2019 
 
Ve dnech 13. – 15. 12. 2019 se konal 13. ročník mezinárodního šachového festivalu 
“TALENT Cup 2019″ v malenovickém Hotelu Petr Bezruč s celkovou účastí 179 hráčů z pěti 
zemí (CZE,POL,SVK,IND,ESP). Hrály se celkem 3 turnaje švýcarským systémem na 9 
kol:”A” hráči narození 2004 a mladší “B” hráči narození 2008 a mladší “C” hráči narození 
2010 a mladší Na tomto turnaji měl své reprezentanty i Kraj Vysočina. Hezký výkon se 
povedl nadějnému  7 letému šachistovi Martinu Policarovi z TJ Spartak Pelhřimov. V turnaji 
“C” (do 9 let) v konkurenci 50 hráčů skončil na krásném 3. místě, z 9 možných bodů uhrál 7 
bodů (jedna prohra a dvě remízy, jedna remíza byla s celkovým vítězem, který ztratil pouze 
1/2 bodu právě s Martinem). Více:  http://chess-

results.com/tnr478064.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30 

 

 
500 on-line šachovnice v hotelu Petr Bezruč pod Lysou horou 

 

http://chess-results.com/tnr478064.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr478064.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30
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V turnaji “A” s účastí 76 hráčů měl Kraj Vysočina zástupce  z TJ Náměšť nad Oslavou: Žaža 
Martin – 4,5b a celkové 17. místo,  Zezula Jakub – 4b a 27. místo a Žaža David, 2b a 66. 
místo.  
Více: http://chess-results.com/tnr478062.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30 

V turnaji “B” s účastí 53 hráčů soutěžil z našeho kraje hráč z TJ Náměšť nad Oslavou: Zezula 
Matěj – 5 bodů a  20. místo.  
Více: http://chess-results.com/tnr478063.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30 

 

Drahomíra Kaňková, TJ Spartak Pelhřimov 

 

501 turnaje v kroužcích DDM 

Včera jsme měli poslední šachové kroužky v roce 2019. V kroužcích začátečníků a mírně 
pokročilých jsme hráli turnaje o medaile. Věřím, že jste si dobře zahráli. Připomínám, že v 
sobotu 11. ledna se hraje v Náměšti turnaj Ligy Vysočiny o perníkovou chaloupku, kterého se 
určitě zúčastníte v maximálním počtu! Pro účastníky kroužku začátečníků to bude první 
turnaj, takže neočekávejte zatím nějaké body, protože budete hrát s mnohem zkušenějšími 

dětmi nejen z kraje Vysočina. Důležitější bude si hezky zahrát a snažit se napřed přemýšlet a 
teprve poté se dotýkat nějaké figury, s kterou pak potáhneme. 

 

501 kroužek začátečníků 

http://chess-results.com/tnr478062.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30
http://chess-results.com/tnr478063.aspx?lan=5&art=4&turdet=YES&flag=30
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Účastníci kroužku začátečníků, podívejte se na vyřešené úlohy. Pokud máte mnou 
zakroužkované číslo stránky, je vše vyřešeno správně, pokud ne, bude hvězdička u diagramu, 
který je třeba vyřešit lépe. Někdy si stačí pozorně přečíst zadání na té straně nahoře a nad 
diagramem přečíst, kdo je na tahu. Někdy musíme trochu provětrat mozkové závity. Pište 
tužkou, pokud byste nenašli správné řešení, můžeme to vygumovat a navést na řešení správné.  

Teď máte ve škole delší dobu volno, dokončete procvičování v sešitu 2 od strany 39 po 
stranu 44. Tam stačí vždycky uvést jen první tah (šipku v diagramu a notací zápis tahu pod 
diagram), procvičovali jsme tohle matování vícekrát a nemělo by to dělat problémy. Ti, kteří 
ještě nedošli ke straně 38, doplňujte si postupně nevyřešené, ať to máte procvičeno a můžeme 
se společně pustit do dalších témat. Pokud uvidím, že něco ještě někomu jasné není, 
probereme to individuálně. 

 

501 kroužek mírně pokročilých 

V kroužku mírně pokročilých procvičuje Vítek sešit 3, Petr Hotový sešit 4 (ale už 2 měsíce v 
kroužku nebyl) a ostatní sešit 5. Děláte to pro sebe, nechám na vás, kolik toho přes svátky 
procvičíte. Věřím, že se předvedete. 

Všem přeji příjemné prožití vánočních svátků a ať je rok 2020 zase o něco lepší, než ten 
letošní! 

(MIČ) 
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502 Okresní kolo škol v šachu 2019/2020 

V Třebíči dne 17.12. 2019 se uskutečnilo Okresní kolo škol v šachu. Pořadatelství se jako již 
tradičně v Třebíči ujal pan Svoboda z třebíčského DDM. Turnaj se hraje ve třech kategoriích. 
První kategorie je žáků 1-5.tříd, druhá kategorie žáků 6.-9. tříd a kategorie středních škol. Do 
kategorie středních škol se přihlásilo pouze jedno družstvo a tak postoupilo bez boje do 

Krajského kola. V kategorii nejmladší se účastnila tři družstva, mezi nimi Základní škola 
Komenského družstvo neměla. Družstva v této kategorii  sehrála turnaj hracím tempem 2 x 15 

min. každý s každým a to dvoukolově. V kategorii pro žáky 6.-9. tříd měla Základní škola 
Komenského již tradiční družstvo složené ze třech šachových mušketýrů Jakuba Zezuly, 

Dominika Houšky, Matěje Zezuly a doplněné o mladého Dartaňana, který nám vždy na šachy 
jen odskočí z hokeje - Marka Kijonky.  Podle soupisek  jsme byli jasnými favority na postup.  

 

502 suverénní vítězové OP škol kategorie 6.-9. třída – Kuba, Dominik, Marek a Matěj 

Dal se očekávat jen vzdor našich spoluhráček z šachového oddílu - sester Šťávových, které 
reprezentují školu v Moravských Budějovicích.  Kluci se své role zhostili naprosto s velkou 

parádou a předváděli takřka exhibiční zápasy. Se svými soupeři neměli slitování a přehrávali 
je ve vysokém tempu rozdílem několika tříd. I očekávaný nelítostný souboj s Moravskými 
Budějovicemi letos vyzněl jednoznačně pro nás a zde jsme ztratili pouze 0,5 bodu za remízu 
mezi Dominikem a Markétkou.  Všechny ostatní zápasy jsme vyhráli 4:0 a tak jsme celý 
turnaj v této kategorii ovládli s náskokem 7 bodů před Moravskými Budějovicemi. Obě tato 
družstva si vybojovala postup do Krajského kola, kde se určitě naši borci s maximálním 
nasazením pokusí vybojovat jedno ze dvou postupových míst  na MČR školních družstev. 
Našim borcům gratuluji a přeji dobré tahy na kole krajském. 

 Jan Zezula 
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503 Šachový velmistr v Pelhřimově 

 

503 velmistr Petr Velička 

Členové šachového oddílu TJ Spartak Pelhřimov, z.s. dostali za svoji sportovní činnost a 
dosažené výsledky od svého oddílu netradiční vánoční dárek – soustředění s trenéry 2. třídy. 
Soustředění se konalo dne 21. 12. 2019 v krásných nově zrekonstruovaných prostorách VOŠ a 
Střední školy hotelové Pelhřimov a bylo rozděleno do dvou skupin.  

 
503 skupina A 
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První skupinu – pokročilá mládež a dospělí trénoval náš šachový velmistr GM Petr Velička a 
probírala se tato témata: hodnocení pozice a tvorba plánu, útok na dámském křídle, věžové 
koncovky s malým počtem pěšců, propočet a nakonec závěrečný test.  

 
503 Petr Mičulka 

 

Druhou skupinu – mírně pokročilí, trénoval rovněž zkušený trenér Petr Mičulka a začali 
rozcvičkou – řešení diagramů různé obtížnosti, probírala se zahájení, ukázka hrubých chyb 
(motivy a řešení) a nakonec taktické příklady. 

Bylo krátce před vánočními svátky a tak i soustředění bylo ve vánočním duchu. Každý 
účastník dostal mlsku – vánoční hvězdu a malý dárek od NTP a Zdravého města Pelhřimov. 
Účastníkům v celkovém počtu 19 (u některých i doprovod rodičů) se soustředění líbilo a 
věříme že si každý něco z probraných témat odnesl a uplatní získané vědomost i v dalších 
šachových soutěžích či soukromých partií pro radost. 

Na závěr jsme si popřáli krásné svátky a vše nejlepší do nového roku 2020. 

Šachový oddíl TJ Spartak Pelhřimov 
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503 trenéři a pelhřimovští 

504 MČR v bleskovém šachu 

V Praze hrálo 21. prosince 302 účastníků v soutěži open a 47 účastnic v kategorii žen o 
tituly mistrů ČR v bleskovém šachu. Oba turnaje se hrály švýcarským systémem na 15 
kol tempem 2 x 3 minuty + 2 s/tah. Jak dopadli první 3 ze soupisky náměšťského Áčka? 

MČR žen vyhrála WGM Karolína Olšarová s 11 body. Vynikající 4. Místo vybojovala s 10,5 

body Nataša Richterová z oddílu Podlužan Prušánky, host náměšťského Áčka. Bronzová 
medaile jí unikla velmi těsně, až na 2. pomocné hodnocení!  

Podle očekávání vyhrál turnaj MČR open suverénně GM David Navara se 14 body. I v tomto 

turnaji hráli hráči náměšťského Áčka. Host Petr Walek z Labortechu Ostrava obsadil s 9 body 

pěkné 66. místo a Vít Kratochvíl nakonec s 8,5 body 77. místo, přitom po 9. kole byl Víťa se 
7 body (porazil i velmistra Poláka) průběžně na fantastickém 9. místě! 

Podrobné výsledky zde: https://chess-results.com/tnr488469.aspx?lan=5&art=1&rd=15&fed=CZE 

Článek na webu ŠSČR včetně odkazu na fotogalerii zde: https://www.chess.cz/david-navara-a-

karolina-olsarova-mistry-v-bleskovem-sachu/ 

(MIČ) 

https://chess-results.com/tnr488469.aspx?lan=5&art=1&rd=15&fed=CZE
https://www.chess.cz/david-navara-a-karolina-olsarova-mistry-v-bleskovem-sachu/
https://www.chess.cz/david-navara-a-karolina-olsarova-mistry-v-bleskovem-sachu/
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504 Víťa Kratochvíl poráží velmistra Poláka 

505 KP v bleskovém šachu 

Ve Žďáru se tradičně 26. prosince hrál otevřený KP v bleskovém šachu. Hrálo se 
švýcarským systémem na 17 kol tempem 2 x 3 minuty + 2 s/tah. Turnaje se mezi 46 
účastníky zúčastnilo více hráčů náměšťského Áčka. 

V pohodovém turnaji hraném ve vánoční atmosféře dosáhli naši účastníci střídavých úspěchů. 
Pepa Žák získal více bodů než loni a umístil se v celkovém pořadí na 43. místě. Na 35. místě 
se umístila Šárka Volaninová ze Světlé nad Sázavou (host Áčka Náměště), která získala zlaté 
medaile za nejlepší juniorku i nejlepší ženu. Tomáš Košut skončil celkově 19., loňský host 
Áčka Tomáš Mrazík z Loko Brno skončil 14., hned před ním 13. Petr Mičulka a 12. David 
Mičulka, kteří se o lepší umístění připravili porážkami v posledních dvou kolech. Nejvíce 
bodů z Náměšťáků získali 6. Vít Kratochvíl (4. v KP) a 5. Petr Walek (host z Labortechu 

Ostrava). Celkovým vítězem turnaje se stal mistr FIDE Michal Novotný z Českých 
Budějovic. Krajským přeborníkem se stal druhý v celkovém pořadí, mistr FIDE Lukáš 
Karásek z Gordicu Jihlava. 

Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr501937.aspx?lan=5&art=1 

Článek na krajském webu: https://www.kssv.cz/2019/12/krajsky-prebor-v-bleskovem-sachu-

2020-vysledky/ 

http://chess-results.com/tnr501937.aspx?lan=5&art=1
https://www.kssv.cz/2019/12/krajsky-prebor-v-bleskovem-sachu-2020-vysledky/
https://www.kssv.cz/2019/12/krajsky-prebor-v-bleskovem-sachu-2020-vysledky/
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Článek na webu pořadatele: https://zdarskysach.webnode.cz/news/kp-v-bleskovem-sachu-

2019/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=htt

ps%3A%2F%2Fzdarskysach.webnode.cz%2Fnews%2Fkp-v-bleskovem-sachu-2019%2F 

 

505 Letos se k naší výpravě připojil i Pepa Žák 

 (MIČ) 

 

 

 

 

 

 

 

https://zdarskysach.webnode.cz/news/kp-v-bleskovem-sachu-2019/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fzdarskysach.webnode.cz%2Fnews%2Fkp-v-bleskovem-sachu-2019%2F
https://zdarskysach.webnode.cz/news/kp-v-bleskovem-sachu-2019/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fzdarskysach.webnode.cz%2Fnews%2Fkp-v-bleskovem-sachu-2019%2F
https://zdarskysach.webnode.cz/news/kp-v-bleskovem-sachu-2019/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fzdarskysach.webnode.cz%2Fnews%2Fkp-v-bleskovem-sachu-2019%2F

