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Jana Maříková 6. Místo na ME v kategorii G16!!! 
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2012: 

 

237) Turnaj o perníkové chaloupky ovládli talenti z Náměště 
Prvním turnajem roku 2012 byl 3. turnaj Ligy Vysočiny v náměšťském DDM, který pod náporem 57 mladých šachistů do 16 
let z celého kraje Vysočina a blízkého mimokrajského okolí doslova praskal ve švech. Vše organizačně bravurně zvládli ředitel 
DDM Petr Krátký spolu s rozhodčím Štefanem Paulendou. Bojovalo i 7 šachistů z TJ + DDM Náměšť nad Oslavou, 
v minulých letech býval počet domácích dvojciferný. Na kvalitě však vše zůstalo „při starém“: První 3 místa absolutního 
pořadí obsadili náměšťští 1. David Mičulka (6,5 bodu / 7 partií), 2. Víťa Kratochvíl se 6 body a 3. Petr Walek 5,5, výborně j im 

sekundovali celkově 7. Tomáš Košut s 5 body, 12. Jana Kolínková 4,5 (nejlepší z dívek do 14 let) a 20. Daniel Kolínek se 4 
body. Svůj první velký turnaj sehrál Lukáš Kubala, který hraje teprve několik měsíců. Uhrál 2 body a umístil se na 50. místě,  
jistě ho to povzbudí do dalších turnajů! 

(MIČ) 

 
 

237 na prvních stolech Náměšťáci 
 

238) NÁMĚŠŤŠTÍ DOROSTENCI MEZI NEJLEPŠÍMI OSMI!  
 
V sobotu 21. ledna 2012 se uskutečnila poslední dvě kola základních skupin Extraligy mládeže 2011/2012. Náměšť se vydala 
do Brna sehrát velmi důležitá utkání s Poličkou a domácím Durasem, na jehož půdě se hrálo. Abychom se dostali do finálové 
skupiny "A", která má tu výhodu, že se z ní nedá sestoupit, museli jsme udělat minimálně 4 body ze dvou zápasů.  
Dopoledne jsme hráli s Poličkou. Zápas byl zpočátku poměrně vyrovnaný, pak se však prokázala síla našich hráčů a začali 
jsme našeho soupeře přehrávat téměř na všech šachovnicích. Nakonec soupeři uhráli jedinou remízu, a to na 1. šachovnici, 
úvodní zápas dne jsme tudíž vyhráli vysoko 5,5:0,5.  Odpoledne nás čekal rozhodující souboj s Durasem. Tomu Caissa 
dopoledne opravdu přála, když za stavu 2,5:2,5 s Lokomotivou udělal Jirka Navrátil (hrající za Lokomotivu) ve vyhrané pozici 
neuvěřitelnou hrubici a ztratil jednotahově věž. Duras tak v městském derby nečekaně porazil zatím bezchybnou "Lokotku", 
což pro nás znamenalo, že odpoledne musíme k postupu do A-skupiny zvítězit.   
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Na oběd jsme se posílili zabíjačkovými hody a vrhli se na ně! Zpočátku zápas nevypadal příliš růžově: Aleš poměrně brzy 
udělal hrubou chybu a Jana po dobře sehraném zahájení pozici také nevzala za správný konec. Nicméně na ostatních deskách 
se postupem času začalo vyjasňovat v náš prospěch: Aleš sice prohrál, ale s přehledem zvítězil Víťa, postupně začal svou 
soupeřku přehrávat David, Ruda začínal stát také výborně. Janě se navíc podařilo vyklouznout a soupeř se musel spokojit s 
remízou. Nejvíce infarktovou partii sehrál jako obvykle Petr, který se dostal na půlminutu v okamžiku, kdy měl soupeř ještě 45 
minut k dobru. Naštěstí Peťa je v tomto směru již zkušený harcovník a správnými výměnami získal vyhranou koncovku. Ruda 
v tom okamžiku dal svou partii zkušeně za remízu, protože věděl, že David určitě neprohraje. Naopak, svou partii zkušeně 
dotáhl do vítězného konce a Duras jsme díky tomu zaslouženě porazili 4:2!! Celému týmu moc děkuji za vynikající sobotní 
výkon, díky němuž si můžeme závěrečné čtyřkolo naplno vychutnat bez obav o udržení se v Extralize i pro příští rok! 

 

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

Por. Tým    Part. + = -   Body Skore Výher  
1. ŠK Lokomotiva Brno  7 6 0 1 18 32 28  postup do finále A 

2. BŠŠ Frýdek-Místek  7 5 1 1 16 27 22  postup do finále A 

3. TJ Slovan Havířov  7 4 1 2 13 21 16 postup do finále A 

4. TJ Náměšť nad Oslavou  7 3 2 2 11 24 19 postup do finále A 
5. ŠK Duras BVK Král.Pole  7 3 0 4  9 21 13 postup do finále B 

6. TJ Štefanydes Polička  7 2 2 3  8 16 11 postup do finále B 

7. SK Boršice   7 1 1 5  4 15½ 11 postup do finále B 

8. ŠK Staré Město   7 0 1 6  1 11½  8 postup do finále B 

(DK) 

 

 
 

238 dorost Náměště před 6. Kolem Extraligy 
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239) Náměšťáci na MČR krůček od medaile! 
Ve dnech 10.-17. března se v tradiční lokalitě Koutech nad Desnou uskutečnilo MČR mládeže do 16 let pro rok 2012. 

Náměšťští šachisté měli na festivalu čtyřnásobné zastoupení, z toho trojí v mistrovských kategoriích. 
Největší naděje jsme vkládali do Jany Maříkové, která byla v kategorii D16 jednou z velkých favoritek. Bohužel na 

Janě se projevily skoro tři měsíce, během nichž na přelomu roku absolvovala hned několik nepříjemných onemocnění. I z toho 

důvodu rozhodně nebyla ve formě a byla na ní znát únava, přeci jen i šachy jsou sport a bez dobré kondice lze jen těžko 
vydržet náročné tří- až čtyřhodinové partie. S konečným 10. místem Jana určitě nemůže být spokojená, ale jistě zase přijdou 
úspěšnější turnaje a lepší umístění. 

Zbývající dva zástupci našeho oddílu bojovali na MČR společně v kategorii H14. Po solidním startu se v 7. kole utkali 

ve vzájemném souboji, z něhož po dlouhé bitvě vyšel vítězně Vít Kratochvíl, který tak získal dobré předpoklady pro finiš. 
Před posledním kolem byl na krásném 3. místě, avšak čekal ho těžký soupeř Benedikt Hofírek, který loni zcela suverénně 
ovládl kategorii H12. Partie se hrála několik hodin a skoro až do holých králů. Remíza nakonec vynesla Víťovi krásné 4. místo, 

přičemž bronzová medaile nebyla vůbec daleko: Stačilo, aby do té doby suverénní Martin Blahynka (již po 8. kole jistý vítěz 
kategorie!) v posledním kole zbytečně neprohrál s Ptáčkem, který se díky tomu katapultoval právě před Víťu. I tak může být 
Víťa se svým výkonem zcela spokojen. Rovněž Davidu Mičulkovi vyšel závěr: V posledním kole krásně přehrál ve věžové 
koncovce brněnského Adama Dvořáka, což při 5,5 bodech znamenalo kvůli nejhoršímu pomocnému hodnocení velmi pěkné 7. 

místo (hráči na 4.-7. místě měli stejně bodů, o jejich pořadí tak rozhodovalo pomocné hodnocení). 
Čtvrtý zástupce Náměště Petr Walek nepostoupil z Mistrovství Moravy do finále kategorie H16, tak si zahrál alespoň 

věkem nijak neomezený FIDE OPEN. Jako 43. nasazený hráč turnaje potrápil řadu favoritů a konečné 22. místo je rozhodně 
možné považovat za úspěch. 

Během MČR mládeže se uskutečnil též turnaj v bleskovém šachu bez věkového omezení, ve kterém mezi 62 hráči 
bojovali i Petři Walek a Mičulka. Oba předvedli výborný výkon a umístili se hodně vysoko, Petr Mičulka na 8. místě a Petr 

Walek na 11. místě. 
Všichni hráči TJ Náměšť na MČR mládeže velmi dobře reprezentovali svůj mateřský oddíl a dosáhli výborných 

umístění. Víťa s Davidem si navíc vybojovali postup na srpnové Mistrovství Evropy mládeže, které se uskuteční v Praze. Jana 

skončila jen těsně za branami postupu, přesto věřím, že si díky divokým kartám ME mládeže také zahraje. 
Závěrem děkuji všem hráčům za příkladnou bojovnost a vedoucímu náměšťské výpravy Ing. Petru Mičulkovi za 

psychickou i fyzickou podporu. 

IM Bc. David Dejf Kaňovský 

 

 
239 reprezentanti Vysočiny na MČR 
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239 večerní regenerace v hotelovém bazénu 

 

 
 

239 lyžování v Koutech 
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239 pohled z dálky na hotel Dlouhé stráně 

 

 
 

239 nejlepší v kategorii H14 
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240) poslední kolo Krajského přeboru družstev 2011-2012 
Dnes jsme odehráli poslední, 11. kolo krajského přeboru 2011-2012. Ani soupeři z Pelhřimova, ani my jsme nenastoupili v 
nejsilnější sestavě, soupeři byli tak jako tak jasnými favority a byť jsme nakonec prohráli jen 3:5, dnes se nám zápas nějak moc 

nepovedl. 
Nejdříve se Tomáš K. na 7. a Vilém na 8. šachovnici dohodli na remízách poměrně záhy v přibližně vyrovnaných pozicích. 
1:1. 
Asi po 3 hodinách hry skončila další 3 partie: David na 4. desce při výměnách ve střední hře nespočítal mezitah a pak hrál s 
pěšcem méně, navíc soupeř prosadil volného pěšce. Petr W. byl opět v časovce a opět vyhrál útokem na královském křídle. Já 
jsem z asi rovné pozice nekorektně obětoval figuru a soupeř mě zaslouženě potrestal. 2:3. 
Ostatní 3 partie se hrály ještě hodinu a skončily skoro ve stejný čas. Víťa i jeho soupeř měli asi rovnou pozici a asi v 30. tahu 
již byli na půlminutě. Soupeř nestihl potáhnout včas a tak Víťa zaznamenal naši druhou a zároveň poslední výhru. Tomáš L. 
ztratil v zahájení pěšce a byť se maximálně snažil, v koncovce i druhého a soupeř ve věžovce zvítězil. Ruda přišel ve střední 
hře o dva pěšce a určité šance byly jen v otevřené pozici a nestejných střelcích při těžkých figurách. Nakonec i Ruda musel 
vzdát a tak konečný výsledek 3:5 odráží fakt, že dnes jsme na výhru neměli. 
Naše nejmladší družstvo v soutěži získává cenné zkušenosti a pokud bychom na prvních 2 deskách měli například Zdeňka 
Krčmáře a Pavla Dittricha - naše členy, kteří již několik let nehrají - tak bychom mohli bojovat s velkou šancí o postup do 2. 

ligy.  
Na závěr chci poděkovat všem za bojovné výkony. Díky také hostu Václavu Valešovi, který za nás 2 sezóny hostoval, ale nyní 
již nebude. Byl vždy posilou a snad se budeme potkávat na různých turnajích. Václave, ať se Ti daří! 

(MIČ) 
 

Konečné pořadí Krajského přeboru - Vysočina  po 11. kole : 
 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    
  1. SFIALA Gambit Jihlava A    10 9   1     0 28 60½ 47 

  2. TJ Žďár nad Sázavou A    10 8   1     1 25 58 47 

  3. Spartak Pelhřimov A    10 8   1     1 25 49½ 35 

  4. Jiskra Havlíčkův Brod A    10 6   0     4 18 44 32 

  5. ŠK Caissa TRIATEX Třebíč C   10 5   1     4 16 43½ 29 

  6. TJ Náměšť nad Oslavou    10 5   0     5 15 41 29 

  7. ŠK Sklo Bohemia Světlá n.Sáz. A   10 4   2     4 14 39 27 

  8. Spartak Velké Meziříčí A    10 3   1     6 10 33 18 

  9. ŠK Caissa SWN Moravia Třebíč D  10 1   2     7   5 27 13 

10. SFIALA Gambit Jihlava B    10 1   1     8   4 26½ 15 

11. Jiskra Humpolec A     10 0   0   10   0 18   8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241) Úspěchy na turnajích šachových nadějí a Pobeskydí 2012 
 

Ve dnech 5.–9. 4. uspořádala Beskydská šachová škola ve Frýdku-Místku již 33.ročník mezinárodních Turnajů 
šachových nadějí (TŠN) a Pobeskydí. Festivalu celkem 6 turnajů pro mládež i pro hráče bez rozdílu věku se letos opět 
zúčastnili i hráči z Náměště.  

Velmistrovský turnaj hrál velmistr Petr Velička, který se ve svém náměšťském bytě podílí na trénování naší 
talentované mládeže. Petr dvakrát vyhrál a sedmkrát remizoval a mezi 10 hráči z 5 států se umístil na slušném 4. místě.  

Turnaje šachových nadějí se hrály v kategoriích do 9, 12 a 15 let. V nejstarší kategorii TŠN soupeřilo 55 mladých 
šachistů z České republiky, Slovenska, Polska, Běloruska, Anglie, Alžírska, Malawi, USA a Indie. Za Náměšť a kraj Vysočina 
bojoval úspěšně David Mičulka. Celý turnaj se pohyboval na předních šachovnicích, první 3 z nich byly vysílány on-line na 

internet. David (stejně jako Petr Velička ve velmistrovském turnaji) neprohrál ani jednu partii a při 3 výhrách 5x remizoval. Ve 

velmi vyrovnané špičce tak obsadil pěkné 6. místo. 
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V Openu Pobeskydí měla Náměšť mezi 91 účastníky ze 7 států trojnásobné zastoupení:  
Petr Walek byl nasazen jako 71. Hned v prvním kole se postaral o příjemné překvapení v podobě výhry proti soupeři 

skoro o 300 ELO-bodů silnějšímu. V průběhu turnaje bojoval příkladně a místy bylo vidět zlepšení hospodaření s časem. 
Získal 4 body z 9 partií a vzhledem k tomu, že skončil na 51. místě a připisuje si 26 ELO-bodů, lze výsledek hodnotit jako 
výborný. 

Víťa Kratochvíl byl nasazen jako 51. Bojoval tak, jak jsme u něj zvyklí, a získal 4,5 bodu a 40.místo. Jeho výborný 
výkon mu přidá 16 ELO-bodů. Mohlo jich být ještě více, kdyby neprohrál partii posledního kola, ve které měl již 2 pěšce 
navíc. 

Snad si všichni 3 chlapci z TJ Náměšť nad Oslavou výbornou formu vezmou s sebou i na brzká závěrečná kola 
Extraligy dorostu! 

Petru Mičulkovi (nasazen jako 33.) se turnaj Pobeskydí vydařil po sportovní i tvůrčí stránce: ve 2. kole porazil 
soupeře o více než 200 ELO-bodů silnějšího - bronzového juniora z březnového Mistrovství Slovenska Pagerku - v hezké 
kombinační partii a dalšího favorita – chorvatského mistra – s ještě vyšším ELO porazil se štěstím v posledním kole. Bez 
jediné remízy znamenalo 6 výher a 3 porážky výborné 9. místo v celkovém pořadí a zisk 28 ELO-bodů. 

Výsledky všech 4 náměšťáků na obou turnajích je možno hodnotit bez výjimky jako výborné.     
Pořadatelé prokázali tradičně vynikající organizaci s bohatým doprovodným programem – dětské odpoledne se 

soutěžemi v parku, simultánky s velmistry Davidem Navarou, Vlastimilem Hortem a dalšími 2 velmistry z východu, výstavku 
různých šachových rekvizit, přednášky zkušených trenérů pro rodiče i trenéry.  

Článek na novoborském šachovém serveru:  
  http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4996&strankovani=0&zobrazeni=ano  

Z turnaje pořizovali bohatou fotodokumentaci i videa, on-line přenosy a přehrávání partií - stránky pořadatelů:  
http://www.chessfm.cz/content/33-ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-

nad%C4%9Bj%C3%AD-0  

Výsledky všech turnajů:  
http://chess-results.com/tnr68050.aspx?art=1&rd=8&lan=5&fed=CZE&turdet=YES&flag=30  

(MIČ) 
 

 
 
241 Víťa Kratochvíl a Petr Walek 

 

http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=4996&strankovani=0&zobrazeni=ano
http://www.chessfm.cz/content/33-ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD-0
http://www.chessfm.cz/content/33-ro%C4%8Dn%C3%ADk-turnaj%C5%AF-%C5%A1achov%C3%BDch-nad%C4%9Bj%C3%AD-0
http://chess-results.com/tnr68050.aspx?art=1&rd=8&lan=5&fed=CZE&turdet=YES&flag=30
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241 šachy z výstavky 

 

 
 

241 vítězové U15 
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241 vítězové Pobeskydí 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

242) Náměšť šestá v extralize dorostu 
 

 

Ve dnech 13.-15. dubna 2012 se uprostřed lesů v srdci Vysočiny uskutečnila v krásném hotelu Pavla ve 
Vlachovicích závěrečná čtyři kola Extraligy dorostu 2011/2012. Mezi šestnácti družstvy bojoval rovněž 
jediný zástupce Vysočiny, družstvo TJ Náměšť nad Oslavou. Díky vynikajícímu závěru základní části 
se náměšťský tým dostal do Finále A, kde se bojovalo o příčky nejvyšší. Naopak ve finále B šlo 
především o to umístit se v první půli, neboť poslední čtyři družstva sestupovala do první ligy. 
 

Po základní části Náměšť držela ve Finále A sedmé místo, s čímž se však rozhodně nechtěla spokojit. Jak 
jsme si tedy o víkendu vedli? 

 

V úvodním pátečním zápase jsme změřili síly se silnými Polabinami, jedním z aspirantů na medaile. 
Souboj dlouho vypadal velmi vyrovnaně, nicméně nakonec se přeci jen projevila síla soupeřů a mač 
vyhráli 4:2. I přesto si družstvo zaslouží pochvalu, všichni pěkně bojovali a Víťa s Peťou své partie velmi 
pěkně vyhráli. 
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V sobotu dopoledne nás čekala Vlašim a tentokrát se nám povedl nejlepší zápas víkendu. Víťa sice brzy 
prohrál a Ruda nakonec výrazně silnějšímu soupeři také podlehl, zbytek týmu však podal excelentní 
výkon a Vlašim jsme zaslouženě porazili 4:2. Přitom večer před zápasem si vlašimští vedoucí byli výhrou 
v tomto zápase téměř stoprocentně jistí!:) 
 

Odpoledne byl na řadě zápas s Hořicemi. Zde se pro změnu vytáhl Ruda, který porazil jinak suverénního 
Tomáše Krause. Po této pěkné výhře už jsem věřil i zde v celkové vítězství, bohužel ostatní hráči 
nevyužili většinou dobré až přivyhrané pozice a po trochu nešťastné prohře Aleše zápas nakonec skončil 
remízou 3:3. 
 

Po sobotním dvoukole jsme se dostali na šesté místo, ovšem při výhře s posledními Údlicemi jsme měli 
reálnou šanci poskočit ještě o stupínek výše. Bohužel právě poslední kolo se Náměšti (s výjimkou 
Davidovy partie) vůbec nepovedlo a prohráli jsme vysoko 4,5:1,5. Tato prohra trochu zkalila celkový 
dojem ze závěrečného víkendu, i přesto si náměšťský tým zaslouží pochvalu: podruhé za sebou se 
dokázal probojovat mezi osm nejlepších celků republiky, se kterými většinou bojoval jako rovný 
s rovným. 
 

A jak si vedli jednotliví hráči Náměště? 

 

První šachovnici naposledy hájil Rudolf Zezula. Ruda byl oporou družstva především v základní části, 
ve finále už se mu proti silným soupeřům tolik nedařilo. Přesto je třeba celkový výsledek 5,5/11 hodnotit 
jako velmi dobrý.  
 

Na dvojce statečně bojovala Jana Maříková. Z deseti partií získala 4,5 bodu, což je také velice slušné. 
 

Víťa Kratochvíl, hájící třetí desku, je velký bojovník. Což potvrdil i v extralize: z desíti partií pouze 
jednou remizoval, zbytek tvořily výhry a prohry! Výher bylo o jednu víc, tím pádem se Víťa dostal do 
plusu (5,5/10), což je rozhodně pozitivní. 
 

Skvělý výkon podal David Mičulka (7/11), který často velmi rutinovaně hájil čtvrtou (a jednou třetí) 
šachovnici. 
 

Procentuálně nejúspěšnějším hráčem družstva se stal většinou na pětce hrající Petr Walek. Peťovi vyšla 
především finálová část, ve které získal 2,5/3, přičemž i v nerozhodné partii byl velmi blízko výhry. 
Celkový zisk 6/9 je výborný. 
 

Nejmladší člen družstva Aleš Krčil, náš host z Jiskry Humpolec, bojoval podobně nekompromisně jako 
Víťa, lépe řečeno ještě nekompromisněji: z osmi partií neměl jedinou remízu! Výhry a prohry se nakonec 
sjednotily, nicméně za padesátiprocentní zisk 4/8 se Aleš rozhodně nemusí stydět. 
 

Také náhradník Tomáš Košut byl plnohodnotným členem týmu. Na poslední desce odehrál šest partií, 
z nichž vyválčil slušné 2 body. 
 

Všichni hráči si za předvedené výkony jednoznačně zaslouží pochvalu. A to i přesto, že chybičky se 
samozřejmě našly a myslím, že každý měl na šachovnici tak o bod až bod a půl více. V minulé sezóně 
jsme skončili pátí, letos šestí. Věřím, že příští rok se „klesající“ tendence otočí a my se popereme 
minimálně o čtvrté místo! 
 

Závěrem bych rád poděkoval všem dalším vedoucím za obětavou pomoc s organizací a psychickou 
podporu celého družstva, díky! 
  

Za extraligové družstvo TJ Náměšť nad Oslavou 

IM Bc. David Dejf Kaňovský 

kapitán družstva 
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242 Extraligová Náměšť 2011-2012 

 

 
 

242 finále Extraligy v hotelu Pavla ve Vlachovicích 
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242 Náměšť šestá v Extralize 

 

 

243) V Šumné vítězí David Mičulka 
V sobotu 21. dubna se v Šumné uskutečnil již 19. ročník tradičního šachového turnaje Memoriál Bohumila Nekuly, který se 
hraje jako otevřený přebor okresu Znojmo žáků. Mezi 24 účastníky měla svého zástupce i Náměšť. David Mičulka potvrdil 
beze zbytku roli favorita a se 100 % ziskem 7 bodů ze 7 partií suverénně s 1,5-bodovým náskokem zvítězil. 

(MIČ) 

 242 vítěz Šumná 2012 



14 

 

244) Náměšť úspěšná v Lize Vysočiny 
Devátým turnajem v Havlíčkově Brodě byl 12. května zakončen seriál Ligy Vysočiny mládeže v šachu 2011/2012. Na startu 
posledního turnaje se mezi 119 (!) mladými šachisty do 16 let sešlo i 5 mladých nadějí z Náměště. David jako jediný 
neprohrál, v posledním kole přehrál v koncovce prvního nasazeného Hofírka, oporu mistra extraligy dorostu Lokomotivy 
Brno, a obhájil absolutní vítězství z loňského turnaje v Havlíčkově Brodě. Víťa nešťastně překročil čas proti Petrovi ve 
vyhrané pozici. Petr prohrál s výborně hrajícími pozdějšími medailisty Michalem Sýkorou a Simonou Suchomelovou. 
V absolutním pořadí skončili všichni z TJ Náměšť nad Oslavou v první čtvrtině závěrečného pořadí a tři z nich na špici:  
1. David Mičulka (Náměšť n.O.) 8 bodů (9 partií) 
4. Vít Kratochvíl (Náměšť n.O.) 7,5 

5. Petr Walek (Náměšť n.O.) 7 

20. Jana Kolínková (Náměšť n.O.) 6 

28. Daniel Kolínek (Náměšť n.O.) 6 

... celkem 119 hráčů do 16 let. 
David vyhrál kategorii H14, Petr byl 2. v H16, Jana 2. v D14, Víťa 2. v H14 a v kategorii H16 Daniel na 6. místě. 
Seriál 9 turnajů Ligy Vysočiny se hrál zároveň jako krajský přebor mládeže v rapid šachu s postupem vítězů v kategoriích do 
10, 12 a 14 let na MČR.  
Krajskými přeborníky v rapid šachu se v kategorii H16 stal Petr Walek (ten bude bojovat na MČR juniorů do 16, 18 a 20 let 
v rapid šachu), v kategorii H14 Vít Kratochvíl, v kategorii D14 Jana Kolínková. Přímý postup na zářijové MČR mládeže do 14 
let v rapid šachu měli z Náměště Víťa a David, takže v Klatovech bude bojovat jako loni trojice David, Víťa a Jana. Podrobné 
výsledky zde: http://chess-results.com/tnr72714.aspx?art=1&lan=5  

(MIČ)  

 
 

244 Daniel Kolínek 

 

 

 
 

244 Jana Kolínková 

http://chess-results.com/tnr72714.aspx?art=1&lan=5
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244 Víťa Kratochvíl – Petr Walek 

 

 

 
 

244 Václav Paulík vyhlašuje výsledky 
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244 David Mičulka a Simona Suchomelová 

 

 

245) Hráči Náměště na MČR družstev starších žáků v Seči 
David Mičulka a Vít Kratochvíl z Náměště bojovali ve dnech 2. – 3. června u Sečské přehrady na MČR 

družstev starších žáků v rapid šachu jako hosté. Při letošním neuvěřitelném již 50. ročníku (delší tradici má u nás ze 
všech sportů snad jen volejbalová Dřevěnice) se sešlo celkem 61 šestičlenných družstev.  

Hrálo se 9 kol při nasazování švýcarským systémem s tempem 2x25 min./ partii + bonus 10 sekund za tah. Toto 

pomalejší rapidové tempo umožnilo delší přemýšlení nad pozicemi, z čehož vznikaly kvalitní partie.  
Humpolec stejně jako většina týmů využila možnost mít jednoho hosta nebo cizince a posílila na 1. šachovnici 

Davidem Mičulkou z TJ Náměšť nad Oslavou (loni posílil na tomto mistrovství extraligovou Náměšť jako host humpolecký 
Aleš Krčil a pomohl tak Náměšti k 4. místu na MČR družstev starších žáků 2011). Víťa Kratochvíl hostoval na 1. šachovnici 
v družstvu CHESS Most A. 

Víťa Kratochvíl pomohl svému týmu z Mostu na 1. šachovnici k celkovému vynikajícímu 4. místu družstva. Uhrál 
výborných 5 bodů z 9 partií proti nejlepším hráčům špičkových týmů a výborné performance (ELO-výkon) 1927. 

Na první šachovnici Humpolce (družstvo skončilo na pěkném 14. místě) hrál výborně David Mičulka, host z Náměště. 
V klasickém hodnocení šachovnic (1. body hráče, 2. pořadí družstev) obsadil s 7,5 body z 9 partií 2. místo na 1. šachovnici ze 
všech 61 lídrů týmů při performance 2022. Bonusem je výhra nad aktuálním mistrem ČR do 14 let Blahynkou (2179). 

Druhou desku Humpolce stejně skvěle zvládal Aleš Krčil (host Náměště v Extralize dorostu). I on se umístil s 7,5 

body jako 2. nejlepší na své 2. šachovnici při performance 1912.  
Hráči z Náměště zvládli MČR družstev starších žáků v roli hostů úspěšně a svým týmům pomohli významnou měrou 

k výborným výsledkům. 
Mistrem ČR se stal oddíl 2222 Polabiny z Pardubic, druhá byla Vlašim a bronzová Beskydská šachová škola Frýdek-

Místek, první tři nasazení podle ELO. Článek na Novoborském šachovém serveru: 
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5112&strankovani=0&zobrazeni=ano Podrobné výsledky 
zde: http://www.chess-results.com/tnr74370.aspx?lan=5  

(MIČ) 
 

http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5112&strankovani=0&zobrazeni=ano
http://www.chess-results.com/tnr74370.aspx?lan=5
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245 Víťa Kratochvíl bojuje s loňským mistrem ČR H14 Jirkou Rýdlem 

 

 

 
 

245 David Mičulka porazil aktuálního mistra ČR Martina Blahynku 
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246) Závěrečné turnaje v kroužcích DDM 
 

 
246 Jakub Dvořáček, Lukáš Kubala a Filip Mička 

 

 
246 David, Daniel a Jana 
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247) Velkolepý turnaj v Hustopečích 
Jelikož o druhém červnovém víkendu probíhalo v Náměšti pod vedením reprezentačního trenéra IM Davida Kaňovského 
soustředění hráčů, kteří budou hrát v srpnu ME mládeže (z TJ Náměšť budou na ME bojovat hned 4 talenti!), na tradiční 
superturnaj v Hustopečích v témže termínu vyrazili tentokrát jen ti, kteří se už do mládežnických kategorií nevejdou. Mezi 16 
velmistry a celou řadou mezinárodních mistrů a mistrů FIDE vyrazila náměšťská trojice zahrát si 9-kolový turnaj s tempem 

2x15 minut na partii. Zvítězil arménský velmistr Sergej Movsesjan, člen družstva mistrů světa. Z Náměšťáků nasbíral nejvíce 
5 bodů (bez jediné remízy) Petr Mičulka, který si i díky výhře nad jedním z mistrů slušně polepšil vůči startovnímu nasazení a 
obsadil celkové 59. místo. Dařilo se též Vilému Feldváblovi, který s 3,5 body obsadil 113. místo, méně se dařilo Miroslavu 
Horákovi, který se s 2 body umístil na 145. místě. Turnaj se hrál ve výborné atmosféře, mnozí hráči přijali tradiční pozvání 
starosty Luboše Kuchynky do vinného sklepa. Článek na Novoborském šachovém serveru: 
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5126&strankovani=0&zobrazeni=ano  

Podrobné výsledky zde: http://www.chess-results.com/tnr74957.aspx?art=1&lan=5  

(MIČ) 
 

 
 

247 vpravo Miroslav Horák bojuje s Alešem Jedličkou 

 

http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5126&strankovani=0&zobrazeni=ano
http://www.chess-results.com/tnr74957.aspx?art=1&lan=5
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247 vlevo Vilém Feldvábl bojuje s Emilem Macurou 

 

 

248) Náměšť úspěšná na MČR 4-členných družstev 
V rámci mezinárodního festivalu šachu, bridže a her bojovalo v Pardubicích družstvo šachistů TJ Náměšť nad Oslavou 
na otevřeném MČR 4-členných družstev. V průběhu 4 dnů odehrálo celkem 103 družstev 7 kol mistrovství a 
15.července byli vyhlášeni vítězové: 1. Dněpr (Ukrajina), 2. Turnov (vítěz MČR), 3. Yamal (Rusko), … 11. TJ Náměšť 
nad Oslavou (8. v MČR). 
Náměšťské družstvo využilo podobně jako většina družstev mít v družstvu hosta, kterým byl náměšťský mezinárodní mistr 
David Kaňovský (26 let), kmenový hráč extraligového Grygova. Věkové složení družstva bylo pestré: Na 2. a 3. šachovnici 
hráli náměšťští talenti, 15-letý Petr Walek a 14-letý David Mičulka, oba s 1. výkonnostní třídou, na 4. šachovnici bojoval 48-

letý kandidát mistra Petr Mičulka. Podle průměrného ELO byla Náměšť nasazená jako 33. družstvo ze 103. 
Po úvodní vysoké výhře 4:0 narazila Náměšť na 4. nasazené družstvo hvězd z různých oddílů pod názvem Caissa Třebíč B. 
Dejf Kaňovský zvítězil nad mezinárodním mistrem Piskem a Petr Mičulka remizoval s mistrem Umancem, Náměšť tak vedla 
průběžně 1,5:0,5. Petr Walek neudržel partii s pěšcem navíc proti mistru Adámkovi a David Mičulka byl ve vyrovnané 
koncovce přehrán velmistryní Evou Kulovanou (vyrůstající v Náměšti) a výsledkem tak byla těsná prohra 1,5:2,5. Po dalších 2 
výhrách v poměru 3:1 nastoupili náměšťští proti 15. nasazené prvoligové Caisse Třebíč. Skvěle hrající Dejf Kaňovský ztratil 
první půlbod za remízu s mistrem Viktorem Žigem, ale na dalších šachovnicích se začaly náměšťské pozice zlepšovat: Petr 
Mičulka se z mírně horší pozice dostal do vyrovnané koncovky a po chybě Romana Bradáče dovedl partii k výhře, Petr Walek 
udržel remízu s mistrem Pavlem Švandou a David Mičulka, který stál po zahájení hůře, pozici postupně vyrovnal a když ji 
kandidát mistra Honza Tesař zkoušel prorazit, zkušeně se vyhnul všem nástrahám a partii dovedl k výhře. Náměšť tak zvítězila 
opět 3:1 a 2 kola před závěrem se pohybovala na neuvěřitelné průběžné 7. příčce mezi 103 družstvy! 

Soupeřem v nedělním 6. kole byly 8. nasazené domácí extraligové Polabiny. Dejf potvrdil vynikající formu, když rychle vyhrál 
nad mistrem Roškem. Petr na 4. šachovnici však podlehl Veselému a stav se srovnal na 1:1. Oba mladí talenti sehráli 
vynikající partie proti mistrům, ale nakonec Petr podlehl Michalu Novotnému (původem z Třebíče, hrál i za Náměšť 1. ligu 
dospělých) a David Červenému a výsledkem tak byla prohra 1:3. 
Do posledního kola nastoupila Náměšť proti 10. nasazenému Durasu Brno, takže opět nebyla favority. Nejdříve mladší David 
podlehl KM Skácelíkovi, ale poté mladší Petr porazil KM Řehůřka a starší Petr přijal v koncovce remízu s KM Burešem. Za 
stavu 1,5:1,5 rozhodovala Dejlova partie. Po skvělém závěru porazil mezinárodního mistra Vyskočila a Náměšť se tak po 
výhře 2,5:1,5 umístila na vynikajícím 11. místě celkového pořadí a současně 8. na MČR! 



21 

 

Jak hodnotit jednotlivé hráče? 

Na 1. šachovnici zahrál fantastický turnaj David Dejf Kaňovský, když ze 7 partií získal 6,5 bodu a byl tak nejlepším ze všech 
více než 400 šachistů. Jeho velmistrovský výkon 2596 je o 168 bodů vyšší než aktuální ELO. David byl obrovskou psychickou 
vzpruhou pro mladé talenty i celé družstvo. Petr Walek uhrál vynikající 4 body, což při síle jeho soupeřů dává výkon 2166, 
překračující aktuální ELO o 245 bodů! David Mičulka uhrál též výborných 3,5 bodu – výkon 2065 překračuje jeho ELO taktéž 
o 168 bodů. I Petr Mičulka zahrál nad své ELO, i když jen minimálně (o 3 body - výkon 2044).  
Z TJ Náměšť hrál na MČR ještě 14-letý Víťa Kratochvíl v kombinovaném družstvu 4 Kratochvílů. Na 4. šachovnici uhrál 
výborných 4,5 bodu při výkonu 2101 o 154 bodů vyšším než jeho ELO. Jeho bratr, mistr FIDE Pepa (vyrůstal též v Náměšti), 
zahrál vynikajícím způsobem, na 1. šachovnici uhrál s 5 body výkon 2388 (+173!). Paradoxem je, že družstvo Kratochvílové 
bylo před posledním kolem na průběžném 3. místě, ale po závěrečné prohře 0:4 od budoucích mistrů ČR Turnova se propadlo 
na 14. místo (stále vynikající, družstvo bylo nasazeno jako 24.). 
8. místo Náměště na MČR je vynikajícím úspěchem. Dejf Kaňovský uhrál vynikající individuální výsledek. Naše mládež se 
neustále zlepšuje a také v soutěžích dospělých z ní mají soupeři respekt. 

(MIČ)  
 

 
 

248 David, Petr a Dejf na MČR 4-členných družstev 2012 v Pardubicích 

 

 

249) Jana Maříková šestá na Mistrovství Evropy! 
Mistrovství Evropy mládeže do 18 let v šachu se konalo poprvé v České republice. Do Prahy se sjelo v termínu 16. – 26. 

srpna 2012 téměř 1200 mladých šachistů ze 46 evropských států, doprovázených rodiči, trenéry a dalšími, takže 
kapacita TOP hotelu prošla zatěžkávací zkouškou.  
Mladí talenti hráli v celkem 12 kategoriích – chlapci a dívky zvlášť ve věku do 18, 16, 14, 12, 10 a 8 let. Jelikož se hrálo u nás, 
místo obvyklých 1-2 reprezentantů v každé kategorii dostala šanci bojovat na ME celá česká špička, což využilo celkem 154 
mladých hráčů a hráček. Ani tak nebyla česká výprava nejpočetnější na ME. Rusové by počtem zaplnili i velké dopravní 
letadlo, navíc patří na výkonnostní špičku Evropy: z 12 sad medailí vydolovalo Rusko 5 zlatých, 3 stříbrné a 2 bronzové 
medaile!  

Na ME bojovali také 4 členové extraligového dorosteneckého družstva TJ Náměšť nad Oslavou.  
V kategorii B14 byl Víťa Kratochvíl nasazen jako 68. ze 141 účastníků. Nasazení podle ELO-bodů je v mládežnických 
kategoriích nutno brát s velkou rezervou, protože všichni se výkonnostně zlepšují a jejich výkonnostní potenciál se ještě 
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neodráží v jejich zatím vesměs nízkém ELO a tak nebyla nouze o překvapivé výsledky. Víťa uhrál z 9 partií 3,5 bodu, což je 
možno spolu se 111. místem brát jako horší výsledek. Při podrobnějším pohledu na partie je třeba dodat, že každá z partií na 
mezinárodním poli proti většinou medailistům z šampionátu toho kterého státu je velkým soubojem bez předem daného 
výsledku. Víťa měl jistě vyšší očekávání, ale přesto zaslouží uznání za bojovnost a získané zkušenosti využije v dalších 
turnajích. 
Ve stejné kategorii B14 bojoval i David Mičulka jako 83. nasazený. Když porazil v 5. kole ELOvě silnějšího Rusa, byl 
průběžně na 55. příčce. Po následující remíze ale závěrečná 3 kola navzdory nadějně se vyvíjejícím pozicím prohrál a to 
znamenalo pád se 3,5 body až na 106. místo. David počítal stejně jako Víťa s lepším výsledkem, ale závěry platí u obou našich 
talentů stejné. 
Petr Walek byl 80. nasazeným ze 111 účastníků kategorie B16. V prvním kole se mu podařilo porazit jednoho z favoritů, 
v průběhu turnaje střídal výhry a prohry stejně jako Víťa s Davidem. Nakonec nasbíral taktéž 3,5 bodu a obsadil 80. místo, 
s čímž může být spokojenější. 
Opravdovou senzaci způsobila čtvrtá reprezentantka šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou, ale i Veselí nad Lužnicí, kde 
bydlí, Jana Maříková. Ač nasazená až jako 37. ze 79 dívek kategorie G16, dala zapomenout na nevydařené MČR a předvedla 
úžasné tažení sítem favoritek. Nasbírala ve svém dosud nejlepším turnaji 6,5 bodu a umístila se na skvělém 6. místě, což 
znamenalo i nejlepší umístění hráče nebo hráčky z ČR vůbec. Nechala přitom za sebou řadu soupeřek s mezinárodními 
šachovými tituly.  
Janě blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu a všem náměšťákům přejeme, ať se jim daří i v nadcházející extraligové sezoně! 

(MIČ) 
 

 
249 reprezentanti Vysočiny na ME mládeže 
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249 Víťa, Petr a David na ME 

 

 

 
249 Petr Walek 
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249 David Mičulka 

 

 
249 Víťa Kratochvíl 
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249 příprava s trenérem Dejfem Kaňovským 

 

 
249 jeden z hracích sálů na ME mládeže 
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249 David a trenér Ruska Artur Jusupov 

 

 
249 Jana Maříková 6. Na ME!!! 



27 

 

250) Náměšť třetí na MČR juniorů v rapid šachu 
O posledním prázdninovém víkendu uspořádali pořadatelé se ŠK SB Světlá nad Sázavou v čele s předsedou 

Komise mládeže ŠSČR Ing. Zdeňkem Fialou Mistrovství ČR juniorů a dorostenců v rapid šachu http://www.chess-

svetla.cz/index.php?id=18 . Ve společném turnaji, hraném švýcarským kolem na 9 kol s tempem 2x20 minut na partii + 

5 sekund za každý tah soutěžilo celkem 44 mladých šachistů a šachistek v 6 kategoriích – chlapci a dívky do 20, 18 a 16 
let. 

Absolutní vítězství obhajoval z loňska mezinárodní mistr Jaroslav Bureš, který byl i letos s ELO 2390 jasným 
favoritem. Do pořadí však zasáhli talentovaní příslušníci mladších věkových kategorií. Zmar završila partie s náměšťským 
Víťou Kratochvílem, který jej ve střední hře přehrál a hlavní favorit se tak musel spokojit s celkovým 6. místem.  

V celkovém pořadí do 20 let se vynikajícím způsobem prosadili talenti z Vysočiny: Absolutním vítězem se stal Štěpán 
Seidl z Gambitu Jihlava před Janem Macháněm z Polabin a Martinem Škodou (bronzová medaile v H20) taktéž z Gambitu 

Jihlava, hned za nimi 4. místo vybojoval ve skvělé formě hrající Víťa Kratochvíl z Náměště. Za svůj výkon získal 
bronzovou medaili v kategorii H18 a stříbrnou v H16. Další náměšťák David Mičulka skončil na pěkném 13. místě, 
Petr Walek na 32. místě. Podrobné výsledky jsou k dispozici zde: http://chess-results.com/tnr75816.aspx?art=1&rd=9&lan=5 

. 

V kategorii družstev vyhráli junioři 2222 ŠK Polabiny před Ortexem Hradec Králové, družstvo TJ Náměšť nad 
Oslavou ve složení Vít Kratochvíl, David Mičulka a Petr Walek získalo pohár za 3. místo na MČR juniorů do 20 let! 

Oceněni byli i nejlepší hráči a hráčky z kategorií žáků, v H14 byl nejlepší náměšťský Vít Kratochvíl.  
Víťovi i celému náměšťskému družstvu blahopřejeme k vynikajícímu úspěchu! 

(MIČ) 

 

 
250 on-line přenos MČR 

 

Mistrovství ČR juniorů a dorosteců v rapid šachu 2012    
Konečné pořadí po 9 kolech 

      Poř.   Jméno FED Rtg Body  
PH 
1 

PH 
2 

PH 
3 

1   Seidl Štěpán  CZE 2187 7 41 52,5 5 

2   Macháň Jan  CZE 2055 6,5 41 52 5 

3   Škoda Martin  CZE 1962 6,5 41 51 5 

4   Kratochvíl Vít  CZE 1962 6,5 38 48,5 5 

5   Kožúšek Daniel  CZE 2008 6,5 36,5 45 6 

6 IM Bureš Jaroslav  CZE 2392 6 39 49,5 5 

7   Půlpán Jakub  CZE 2087 6 39 49 5 

8 WFM Miturová Magdaléna  CZE 2139 6 36,5 46,5 4 

9   Ptáček Tomáš  CZE 2019 6 34 44 5 

10   Wasserbauer Radek  CZE 2199 5,5 41 51,5 5 

11   Musil Jiří  CZE 2099 5,5 39,5 50 5 

12   Flašar Jaroslav  CZE 1951 5,5 34,5 43,5 5 

13   Mičulka David  CZE 1915 5,5 32 41 5 

14   Půlpán Matěj  CZE 1769 5 39 50 3 

http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=18
http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=18
http://chess-results.com/tnr75816.aspx?art=1&rd=9&lan=5
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15   Sabolová Gabriela  CZE 1923 5 35,5 45,5 4 

16   Sabolová Kristýna  CZE 1889 5 35 43,5 4 

17   Richterová Nataša  CZE 1864 5 34 42,5 4 

18   Melichar Vojtěch  CZE 1737 5 33,5 43,5 4 

19   Hochman Jan  CZE 1638 5 33 42,5 5 

20   Šedivý Martin  CZE 1878 5 32,5 41 4 

21   Zpěváková Jana  CZE 1901 4,5 34 43,5 4 

22   Johnová Eliška  CZE 1798 4,5 32,5 40,5 4 

23   Tůma Jan  CZE 1738 4,5 31 39,5 4 

24   
Suchomelová 
Simona  CZE 1742 4,5 30 39,5 3 

25   Straka Vojtěch  CZE 1364 4,5 29 37,5 3 

26   Jandl Vojtěch  CZE 1713 4,5 28 36,5 4 

27   Liduch Filip  CZE 1683 4 31 40 3 

28   Macková Veronika  CZE 1643 4 30 38,5 4 

29   Brož Petr  CZE 1250 4 25,5 33 4 

30   Kříž Vojtěch  CZE 1345 4 23 29,5 3 

31   Rojíková Lenka  CZE 1866 3,5 35 44,5 3 

32   Walek Petr  CZE 1952 3,5 32 41 3 

33   Nosek Jan  CZE 1706 3,5 28,5 37 2 

34   Šolc Filip  CZE 1514 3,5 28,5 36,5 3 

35   Sedlák Jiří  CZE 1668 3,5 27,5 34,5 3 

36   Jirsa Ondřej  CZE 1100 3,5 24 32 3 

37   Suchomel Jan  CZE 1435 3 27,5 35,5 2 

38   Soukup Jiří  CZE 1399 3 26,5 33,5 2 

39   Skybová Kateřina  CZE 1341 3 22,5 29 2 

40   Sukaný Adam  CZE 1398 3 22 29 2 

41   Žitná Aneta  CZE 1557 2,5 24 32,5 2 

42   Jun Rudolf  CZE 1000 2,5 23,5 30 1 

43   Klabeneš Petr  CZE 1000 1,5 22,5 29 0 

44   Eis Pavel  CZE 1436 1,5 20,5 27,5 1 
 

 
250 družstvo Náměště bronzové na MČR juniorů do 20 let v rapid šachu 
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250 medailisté kategorie H16 – Víťa Kratochvíl stříbrný 

 

 

 

 

251) Vysočina úspěšná na MČR mládeže 2012 v rapid šachu 
Vysočina měla letos rekordní účast 13 zástupců v 6 kategoriích MČR mládeže v rapid šachu, který se hrál ve dnech 15. 
- 16. 9. 2012 v Klatovech. Dvě umístění těsně za medailemi a další pěkná umístění lze hodnotit jako výbornou 
reprezentaci Vysočiny.  

Téměř 200 mladých šachistů do 14 let si vybojovalo postup na klatovské Mistrovství ČR. Soutěžili v celkem 6 

kategoriích – zvlášť hoši a dívky do 10, 12 a 14 let. Hrálo 9 kol švýcarským systémem s tempem 20 minut na partii + 5 sekund 

za tah.  

V nejmladší dívčí kategorii D10 startovala Tereza Zachová. Turnaj pro ni znamenal získávání zkušeností i zjištění, že 
na konci turnaje umí šachy lépe, než na začátku turnaje. Anna Nekolová již má několik MČR v rapid šachu za sebou. Letos 
v kategorii D12 podala solidní výkon, když dívky bez ELO porazila a umístila se jako nejlepší z nich, na „elistky“ to však 
zatím nestačilo. V dívčí kategorii D14 měla Vysočina dvojí zastoupení. Jana Kolínková skončila podobně jako Anička nejlepší 
z dívek bez ELO, přičemž také nad „neelistkami“ vyhrála a s „elistkami“ prohrála. Simona Suchomelová patřila v D14 

k favoritkám, šanci na medaili ztratila dvěma prohrami s konkurentkami v 5. a 6. kole. Konečné 5. místo je pro Simonu při 
performance 1742 solidní. 

V chlapecké kategorii H10 měla Vysočina 2 naděje: Petr Brož a Jirka Klubal získávají zkušenosti z vrcholných akcí. 
podali slušné výkony odpovídající jejich startovnímu nasazení. V kategorii H12 měl jistě vyšší očekávání 13. nasazený Jirka 
Sedlák. S dosaženými 4,5 body a performance 1533 asi bude nespokojen, příště to bude určitě lepší. 

V nejsilnější kategorii H14 měla Vysočina hned 6 zástupců. Honza Suchomel a Tomáš Skořepa asi budou mírně 
nespokojeni, zato Kubovi Skořepovi se obzvláště poslední 3 kola vydařila a perfo 1860 a dosažené umístění v druhé desítce je 
výborné. Aleš Krčil předváděl v sobotu vynikající výkon a ze svého 29. nasazovacího místa „přenocoval“ po 6. kole na 
senzační 7. příčce průběžného pořadí! V neděli neuspěl až v samých závěrech partií proti favoritům (2x kandidáti mistra včetně 
aktuálního mistra ČR Blahynky), což zapříčinilo nezasloužený švýcarský volný pád pořadím za prohry v posledních 3 kolech. 
Aleš si zahrál supersilný turnaj a na svůj výkon může být právem hrdý. Víťa Kratochvíl patřil k širšímu okruhu favoritů. 
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Ukázal se opět jako velký bojovník, vyhrál i nad mistrem ČR Blahynkou. V posledním kole prohrál oddílové derby s Davidem 

a výsledné perfo 1949 a umístění na hraně první desítky je možné hodnotit jako velmi dobré. Dalším z širšího okruhu favoritů 
byl David Mičulka. Po celý turnaj se držel na předních on-line stolech, zvítězil nad Martinem Blahynkou, který již uhrál normu 
mezinárodního mistra, vyhrál též nad bronzovým Tomášem Ptáčkem. Hrál se všemi nejvýše nasazenými a v předposledním 
kole bojoval v přímém souboji druhého s prvním o mistra ČR. Benedikt Hofírek ale Davidovi v dámské koncovce nejdelší on-

line partie turnaje oplatil porážku z jarní VC Havlíčkova Brodu a zajistil si už kolo před koncem mistrovský titul. Po výhře 
Davida nad Víťou v oddílovém derby posledního kola se zdálo, že medaile by uniknout neměla, ale jasný vítěz turnaje poprvé 
prohrál, nepříznivě skončila i partie na druhé desce a tak na Davida zbyla za vynikající výkon s perfo 2086 místo stříbrné nebo 

bronzové pouze bramborová medaile.  

Umístění zástupců Vysočiny na MČR v rapid šachu (Klatovy 15.-16. 9. 2012) : 

H 14: 4.David Mičulka 6,5, 11.Vít Kratochvíl (oba TJ Náměšť nad Oslavou) 5,5, 16. Jakub Skořepa (Gambit Jihlava) 5, 26. 

Aleš Krčil (Jiskra Humpolec) 4, 30. Tomáš Skořepa (Gambit Jihlava) 3,5, 41. Jan Suchomel (ŠK Světlá nad Sázavou) 1,5 

bodu, celkem 42 hráčů. 
H 12: 23. Jiří Sedlák (Jiskra Humpolec) 4,5, celkem 42 hráčů. 
H 10 : 22. Petr Brož (ŠK Světlá nad Sázavou) 4,5, 28. Jiří Klubal (Jiskra Humpolec) 4, celkem 42 hráčů 

D 14: 5.Simona Suchomelová (ŠK Světlá nad Sázavou) 6, 15. Jana Kolínková (TJ Náměšť nad Oslavou) 4, celkem 20 

hráček. 
D 12: 15.Anna Nekolová ( Jiskra Humpolec) 4, celkem 21 hráček. 
D 10: 25. Tereza Zachová (Jiskra Humpolec) 1, celkem 25 hráček. 
Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr79840.aspx?art=1&rd=9&lan=5 . 

(MIČ) 
 

 

 

 
 

251 Víťa, David a Jana na MČR v Klatovech 

 

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr79840.aspx?art=1&rd=9&lan=5
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MČR mládeže v rapid šachu, D14  
     Konečné pořadí po 9 kolech   
     Poř. Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  

PH 
1 

PH 
2 

PH 
3  

1 Fusková Martina  CZE 1653 
Beskydská šachová 
škola o.s. 7,5 37,5 48 38,5  

2 Jánská Jitka  CZE 1958 ŠK Sokol Klatovy 7 38 49,5 35,5 
 

3 Kaňáková Natálie  CZE 1770 
Beskydská šachová 
škola o.s. 6,5 38 49,5 32,8  

4 Pýchová Nela  CZE 1916 TJ Spartak Vlašim 6,5 37 48 33,8 
 

5 
Suchomelová 
Simona  CZE 1774 

ŠK Sklo-Bohemia 
Světlá n.Sáz. 6 39 50,5 30  

6 Novotná Barbora  CZE 1670 TJ Desko Liberec 5 38,5 50 23,5 
 

7 
Hartingerová 
Martina  CZE 1468 Agentura 64 Grygov 5 33 43,5 20,5  

8 Macková Veronika  CZE 1663 ŠK Praha-Smíchov 5 31,5 39,5 17,8 
 

9 Šimčáková Julie  CZE 1598 Sokol Postoupky 5 28 34,5 12 
 

10 Doležalová Lada  CZE 1494 ŠACHklub Tábor 4,5 31,5 38,5 16,8 
 

11 Benešová Martina  CZE 1560 CHESS MOST 4,5 28 35,5 10,5 
 

12 Nová Michaela  CZE 1391 Sokol Buštěhrad 4,5 27,5 34 11,3 
 

13 Beluská Tereza  CZE 1619 
Beskydská šachová 
škola o.s. 4 37 47,5 16  

14 Tajovská Martina  CZE 1518 Sokol Buštěhrad 4 35 45,5 17,3 
 

15 Kolínková Jana  CZE 1250 TJ Náměšť n/Oslavou 4 28 34,5 7,5 
 

16 Náplavová Erika  CZE 1250 KK-ŠK Osvětimany 3,5 25,5 32 6 
 

17 Pokorná Jana  CZE 1250 ŠK Rakovník 3,5 25 32,5 7 
 

18 
Šmajzrová 
Veronika  CZE 1250 

Šachový klub Ústí nad 
Orlicí 3 25,5 30,5 4,5  

19 Kretíková Kateřina  CZE 1000 ŠK Sokol Klatovy 1 28 33 0 
 

20 Hrůšová Natálie  CZE 1000 
Šachový klub Ústí nad 
Orlicí 0 27,5 33,5 0  

 

 
 

251 Jana Kolínková – Natálie Kaňáková 
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251 Vít Kratochvíl – Daniel Kožúšek 

 

 

 

MČR mládeže v rapid šachu, H14          
Konečné pořadí po 9 kolech           
Poř

. 
Jméno FED Rtg Klub/Místo Body  

PH 
1 

PH 
2 

PH 
3  

1 Hofírek Benedikt  CZE 2163 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 7 40 51 39 
 

2 Havelka Josef  CZE 1988 TJ Lanškroun 7 36 47 34,5 
 

3 Ptáček Tomáš  CZE 2127 ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 6,5 39 48,5 34 
 

4 Mičulka David  CZE 1913 TJ Náměšť n/Oslavou 6,5 38 48,5 33,5 
 

5 Kožúšek Daniel  CZE 2106 2222 ŠK Polabiny 6 35,5 45,5 28,3 
 

6 Hollan Martin  CZE 1897 SK OAZA Praha 6 31,5 40,5 27,8 
 

7 Půlpán Jakub  CZE 2127 2222 ŠK Polabiny 5,5 41,5 52,5 29,3 
 

8 Dvořák Adam  CZE 2051 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 5,5 39,5 50 27,3 
 

9 Rýdl Jiří  CZE 1903 TJ Spartak Vlašim 5,5 39 49,5 30,5 
 

10 Marek Matyáš  CZE 1982 Mezinárodní šachová škola Interches 5,5 36,5 46 23,3 
 

11 Kratochvíl Vít  CZE 1964 TJ Náměšť n/Oslavou 5,5 34,5 43,5 23,3 
 

12 Stuchlý Ondřej  CZE 1768 ŠK Staré Město 5,5 33,5 43,5 25,3 
 

13 Blahynka Martin  CZE 2153 ŠK Duras BVK 5,5 33 41,5 22,8 
 

14 Horák Aleš  CZE 1873 TJ Sokol Údlice 5,5 31,5 41,5 20,3 
 

15 Krejča Jakub  CZE 1858 Sokol Hošťálková 5 35,5 45,5 23,3 
 

16 Skořepa Jakub  CZE 1790 Gambit Jihlava 5 34 42,5 19,5 
 

17 Filip Vojtěch  CZE 1887 TJ Spartak Vlašim 5 33 42 21,8 
 

18 Řezníček Dominik  CZE 1693 2222 ŠK Polabiny 5 30 37 19,8 
 

19 Hollan Petr  CZE 1904 SK OAZA Praha 5 25 32 15 
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20 Kostka Vít  CZE 1991 SK Slavia Orlová 4,5 32,5 42 19,3 
 

21 Jandl Vojtěch  CZE 1905 ŠK Řevnice 4,5 30,5 39,5 17,8 
 

22 Zeman Radek  CZE 1931 ŠK Duras BVK 4,5 30 38,5 16,5 
 

23 Cach Jakub  CZE 1782 2222 ŠK Polabiny 4,5 29,5 38,5 17 
 

24 Fürbacher Milan  CZE 1649 ŠK Sokol Klatovy 4,5 29 38 17,8 
 

25 Kastl Daniel  CZE 1839 CHESS MOST 4,5 28 36 12,8 
 

26 Krčil Aleš  CZE 1766 TJ Jiskra Humpolec 4 36 44 15,8 
 

27 Havelka Jan  CZE 1833 ŠK Řevnice 4 33,5 44 15 
 

28 Rakušan Miroslav  CZE 1904 Sokol Postoupky 4 32,5 41 14 
 

29 Vašíček Tomáš  CZE 1565 Sokol Domažlice 4 24,5 30,5 9,75 
 

30 Skořepa Tomáš  CZE 1781 Gambit Jihlava 3,5 34,5 44 14,3 
 

31 Truksa Václav  CZE 1666 ŠK Tachov 3,5 32 40,5 14 
 

32 Kladňák Martin  CZE 1659 ŠK Duras BVK 3,5 30 37,5 11,8 
 

33 Bareš Jáchym  CZE 1701 Agentura 64 Grygov 3,5 29,5 39 12,8 
 

34 Gemsa Pavel  CZE 1699 MSA Dolní Benešov 3,5 28,5 35,5 10,3 
 

35 Fouček Šimon  CZE 1607 Šachový klub Lokomotiva Brno, o.s. 3,5 25,5 32 7,25 
 

36 Doleček Matěj  CZE 1319 TJ Lanškroun 3,5 25,5 31,5 10,3 
 

37 Sucharda David  CZE 1448 Podzvičinská šachová škola 3,5 21 27,5 6,25 
 

38 Štich Jan  CZE 1566 CHESS MOST 3 30,5 38 12 
 

39 Walica Roman  CZE 1793 SK Slavia Orlová 2,5 32 39,5 9,75 
 

40 Hejduk Miroslav  CZE 1798 TJ Desko Liberec 2 28 34,5 6,25 
 

41 Suchomel Jan  CZE 1646 ŠK Sklo-Bohemia Světlá n.Sáz. 1,5 26,5 32,5 2,75 
 

42 Vácha Marek  CZE 1250 ŠK Sokol Klatovy 1 23 29 2,5 
 

 

 

 

 
 

251 Benedikt Hofírek – David Mičulka 
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251 kulturní dům v Klatovech při MČR 

 

 

252) Petr Walek přeborníkem kraje mužů i juniorů 
V posledních čtyřech zářijových dnech 2012 probíhaly v havlíčkobrodském hotelu Slunce boje v přeboru Vysočiny jednotlivců 
v šachu. Náměšť měla trojnásobnou účast v silnější skupině A, která bojovala o přeborníky mužů a juniorů.  Osm hráčů hrálo 
systémem každý s každým. Patnáctiletý talent z TJ Náměšť nad Oslavou Petr Walek prošel jako jediný turnajem bez prohry 
(4x vyhrál a 3x remizoval) a s bodovým náskokem zaslouženě zvítězil. Za ním se srovnala čtyřčlenná skupina, z které každý 
hráč zaznamenal 3 výhry, 3 remízy a 1 prohru a o pořadí muselo rozhodnout pomocné hodnocení Sonnenborn-Berger, které 
přidělilo celkově 2. místo Petru Mičulkovi taktéž z Náměště, 3. skončil 16-letý Vítek Veselý z Havlíčkova Brodu, 4. Roman 
Vincze z Jihlavy a na 5. místě 14-letý David Mičulka taktéž z Náměště. Tato pětice se výrazně bodově oddělila od zbytku 
startovního pole. Kromě nejvýše nasazeného Vinczeho v ní mohou být s výsledkem vesměs spokojeni. Všichni 3 junioři 
předvedli výborně vedené partie a hluboké znalosti zahájení, strategie, taktiky i koncovek, kromě medailí si vybojovali také 
účast na polofinále MČR juniorů.  
 

Celkové pořadí KP Vysočiny mužů: 
1. Petr Walek (Náměšť) 5,5 bodů 

2. Petr Mičulka (Náměšť) 4,5 b. / S.-B. 13,25 

3. Vítek Veselý (Havl.Brod) 4,5 b. / S.-B. 12,50 

4. Roman Vincze (Jihlava) 4,5 b. / S.-B. 12,00 

5. David Mičulka (Náměšť) 4,5 b. / S.-B. 11,75 

6. Ondřej Beránek (Havl.Brod) 3 b. 
7. Miroslav Holata (Havl. Brod) 1,5 b. 

8. Jaroslav Horák (Jihlava) 0 b.  
KP Vysočiny juniorů: 
1. Petr Walek (Náměšť) 5,5 

2. Vítek Veselý (Havl. Brod) 4,5 

3. David Mičulka (Náměšť) 4,5 

Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr81919.aspx?art=1&lan=1 . 

(MIČ) 

http://chess-results.com/tnr81919.aspx?art=1&lan=1
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252 David Mičulka 

 

 
252 Petr Walek 
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252 medailisté KP mužů 2012 

 

 
252 medailisté KP juniorů 2012 
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253) MČR seniorů v Rychnově 
 

Ve dnech 19.-28. srpna uspořádal šachový oddíl Panda Rychnov nad Kněžnou šachový festival, v jehož rámci se konalo 
i MČR seniorů 2012 za účasti dvou hráčů TJ Náměšť nad Oslavou.  
 

V turnaji MČR, hraném švýcarským systémem na 9 kol, byli mezi 76 hráči nad 60 let nasazeni Mgr. Miroslav Horák jako 43. a 

Ing. Vilém Feldvábl jako 47. Oba předvedli solidní výkon a Mgr. Horák se v závěrečném pořadí umístil se 4,5 body na 44. a 
Ing. Feldvábl se 4 body na 46. místě. 
 

Pořadatelé připravili i bohatý mimošachový program – společenský večer, autobusový výlet do Orlických hor a exkurzi do 
automobilky v Kvasinách – takže kromě setkání s řadou přátel si přítomní odvezli domů řadu nových zážitků.  

(MIČ) 
 

 

 

 

 

254) Extraliga dorostu zahájila v Brně 
 

TJ Náměšť nad Oslavou, mnohonásobný účastník nejvyšší dorostenecké soutěže družstev v šachu, sehrál o víkendu 
6.-7. října na půdě brněnské Lokomotivy první 4 kola nového extraligového ročníku. Za náměšťský tým nastupovali (od první 
šachovnice): Petr Walek, Jana Maříková, Vít Kratochvíl, David Mičulka, Jan Skalka, Tomáš Košut a tradiční náměšťský host 
z Jiskry Humpolec Aleš Krčil. 

 

Úvodní dvě kola měla být o něco lehčí, s teoreticky slabšími soupeři jsme chtěli dvakrát naplno bodovat. Se Slovanem 
Havířov se nám to po výborném výkonu podařilo a zvítězili jsme 4:2, což se později ukázalo jako nejvyšší vítězství ze všech 
16 zápasů sehraných mezi 8 týmy velmi silné, ale i mimořádně vyrovnané skupiny Východ (ve skupině Východ hrají nejlepší 4 
týmy posledního finále A Extraligy, ve skupině Západ pátý, sedmý a osmý). Ovšem odpolední soupeř – Slavia Orlová - měl o 
poznání tužší kořínek. Některým našim hráčům partie nevyšly úplně podle představ, a tak za nepříznivého stavu 2:3 musel 
zachraňovat zápasovou remízu ve své náměšťské premiéře boršický Honza Skalka. Díky zajímavé oběti střelce se mu podařilo 
soupeře donutit k chybě a pak již rutinně dokázal, že samotný střelec je proti několika volným pěšcům zcela bezbranný. Jak se 
později ukázalo, Orlová dokázala remizovat i s Polabinami, které se po 4 kolech usídlily na čele. 

 

V neděli ráno nás čekala Beskydská šachová škola, stálice mezi mládežnickými oddíly (z 23 ročníků Extraligy 
dorostu tato obří líheň mladých talentů zvítězila v 16 ročnících!). Nicméně Frýdek už přece jen není tou obávanou silou, jakou 
kdysi býval, a rozhodně je k poražení, což bylo jasně vidět i v našem vzájemném zápase. V jeden moment to reálně vypadalo 
na 4:2 pro nás. Bohužel pěkně rozehrané partie u Víti a zvláště Aleše se otočily v náš neprospěch a očekávaný zisk minimálně 
1,5 bodu z těchto dvou partií se změnil na nulový. Tuto ztrátu již nešlo dohnat, což znamenalo nejtěsnější porážku 2,5:3,5.  

 

Odpoledne jsme si chtěli spravit chuť proti domácím borcům z Lokomotivy, obhájcům extraligového prvenství 
z poslední sezóny. Bohužel zejména partie bílými figurami nám v tomto zápase vůbec nevyšly a podruhé za víkend jsme 
prohrávali 2:3. Tentokrát se vytáhl Aleš, který využil zaváhání soupeře ve zcela rovné koncovce a po heroickém a více než 
čtyřhodinovém boji zajistil družstvu celkovou remízu. 

 

V tříbodovém systému znamená jedna výhra a dvě remízy zisk pěti bodů. Před víkendem jsme očekávali o něco více, 
ale při vyrovnanosti skupiny je výchozí postavení nadějné. Náměšť je na průběžné třetí příčce, při odstupu od posledního týmu 
pouhé 3 zápasové body musíme ovšem ve zbývajících třech zápasech maximálně zabrat, abychom zůstali v první čtyřce a 
postoupili do finálové skupiny A.   

 

V individuální statistice se z Náměšťáků nejvíce vytáhl David Mičulka, který vybojoval vynikajících 3,5 bodu. Dobře 
mu sekundovali Jana Maříková a Aleš Krčil, oba se ziskem 2,5 bodu, Tomáš Košut získal 1,5 bodu ze 2 partií. 

 

Pořadí po 4. kole - tabulka Extraligy dorostu - Východ :    

Poř. Tým     záp. + = -   Body Score Výher  
1. 2222 ŠK Polabiny A   4 3 1 0 10 13½ 10 

2. BŠŠ Frýdek-Místek   4 3 0 1  9 13½ 10 

3. TJ Náměšť nad Oslavou   4 1 2 1  5 12½  8 

4. ŠK Lokomotiva Brno   4 1 2 1  5 12  8 

5. SK Slavia Orlová    4 0 4 0  4 12  6 

6. TJ Slovan Havířov   4 1 1 2  4 11  9 

7. 2222 ŠK Polabiny B   4 0 2 2  2 11  6 

8. ŠK Duras BVK - Královo Pole  4 0 2 2  2 10½  8 

DK, PM 
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254 Náměšť – Orlová 

 

 
254 večerní improvizovaný pingpong 
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254 Frýdek-Místek – Náměšť 

 

 

 

255) Mezinárodní turnaj železničářů  
 

Ve dnech 12.-15. října se v německé Potsdami (Postupim) uskutečnila velmi zajímavá mezinárodní šachová akce. Osmičlenná 
družstva z různých zemí se utkala systémem každé s každým, přičemž každé družstvo bylo složeno z jedné "hvězdy" (za nás 
hrál Vlastimil Hort, jednou z "hvězd" byl například i exmistr světa Anatolij Karpov), tří dorostenců, resp. dorostenek a čtyř 
železničářů. Českou republiku mezi třemi juniorkami reprezentovala také náměšťská členka Jana Maříková, která s velmi 
silnými soupeři uhrála solidní dva body z osmi partií.  
(DK) 

 

 

 

 

 

 

 

256) Šachový vlak 

 
V pátek 12. října vyjel opět po roce na trať speciálně vybavený Šachový vlak. Při jízdě skrze Českou republiku a čtyři sousední 
země se přímo na palubě vlaku uskutečnil turnaj v rapid šachu na 13 kol, kterého se zúčastnil také náměšťský člen Miroslav 

Horák starší. Uhrál solidních 5,5 bodu a skončil na 38. místě. Suverénním vítězem se stal GM Martin Petr, který vyhrál všech 
13 kol! Podrobnosti o celé akci včetně bohaté fotogalerie si můžete prohlédnout na webu Pražské šachové společnosti, která 
byla pořadatelem celé akce. 
 

http://www.praguechess.cz/
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257) Náměšťáci úspěšně bojovali na MMaS mládeže 
 
Hlavní mládežnická akce pro celou Moravu a Slezsko se letos uskutečnila ve dnech 24.-28. října pod hlavičkou Slavie Orlová. 
Ve čtyřech kategoriích od 10 do 16 let a doprovodném open turnaji se z Vysočiny představilo celkem 21 účastníků. 
Z mládežnických kategorií postupovalo osm nejlepších hráčů na MČR mládeže, dívky hrály letos společně s chlapci, avšak 
vyhlašovány byly jejich kategorie zvlášť. 
 

TJ Náměšť nad Oslavou měla letos tři zástupce. V nejstarší věkové kategorii H16 se představili dva členové náměšťského 
oddílu. Z této dvojice se více dařilo Vítu Kratochvílovi, který si zejména díky pěkné výhře v osmém kole nad jedním 
z favoritů kategorie Jakubem Szotkowskim zajistil postup již kolo před koncem turnaje. V kole devátém tak mohl v klidu 

bojovat o medaile, bohužel pěkně rozehranou partii s Jirkou Navrátilem nedotáhl do vítězného konce, když se neodvážil 
k razantní oběti 23...Vxc2!!, která mu mohla zajistit bronzovou medaili. I konečné 5. místo za šest bodů z devíti partií je však 
velmi pěkné. 
 

Druhému náměšťskému bojovníkovi Davidu Mičulkovi tentokrát turnaj příliš nevyšel a jistě zažil už mnohem lepší. Konečné 
9. místo za 5,5 bodu tak vlastně nelze brát až tak špatně, sice je to jednu příčku za postupem, nicméně vzhledem k dělení 
sedmého místa má David reálnou šanci obdržet divokou kartu a MČR mládeže se i v příštím roce zúčastnit. 
 

Je nutné zdůraznit, že Víťa i David hráli kategorii H16 poprvé, příští rok tak budou mít ještě větší šanci prodrat se na MČR 
mládeže, resp. na medailové příčky na MMaS mládeže.  
 

Petr Walek již vyrostl z mládežnických kategorií, proto se rozhodl zahrát si doprovodný turnaj dospělých. Po prohře 
ve druhém kole čtyřikrát za sebou zvítězil, což ho vyneslo na první stůl, kde se na on-line šachovnici utkal s mezinárodním 
velmistrem Alexejem Kislinskym. Sehrál s ním zcela vyrovnanou partii a až v závěru, na své „oblíbené“ půlminutě, favoritovi 
turnaje podlehl. V osmém kole se mu pak skvěle povedl souboj s pisatelem těchto řádků. Opět na půlminutě přijal mou 
nabídku remízy, ovšem v situaci, kdy už stál jasně lépe. Konečný zisk 5,5/9 znamenal výkon na úrovni 2141 a velmi pěkné 6. 

místo. 

 

Všichni tři reprezentanti Náměště se umístili v první desítce konečného pořadí, čímž skvěle reprezentovali naše město. 
 

IM David Dejf Kaňovský 

 

 
257 hotel Dlouhé stráně 
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257 před sněžením 

 

 
257 po sněžení 
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257 Vít Kratochvíl – Jakub Szotkowski 

 

 
257 na bowlingu 
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258) Náměšťští šachisté po dvou kolech zatím druzí 
 
Byly zahájeny dlouhodobé mistrovské soutěže družstev. Družstvo dospělých TJ Náměšť nad Oslavou je v Krajském přeboru 
nasazeno podle průměrného ELO jako 5. tým, podle věkového průměru je ale suverénně nejmladší. Základ týmu tvoří 
talentovaná mládež, další členové družstva přidávají své zkušenosti a zároveň působí jako řidiči. V prvním kole Náměšť 
porazila vysoko 6:2 Caissu Třebíč C a ve druhém kole v Havlíčkově Brodě skončil souboj s místní Jiskrou smírně 4:4, přestože 
z 8 partií skončily remízami jen 2 partie. Po 2. kole je náměšťské družstvo na 2. místě průběžné tabulky za Světlou nad 
Sázavou. 

(MIČ) 
 

 
258 zápas v Havlíčkově Brodě, vpravo Zuzana Krumlová 

 

 

259) KP 3. kolo 

 
K zápasu 3. kola KP jsme nastoupili v domácím prostředí proti Spartaku Velké Meziříčí. Přestože z papírového srovnání sestav 
obou týmů podle žebříčkových ELO-bodů mohlo jít o vyrovnaný zápas, reálná herní síla naší mládeže je znatelně vyšší, a tak 
jsem počítal s výhrou v tomto zápase. Již asi po hodině hry musel vzdát Mirek v miniaturce, protože přehlédl úder soupeře, po 
kterém nemohl rozumně pokrýt slabý bod f2. Výhodu nevytěžili během svých partií Tomáš a David a oba se museli spokojit s 
remízami. To však byl výčet bodování ze strany hostů kompletní. Vilém realizoval výhodu pěšce ve střelcové koncovce, Jitka 
vyhrála ve zpočátku vyrovnané věžové koncovce. Můj soupeř překročil čas na přelomu střední hry a koncovky, kdy měl o 
pěšce méně. Moje pozice ještě nebyla jasně vyhraná, ale protihráč musel řešit problémy a při počítání nestačil potáhnout včas. 
V té době byl stav 4:2 v náš prospěch a ještě se hrály partie na prvních dvou šachovnicích. Petr a Víťa své soupeře postupně 
také přehráli, a tak výsledné skóre 6:2 pro Náměšť znamená, že jsme po 3. kole mezi 4 vedoucími 7-bodovými týmy, podle 
skóre v průběžné tabulce na 2. místě. 

(MIČ) 
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260) Jana Maříková mistryní ČR do 18 let! 
Poslední listopadový týden byl věnován MČR juniorek pro rok 2013 a Polofinále MČR juniorů taktéž pro rok 2013. Náměšť 
měla na turnaji čtyři zástupce, z nichž největší ambice měla Jana Maříková. Janě se nakonec (přestože výkony nebyly ideální) 
přece jen podařilo vybojovat díky výhře v posledním kole zlatou medaili v kategorii D18 a stříbrnou medaili v D20, k čemuž 
naší reprezentantce srdečně gratulejeme!! Shodný počet bodů jako Jana získali také Rudolf Zezula a Petr Walek, oba kluci 

zahráli solidně, přestože zvláště Ruda měl jistě o něco vyšší ambice. Vít Kratochvíl vybojoval padesát procent možných bodů. 
Konečné pořadí turnaje si můžete prohlédnout zde. 

Náměšťákům se zadařilo také v doprovodném turnaji Pribináček. Oba naši zástupci Vít Kratochvíl a Petr Walek se podělili o 
celkové prvenství, pomocné hodnocení jim přisoudilo druhé a třetí místo. Celkové výsledky jsou k dispozici zde. 

(DK) 

 
260 Jana Maříková mistryní ČR D18!!! 
 

261) kroužek DDM 2012-2013 
 

 
261 kroužek DDM 

http://chess-results.com/tnr84176.aspx?art=1&rd=9&lan=1
http://chess-results.com/tnr85004.aspx?art=1&rd=9&lan=5
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262) V 5. Kole Extraligy TJ Náměšť – Duras Brno 5,5 : 0,5! 
V 5. kole Extraligy dorosteneckých družstev v šachu nastoupily náměšťské naděje v domácím prostředí na Penzionu proti 
ambiciózním hostům z Králova Pole. Již při příchodu jsem se potkal se sympatickým tátou největší brněnské hvězdy Honzou 
Blahynkou, který mě uvítal se slovy: „Přijeli jsme vás porazit.“ Odpověď jsem zadržel. V tomto jsem trochu pověrčivý a mám 
za to, že kdybych sebevědomě řekl, že mám jiný názor, nemuselo by se to vyplatit. Místo odpovědi jsme se na sebe navzájem 
usmáli, vždyť už se známe nějaký ten čas. Naši kluci získali již před 6 lety medaile na MČR do 8 let a od té doby se 
potkáváme každým rokem na mnoha turnajích. 
Po 2 hodinách hry byly pozice v 5 rozehraných partiích víceméně v mezích rovnováhy, vymykala se tomu jen partie na 1. 
šachovnici. Petr Walek, který za poslední 2 roky zaznamenal obrovský výkonnostní vzestup, obětoval Martinu Blahynkovi až 
3 pěšce za zadržení jeho krále v centru. Martin je kandidát mistra, aktuální mistr ČR do 14 let, před 2 týdny se vrátil z 
Mistrovství světa v této kategorii se 41. místem, letos splnil i jednu normu pro udělení titulu „Mezinárodní mistr“. Petr Walek 
tak v hezké partii porazil jednoho z největších talentů České republiky. Martin bude jistě proti náměšťákům opatrnější, letos ho 
porazil i Víťa Kratochvíl a David Mičulka nad ním zvítězil dokonce v obou letošních vzájemných partiích.  
Petr zvýšil na 2:0 pro Náměšť asi po 3 hodinách hry, když ještě o něco dříve Aleš Krčil z vyrovnané pozice nastoupil 
k protiútoku, obětoval kvalitu a Petra Masáková, která byla na partii dobře připravena (ostatně jako celý brněnský tým), 
nemohla zachránit svého krále před rozhodujícím útokem výborně hrajícího Aleše. Aleše Krčila, našeho hosta z Humpolce, 

zítra čeká televizní natáčení finále Zlatého oříšku, soutěže vyhledávající nejšikovnější děti z České republiky: 
http://www.zlatyorisek.cz/ceskarepublika/stranky/?s=o-soutezi .  

Ve čtvrté hodině hry se začaly příznivě vyvíjet i další partie. Víťa Kratochvíl rozehrál partii s nepatrnou výhodou, ve střední 
hře však jeho soupeř Tadeáš Boček špatně „zakombinoval“ a zisk figury již uplatnil Víťa s přehledem. Tomáš Košut nesehrál 
zahájení proti Martinu Kladňákovi nejlépe, byl to soupeř, který zahájil útok. I on se ale přepočítal, Tomáš získal kvalitu a 
s rozvahou uplatnil výhodu v koncovce věže proti jezdci s 6 pěšci na každé straně. Stav 4:0 již znamenal jisté vítězství a 
otázkou byla jen výše skóre.  
David Mičulka vyšel ze zahájení proti Danielu Daňkovi trochu stísněně. Přestože víc než šachu se nyní David věnuje 
vzdělávání a své budoucnosti, prokázal i v šachu nadhled a trpělivost. V končící střední hře soupeře postupně přehrál, zvýšil 
vedení již na 5:0 a vylepšil si tak letošní výbornou extraligovou bilanci na 4,5 bodu z 5 partií. Jana Maříková, čerstvá mistryně 
ČR dorostenek do 18 let, přešla proti výborně hrajícímu Radku Zemanovi do koncovky věž a pěšec proti věži, kde Radek 
uplatnil znalost Philidorovy obrany 6. řady a vybojoval remízu, která uzavřela skóre zápasu na vysokou výhru pro Náměšť a 
krutě vysokou porážku pro Duras Brno ve výši 5,5 : 0,5.  
Celé družstvo si zaslouží velkou pochvalu za svědomitý přístup a bojovnost! Koncem ledna prověří rostoucí sílu týmu zápasy 
6. a 7. kola Extraligy v Pardubicích. 

(MIČ) 

 
262 Náměšť před zápasem 5. kola Extraligy dorostu 

http://www.zlatyorisek.cz/ceskarepublika/stranky/?s=o-soutezi
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263) V krajském přeboru zatím Náměšť v čelní skupině 
Krajský přebor v šachu – dlouhodobá soutěž osmičlenných družstev -  má za sebou 4 kola. Ve třetím kole Náměšť porazila 
Spartak Velké Meziříčí vysoko 6 : 2 a ve čtvrtém po boji zvítězila na Gambitem Jihlava B 4,5 : 3,5, když po třech hodinách hry 

a 5 skončených partiích prohrávala 1,5 : 3,5. Poslední partie zápasu trvala skoro 6 hodin. V tabulce je TJ Náměšť nad Oslavou 
po 4. kole se třemi vyhranými a jedním nerozhodným zápasem na 3. místě jen horším skóre za průběžně prvním Žďárem a 
druhým Pelhřimovem. Další, 5. kolo, se hraje až v lednu. 

(MIČ) 
 

264) MČR v bleskovém šachu 2012 
V sobotu 15. prosince se v ledovkou pokryté Praze uskutečnilo Mistrovství ČR v bleskovém šachu v kategoriích mužů, 
žen a mládeže do 18 let. Hrálo se na 13 kol tempem 2x3 minuty na partii + 2 sec. / tah, po skončení ještě hráli nejlepší 4 
v každé kategorii play-off o konečné pořadí. Bojovalo zde i několik hráčů ze šachových klubů kraje Vysočina. 
V kategorii mužů bojovali mezi 52 účastníky FM Petr Buchníček a FM Josef Kratochvíl z prvoligové Caissy Třebíč. Oba 
podali solidní výkon a v konečném pořadí se umístili na 36. a 41. místě. 
V kategorii žen se ze 3. místa dostala do play-off WGM Eva Kulovaná z Caissy Třebíč. Tam se jí podařilo postoupit ze 
semifinále a podlehla až ve finále, takže vybojovala vynikající stříbrnou medaili. Blahopřejeme! V této kategorii měla 
Vysočina mezi 30 ženami ještě jedno zastoupení. 16-letá Jana Maříková z TJ Náměšť nad Oslavou hned v prvním kole 
porazila budoucí mistryni ČR WIM Terezu Olšarovou a výborným finišem – 4 body z posledních 5 partií – se probojovala na 

výborné 12. místo. 
Mezi 40 zástupci talentované mládeže do 18 let bojovali hned 4 dorostenci extraligové TJ Náměšť nad Oslavou. Kluci byli 
hodně vidět, hned od začátku bojovali na čele a po 3 kolech byli všichni v první desítce průběžného pořadí. Nakonec se nejlépe 
umístil Rudolf Zezula, když po výborném startu 3/3 a finiši 4,5/6 vybojoval skvělé 6. místo. Ještě lépe mohl skončit Petr 
Walek, kdyby si ve vypjatém závěru na posledních sekundách nenechal v jasně vyhrané pozici dát dvojtahový mat. Místo 5. 
místa to bylo též vynikající 10. místo v konečném pořadí. Vít Kratochvíl dostával po raketovém startu, kdy po 6. kole byl na 
průběžném 2. místě (porazil i budoucího vítěze Tomáše Krause), stále těžké soupeře, takže v závěrečném pořadí měl nejlepší 
pomocné hodnocení ze všech. Body stačily na výborné 14. místo. David Mičulka podal pěkný výkon, škoda porážky 
v posledním kole, mohl místo 25. místa skončit o osm příček výše, což by bylo vzhledem ke slušnému pomocnému hodnocení  
spravedlivější. I tak skončili všichni 4 chlapci výše, než bylo jejich startovní nasazení.  
Přestože získala Vysočina „jen“ 1 medaili, zejména v kategoriích žen a mládeže byli naši zástupci hodně vidět vepředu. 
Natáčela zde i Česká televize, všichni účastníci byli ve společenském oblečení, což dodávalo akci též významný společenský 
rozměr. Výsledky najdete zde:  
http://www.chess-results.com/tnr87530.aspx?art=1&rd=13&lan=5&fed=CZE&flag=30 . 

Další informace zde: http://www.chess.cz/www/souteze/mcr-blesk.html a zde: 

http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5503&strankovani=0&zobrazeni=ano . 

(MIČ) 

 
264 Náměšť na MČR v bleskovém šachu 2012 

http://www.chess-results.com/tnr87530.aspx?art=1&rd=13&lan=5&fed=CZE&flag=30
http://www.chess.cz/www/souteze/mcr-blesk.html
http://www.nss.cz/?modul=zpravodajstvi&akce=aktual&orderby=5503&strankovani=0&zobrazeni=ano
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264 předvánoční Staroměstské náměstí 
 

 
264 obří šachové figury na Staroměstském náměstí 
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265) předvánoční turnaj kroužku DDM 

 
265 předvánoční turnaj DDM 

 

 
265 kroužek DDM 
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266) KP jednotlivců a družstev v bleskovém šachu 

 
Ve středu 26. prosince se ve Žďáru nad Sázavou uskutečnil již tradiční KP Vysočiny v bleskovém šachu. Na startu se 
představili také čtyři zástupci Náměště. Nejúspěšnějším z nich byl Rudolf Zezula, který z 18 kol vybojoval velmi pěkných 11,5 
bodu, 7. místo a stal se nejlepším juniorem v krajském přeboru! Jen o půlbod za ním skončil na osmém místě Vít Kratochvíl, 
Petr a David Mičulkovi získali shodně 9,5 bodu a umístili se v druhé desítce konečného pořadí. Kompletní výsledky turnaje si 
můžete prohlédnout zde.  

Zároveň byl vyhodnocen krajský přebor 4-členných družstev v bleskové hře, ve kterém se náměšťáci umístili mezi 10 družstvy 
na 3. místě. 

(DK, MIČ) 
 

 

 
 

266 blicaři z Náměště – Petr a David Mičulkovi, Víťa Kratochvíl a Ruda Zezula 

http://chess-results.com/tnr88614.aspx?art=1&lan=5

