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332) Šachový turnaj "O perníkovou chaloupku"  
(článek z webu DDM) 

Středa, 07 Leden 2015 10:56 | |  

V sobotu 3. ledna 2015 proběhl v DDM Náměšť další ročník tradičního šachového turnaje pro děti do 16 let "O 
perníkovou chaloupku".  

Turnaj se hraje jako jeden ze seriálu turnajů Liga Vysočiny 2014/2015 hraný zároveň jako Krajský přebor mládeže 
rapid šachu - jednotlivci. 

Zahrát si přijelo celkem 38 hráčů a hráček z 9 šachových oddílů Kraje Vysočina a 2 šachových oddílů 
Jihomoravského Kraje. Hrálo se 7 kol švýcarským systémem na 2x20 min. Děkuji panu Zezulovi a firmě Alfin 
Trading s.r.o. za zajištění mnoha hodnotných cen pro všechny účastníky. Poděkování patří i dalším sponzorům 
tohoto turnaje - Vladimír Hvězda (Hračky a sportovní potřeby), Jaromíra Zezulová (Dům - zahrada shop.cz), 
Miroslav Novotný (Výpočetní a kancelářská technika). Děkuji také panu Štefanu Paulendovi a Petru Mičulkovi, 
který mi pomohli s řízením turnaje ve funkci rozhodčího. Celkovým vítězem turnaje se stal Matěj Tajovský z ŠK 
Kuřim před Janem Fouskem z TJ Žďár a Michalem Krčem z Gambitu Jihlava. Zde se můžete podívat na pár fotek, 
jak celý turnaj probíhal. Další velký šachový turnaj nás bude v Náměšti čekat o velikonočních prázdninách ve 
čtvrtek 2.4.2015. (P.K.) 

Foto zde: http://www.namestddm.cz/fotogalerie/foto-2015/585-achovy-turnaj-qo-pernikovou-chaloupkuq.html  

 

333) Vyškovská rošáda 
 

Před týdnem si Kuba Zezula zahrál ve Vyškově turnaj špuntů a Mikuláš Vrba turnaj starších žáků. Oba uhráli velmi pěkné 
výsledky.  
 

Kuba získal 4,5 bodu ze 7 partií a skončil mezi 13 špunty do 8 let čtvrtý. Mikuláš byl nejmladší ročník mezi staršími žáky a 
dorostenci včetně několika borců z Lokomotivy Brno a Durasu Brno, kteří hrají extraligu dorosteneckých družstev. Uhrál 3,5 
bodu (50%) a umístil se na 24. místě ze 41 účastníků. Nějaké partie se podařilo Honzovi Zezulovi zapsat - a pokud byste hráli 
pomaleji, bylo by toho více :-))) - a podíváme se na ně v kroužku.  
 

Oba kluky chválím za bojovnost i získané body (a samozřejmě chválím též obětavý doprovod, řidiče a zapisovače partií v 
jedné osobě)!  
 

Podrobnosti na stránkách pořadatelského oddílu zde: http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/rekordni-ucast-na-vyskovske-

rosade.html 

 (MIČ) 
 

334) Náměšť do čela Krajského přeboru 
 
Náměšťští šachisté zvítězili ve 4. kole KP nad Velkým Meziříčím 5:3 a protože Světlá měla při lichém počtu družstev volno, 
dostala se do průběžného vedení. 
Tabulka po 4. kole KP: 

Poř. Tým    Záp. +   =   -          Body   Skore   Výher    
1. TJ Náměšť nad Oslavou  4 3   1   0  10 19 13 

2. TJ Spartak Pelhřimov A  4 3   0   1    9 18 10 

3. ŠK SB Světlá nad Sázavou A 3 2   1   0    7 14   9 

4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 3 1   2   0    5 14   8 

5. Silko Gambit Jihlava B  4 1   1   2    4 15½   7 

6. ŠK Caissa Třebíč B  3 1   1   1    4 10½   6 

7. TJ Jiskra Humpolec A  4 0   2   2    2 14   8 

8. Spartak Velké Meziříčí A  4 0   1   3    1 12½   8 

9. TJ Žďár nad Sázavou B  3 0   1   2    1 10½   6 

(MIČ) 

http://www.namestddm.cz/fotogalerie/foto-2015/585-achovy-turnaj-qo-pernikovou-chaloupkuq.html
http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/rekordni-ucast-na-vyskovske-rosade.html
http://sachyvyskov.netstranky.cz/aktuality/rekordni-ucast-na-vyskovske-rosade.html
http://www.namestddm.cz/fotogalerie/foto-2015/585-achovy-turnaj-qo-pernikovou-chaloupkuq.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
http://www.namestddm.cz/component/mailto/?tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5uYW1lc3RkZG0uY3ovZm90b2dhbGVyaWUvZm90by0yMDE1LzU4NS1hY2hvdnktdHVybmFqLXFvLXBlcm5pa292b3UtY2hhbG91cGt1cS5odG1s
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334 Ruda Zezula 

 

335) Ze Žďáru se třemi body 
 

Dnes jsme sehráli další těžký zápas ve Žďáru s tamním Béčkem, které se však tolik neliší od jejich Áčka - ve 2. lize nastupuje 

pravidelně čtveřice, která dnes hrála za Béčko, i další hráči Béčka si občas zahrají za Áčko. Zápas se po první hodině hry ještě 
nedal moc hodnotit, všech 8 pozic bylo v zahájení víceméně okolo rovnováhy. V další hodině se již některé partie začaly 
vyjasňovat. Vilém ztratil kvůli taktické kombinaci pěšce, v dalším průběhu soupeř postupně získával další a tak prohráváme 
0:1. Brzy nato skončila partie Zuzky, která získala aktivní střední hrou pěšce a když se v koncovce věží a jezdců vyhnula 
několika pastím, získala další materiál a po postupu volného pěšce se soupeř musel vzdát. Výborně hrající Zuzana vyrovnává 
na 1:1. Tomáš měl trochu lepší pozici, partie přešla do koncovky 4 střelců se stejným počtem pěšců a skončila remízou. 
1,5:1,5. Hrál jsem se soupeřem, který moc partií neprohrává, variantu, ve které jsme spolu již před několika lety remizovali. 
Tentokrát jsem v 11. tahu odbočil a snažil jsem se o aktivnější hru. Partie přešla do koncovky na každé straně s dámou a 
jezdcem. Využil jsem lepšího postavení figur a delšího propočtu plánu a před ztrátou figury se soupeř vzdal. Vedeme 2,5:1,5. 
Vzápětí končí remízou Tondova partie, rozehraná z "Orangutanu", v jejím průběhu nebyl Tonda ohrožen, zároveň nezískal 
nějakou citelnou výhodu. 3:2. Brzy však končí Davidova partie, která se mu dnes vůbec nepovedla. Pustil soupeře k útoku, 
který prorazil. Opět srovnáno na 3:3.  
 

Těchto 6 partií skončilo poměrně rychle, po 3 hodinách hry pokračovaly jen partie Romana a Víti. Oba stáli lépe a k výhře 
zápasu jsme potřebovali z těchto 2 partií aspoň 1,5 bodu. Roman přešel do koncovky s dvěma střelci proti střelci a jezdci, po  5 

pěšcích na každé straně. Výhodu dvojice střelců přetavil v zisk pěšce při přechodu do koncovky stejnopolných střelců, tu se 
však nepodařilo vyhrát a za stavu 3,5:3,5 závisí výsledek celého zápasu na tom jak skončí Víťova partie. Ten dostal pozici 
španělského schematu a bylo vidět, že mu sedí lépe než soupeři. Ovládl volný sloupec, ale nebylo pole vniku. Rychlým 
přepadem na královském křídle získal pěšce, při tom se vyměnily dámy a nastala dlouhá koncovka s více figurami na obou 
stranách. Víťa měl lépe postavené figury, než soupeř, a krajní pěšec jistil výhru, partie však trvala skoro 5 hodin. Vítězíme 
4,5:3,5!  

 

Vilémovi a Davidovi se dnešní partie moc nepovedly, přesto zbytek družstva po těžkém boji vydoloval potřebné 3 body.  
 

Příští kolo k nám zajíždí Světlá, vzhledem k postavení v tabulce to bude stěžejní zápas! 
(MIČ) 
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335 Zuzana vyhrála 

 

335 Víťa po 5 hodinách hry zajistil výhru družstva 
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336) Nejhorší zápas za poslední 3 roky 

Dnešní domácí zápas 6. kola proti Světlé nad Sázavou se nám vůbec nevydařil, skončil vysokou výhrou soupeřů 2,5:5,5, naší 
nejhorší porážkou v KP od ledna 2012!  

Hráli jsme oslabeni o 1. šachovnici, Tonda je nemocný s antibiotiky doma. Zápas se přitom nevyvíjel vůbec špatně. Jitka 
bojovala hezky proti soupeři, který měl dosud 100% úspěšnost. Ve střední hře získala mírnou výhodu a v o něco lepší věžové 
koncovce jsme přijali remízu. Ruda asi přehlédl úder v centru a přešel do věžové koncovky o pěšce chudší, tady už jsme ve 
více než remízu nemohli doufat. Tomáš ztratil ve střední hře po dvojúderu pěšce a přes veškerou snahu pozici neudržel. Ve 
zbývajících partiích jsme měli pozice většinou lepší, ale začaly mě strašit časové tísně našich hráčů skoro ve všecch partiích. 
Celou partii jsem stál o něco lépe, ale v přechodu do koncovky lehkých figur jsem s minutou na hodinách napřed jedním tahem 
ztratil výhodu a vzniklou remízovou koncovku jsem zpackal hned dalším tahem, po hrubé chybě jsem ztratil figuru a musel 
jsem se vzdát. Po 4 hodinách hry prohráváme 1:3!  

Romanovi se nepodařilo vytvořit výhodu a po remíze v koncovce nestejnopolných střelců visí osud zápasu za průběžného 
stavu 1,5:3,5 na našich mladících na prvních 3 šachovnicích. Všechny pozice vypadaly lepší, ale v žádné z nich nebyla vidět 
jasná cesta k výhře. Petr měl kvalitu navíc, ale v otevřené pozici měl soupeř velmi silného střelce. Nakonec nenašel lepší cestu, 
než kvalitu vrátit a pozice přešla do remízové koncovky. 2:4. David stál o něco lépe, pozice se pak zablokovala a nebylo vidět, 

jak prorazit útokem. Soupeři se pak podařilo po oběti pěšce zaktivizovat dámu a pěšcovým průlomem získat rozhodující 
výhodu. Zápas je ztracen, prohráváme 2:5 a Víťa může dát koncovku dámy s jezdcem proti dámě se střelcem za remízu, 
protože body jsou již ztraceny.  

Celkově prohráváme 2,5:5,5 a musíme přiznat, že zaslouženě, soupeři byli dnes lepší. Rozeberme si pečlivě a objektivně své 
partie a zjistěme, kde a proč jsme měli dnes slabou chvilku. Postup již není plně v našich rukou, ale ještě není nic ztraceno. 

(MIČ) 

 

336 Jitka Košutová soupeři zamotala hlavu 
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336 Pepa Kratochvíl st. obětavě vozí na zápasy Víťu spolu s Petrem Walkem a Tondou Čížkem (předtím vozil Pepu ml.) 

 

 

 

 

 

 

 

337) Šachisté SPŠT nejlepší „průmyslovkou“ v kraji Vysočina 
(článek Davida na školních stránkáchSPŠT): 
 
Ve čtvrtek 19. února 2015 se v Havlíčkově Brodě uskutečnil krajský přebor školních družstev v šachu, do kterého postoupila z 
okresního kola i naše škola. Zúčastnilo se devět škol, ze kterých bylo 7 gymnazií a dvě střední průmyslové školy.  
Naše čtyrčlenné družstvo ve složení Josef Růžička (TLB 2), David Mičulka (TLA 2), Daniel Kolínek (EPA 3) a Radek Šimka 
(STR 2) se v osmikolovém turnaji hraném systémem každý s každým utkalo s gymnázii z Humpolce, Pelhřimova, Jihlavy, 
Třebíče, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Chotěboře a Střední průmyslovou školu technickou a automobilní Jihlava. 
 

Individuální výsledky členů družstva SPŠT: 

 

1. šachovnice Josef Růžička 4,5 bodů z 8 partií 
2. šachovnice David Mičulka 8 bodů z 8 partií 
3. šachovnice Daniel Kolínek 3 body z 8 partií 
4. šachovnice Radek Šimka 2 body z 8 partií 
 



7 

 

Konečné pořadí turnaje: 
 

1. Gymnázium Jihlava   21 bodů 

2. Gymnázium Třebíč   19 bodů 

3. Gymnázium Havlíčkův Brod  18 bodů 

4. SPŠT Třebíč    17,5 bodů 

5. Gymnázium Chotěboř  16,5 bodů 

6. Gymnázium Pelhřimov  15,5 bodů 

7. Gymnázium Humpolec  15 bodů 

8. Gymnázium Žďár.n.Sáz.  11,5 bodů 

9. SŠPTA Jihlava   10 bodů 

Na závěr chci poděkovat všem spoluhráčům z družstva za jejich bojovné výkony a panu učiteli Klemparovi, který nás 
bezpečně převezl přes celou Vysočinu. 

David Mičulka,TLA 2 

 

Celkové výsledky na chess-results zde: http://chess-results.com/tnr162202.aspx?lan=5  

Pořadí družstev s výsledky jednotlivců: http://chess-results.com/tnr162202.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

 

 
337 vepředu Náměšťáci za SPŠT Dan Kolínek a David Mičulka, vzadu vlevo otočený Petr Walek 

 

(článek Zdeňka Fialy z webu KŠSV): 
 

V kategorii středních zvítězilo Gymnázium Jihlava, které získalo 21 bodů. Gymnázium Třebíč získalo o dva body méně a 
obsadilo druhé postupové místo. Bronzové medaile si odvezli studenti Gymnázia Havlíčkův Brod, kterým chyběl k postupu 
jeden olympijský bod. Nejlepším hráčem na 1. šachovnici byl se ziskem 7,5 bodu z 8 partií Petr Walek z Gymnázia Třebíč. Na 

druhé šachovnici byl stoprocentní David Mičulka z SPŠT Třebíč. Na třetí šachovnici uhrál 6,5 bodu Štěpán Chadim z 
Gymnázia Jihlava. Na čtvrté desce uhrál 8 bodů z 8 možných Jan Suchomel z Gymnázia Havlíčkův Brod. 
 

Nejlepší týmy v každé kategorii získaly pěkné poháry, medaile a pěkné věcné ceny. Dále si všechny týmy odvezly diplom za 
své umístění a také konečnou tabulku potvrzenou pořadatelem. Nejlepší dva týmy z každé kategorie postoupily do 
republikového finále. Další aspiranti mají možnost požádat o divokou kartu. 
 

Jménem pořadatelů bych chtěl poděkovat všem hráčům za jejich sportovní výkony a hru fair play. Pedagogům a trenérům 
děkuji za spolupráci a také za podporu šachu na školách. Hlavní poděkování patří Krajskému úřadu v Jihlavě za podporu 
Krajského kola Přeboru škol v šachu. Bez této podpory bychom nemohli pořádat krajský přebor na této úrovni. 
 

Ing. Zdeněk Fiala, hlavní rozhodčí 

http://chess-results.com/tnr162202.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr162202.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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338) Liga Vysočiny v Humpolci 

 

Dnešního turnaje Ligy Vysočiny v Humpolci se zúčastnil jen jeden náměšťák - čerstvě osmiletý Kuba Zezula. Po losovacích 
problémech se Swiss-Managerem byl začátek zpožděný o 1 hodinu kompenzován zkrácením poštu kol na 8 při tempu 2x15 
minut na partii. Z 86 zúčastněných dětí mělo 33 ELO vyšší než 1000. Kuba odehrál velmi silný turnaj, 7 z jeho 8 soupeřů 
patřilo mezi těch 33 "Elistů". Uhrál velmi pěkných 3,5 bodu, ale protože s dvěma hráči s ELO nad 1200 prohrál v posledních 
dvou kolech (a podle průběhu partií mohly skončit i jinak!), celkovým pořadím se hodně propadl, ale získal velmi cenné 
zkušenosti a po rozebrání všech partií (všechny máme zapsané) se určitě opět Kuba herně zlepší!  
 

Kubovy individuální výsledky vypadají velmi hezky (výkon 1128 - na 4. výkonnostní třídu! - viz níže) a průběh partií ještě 
lépe. Velká pochvala!  

(MIČ) 
 

338 3.kolo: Jakub Zezula (1000) - Matěj Jirák (1093) 1-0 (42) 

 

 

 

 

 

 

339) Šachy v pivovaru, článek na iDNES s Víťou a Pepou 
 

V článku je krátký rozhovor s Víťou a Pepou Kratochvílovými. Odkaz na článek o včerejším turnaji v rapid šachu v pivovaru 
Dalešice:  
http://jihlava.idnes.cz/pivovar-kde-se-tocily-postriziny-pritahuje-sachisty-p0s-/jihlava-zpravy.aspx?c=A150228_190623_jihlava-zpravy_fer 

 

http://jihlava.idnes.cz/pivovar-kde-se-tocily-postriziny-pritahuje-sachisty-p0s-/jihlava-zpravy.aspx?c=A150228_190623_jihlava-zpravy_fer
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340) Sedmé kolo KP v Pelhřimově vítězné 
 

Dnes jsme hráli v Pelhřimově zápas 7. kola KP proti domácím, kterým chyběli nejlepší hráči soupisky. Již po necelé hodině 
vyhrál Ruda na "osmičce" v miniaturce, na ostatních šachovnicích se rozehrály napínavé boje. Další partie skončila asi po 3 
hodinách hry, Tomáš proměnil svou aktivní hru na královském křídle po výměně dam na útok na krále, tísněného nepříjemným 
pěšcem na f6. Černý král neměl před matem kam utéct. Vilém měl při všech těžkých figurách zablokovanou pozici, i přes 
otevření nebyla rovnováha narušena a tak po remíze vedeme průběžně 2,5:0,5.  
 

Ostatní partie se rozhodly ve čtvrté hodině hry. Víťa získal černými převahu v centru a na sklonku střední hry získal materiál, 
poté se soupeř vzdal. Petr odmítl ve střední hře několikrát remízu, i když v tu chvíli pozici neměl lepší. Vymyslel to dobře a po 

hezkém útoku měl soupeř výběr ze dvou možností: ztratit dámu nebo dostat mat. Vybral si třetí možnost - vzdal se. Tonda též 
odmítal remízy a z vyrovnané pozice nenápadně připravil rozhodující kombinaci, po které získal dva pěšce a tím i partii. 
Vedeme už 5,5:0,5 a hrají už jen Mičulkovi.  
 

Já jsem se po soupeřem zvolené variantě zahájení rozhodl, že si dnes pěkně zahraji. Obětoval jsem pěšce za aktivizaci figur 
(převedl jsem věž z h8 přes g8 a g4 na a4 proti velké rošádě, všechny ostatní figury mířily na dámské křídlo) a pak se začaly 
dít věci... Soupeřův pěšec napochodoval během 5 tahů, kdy jsem aktivizoval figury k útoku na jeho krále, z h2 na h8 a stavěl 
dámu se šachem. Mezitím si, aby zabránil matu jezdcem (při mém střelci na a2 po Jd5 hrozilo Jb3 mat, dámu jsem měl na 
céčku), musel vyjet králem na d2 a nechat si touto kobylou sebrat zdarma dámu na e2, jedinou figuru, kterou neměl na 1. řadě. 
Svým králem jsem pak před soupeřovými těžkými figurami putoval z e8 na b6, ubránil jsem soupeřovy hrozby a nakonec jsem 
matil. Omlouvám se kolegům v družstvu za to, jestli jim vstávaly vlasy na hlavě hrůzou z té divočiny (a omlouvám se podruhé 
za rozsáhle vysvětlující průběh své vlastní partie na úkor vašich partií). Místy jsem si říkal, že jsem riziko přehnal a někde 

můžu být poražen. K mému údivu zatím počítačový program tvrdí, že takovou šanci (ani k výhodě) soupeř neměl, až se mi to 
nechce věřit. Hlavně jsem chtěl prověřit jednu pozici, kde šílená varianta (ale s naprosto mizivou loterijní šancí, že bychom ji 

oba sledovali) podle Fritze vedla k vyrovnané hře!? Davidova mírná prostorová převaha v Maróczyho výstavbě vedla po 
výměnách ke koncovce dam a jezdců, výhodu se získat nepodařilo a tak po druhé remíze v zápase vítězíme vysoko 7:1, 
vzhledem k průběhu partií hodně nezaslouženě vysoko.  
 

Snad jsme si zlepšili náladu po předchozím nevydařeném utkání! Jsem spokojený s tím, jak jsme bojovali a odolávali 
nabídkám remíz, s tím, že Tonda vyhrál. Nepříjemné bylo, že se hrálo v klubovně sportovní haly a hlavně o přestávkách 
basketbalových zápasů byl v místnosti hrozný hluk. Snad si i z toho nepříjemného vezmeme něco dobrého a budeme odolnější! 

(MIČ) 
 

 
340 mistr FIDE Tonda Čížek 
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341) Openy v Koutech 
 
Ve dnech 7.-14. března se v Koutech nad Desnou uskutečnilo tradiční MČR mládeže. V souběžně hraných doprovodných 
turnajích bojovali také dva Náměšťáci a jeden náměšťský host: Petr Walek, Víťa Kratochvíl a Tomáš Košut. Nejlepší výkon 
z této trojice předvedl v Áčku Peťa Walek: prohrál pouze se dvěma favority GM Kislinskym a IM Plátem, kromě toho ztratil 
jen dvě remízy a velmi pěkným výsledkem 6/9 obsadil krásné 3. místo! Víťovi se dařilo o poznání méně: sice skončil jen půl 
bodu za Petrem, ale síla jeho soupeřů byla o hodně nižší, tudíž s konečným 14. místem asi nemůže být příliš spokojen. To 
samé lze napsat o Tomášovi: v Béčku byl třetím nasazeným hráčem, ovšem šest bodů stačilo pouze na 12. místo. 

(DK) 

Open FIDE - výsledky zde: http://chess-results.com/tnr158516.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=984  

Open LOK - výsledky zde: http://chess-results.com/tnr158517.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=984 

 

 

 

 

342) Kuba Zezula získal první velkou medaili! 
 

Ve druhém ročníku turnaje „Třebíčské šachování“ pro mládež do 16 let – sedmého turnaje seriálu Ligy Vysočiny 2014/2015, 
hranému zároveň jako krajský přebor mládeže v rapid šachu, úspěšně bojoval teprve 8-letý Jakub Zezula z TJ + DDM Náměšť 
nad Oslavou. Mezi 50 chlapci a děvčaty do 16 let z celého kraje Vysočina se Kuba nezalekl svých zkušenějších a většinou o 
hlavu vyšších soupeřů a v 7-kolovém turnaji, hraném tempem 2x20 minut na partii, získal za 3 výhry, 2 remízy a 2 prohry 
celkem 4 body a v absolutním pořadí se umístil na pěkném 20. místě. Mezi chlapci do 10 let to stačilo na 3. místo a Kuba tak 
po medailích z přeboru náměšťského kroužku získal první velkou medaili. Tento hezký výsledek může být pro Kubu 
povzbuzením pro další zlepšování se a podnětem k ještě větší snaze v tréninku. Blahopřejeme! Podrobné výsledky na chess-

results zde: http://chess-results.com/tnr166542.aspx?lan=5&art=1&wi=821 . 

(MIČ) 
 

 
342 Jakub Zezula  

http://chess-results.com/tnr158516.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=984
http://chess-results.com/tnr158517.aspx?lan=5&art=0&turdet=YES&wi=984
http://chess-results.com/tnr166542.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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343) Pobeskydí 2015 
 

Tradičního Openu Pobeskydí se letos účastnili mezi 77 hráči z 8 zemí Petr a David Mičulkovi. David předvedl slušný výkon, 
porazil i alžírskou mistryni, s 5 body se umístil na 28. místě. Petrovi se nejlépe povedla ostrá miniaturka se silnějším Rusem a s 

5 body obsadil v celkovém pořadí 18. místo. V případě výhry v poslední kole se mohl umístit v cenách – na 7. místě, partie se 
ale vůbec nepovedla. Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr162262.aspx?lan=5 

(MIČ) 
 

 
343 Petr Mičulka (CZE, 2050) – Alexander Shukan (RUS, 2150), Frydek-Mistek 4.4.2015: 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 

Sd7 5.Jf3 Sc6 6.Sd3 Jd7 7.De2 Jgf6 8.Jeg5 Se7?? 9.O-O? O-O 10.Ve1 Sxf3 11.Dxf3 c5? 12.Dh3! h6 13.Jxe6! Da5? 14.Sxh6! 

fxe6 15.Dxe6+ Kh8? 16.Dh3! c4 17.Vxe7 Dh5 18.Sxg7+ Kh8 19.Sxc4+ 1-0 

 

 
343 David poráží alžírskou mistryni 

http://chess-results.com/tnr162262.aspx?lan=5


12 

 

 344) O velikonočního beránka 
 

V dalším turnaji Ligy Vysočiny získal Kuba Zezula 4 body, což znamenalo 3. místo v kategorii H10. Mikuláš Vrba získal 3,5 
bodu. 

 

 
344 Kuba Zezula s fanoušky 

 

 
344 maminka zapisuje partii Mikulášovi 
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344 ředitel Petr Krátký v prostorách sokolovny 

 

 
344 Kuba Zezula třetí v H10 
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345) Náměšť těsně nepostoupila 
 

Stručně: 
 

V posledním kole Krajského přeboru družstev proti Náměšti nastoupili borci z Caissy Třebíč B v letos nejlepší sestavě. Po 
srdnatém boji v nádherném zápase Náměšť vyhrála vysoko 5,5 : 2,5 a čekala, jak se vyvine zápas Světlá n.S. – Humpolec. V tu 

chvíli by vítězství Světlé 6 : 2 nebo nižší stačilo Náměšti k postupu do 2. Ligy. Světlá ale zvítězila 6,5 : 1,5 a tak si postup 
vybojopvala pro sebe. 

 

Konečné pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 9. kole : 

Poř. Tým     Záp. +   =   -          Body   Skore   Výher    

1. ŠK SB Světlá nad Sázavou A  8 6   1   1  19 39 24 

2. TJ Náměšť nad Oslavou   8 6   1   1  19 38½ 26 

3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  8 5   2   1  17 41½ 28 

4. ŠK Caissa Třebíč B   8 3   2   3  11 33 21 

5. TJ Spartak Pelhřimov A   8 3   0   5    9 24 13 

6. TJ Žďár nad Sázavou B   8 2   2   4    8 30½ 18 

7. Silko Gambit Jihlava B   8 2   1   5    7 30 14 

8. TJ Jiskra Humpolec A   8 1   3   4    6 26½ 16 

9. Spartak Velké Meziříčí A   8 1   2   5    5 25 14 

(MIČ)  
Podrobně: 
 

Dnes se hrálo poslední kolo letošní sezony v Krajském přeboru Vysočiny. Čekalo nás těžké derby proti Caisse Třebíč B, o to 
těžší, že proti nám nastoupili v nejsilnější sestavě, v jaké nenastoupili po celou sezonu. Ve hře byl boj o postup na dálku se 
Světlou, která hostila Humpolec.  
 

Do zápasu jsme se pustili s nadšením a bylo to znát. Rosťa Štork přehlédl nenápadný mezitah Rudy Zezuly, po kterém však 
partie nabrala rychlý spád. Aby Rosťa neztratil materiál, šel králem do středu šachovnice, kde umožnil Rudovi nasadit hezký 
mat jezdcem. Vedeme 1:0 a vývoj partií na ostatních šachovnicích dávaly naději na výhru, možná i vysokou. Víťa Kratochvíl 
vytěžil ze střední hry pěšce a spolu s dalšími slabinami v táboře Honzy Tesaře a jistou hrou Víti v koncovce jsme se mohli brzy 

radovat ze zvýšení stavu na 2:0. Tonda Čížek odmítl remízu Standovi Věchetovi a srdnatě bojoval o výhru. Vytěžil výhodu 
kvality za pěšce, ale postupným zjednodušováním došlo až na koncovku věže proti střelci s pěšcem, která se již vyhrát nedala. 
Leszek Ciešlak obětoval Davidu Mičulkovi kvalitu, za kterou neměl nic hmatatelného kromě hrozeb na královském křídle. 
David dlouho odolával hrozbám a zdálo se, že materiální vbýhodu dovede k výhře, ale postupně na hledání spotřeboval hodně 
času a toho využil Leszek k trojímu opakování pozice v 40. tahu. Škoda, pozice se dala vyhrát, po remíze vedeme 3:1.  
 

Petr Walek šel černými proti Petru Bělohlávkovi nebojácně do útoku a vzhledem k tomu, že se oba dostali do časové tísně, 
nejsem schopen objektivně posoudit, nakolik bylo vše korektní a jestli někde bylo možné útok odrazit. Faktem je, že Petr 
Walek získal kvalitu za dva pěšce a začal spřádat matovou síť. Oba borci se dostali přes 40. tah, tam již náš Petr vítězí a 
vedeme 4:1! Tomáš Košut postavil pozici proti Standovi Mezlíkovi trochu pasivně a Standa si připravil útok po sloupci g. 
Vytěžil z něj výhodu dámy a pěšce proti věži a jezdci. Materiální výhoda sice dostatečná, ale s přihlédnutím ke konkrétní 
zablokované pozici nebylo vidět, kde by bylo možné prorazit a materiální výhodu zrealizovat. Tomáš udržel remízu a již 
vyhráváme zápas, stav je 4,5:1,5. Luboš Svíženský postavil proti Petru Mičulkovi pevný Caro-Kann, ale Petr Lubošovi 
postupně omezoval prostor a v přechodu do koncovky dobral druhého pěšce navíc. Luboš si vzhledem k situaci vybral ještě 
nejlepší dámskou koncovku, ve které mohl doufat v chybu a možnost věčného šachu, ale Petr nepřipustil komplikace a 
koncovku dovedl k výhře. Vedeme 5,5:1,5, dohrává se již jen partie Viléma Feldvábla, proti kterému měl Jarda Huňáček ve 
střední hře prostorovou převahu. S výměnami se přešlo do koncovky jezdce proti střelci, která šla možná v některé pozici 
zachránit, nakonec ale Jarda dovedl koncovku k výhře a upravil stav na konečných 5,5:2,5 pro Náměšť.  
 

Děkuji celému družstvu za vynikající zápas, nadšení a bojovnost! Za dnešní výkon skládám celému družstvu velkou poklonu. 
S takovým výkonem bychom se nebáli ani ve druhé lize.  
 

Vzhledem k tomu, že Humpolec po celou sezonu zaznamenal nejvyšší prohru 2,5:5,5, mohli jsme doufat, že i v případě prohry 

Humpolce se Světlou v poměru 2:6 bychom to byli my, kdo postupují. Po zápase jsem zavolal kapitánu Humpolce Robertu 
Pavlíčkovi, dobrému kamarádovi, abych zvěděl, jak hráli. Po sdělení, že prohráli 1,5:6,5, je jasné, že o půl bodu skóre 
postupuje Světlá.  
 

Bohužel, při pouhých 9 družstvech v soutěži rozhoduje i jeden nevydařený zápas (KP v jiných krajích mají 12 družstev, kde 
ještě 1 nevydařený zápas nemusí znamenat ztrátu šancí na postup). To se nám stalo právě proti Světlé (2,5:5,5), takže postup 
Světlé je vlastně spravedlivý. 

(MIČ) 



15 

 

 
345 Náměšť – Třebíč B 5,5 : 2,5 

 

 
345 Ruda dal hezký mat jezdcem soupeřovu králi uprostřed šachovnice 
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346) MČR družstev mládeže 
 
V hotelu Pavla ve Vlachovicích na Vysočině se v nadmořské výšce 735 m uskutečnilo finále Extraligy družstev mládeže, hrané 
pod názvem Mistrovství ČR družstev mládeže. Šestnáct šestičlenných družstev bylo po předchozích bojích ve skupinách 
„Západ“ a „Východ“ rozděleno na lepší a horší čtveřici a ve finále A hrála družstva z 1.-4. míst obou skupin o 1.-8. místo a o 
medaile, týmy z 5.-8. míst obou skupin pak o 9.-16. místo, přitom poslední 4 sestupují do 1. ligy. Jelikož se 3 vzájemné zápasy 
ze skupin započítávaly, hrála se 4 kola proti týmům opačné skupiny. 
 

Tuto soutěž již družstvo Náměště nehraje (ale před pár lety Náměšť úspěšně hrála - mezi 16 nejlepšími 6člennými družstvy ČR 
skončila v sezoně 2010-2011 na 5. místě, 2011-2012 na 6. místě a 2012-2013 na 7. místě), ale dva naši odchovanci hrají za jiné 
týmy - Víťa Kratochvíl za Vlašim a David Mičulka za Lokomotivu Brno A. Do finálových kol šla Vlašim beze ztráty bodu z 1. 

místa, Lokomotiva Brno se ztrátou 3 bodů ze 3. místa, to znamenalo, že Víťa i David bojovali o medaile. 

 

V předposledním kole došlo k utkání Vlašim – Lokomotiva Brno, Víťa za Vlašim na 2. šachovnici, David za Loko na 4. desce. 
Oba remizovali, Vlašim vyhrála 4:2 a situace před posledním kolem byla taková, že vede Vlašim o 3 body před Polabinami. 

V souboji Vlašim – Polabiny půjde o zlato a stříbro, přitom Vlašim by mohla i prohrát 1,5:4,5 a byla by celkovým vítězem. 
Lokomotiva byla před posledním kolem na 4. místě a před ní OAZA Praha s dvoubodovým náskokem, ve vzájemném souboji 
musela Lokomotiva zvítězit jakýmkoliv poměrem.  
 

Přestože se výsledek, který potřebovaly Polabiny za zlato – výhra 5:1 – zdála proti týmu, který dosud neztratil ani bod, 
nereálná, v průběhu posledního kola bylo při vývoji utkání i toto skore možné! Nakonec Polabiny zvítězily 3,5:2,5, dotáhly se 
na Vlašim bodově, ale Vlašim s Víťou Kratochvílem měla lepší skore a získala zlaté medaile, pohár a titul mistra ČR družstev 
mládeže! 
 

Lokomotiva s Davidem Mičulkou po více než 3 hodinách hry vedla nad OAZou 3,5:0,5, celkem zvítězila 4:2 a vybojovala 

bronzové medaile! Pražané nesli porážku těžce, byla ale plně zasloužená. 
 

Oba náměšťáci svým družstvům vydatně pomohli – Víťa získal pro Vlašim z 11 partií 7,5 bodu, David získal pro Lokomotivu 
8,5 bodu z 11 partií (bez prohry). K úspěchům, titulu a medailím z MČR Víťovi a Davidovi blahopřejeme! 
 

Stránky pořadatele s výsledky, partiemi k přehrání i uložení, fotogalerií a dalšími informacemi najdete zde: http://www.chess-

svetla.cz/index.php?id=15 . Článek na novoborském serveru před MČR zde: http://www.nss.cz/kdo-bude-mistrem-cr-druzstev-

mladeze-2015- , jistě se tady objeví i článek po mistrovství. Podrobné výsledky zde: http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1361 

případně i zde: http://chess-results.com/tnr159644.aspx?lan=5 .  

 

 

Konečné pořadí po kole 7 - tabulka MČR mládeže družstev – Finále „A“ :    

Por. Tým     Part. + = -   Body Skore  Výher  
 

1. TJ Spartak Vlašim   7 6 0 1 18 30 24 

2. 2222 ŠK Polabiny   7 6 0 1 18 27½ 21 

3. ŠK Lokomotiva Brno A   7 4 1 2 13 24½ 17 

4. PROMAT OAZA Praha   7 4 0 3 12 23½ 19 

5. Šachklub Sokol Klatovy   7 3 1 3 10 21 16 

6. CHESS Most    7 2 0 5  6 16 10 

7. ŠK Duras BVK Královo Pole  7 1 1 5  4 15  8 

8. SK Slavia Orlová   7 0 1 6  1 10½  7 

 

Konečné pořadí po kole 7 - tabulka MČR mládeže družstev – Finále „B“ :    

Por. Tým     Part. + = -   Body Skore  Výher  
 

1. TJ Štefanydes Polička   7 4 1 2 13 27 19 

2. Desko Liberec    7 3 4 0 13 24½ 19 

3. BŠŠ Frýdek-Místek   7 4 1 2 13 24 16 

4. ŠK Staré Město    7 3 2 2 11 21 14 

5. Sokol Buštěhrad   7 2 3 2  9 21 14 

6. TJ Bohemians Praha   7 1 4 2  7 20 15 

7. ŠK ORTEX-RETA Hradec Králové 7 1 3 3  6 18 12 

8. ŠK Lokomotiva Brno B   7 0 2 5  2 12½  6 

 

(MIČ) 
 
 

 

http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=15
http://www.chess-svetla.cz/index.php?id=15
http://www.nss.cz/kdo-bude-mistrem-cr-druzstev-mladeze-2015-
http://www.nss.cz/kdo-bude-mistrem-cr-druzstev-mladeze-2015-
http://db.chess.cz/soutez.php?sid=1361
http://chess-results.com/tnr159644.aspx?lan=5
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346 David 

 

 
346 Víťa 
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346 Víťa proti Brnu 

 

 
346 David bronzový s Brnem 
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346 David s brněnskou partou 

 

 
346 Víťa zlatý s Vlašimí 
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347) Kuba Zezula na prvním šachovém MČR 
 

O druhém květnovém víkendu se v pěkném prostředí kulturního domu v Klatovech uskutečnilo Mistrovství ČR dětí do 8 let v 
šachu. V kategorii chlapců urputně bojoval mezi 89 mladými nadějemi Jakub Zezula z TJ + DDM Náměšť nad Oslavou. 
V turnaji hraném švýcarským systémem na 9 kol tempem 2 x 20 minut na partii + 10 s / tah začal Kuba impozantně a po 4. 
kole byl se 3 body na průběžné 18. příčce.  
 

Dostal se tak do „mlýna“ favoritů s mnohem většími zkušenostmi a tady se projevila nevýhoda Kubovy příliš rychlé hry: 
Zkušení soupeři využívali lépe času na přemýšlení a trestali chyby, vyplývající z překotného tempa. Kuba se i během turnaje 
zlepšil a když déle přemýšlel, podařilo se mu vyhrát v 7. kole, čímž byl průběžně na výborné 24. příčce. Prohry v posledních 
dvou kolech jej však srazily do průměru až na 49. místo, což však znamenalo nejlepší umístění hráče z Vysočiny. Kuba 
zaslouží za předvedený výkon (hlavně v první polovině turnaje) velkou pochvalu! Získané zkušenosti se mu určitě budou hodit 
v dalších turnajích.  
 

Pořadatelé měli pro děti mezi koly nachystáno hodně atrakcí, zajímavá byla i exkurze do katakomb a na Černou věž.  
(MIČ) 

 

 

 
347 tréninková příprava v Klatovech před MČR 
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347 Kuba s tátou 

 

 
347 Kuba Zezula bojuje na MČR do 8 let 
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347 Jakub Zezula na MČR v Klatovech 

 

 

 

 

 

 

 

 

348) Předprázdninový turnaj v kroužku DDM 
 

V posledním kroužku v tomto školním roce jste si zahráli turnaj o medaile, diplomy a ceny. Věřím, že vás 
šachy baví a radost vám budou dělat i nadále. Kuba Zezula a Mikuláš Vrba letos hráli docela dost turnajů 
seriálu Ligy Vysočiny po všech koutech kraje, jsou již členy šachového oddílu TJ Náměšť nad Oslavou a 
za své výborné výsledky získali 4. výkonnostní třídu. Kuba Zezula také před několika týdny úspěšně 
bojoval na Mistrovství České republiky dětí do 8 let v Klatovech.  
 

Věřím, že i další členové kroužku se zapojíte do účasti v turnajích v příštím školním roce. Na vás všech (a 
všech podtrhuji) jsem viděl, jak se během roku zlepšujete v přemýšlení. Šachy měly určitě kladný vliv i 
na vaše výsledky ve škole, umět logicky myslet se hodí ve všech oborech lidské činnosti. 
 

Přeji vám pěkné vysvědčení, hodně hezkých zážitků o prázdninách (také třeba na táborech, které pořádá 
naše DDM, mezi nimi je i šachový tábor v Jedově) a po prázdninách se budu těšit na naše další setkávání 
s kouzelnou hrou, jakou jsou šachy! 

(MIČ) 
 



23 

 

 
348 předprázdninový turnaj kroužku v plném proudu 

 

 
348 vyhodnocení turnaje 
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348 tabulka 

 

 
348 Mikuláš a Kuba dostali osvědčení o zisku 4. výkonnostní třídy 
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349) Rozlučka se sezónou 
 

Dnes jsme setkáním na Penzionu formálně uzavřeli sezonu 2014/2015. Připomněli jsme si spěchy i neúspěchy v uplynulém 
roce (toho prvního bylo podstatně více :-)), popovídali si o všem možném a zahráli jsme si přebor oddílu v bleskové hře pro 
rok 2015 tempem 2 x 3 min./partie + 2 sec./tah. Dnes nejlépe "blicali" naši talentovaní dorostenci, v pořadí 1. David, 2. Víťa a 

3. Petr obsadili kompletní stupně vítězů.  
 

V příloze najdete zmenšené fotky, mezi nimi jsou i 2 společné fotky (na nich chybí Mgr. Mirek Horák, který mezitím odešel) a 
tabulka. Občerstvení zajistil předseda oddílu Ing. Pavel Kaňovský, mezi "kibici" byl i mezinárodní mistr a šéftrenér 
mládežnické reprezentace David ´Dejf´ Kaňovský a z tréninku dorazil až nakonec, ale přece, i mezinárodní velmistr Petr 
Velička. No, s takovou sestavou, jaká se dnes sešla na Penzionu, bychom mohli usilovat i o postup ze 2. ligy (ve které ještě 
nejsme!).  

 

S některými se uvidíme již brzy, už zítra někteří odjíždějí na turnaj do Českých Budějovic, v půlce července nás čeká MČR 4-

členných družstev v Pardubicích, a další turnaje. Přeji všem hezkou dovolenou, klukům pěkné prázdniny! 

(MIČ) 
 

 
349 rozlučka se sezónou – společné foto 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

350) Šachisté bojovali na největším festivalu  
 
Jestli je to pravda, nebo ne, nevím. V médiích se o mezinárodním festivalu Czech open v Pardubicích píše a mluví jako o 
největším festivalu šachu a her, ne-li na světě, tak v Evropě určitě. Kromě 23 šachových turnajů se soutěží v dalších deskových 
hrách, jako go, piškvorky, scrabble, mankala, dáma, čínské šachy, backgammon, shogi, zatre, křížovky, sudoku a kakuro, 
karetních hrách, jako bridž, poker, skládání rubikovy kostky všemi způsoby a všech druhů, a ani to není úplný výčet soutěží, 
které jako každoročně v tuto dobu přilákaly v druhé polovině července do Pardubic asi 5 tisíc soutěžících z více než 50 států 
světa. 
 

Černá a bílá… znamení kontrastu. I tento text je psán černě na bílém. Pro vyznavače bojů na 64 polích je pardubický festival 
každoročním lákadlem přijet do města na soutoku Labe s Chrudimkou a setkat se s mnoha nejen soupeři, ale i zajímavými 
lidmi, nejen za šachovnicí, ale i o volném čase. 
 

Šachisté TJ Náměšť nad Oslavou se tradičně účastnili zahajovacího turnaje – otevřeného MČR 4-členných družstev. Mezi 108 
družstvy ze 7 zemí skončili na 46. místě, což bylo výše, než jejich nasazení podle ELO. První šachovnici Náměště hájil proti 
nejlepším z družstev soupeřů host Petr Walek, který střídal výborné momenty s horšími a se ziskem 3 bodů ze 7 partií nebyl 
moc spokojen. Podobně střídavé momenty zažíval na 2. šachovnici David Mičulka, 3,5 bodu je v celkovém pohledu průměrný 
výkon. Petr Mičulka je spokojenější - nasbíral 5 bodů, ale v jedné partii měl velké sportovní štěstí. Viděl způsob, jak mohl 
soupeř vyhrát, ale soupeř byl slepý, naopak spadl do nastavené léčky a předpokládaný výsledek se otočil. Nejvíce se dařilo 
Tomáši Košutovi, který porazil i dva soupeře o třídu silnější a s 5,5 body uhrál výborný výsledek. 
 

Vynikající výkon předvedl námešťský Víťa Kratochvíl, hrající jako host v jiném družstvu. Uhrál na 4. šachovnici skvělých 6,5 
bodu ze 7 partií, přičemž porazil i vicemistryni ČR a dosáhl nejvyššího bodového zisku z více než 500 hráčů všech družstev! 

(MIČ) 
 

 
350 příprava u Krčilů na chatě 
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350 Náměšť bojuje na MČR 4-členných družstev 

 

 
350 nejvíce bodů pro družstvo získal na 4. šachovnici Tomáš 
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351) MČR juniorů v rapid šachu 

 
O druhém zářijovém víkendu se ve Vyškově uskutečnilo MČR juniorů v rapid šachu. Náměšť reprezentovali Víťa Kratochvíl, 
David Mičulka a Tomáš Košut a v naší výpravě byl také Petr Walek z Caissy Třebíč. Zázemí tvořil výborné partě řidič Petr 
Mičulka, kterého již do kategorie do 20 let nechtěli pořadatelé přijmout.  
 

V sobotu se hrálo 6 kol, nejvíce se dařilo Víťovi Kratochvílovi, který s 5,5 body dělil průběžné 1.-2. místo. V nedělních 3 
kolech se Víťovi v přímých soubojích s konkurenty o medaile nezadařilo, přesto stačilo 6 bodů na výborné 5. místo. Petr 
Walek hrál taky zajímavé šachy a bez jediné remízy získal taktéž 6 bodů, dotáhl se tak těsně za Víťu na 6. místo. David 
Mičulka začal výborně, prohra zajímavého souboje 3. kola s Víťou však znamenala hned v dalších 2 kolech další prohry a s 
celkovými 4,5 body a umístěním ve středu výsledkové listiny David určitě moc spokojený nebude. Podobně ani Tomáši 
Košutovi tento turnaj nevyšel podle představ, teprve nedělním výsledkem zaznamenal konečný zisk 3,5 bodu.  
Turnaj byl dobrým rozehráním před dlouhodobými soutěžemi družstev, ve kterých se všichni kluci sejdou opět ve stejném 
dresu! Článek o MČR na nss zde: http://www.nss.cz/vikend-v-rytmu-rapid-sachu . 

(MIČ) 
 

 
 

351 David, Tomáš, Petr a Víťa na MČR juniorů v rapid šachu ve Vyškově 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nss.cz/vikend-v-rytmu-rapid-sachu
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352) Kroužek v novém DDM – ve Špirkově vile 
 

Z prvního šachového kroužku v novém školním roce: Máme 4 nové členy - začátečníky, kteří chodíte do 
1., 2., 3. a 4. třídy. Dále dva již zkušenější hráče (3. a 7. třída), oba již získali 4. výkonnostní třídu a Kuba 
Zezula už hrál na MČR do 8 let v Klatovech.  
 

Na prvním kroužku jsme se seznámili a luštili jsme jednoduché logické hádanky. Pak jsme si řekli pár 
úvodních slov o šachu a zjistili jsme, co kdo z vás už umí. Probíráme pravidla, chody figur, řekli jsme si 
něco o rošádě - jediné možnosti krále jet o 2 pole a zároveň jediný tah dvěma figurami. Řekli jsme si o 
tom, co se stane, když dojde pěšec na poslední řadu.  
 

V dalším kroužku jsme pokračovali v pravidlech a ukázali jsme si, jak zmatit dámou a dvěma věžemi. 
Trochu jste si i zahráli proti sobě. S pokročilejšími jsme probírali různé taktické pozice a jednoduché 
kombinační obraty.  
 

V následujících kroužcích se budeme učit, jak zapisovat šachovou partii a samozřejmě opakovat a 
prohlubovat znalosti z předchozích kroužků. Věřím, že se budete na kroužky těšit jako dosud a budete se 
rychle zlepšovat, abychom již v tomto školním roce mohli hrát v některých ze seriálu 10 turnajů Ligy 
Vysočiny (KP mládeže do 16 let s vyhlašováním výsledků v kategoriích do 8, 10, 12, 14 a 16 let). Dva 
zkušenější z kroužku již mají takových turnajů za sebou více s výbornými výsledky a jejich umístění v 
turnajích se neustále vylepšuje. 
 

 
 

352 Prostorné místnosti v novém sídle DDM – ve Špirkově vile 

 

 

 



30 

 

353) Úspěšný začátek v Jihlavě 
 
Dnes jsme se zúčastnili turnaje O jihlavský koláč, který byl zároveň prvním ze série 10 turnajů Ligy Vysočiny mládeže 
v šachu. Turnaje se zúčastnilo celkem 108 chlapců a děvčat do 16 let nejen z kraje Vysočina, ale i mimo něj. Z Náměště 
hrálo celkem 5 chlapců, z toho dva již zkušenější a tři nováčci, pro které to byl vůbec první turnaj. 

 

V turnaji hraném švýcarským systémem na 9 kol tempem 2x15 minut na partii se z Náměšťských mladých nadějí vedlo nejlépe 
Mikuláši Vrbovi, který měl přes občasné chyby výborný rozjezd 5 bodů ze 7 partií a v průběžném pořadí se pohyboval ve 
druhé desítce. Dostal se tak mezi silné hráče a prohry v posledních 2 kolech znamenaly ve švýcaru pád na 38. místo 
v absolutním pořadí. Odehrál velmi slušný turnaj. Trochu hůře se rozehrával Jakub Zezula, který ve střední fázi turnaje trochu 
nabral dech, aby v závěru střídal dobré partie s horšími – půlroční pauza od minulého turnaje byla u obou kluků se 4. 
výkonnostní třídou znát, na dalších turnajích se určitě rozehrají ještě více. Kuba nakonec vybojoval také 5 bodů, což mu stačilo 

na 46. místo absolutního pořadí a v kategorii H10 – chlapců do 10 let - byl třetí! 
 

Tři nováčci velmi příjemně překvapili. Hlavním cílem nebylo ani tak zisk nějakých bodů, ale mít radost ze hry, získat 
zkušenosti a zjistit, jak to na takovém turnaji probíhá. Kluci se naučili používat šachové hodiny, ke konci turnaje už si sami 
hledali na vývěsce, na které šachovnici, s jakými barvami a s kterým soupeřem budou hrát v dalším kole. Měli velkou radost ze 
hry a tak by se to dalo uzavřít s tím, že mohou být spokojení. 
 

Jejich snaha byla navíc odměněna i body. Nejen, že se žádný z nich nevracel domů s nulou, ale pocit z výhry zažil každý hned 
několikrát. Dominik Houška měl ještě po čtyřech kolech na kontě nulu a zažil si směsici různých pocitů. Zdálo se, že se s tím 
nechce smířit. V následujících 4 kolech pak získal 3 výhry a při shodném počtu bodů s Matyášem Kucharem, který taky 
příjemně překvapil, hráli v posledním kole spolu. Po velkém boji nakonec remíza, oba kluci získali po 3 1/2 bodech, čímž 
vysoce překonali očekávání. Ke Kubovi se přidal mladší bratr Matýsek. Prvňák Matěj Zezula začal třemi prohrami, ale 
nenechal se psychicky rozhodit a také v dalších partiích hrál velmi aktivně. Na svém prvním turnaji získal neuvěřitelné 4 body, 
se kterými se umístil na výborném 3. místě v kategorii H8 – chlapců do 8 let! Kromě diplomu získal Jihlavský koláč. 
 

Všichni kluci vyhráli drobné ceny. Protože máme dost partií zapsaných, využijeme jejich rozboru v kroužku k dalšímu 
zlepšování hry. Dopravu zajistil nezištně Jan Zezula, všichni se vraceli domů spokojení. 

(MIČ) 
 

 

 
 

353 příprava před zahájením turnaje 
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353 početná účast v Jihlavě 

 

 
 

353 Matěj Zezula (druhý zprava) třetí do 8 let! Bratr Kuba třetí do 10 let! 
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354) Vysoká prohra na úvod KP družstev 
 

Dnes jsme zahájili nový ročník KP domácím zápasem se Světlou nad Sázavou B. Termín 1. kola koliduje s polofinále MČR 
juniorů a MČR juniorek, což je určitě špatně. Soupeři mají na MČR juniorek Simonu Suchomelovou, nás to oslabilo mnohem 
více - naši první 2 hráči soupisky Víťa Kratochvíl a Petr Walek bojují od včerejška do příští soboty v Dokesch. Aby tomu 
nebylo dost, naše velká opora Tonda Čížek mi volal v pátek večer, že má horečku 39 stupňů. Při naší 13-členné soupisce už 
nebylo zbytí a aby nás bylo aspoň 8, povolal jsem na zápas i 80-letého Štefana Paulendu.  
 

Soupeři mají na soupisce 20 hráčů a přijeli v sestavě, kdy na 6 z 8 šachovnic měli vyšší ELO. Nejdříve skončila partie Viléma. 
Během střední hry získal zdravého pěšce navíc, ale soupeř vsadil na útok a po chybě v obraně musel Vilém vzdát. Ruda měl po 
výměně dam lepší centrum, pak však v zápletkách ztratil kvalitu a prohráváme 0:2. Moje soupeřka provedla předčasný úder v 
centru, po kterém jsem zaútočil na krále a partii zakončil obětí dámy, po které jsem nasadil mlýn. Oběť dámy za pěšce se 
nepovede často, miniaturku si můžete přehrát. P.Mičulka - E.Kořínková: 1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.c3 Jc6 4.d4 cxd4 5.cxd4 d5? 6.exd5 

Dxd5 7.Jc3 Da5 8.d5 Jb4 9.Sb5+ Sd7 10.Sxd7+ Kxd7 11.0-0 Sg7 12.Ve1 Vd8 13.Sf4 Ke8 14.d6 Sxc3 15.bxc3 Jd5 16.Dd4! f6 

17.Sd2 Jb6 18.Dxf6!! Jxf6 19.Vxe7+ Kf8 20.Sh6+ Kg8 21.Vg7+ Kf8 22.Vxb7+ Ke8 23. Ve1+ 1-0. Snižuji na 1:2. Petr H. 
ztratil ve střední hře s mladou soupeřkou pěšce, ale s kompenzací v aktivní věži jsem očekával remízu. Po chybě a ztrátě věže 
však další prohra a už prohráváme 1:3.  
 

Mirek hrál aktivně, ale v přechodu do koncovky ztratil pěšce a soupeřův volný pěšec mu zajistil výhru. Štefan se ve střední hře 
přehmátl, musel pak táhnout tím jezdcem (jakýkoliv jeho tah ho ztrácel), a o figuru chudší se sice urputně bránil, ale prohře  se 

nevyhnul. David získal ve střední hře kvalitu, ale proti dvojici střelců nenašel správný plán a remizoval. Tomáš se snačil útočit 
v drakovi, soupeř byl ale v obraně pozorný a tak remíza dovršila závěrečný účet zápasu Náměšť - Světlá B 2:6.  
 

Příště už snad budeme hrát kompletní a ztracené body začneme dohánět! 
(MIČ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

355) Vysoká výhra v Meziříčí 
 

Dneska jsme hráli ve Velkém Meziříčí zápas 2. kola Krajského přeboru Vysočiny. Tentokrát nám chyběl "jen" Petr Walek. K 
našemu překvapení bylo v hrací místnosti připraveno jen 6 šachovnic, protože domácí neměli z různých příčin dostatek hráčů. 
Tonda a Mirek tak vyhráli kontumačně a "z výkopu" vedeme už 0 : 2. Poměrně brzy ve střední hře remizoval Ruda a začal se 
učit do školy. Když Vilém proti svému mladému soupeři skoro vše vyměnil a získal jediný volný sloupec pro svou věž, sehrál 
závěr s mladickým elánem a zvýšil na 1/2 : 3 1/2 pro Náměšť. Mně se dnes moc nedařilo, špatně jsem hodnotil pozici a ani 
kombinačně jsem nic nevymyslel. První nabídku remízy jsem ještě odmítl, ale druhou jsem již přijal a zaznamenal tak z 
letošních 29 partií terpve šestou remízu ( loni jsem měl taky jen 9 remíz z 56 partií). Je to 1:4 a do výhry zápasu jen kousek.  
 

David ze zahájení vyrovnal a po výměně dam dosáhl po několika nejsilnějších tazích při materiálním poměru čtyř věží a 
různobarevných střelcích nádherné pozice, ve které si závěr hodně užíval. Vedeme 1:5 a již jsme vyhráli. Tomáš získal ve 
střední hře pěšce a po výměnách dosáhl dámské koncovky s pěšcem navíc. Tady se ještě hodně zapotil, ale soupeř vyměnil 
nevhodně dámy, domnívaje se, že pěšcovku vyhraje. Tomáš je ale zkušený koncovkář a spočítané to měl lépe. Po výhře 
zůstává po 4 1/2 hodinách hry poslední nedohraná partie. Víťův soupeř hrál odvážně a ve střední hře získal dva pěšce, které 
uplatnil v koncovce lehkých figur. Celkový stav je tak zkorigován na 2:6 pro Náměšť.  
 

V příloze posílám zmenšené fotky z dneška a zpravodaj. Ve 3. kole máme při lichém počtu družstvev v soutěži volno a tak 
máme teď pauzu. Ve 4. kole budeme hrát 17. 1. 2016 doma s Gambitem Jihlava B. 

(MIČ) 
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353 Dům zdraví Velké Meziříčí, v přízemí je hrací místnost 
 

 
 

355 Hrací místnost ve Velkém Meziříčí 
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356) Liga Vysočiny mládeže ve Žďáru 
 

Na druhý turnaj Ligy Vysočiny jsme jeli do Žďáru se čtyřmi mladými šachisty. Dopravu opět nezištně zajistil Honza Zezula.  
 

Kuba Zezula ještě nebyl úplně fit, ale bojoval statečně, začal přemýšlet a hrát pomaleji, což sice nepřináší okamžitý efekt v 
podobě bodů v turnaji, ale dlouhodobě vede k velkému zlepšení, které se dostaví se zpožděním, ale bude trvalé. Přesto mu 
dnešní výkon přes zdravotní problémy stačil na výborné 4. místo v kategorii H10.  
 

Matyáš Kuchar, Dominik Houška a Matěj Zezula odehráli svůj druhý turnaj a každý z nich uhráli 3,5 bodu, což je výborný 
výsledek. Důležitější než body ale vidím řadu věcí kolem toho a ty jsou veskrze pozitivní. Řadu partií máme zapsaných a opět 

se k nim vrátíme v kroužku.  
 

Všichni kluci mohou být s dnešním turnajem spokojeni. Pořadatelé nacvičili a předvedli během turnaje scénku s čerty, 
hrajícími šachy, a Mikulášem, od kterého pak každý dostal malý balíček. Vystoupení turnaj příjemně zpestřilo. 

(MIČ) 
 

 

 
 

356 Čtveřice z Náměště před začátkem turnaje 
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356 Čerti hrají šachy 

 

 
 

356 Mikuláš naděluje 
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357) Pražské MČR v bleskovém šachu 
 

Poslední sobotu před Vánoci se uskutečnila sportovně-společenská akce – Mistrovství ČR v bleskovém šachu 2015. 

Hraje se každoročně ve třech kategoriích – muži, ženy a mládež (do 18 let). Společenský rozměr dodává povinný dress-

code pro všechny šachisty, vyhlašování výročních cen a účast České televize, která z akce zpracovává hodinový sestřih. 
 

Náměšť měla v kategorii mládeže dvojí zastoupení. David Mičulka byl mezi 36 účastníky nasazen podle ELO jako 23. Začal 
výborně, když v 1. kole vyhrál nad mistrem Kožúškem. V 13-kolovém turnaji hraném tempem 2x 3 minuty na partii + 2 
sekundy za tah pak střídal dobré výsledky s horšími. Nakonec získal 6,5 bodu a skončil na 21. místě, o něco výše, než bylo 
jeho startovní nasazení. 
 

Víťa Kratochvíl se startovním číslem 9 chtěl zabojovat o postup mezi nejlepší čtyři po 13 kolech, kteří pak ještě hrají play-off 

o medaile. Začátek měl výborný, ale 3 prohry mezi 7.-10. kolem znamenaly průběžné 11. místo. Pak Víťa nasadil 
k vynikajícímu finiši 3 body ze 3 partií, přitom v posledních 2 kolech porazil dva mistry FIDE, kteří nakonec získali zlato a 
stříbro! Hráči na 4. – 6. místě měli shodně 8,5 bodu. Víťa skončil podle pomocného hodnocení na 5. místě a mezi nejlepší 
čtyřku se nedostal. Přesto může být se svým výsledkem hodně spokojen. 
 

Víťův bratr, mistr FIDE Josef, nynější člen Lokomotivy Brno, který byl v dorosteneckých letech členem TJ Náměšť nad 
Oslavou, bojoval mezi 60 muži nasazený jako číslo 44. Po skvělém výkonu získal 7,5 bodu a umístil se na 15. místě! 

 

V kategorii žen úspěšně bojovala další náměšťská odchovankyně, velmistryně Eva Kulovaná. Mezi 24 bojovnicemi získala 
stříbrnou medaili! Výsledky zde: http://chess-results.com/tnr200347.aspx?lan=5&art=1&rd=13&turdet=YES&wi=984 . 

(MIČ) 
 

 
 

357 David a Víťa na MČR v bleskovém šachu 

 

 

 

 

 

http://chess-results.com/tnr200347.aspx?lan=5&art=1&rd=13&turdet=YES&wi=984
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358) Předvánoční turnaj kroužku DDM 

 
358 Mikuláš a Dominik 

 

 
358 Kuba a Mirek 
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358 Matěj a Matyáš 

 

 
358 Předvánoční turnaj 
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359) Náměšť úspěšná v KP v bleskovém šachu 
 
Dva týdny po Mistrovství ČR v bleskovém šachu se ve Žďáru hrál krajský přebor Vysočiny jednotlivců a družstev 
v bleskové hře. V 55-členném startovním poli 17-kolového turnaje hraného tempem 2 x 3 minuty na partii + 2 sekundy 
za tah hrálo letos velmi úspěšně pět hráčů A-družstva Náměště. 
 

Petr Mičulka po 7. kole se dělil o 5.-10. místo, když porazil mistra Pízu a pokazil vyhranou koncovku s mistrem Buchníčkem. 
V dalším průběhu už se mu tolik nedařilo, střídal lepší partie s horšími a v celkovém pořadí se umístil na 19. místě. 
 

David Mičulka hrál hodně smířlivě, zaznamenal celkem 8 remíz. Porazil KM Vašuta a Večeřu, ale v posledním kole pokazil 
dobře rozehranou partii s mistrem Buchníčkem a skončil na celkovém 17. místě, jen o málo lépe, než bylo jeho startovní 
nasazení. 
 

Petr Walek (host z Caissy Třebíč) se po 11. kole, ve kterém porazil mistra Pízu, dělil o průběžné 5.-6. místo, po něm však 
zaznamenal „velkou rošádu“ (3 prohry po sobě) a celkově skončil na 12. místě. 
 

Tomáš Košut byl nasazen až jako 32. V průběhu turnaje však podal vynikající výkon, když porazil 4 kandidáty mistra, mimo 
jiné i Večeřu a Víťu Kratochvíla, který se ve věžové koncovce vyhýbal šachování tak, že Tomášovi „vlezl“ do matové sítě. 
Tomáš proměnil svou formu v senzační 10. místo! 
 

Nejlépe z náměšťáků si vedl Víťa Kratochvíl, který po 12. kole dělil průběžné 2.-3. místo, přičemž porazil mistra Novotného a 
několik KM. Nakonec obsadil vynikající 4. místo! 
 

Absolutní pořadí: 1. Žigo, 2. FM Buchníček, 3. Š. Seidl, 4. Vít Kratochvíl … 

V kategorii dorostenců do 18 let bylo pořadí následující: 1. Vít Kratochvíl, 2. David Mičulka.  
V kategorii juniorů do 20 let bylo pořadí: 1. Tomáš Košut, 2. Petr Walek. 
Ve vyhodnocení družstev se Náměšť nad Oslavou v sestavě Vít Kratochvíl, Tomáš Košut, David a Petr Mičulkovi umístila 
s 39,5 body na výborném 2. místě za 1. Caissou Třebíč (40,5 bodu) před 3. Žďárem nad Sázavou (38), 4. Havlíčkovým 
Brodem (35,5) a 5. Světlou nad Sázavou (34,5). 
Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr201711.aspx?lan=5 .  

(MIČ) 

 
359 hotel Hajčman ve Žďáru poskytl šachistům velmi pěkné prostředí 

http://chess-results.com/tnr201711.aspx?lan=5
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359 vlevo Víťa a Tomáš skončili v první desítce! 
 

 
359 první místa v ženách, junirech do 20 let a dorostencích do 18 let 
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359 druhá místa v ženách, juniorech do 20 let a dorostencích do 18 let 
 

 
359 družstvo Náměště druhé v KP 


