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2017: 

 

390) O perníkovou chaloupku 

turnaj mladších: http://chess-results.com/tnr257303.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

 

turnaj starších: http://chess-results.com/tnr257333.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

 

(podrobné výsledky po kliknutí na požadovaného hráče nebo výsledky jednotlivých kol...) 

 

390 O perníkovou chaloupku 

391) Ve 4. kole KP jsme překonávali překážky 

Problémy dnešního zápasu 4. kola KP proti Gambitu Jihlava B začaly už týden před zápasem, kdy 
se vyjasnilo, že se musíme obejít bez dvou hráčů základní sestavy, a to ještě bez 2. a 5. hráče 
soupisky. Hodinu před zápasem další komplikace - telefonát, Zuzana má horečku. Nakonec obětavě 
svolila, že si vezme prášek a bude hrát. Současně zpráva ve hlasové schránce, že Petr Halbrštat 
někde uvízl v závěji a určitě se do Náměště nedostane. Sháňka po náhradnících našeho úzkého 

kádru začala. Jitka si včera odpoledne zlomila nohu, nemůže hrát. Poslední hráč soupisky - 81letý 
Štefan Paulenda - opět zachránil družstvo před pokutou za kontumaci partie, nicméně jsme hráli 
bez 3 hráčů základní osmičky!  

http://chess-results.com/tnr257303.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://chess-results.com/tnr257333.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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Těch komplikací bylo hodně a tak když sice s malým zpožděním, ale přece dorazili jihlavští v silné 
sestavě, věděli jsme, že zápas vůbec nebude jednoduchý. Vilém Feldvábl narazil na silného soupeře a 
přes výměnu dam zhynula jeho pozice na vazbu po diagonále a2-g8 ve spojení s otevřeným sloupcem h. 

Když po další hodině hry přes veškerou snahu prohrál nejstarší člen našeho šachového oddílu, 
prohráváme 0 : 2. Černými se mi podařilo vyrovnat hry, ale vzal jsem si odvážně otráveného pěšce a 
balancoval jsem kolem hrozícího soupeřova útoku s obětí několika figur. Další fázi hry se mi podařilo 
oboustranně přesnou hrou přečkat a když jsem po první soupeřově drobné nepřesnosti začal stát trochu 
lépe, soupeř využil v dalším tahu zase mé malé nepřesnosti a obětoval napřed střelce, potom věž a 
vybojoval věčný šach. David Mičulka rozehrál proti Skandinávské po výměnách pěšcem na královském 
křídle, ale partie nevybočila výrazněji z rovnováhy. Oba soupeři se dostali do časové tísně  a Davidův 
soupeř překročil čas již v 30. tahu, 10 tahů před limitem! Snižujeme na 1,5 : 2,5. Tomáš Košut ztratil v 
zahájení pěšce a partie pak přešla do koncovky V+J+6 pěšců proti V+S+7 pěšců, kde Tomášovi navíc 
hrozil odchyt zatoulaného jezdce. Tomáš se v koncovkách hodně zlepšil. Podařilo se mu vyměnit lehké 
figury a přejít do věžovky, kde každý měl 3 pěšce - Tomáš na dámském, soupeř na královském křídle. 
Nejvyšší člen našeho družstva navíc lépe odhadl, kteří pěšci budou v postupu do dámy nebezpečnější a 
soupeře v koncovce přehrál, vyrovnal tím průběžný stav na 2,5 : 2,5.  
 

Zuzana Krumlová se s horečkou i soupeřem - zkušeným trenérem - poprala velmi statečně a postupně ho 
přehrávala. Zuzana hrála dnes velmi dobře, řekl bych, že horečka přešla na soupeře! Získala pak věžovou 
koncovku s pěšcem navíc, kterou však není jednoduché vyhrát. Když soupeř srovnal stav pěšců a nabídl 
remízu, byla přijata - 3 : 3. Rozehrané zůstaly už jen partie na prvních dvou šachovnicích. Petr Walek 
vyměnil se soupeřem na volném sloupci všechny věže, jinak ale zůstala šachovnice hodně zablokovaná. 
Ve vzniklé jezdcové koncovce se nedalo doufat ve více, než remízu. Průběžný stav je 3,5 : 3,5 a o 
výsledku zápasu rozhodne partie Víti Kratochvíla, jehož rovněž 18letý soupeř Tomáš Skořepa kladl 
houževnatý odpor. Víťa v zahájení obětoval pěšce, získal za něj tlak a určoval chod hry. Ve střední hře 
získal pěšce zpět, až došla partie do koncovky D+J : D+S se 4 pěšci na každé straně. Partie vrcholila v 
pozici: Bílý (Vít Kratochvíl) Kg1 Dc5 Je3 Pe4 f3 g2 h5, černý Kg7 De6 Sf7 Pa4 f6 g6 h7. Víťa obětí 
pěšce 1. h6+! (na jedné z fotek) vylákal krále z úkrytu a zavlekl jej jako pavouk do matové sítě: 1.- Kxh6 

2. Df8+ Kg5 3.Jg4 h5 4.Dh6+ (pěkné maty vycházely i po 4.g3) Kh4 5. Df4 g5 6.g3+ (Víťa viděl mat 
prvním tahem 6.Dh2, ale chtěl dát hezký mat jezdcem) a černý se vzdal (6.-Kh3 7.Jf2mat).  

 
391 závěr rozhodující partie 



4 

 

Ve velmi těžkém zápase těsně vítězíme 4,5 : 3,5 a opět rozhodl v poslední partii Víťa (podobně jako v 1. 
kole v Třebíči)! Dnes musít všem poděkovat za velkou bojovnost, měli jsme namále a trochu sportovního 

štěstí. V tabulce jsme stále beze ztráty bodu, 3 body ztratila Humpolec, 4 body Velké Meziříčí, ostatní již 
ztratili více. Cesta k postupu ještě může být trnitá podobně jako dnešní zápas! 

(MIČ) 

392) OP škol  
 

Střední průmyslová škola Třebíč - oficiální stránka v místě  DDM Třebíč. 

19 leden ·  

Šachové družstvo naší školy ve složení Josef Růžička (TLB4), David Mičulka (TLA4), Tomáš Zelený 
(ERS1) a Daniel Bubla (STR1) zvítězilo v okresním přeboru SŠ v šachu, které proběhlo 18. ledna 2017. 
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v krajském kole. 
Výsledky na http://chess-results.com/tnr258980.aspx?lan=5 
 

 
 

393) Náměšťští šachisté po 5. kole ve vedení KP  
 

V pátém kole dosáhla Náměšť (družstvo s nejmladším věkovým průměrem v soutěži) ve Světlé 
přesvědčivé výhry a stále vede průběžné pořadí Krajského přeboru 8-členných družstev. 
 ŠK Světlá nad Sázavou A  2 - 6  TJ Náměšť nad Oslavou   

1 Suchomelová Simona1979 Z 0 : 1  Kratochvíl Vít  2214 Z 

2 Běloušek Michal 2046 Z ½ : ½  Mejzlík Vojtěch 2197 ZH 

3 Fiala Zdeněk  2015 Zk 0 : 1  Walek Petr  2163 ZH 

4 Brož Pavel  1848 Z 0 : 1  Mičulka David 2093 Z 

5 Pertl Jaroslav  1776 Z 0 : 1  Mičulka Petr  2025 Zk 

6 Homolková Ivana 1776 Z 1 : 0  Košut Tomáš  1812 Z 

7 Benák Jaroslav 1898  0 : 1  Halbrštat Petr  1527 ZH 

8 Volaninová Šárka 1738  ½ : ½  Feldvábl Vilém 1696  

https://www.facebook.com/SPSTrebic/?ref=nf
https://www.facebook.com/SPSTrebic/?ref=nf
https://www.facebook.com/SPSTrebic/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/ddmborovina/?hc_ref=PAGES_TIMELINE
https://www.facebook.com/SPSTrebic/photos/a.340132952759840.66803.328315407274928/1030993053673823/?type=3
http://chess-results.com/tnr258980.aspx?lan=5
https://www.facebook.com/SPSTrebic/photos/a.340132952759840.66803.328315407274928/1030993053673823/?type=3
https://www.facebook.com/SPSTrebic/photos/a.340132952759840.66803.328315407274928/1030993053673823/?type=3
https://www.facebook.com/SPSTrebic/photos/a.340132952759840.66803.328315407274928/1030993053673823/?type=3
https://www.facebook.com/SPSTrebic/?ref=nf
https://www.facebook.com/SPSTrebic/photos/a.340132952759840.66803.328315407274928/1030993053673823/?type=3
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Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 5. kole : 
 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    
1. TJ Náměšť nad Oslavou  5 5   0   0 15 27 20 

2. Spartak Velké Meziříčí  4 2   2   0   8 17½ 11 

3. TJ Spartak Pelhřimov A  5 2   1   2   7 19½ 11 

4. TJ Žďár nad Sázavou z.s. B 4 2   1   1   7 16 10 

5. TJ Jiskra Humpolec A  4 2   0   2   6 14   8 

6. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 5 1   1   3   4 20 12 

7. Gambit Jihlava B   5 1   1   3   4 19 10 

8. ŠK Caissa Třebíč B   4 1   0   3   3 14   7 

9. ŠK Světlá nad Sázavou A  4 1   0   3   3 13   5 

(MIČ) 

 

394) Náměšť suverénně postupuje do 2. ligy! 

Zápas 6. kola KP proti Humpolci potvrdil, že to s postupem do 2. ligy myslíme vážně. Po výhře 
maximálním skóre 8:0 a zjištění ostatních výsledků 6. kola už můžeme 3 kola před koncem slavit 
postup do 2. ligy. Myslím, že tak brzké zajištění 1. místa je rekordní a ani já, velký optimista s 
pozitivním náhledem na svět, jsem si nemyslel, že to takhle vyjde.  

K vývoji dnešního zápasu: Humpolečtí přijeli jen se 6 hráči, takže Petr Halbrštat a Vilém Feldvábl získali 
kontumační výhru a vedeme 2:0. Ruda Zezula získal vazbou dámu, soupeři Petra Walka zazvonil již asi v 
10. tahu mobil, což podle pravidel FIDE znamená prohru partie. Stav utkání je 4:0. Vojta Mejzlík  získal 
napřed pěšce, tlak ještě stupňoval a zvýšil brzy na 5:0. Petr Mičulka po chybě soupeře zahájil útok na 

krále a už v 11. tahu stál na výhru. Soupeř zabránil matu jen za cenu značných ztrát materiálu, i po 
následné výměně dam se z matové sítě nemohl dostat a tak vedeme asi po 2,5 hodinách hry už 6:0. 
Zbývající 2 partie pak pokračovaly ještě asi hodinu.  

David Mičulka, který před týdnem výhrou ve Vsetíně podtrhl zisk titulu "kandidát mistra", rozehrál 
vyrovnanou pozici, avšak s přechodem soupeře do časové tísně jej začal přehrávat po černých polích a 
partii rozhodl útokem na krále. Tomáš Košut měl také dlouho zablokovanou pozici, pak obsadil volný 
sloupec a rozhýbal centrální pěšce. Při přechodu do koncovky soupeř zkusil odevzdat kvalitu, ale k 
záchraně partie to nestačilo a tak vítězíme maximálním skóre 8:0! Tabulka po 6. kole ukazuje, že již 3 
kola před koncem má Náměšť jisté vítězství v KP a tím i postup do 2. ligy! 

Pořadí Krajského přeboru Vysočina po 6. kole : 

Poř. Tým    Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    
1. TJ Náměšť nad Oslavou 6 6   0   0 18 35 28 

2. Spartak Velké Meziříčí 5 2   2   1   8 20½ 12 

3. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 6 2   1   3   7 25 16 

4. Gambit Jihlava B  6 2   1   3   7 24½ 14 

5. TJ Spartak Pelhřimov A 5 2   1   2   7 19½ 11 

6. TJ Žďár nad Sázavou z.s. B 5 2   1   2   7 19 12 

7. ŠK Světlá nad Sázavou A 5 2   0   3   6 18   8 

8. TJ Jiskra Humpolec A 5 2   0   3   6 14   8 

9. ŠK Caissa Třebíč B  5 1   0   4   3 16½   8 

(MIČ) 
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394 hrací místnost na Penzionu 

 

 

395) Náměšťáci na KP školních družstev v šachu 
 

Ve dnech 14.-16. února se na ZŠ O. Březiny v Jihlavě uskutečnily krajské přebory škol ve třech 
kategoriích, ve všech hráli též náměšťští hráči. 
 

 
395 mladší žáci ZŠ Komenského 4. v KP škol 
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V úterý se hrála kategorie 1.-5. tříd ZŠ (mladší žáci). Mezi 9 školami, postoupivšími z okresních přeborů, 
bojoval také vítěz OP Třebíč – ZŠ Komenského Náměšť nad Oslavou, která hrála v sestavě od 1. 
šachovnice Jakub Zezula, Dominik Houška, Matěj Zezula a Marek Kijonka vybojovali mezi 9 družstvy 4. 
místo. Ještě v posledním kole bojovali o bronz, ke kterému potřebovali vyhrát nad ZŠ O. Březiny Jihlava 
se skóre 3:1. Po remíze 2:2 ale 3. místo obsadila jihlavská škola. Všichni členové družstva podali pěkný 
výkon. Nejlepší individuální výkon předvedl Jakub Zezula, který získal 6 bodů z 8 partií a na 1. 
šachovnici byl druhým nejlepším. Vynikající výkon!  
Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-results.com/tnr261376.aspx?lan=5 

Ve středu bojovali taktéž mezi 9 školami žáků 6.-9. tříd ZŠ a příslušných ročníků víceletých gymnázií 
(starší žáci) druzí z OP Třebíč – ZŠ Komenského Náměšť nad Oslavou. Tentokrát byla ostatní družstva 
nad jejich síly a v sestavě Mikuláš Vrba, Jakub Dvořáček, Markéta Poláková a Van Anh Tran obsadili 
čestné 9. místo.  
Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr261377.aspx?lan=5&art=0&wi=821  

Ve čtvrtek soutěžili středoškoláci. Přestože v Náměšti střední škola není, náměšťáci byli též u toho: Na 1. 
šachovnici OA a HŠ Třebíč hrál Vít Kratochvíl, který je členem šachového oddílu TJ Náměšť nad 
Oslavou. Dalšími členy šachového oddílu a zároveň obyvateli Náměště jsou Tomáš Košut, který hrál na 
2. šachovnici OA a HŠ Třebíč a David Mičulka, který hájil 2. šachovnici SPŠT Třebíč. Obě třebíčské 
školy se chtěly pokusit o postup na MČR škol, určeného pro pouze 2 z 9 družstev. Mohutným finišem 
této mety dosáhla SPŠT Třebíč, která se umístila na skvělém 2. místě (a od vítězství nebyla tak daleko), 
OA a HŠ Třebíč skončila na velmi pěkném 4. místě. Náměšťáci vynikli i individuálními výkony: Víťa 
Kratochvíl byl nejlepším na 1. šachovnici se 7,5 body z 8 partií a David Mičulka nejlepším na 2. 
šachovnici se 100% ziskem 8 bodů z 8 partií. SPŠT Třebíč s Davidem vybojovala postup na MČR škol, 
které se uskuteční v druhé polovině června ve Zlíně. 
Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr261378.aspx?lan=5&art=0&wi=821  

(MIČ) 

Střední průmyslová škola Třebíč - oficiální stránka 
18 únor v 0:06 ·  

Šachové družstvo SPŠT postupuje na Mistrovství České republiky 

Ve čtvrtek 16. února 2017 se v Jihlavě uskutečnil Krajský přebor školních družstev v šachu, do kterého 
postoupila z okresního kola i naše škola. Zúčastnilo se devět škol, ze kterých bylo 6 gymnázií, dvě střední 
průmyslové školy a Obchodní akademie a Hotelová škola z Třebíče. 
Naše čtyřčlenné družstvo ve složení Josef Růžička (TLB4), David Mičulka (TLA4), Tomáš Zelený 
(ERS1) a Daniel Bubla (STR1) se v osmikolovém turnaji hraném systémem každý s každým utkalo s 
gymnázii z Humpolce, Jihlavy, Žďáru nad Sázavou, Havlíčkova Brodu, Chotěboře, Biskupského 
gymnázia Žďár nad Sázavou, Střední průmyslovou školu technickou a automobilní Jihlava a Obchodní 
akademií a Hotelovou školou Třebíč. 
A jelikož jsme se umístili druzí, tak máme právo postupu na MČR, které se bude konat v červnu ve Zlíně. 
Na závěr chci poděkovat všem spoluhráčům z družstva za jejich bojovné výkony a panu učiteli 
Klemparovi. 

Výsledky turnaje: 
1. Gymnázium Chotěboř – 26,5 bodů 

2. SPŠT Třebíč – 25,5 bodů 

3. Gymnázium Havlíčkův Brod – 22,5 bodů 

4. OA a HŠ Třebíč – 19 bodů 

5. Gymnázium Žďár n. Sáz. – 13,5 bodů 

6. Gymnázium Humpolec – 12 bodů 

7. SŠPTA Jihlava – 9 bodů 

8. Biskupské gymnázium Žďár n. Sáz. – 8 bodů 

9. Gymnázium Jihlava – 8 bodů 

TLA4 | Mičulka David 

http://chess-results.com/tnr261376.aspx?lan=5
http://chess-results.com/tnr261377.aspx?lan=5&art=0&wi=821
http://chess-results.com/tnr261378.aspx?lan=5&art=0&wi=821
https://www.facebook.com/SPSTrebic/?ref=page_internal&hc_ref=PAGES_TIMELINE&fref=nf
https://www.facebook.com/SPSTrebic/photos/a.340132952759840.66803.328315407274928/1058147304291731/?type=3
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396) David Mičulka přeborníkem KP juniorů! 

V sobotu 18. února se v Dalešicích uskutečnil silný rapid turnaj, zařazený do série Grand Prix ČR. 
Zároveň se však jednalo o otevřený Krajský přebor jednotlivců i družstev v rapid šachu. Celkovým 
vítězem mezi 94 šachisty se stal IM Vojtěch Zwardoň (BŠŠ Frýdek-Místek) s 8,5 body z 10 partií před 
FM Josefem Kratochvílem (Lokomotiva Brno, dříve hráč Náměště, 7,5) a IM Neklanem Vyskočilem 

(Duras Brno, 7,5). Nejlepší ženou byla velmistryně WGM Eva Kulovaná (Lokomotiva Brno, dříve TJ 
Náměšť nad Oslavou, 6,5 bodu a 14. místo absolutního pořadí 

Celkové 20. místo a 6 bodů stačilo Davidu Mičulkovi, aby se stal krajským přeborníkem do 20 let pro 
rok 2017, gratulujeme! 

Družstvo TJ Náměšť nad Oslavou hrající v sestavě David Mičulka, Petr Mičulka, Tomáš Košut a Petr 
Halbrštat se umístilo s 22 body na 6. místě KP družstev jen 4 body za vítězným ŠK Gordic Jihlava. 

Konečné výsledky turnaje si můžete prohlédnout zde:  

http://www.chess-results.com/tnr258905.aspx?lan=5&art=1&rd=10&flag=30&wi=821  

(DK) 

397) Hladká výhra v Pelhřimově 
 

V 7. kole KP jsme hráli v Pelhřimově. Již po 3/4 hodině hry jsem otevřel skóre, když soupeř dopustil 
postup centrálního pěšce a hned dalším tahem udělal prohrávající chybu. Následovaly "šachy radosti", 
které jistě použiji v kroužku jako tématickou ukázku ve více směrech: Boj o centrum, postup chameleona 
(izolovaného pěšce), dvojúder, vazba, vývin figur, hrozba, odtažný šach, oběť materiálu, matový útok. 
Soupeř se vzdal v 16. tahu. Brzy mě následovala Zuzana, která udělala radost svým aktivním figurám v 
jen o něco delší miniaturce. Vilém převedl partii do vyrovnané koncovky těžkých figur, ve které se 
soupeři dohodli na remíze. Vojta využil nepřesnosti soupeře v zahájení, po které mu vytvořil izolovaného 
dvojpěšce a v koncovce zaslouženě vyhrál. David dnes nezvolil dobrý plán proti Sämischově variantě v 
královské indické a po zablokování centra se musel smířit s remízou. Vedeme 4:1 a část družstva 
odjíždíme domů, ostatní partie vypadají všechny lepší.  
Po návratu domů přišla od Petra Halbrštata SMS, že všichni 3 vyhráli, takže konečné skóre je 7:1 pro 
Náměšť. Dnes to šlo hodně lehce, budeme se těšit na příští sezonu a souboje v 2. lize!  
Kdo si chce přehrát "šachy radosti", zde je má partie: Petr Mičulka - Petr Miřátský, Pelhřimov 19. 2. 

2017: 1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.c3 d5 4.exd5 Dxd5 5.d4 cxd4 6.cxd4 Jf6 7.Jc3 Dd8 8.d5! Jb4?? (nutné bylo 
jediné Jb8) 9.Da4+ Dd7? 10.Sb5 Jc6 11.dxc6 De6+ 12.Se3 b6 13.Vd1 g6 14.c7+ Sd7 15.Vxd7! Jxd7 
16.Je5 1-0 

Pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 7. kole : 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    
1. TJ Náměšť nad Oslavou  7 7   0   0 21 42 34 

2. Gambit Jihlava B   7 3   1   3 10 29 17 

3. TJ Jiskra Humpolec A  6 3   0   3   9 18½ 10 

4. Spartak Velké Meziříčí  6 2   2   2   8 24 13 

5. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A  6 2   1   3   7 25 16 

6. TJ Žďár nad Sázavou z.s. B  6 2   1   3   7 22½ 14 

7. ŠK Světlá nad Sázavou A  6 2   1   3   7 22   9 

8. TJ Spartak Pelhřimov A  6 2   1   3   7 20½ 11 

9. ŠK Caissa Třebíč B   6 1   1   4   4 20½   9 

 

(MIČ) 

http://www.chess-results.com/tnr258905.aspx?lan=5&art=1&rd=10&flag=30&wi=821
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398) Pátý turnaj Ligy Vysočiny v Humpolci… a něco navíc 
 

Šest bojovníků - Jakub a Matěj Zezulovi, Marek Kijonka, Dominik Houška, Stanislav Pelán a Filip Jaroš 
- hrálo dnes další turnaj Ligy Vysočiny v Humpolci. Podrobné výsledky jsou zde: http://www.chess-

results.com/tnr266567.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

 

Fotek jsem udělal málo (jestli ještě někdo fotil, pošlete mi fotky na mail a rozešlu je), protože jsem se 
snažil zachytit průběh partií kluků (ideální by bylo, kdyby si každý své partie zapisoval, aspoň do doby, 
dokud má více než 5 minut zbývajícího času na svých hodinách). Zapsal jsem zajímavé partie, i když 
občas to bylo kvůli rychlého sledu tahů problematické. Máme cenné materiály pro další zlepšování se. 
Hlavní momenty zapsaných partií jsme většinou probrali hned po nich, ještě se k nim vrátíme v kroužku. 
 

I když se nikdo neumístil mezi prvními třemi ve své věkové kategorii, jsem velmi spokojen s přístupem 
kluků k partiím, bojovností a snahou. Je vidět postupné zlepšování se. Na výsledcích se to projeví 
postupně, důležitější než okamžité výsledky je dlouhodobý zlepšující se vývoj šachového myšlení.  
VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ CHVÁLÍM! 

 

398 před cestou domů… 

Následující obecná pravidla logického myšlení v šachu doporučuji si dobře zapamatovat: 

 

1) (po tahu soupeře): HLEDÁME SOUPEŘOVY HROZBY (co nám chce provést?) 
 

http://www.chess-results.com/tnr266567.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr266567.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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2) (jaký provedeme tah?): TAHY NA VÝBĚR (nehrajeme první tah, který nás napadne, i když se nám 
líbí, hledáme více možných dobrých tahů. Napřed prověřujeme šachy, pak napadení dámy, jestli můžeme 
něco vzít, hledáme, jestli nemáme možnost nějakého dvojúderu, vytvoření hrozby atd... Najdeme aspoň 2-

3 tahy, které by mohly být dobré) 
 

3) (který z tahů na výběr zahrajeme?): CO SOUPEŘ ZAHRAJE NA MŮJ TAH? (Když zahraji 
první tah na výběr, jaký nejlepší tah může soupeř zahrát? Když druhý z mého výběru, co mi na něj 
zahraje? Když třetí... atd.) Je třeba hledat za obě strany nejlepší tahy. Soupeř nezahraje tah, který byste 
si přáli - zahraje takový, který je nejvýhodnější pro něho! 

 
4) Která vzniklá pozice je pro mě nejvýhodnější? Když si odpovím na tuto otázku, pak teprve 
zahraji tah, po kterém vzniká. 
 

Na první pohled tato pravidla vypadají složitě, ale až si ukážeme na konkrétních případech vašich partií, 
co si pod tím představit, časem se toto uvažování stane samozřejmým stejně tak, jako prvňáci nemusejí 
dlouho uvažovat nad tím, kolik je 1 + 1 a vyšší ročníky třeba nad malou násobilkou. 
 

Ujišťuji vás, že takhle uvažují všichni šachisté na všech úrovních, ti silnější a úspěšnější mají jen 
přesnější odhad pozice, delší propočet variant a hlubší znalosti zahájení, strategie, taktiky a koncovek. 
Vhodným tréninkem se tyto znalosti a schopnosti neustále zvyšují. 

(MIČ) 

399) Vít Kratochvíl ovládl turnaj v Koutech 
V hotelu Dlouhé Stráně v Koutech nad Desnou strávilo minulý týden přes 300 šachistů. Stejně jako 
v posledních letech se zde konalo MČR juniorů, MČR mládeže v 8 věkových kategoriích a 
doprovodné openy – FIDE a národní. Ve FIDE Openu hráli 3 hráči náměšťského Áčka.  
Tomáš Košut z TJ Náměšť nad Oslavou získal v devítikolovém turnaji 50% bodů, přitom remizoval 
s mistrem. Umístil se celkově na 24. místě, o něco lépe, než byl nasazen podle ELO. Petr Walek z Caissy 

Třebíč (hostuje za Náměšť) byl po 7. kole na průběžném samostatném 2. místě, ale prohry v posledních 2 
kolech jej srazily pořadím na 8. místo. Víťa Kratochvíl z TJ Náměšť nad Oslavou hrál skvěle, od 4. kola 
byl v samostatném vedení. Za 6 výher a 3 remízy získal 7,5 bodu, což mu stačilo na celkové vítězství ve 
FIDE Openu s bodovým náskokem! Výsledky zde: http://chess-results.com/tnr266719.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&wi=984  

Bleskový turnaj si zahráli Tomáš Košut, který získal 4 body z 11 partií a skončil na 41. místě, Petr Walek 
byl se 7,5 body na výborném 6. místě. 

(MIČ) 

 

399 Vít Kratochvíl vítězí v Koutech 

http://chess-results.com/tnr266719.aspx?lan=5&art=1&turdet=YES&wi=984
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400) Úspěchy mladých šachistů v Třebíči 
Na 6. turnaji ze seriálu Ligy Vysočiny mládeže bojovalo 6 mladých šachistů TJ+DDM Náměšť nad 
Oslavou. 

V turnaji kategorií do 12, 14 a 16 let bojovali mezi 50 účastníky 3 naši mladí šachisté. Ze 7 partií získal 
Dominik Houška 3 body, Matyáš Kuchar 2,5 bodu a Filip Jaroš 1 bod. Podrobné výsledky jsou zde: 
http://www.chess-results.com/tnr271543.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

V turnaji mladších kategorií do 8 a 10 let hráli také 3 náměšťští. Jakub i Matěj Zezulovi získali po 5 
bodech a umístili se na 3. a 6. místě absolutního pořadí turnaje mezi 35 účastníky, Stanislav Pelán získal 
3 body. Podrobné výsledky jsou zde: http://www.chess-

results.com/tnr271544.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

Kuba Zezula byl třetí v kategorii H10 a v celkovém pořadí Ligy Vysočiny mu po 6 z 9 turnajů patří v této 
kategorii průběžné 2. místo. Matěj Zezula kategorii H8 vyhrál a v průběžném pořadí do 8 let je druhý, 
Stanislav Pelán je průběžně čtvrtý. 

(MIČ) 

 
400 Kuba Zezula 3. v kat. H10 

 

 
400 Matěj Zezula 1. v kat. H8 

http://www.chess-results.com/tnr271543.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr271544.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://www.chess-results.com/tnr271544.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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401 Vítězíme v KP a postupujeme do 2. ligy! 

 
V posledním kole KP jsme hráli doma proti Velkému Meziříčí a vzhledem k tomu, že už máme pár kol 
jistý postup a chyběli nám hned 3 hráči z první pětky soupisky, zahrálo si více náhradníků.  
Po bratrské remíze Víti s Pepou dostal brzy nabídku remízy David, který si tak mohl jít domů dodělávat 
práci k maturitě, po hodině hry i já jsem přijal remízu, protože mi prostě v dnešním zápase trochu chyběla 
motivace. Pak se bojovalo ještě dlouho.  
Vilém ve vyrovnané pozici přehlédl kombinaci spojenou s vazbou a prohráváme 1,5 : 2,5. Zuzana získala 
v přechodu do koncovky pěšce, ale věžovku nazahrála přesně a soupeř se vysmekl do remízy. Petr 
Halbrštat stál po zahájení trochu hůře, ve střední hře ztratil pěšce, ale kdyby nepřehlédl v koncovce ztrátu 
figury, mohl doufat v záchranu remízy. Mirek ve střední hře obětoval pěšce. Soupeři se podařilo pěšce 
navíc převést do koncovky, když však byli pěšci jen na jednom křídle 2 proti 1, zdálo se, že po heroickém 
výkonu proti soupeři, který pracuje v Indonésii a 2x za rok se vrací na týden domů, má o 200 bodů vyšší 
ELO než Mirek, udrží remízu. Nakonec ale taky prohra. Tomáš napřed odmítl remízu, později ji odmítl 
soupeř, nakonec se ale oba bojovníci po 5 hodinách hry rozešli stejně smírně. Výsledek zápasu tak dostal 
konečnou podobu 2,5 : 5,5 v náš neprospěch.  
Porážka nic nemění na tom, že jsme vyhráli KP se 7-bodovým náskokem a postupujeme do 2. ligy. Chci 
poděkovat všem spoluhráčům za velmi úspěšnou sezonu a už nyní můžeme plánovat, kolik družstev 
postaví Náměšť na sezonu příští. Ještě naplánujeme rozlučku se sezonou na Penzionu spojenou s 
blicákem dospělých a turnajem mládeže o přeborníka šachového oddílu do 15 let v rapid šachu. 
 

Konečné pořadí Krajského přeboru - Vysočina   po 9. kole : 

Poř. Tým     Záp. +   =   -         Body   Skore   Výher    
1. TJ Náměšť nad Oslavou  8 7   0   1 21 44½ 34 

2. Spartak Velké Meziříčí  8 4   2   2 14 34½ 20 

3. TJ Jiskra Humpolec A  8 4   0   4 12 26½ 15 

4. TJ Jiskra Havlíčkův Brod A 8 3   1   4 10 33½ 20 

5. Gambit Jihlava B   8 3   1   4 10 32 18 

6. TJ Žďár nad Sázavou z.s. B 8 3   1   4 10 30 18 

7. ŠK Světlá nad Sázavou A  8 3   1   4 10 30 12 

8. TJ Spartak Pelhřimov A  8 3   1   4 10 29½ 19 

9. ŠK Caissa Třebíč B   8 2   1   5   7 27½ 14 

(MIČ) 
 

402 Na KP družstev mladších žáků těsně za medailemi 
 
Na letošní KP družstev mladších žáků se přihlásilo rekordních 9 družstev, ale na poslední chvíli se 
Humpolec odhlásila a tak se ve Světlé nad Sázavou sešlo 8 šestičlenných družstev. Hrálo se systémem 
každý s každým tempem 2x20 minut na partii s přídavkem 5 sekund za každý tah. 
V centru Pěšinky byla velice vhodná místnost, kam se vešlo všech 8 družstev, doprovod, rodiče. Vedoucí 
a trenéři měli k dispozici vedlejší místnost, kde někteří se svými svěřenci ještě mezi koly rozebírali partie. 
Některé partie se mi podařilo zapsat a tak máme nějaký materiál k rozboru. Vzhledem k velké zátěži na 
turnaji jsme si tuto možnost ponechali až na doma. 
K průběhu turnaje: Podle průměrného ELO jsme byli nasazeni jako šestí. Po velkých bojích se na prvních 
dvou místech umístila družstva Světlé a Jihlavy, posílená hosty z oddílu jiného kraje, kteří již ze svého 
kraje z KP družstev mladších žáků postoupili na MČR se svým mateřským oddílem. Je otázkou, nakolik 
je to fér vůči ostatním družstvům, neboť tito hosté budou na MČR hrát za svůj postoupivší mateřský oddíl 
a za družstvo postoupivší z kraje Vysočina hrát na MČR nebudou… O 3.–5. místě se rozhodovalo 
v posledním kole nepřímo, neboť družstva Havlíčkova Brodu, Žďáru a Náměště spolu již hráli a každý 
z této trojice měl ze vzájemných zápasů jednu výhru a jednu prohru, vždy v poměru 4:2. Hráči TJ+DDM 
Náměšť nad Oslavou vyhráli v posledním kole „jen“ 4:2. Došlo na rovnost bodů, další kritérium – skóre – 
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měla konkurenční družstva o 0,5 bodu vyšší a tak skončila Náměšť bez medailí na 5. místě. V případě 
výhry v posledním kole jen o chlup vyšší – 4,5 : 1,5 bychom byli podle následujících kritérií třetí my! 
Podrobné výsledky jsou zde: http://chess-results.com/tnr274457.aspx?lan=5&art=0&wi=821.  

Loni jsme se mezi 8 družstvy umístili na 8. místě. Družstvo udělalo za uplynulý rok značný pokrok a 
těsný souboj o 3.-5. místo se smolným koncem je toho důkazem. Jelikož naši hráči se svými ročníky 
narození mohou hrát tuto soutěž i příští rok a konkurentům většinou někteří hráči přecházejí do kategorie 
starších žáků, spolu s očekávaným zlepšením v průběhu následujícího roku očekávám za rok boj o 1. 
místo, zaručující postup na MČR. 
Všechny členy družstva (bez výjimky) chválím za příkladnou bojovnost. Stručně k jednotlivým hráčům: 
Na první šachovnici hrál proti nejlepším hráčům ze všech týmů Jakub Zezula. Bojoval srdnatě a výsledné 
3 body ze 7 partií lze brát za velmi slušný výkon. Kuba se hodně zlepšil a je to vidět na spotřebě času na 
přemýšlení. Na druhé šachovnici uhrál Dominik Houška 4 body ze 7 partií, což je taky velmi slušný 
výkon. Soustředění a zlepšování propočtu je cestou k dalšímu zlepšování úrovně hry. Na 3. šachovnici 
hrál host – povinná dívka – Markéta Šťávová z Moravských Budějovic. Tři body ze 7 partií je také slušný 
výkon. Markétka rozehrává partie pěkně, je třeba postupně vylepšovat propočet variant a koncovky. 
Čtvrtou šachovnici hrál povinný „supermladší žák“ Matěj Zezula. Matěj hraje odvážně, hlavním cílem je 
soupeřův král. Někdy obětuje přespříliš materiálu a zkušenější soupeři se ubrání. V první partii to 
vypadalo na prohru, ale Matěj si „zalezl“ do patového postavení a soupeř to včas neodhalil, takže důležitá 
získaná remíza pomohla k těsné výhře v zápase! Bohužel mu nevyšla poslední 3 kola, i tak 2,5 bodu ze 7 
partií družstvu pomohlo.  
Na 5. a 6. šachovnici se střídala trojice hráčů (vždy hráli dva z nich). Matyáš Kuchar útočil živelně, zisk 3 
bodů z 5 partií byl pro družstvo velkým přínosem, ale když narazil na silnější hráče, posbírali materiál při 
Matyášových nepřipravených útocích a dotáhli partie k výhře. Matyáš potřebuje zlepšovat propočet a tím 
se i jeho hra zpomalí, příliš rychlá a nepromyšlená hra a partie plné zvratů jsou zatím překážkou dalšího 
zlepšování. Snad se jej podaří nastartovat. 
Velmi mile překvapil Marek Kijonka, který začal chodit do kroužku teprve nedávno. Bojoval promyšleně 
a sklízel zaslouženou úrodu. Ze 6 partií získal 6 bodů a byl nejlepším hráčem na 6. šachovnici ze všech 
družstev! Přesvědčil, že může hrát i na vyšší šachovnici. Filip Jaroš taky nehraje dlouho, ze 3 partií dvě 
prohrál a jednu vyhrál kontumačně. Filip má velkou chuť do hry a to je výborným předpokladem pro 
velké zlepšení. 
Celkově jsem s výsledkem spokojen, byť byl jen krůček k medaili. Hra našich svěřenců se hodně 
zlepšuje, věřím, že se úspěchy dostaví! 

(MIČ) 

 
402 TJ+DDM 5. Na KP družstev mladších žáků 

http://chess-results.com/tnr274457.aspx?lan=5&art=0&wi=821
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403 Rekordní účast v Náměšti 
 
Na Zelený čtvrtek se v Náměšti hrál 7. turnaj letošního ročníku Ligy Vysočiny mládeže v šachu. 
Zúčastnil se ho rekordní počet 101 mladých šachistů do 16 let - tolik jich v Náměšti ještě nikdy 
nehrálo! Kromě účastníků z celé Vysočiny přilákaly hodnotné ceny také mladé šachisty z kraje 

Jihomoravského, Pardubického a Středočeského. Hrály se dva turnaje, pro mladší do 10 let a pro 
starší do 16 let, oba švýcarským systémem nasazování, 7 kol tempem hry 2x20 minut na partii. 
Pořadatelský tým v čele s ředitelem DDM Náměšť nad Oslavou Petrem Krátkým a hlavním 
sponzorem firmou Alfin Trading s.r.o. s Janem Zezulou a dalšími spolupracujícími zvládli 
vynikajícím způsobem organizaci turnaje včetně vyhlášení po kategoriích chlapců i dívek do 8, 10, 
12, 14 a 16 let, takže v 15 hodin se účastníci mohli rozjet domů. Sokolovna „praskala ve švech“, 
kapacita parkovacích míst před sokolovnou byla několikanásobně překročena! 
V turnaji mladších do 10 let bojovalo mezi 49 účastníky  pět chlapců z TJ+DDM Náměšť nad Oslavou. 
Na špici se po celý turnaj držel 11. nasazený Jakub Zezula, který pak v posledních 3 kolech dostal za 
soupeře 3 nejvýše nasazené hráče. Dva z nich porazil, až v posledním kole v souboji o 1. místo poprvé 
prohrál a umístil se s 5,5 body na 4. místě v absolutním pořadí a stejně i ve své kategorii H10. Paradoxem 

je, že na špici hrálo více hráčů z jiných krajů a Kuba měl ze 7 soupeřů jen jednoho z našeho krajského 
šachového svazu! Při vynikajícím performance 1349 smolné 4. místo, byť z Vysočiny se před něj dostal 
jen jeden konkurent. Pěkný turnaj sehrál také Matěj Zezula, který získal 4 body, performance 1104 a 
celkové 16. místo, v kategorii H8 byl ovšem smolně čtvrtý, protože stejně jako starší bratr v posledním 
kole prohrál. Marek Kijonka (H10) potvrdil, že nedávný vynikající výsledek ve Světlé nebyl náhodný. 
Získal také 4 body a celkové výborné 18. místo s performance 1113. Mladší bratr Petr Kijonka (H8) 
získal pěkné 3 body, stejně tak Stanislav Pelán (H8). Podrobné výsledky turnaje mladších kategorií jsou 
zde:  

http://chess-results.com/tnr275338.aspx?lan=5&art=1&wi=821 

V turnaji starších do 16 let získávali mezi 52 mladými šachisty ostruhy tři chlapci z TJ+DDM Náměšť 
nad Oslavou. Všichni tři získali po 3 bodech, Mikuláš Vrba (H16) hrál turnaj po delší době. Šachy hrát 
nezapomněl, bojoval uvážlivě, ovšem konkurence hraje častěji a zlepšuje se. Na to, že nyní šachy moc 
nehraje, uhrál Mikuláš slušný výsledek. Dominik Houška (H12) a Matyáš Kuchar (H12) hráli proti 

soupeřům až o 5 let starším jako nejmladší ročník, takže to měli dost těžké.  Dominik již začal déle 
přemýšlet, Matyáš potřebuje taky zpomalit. Podrobné výsledky turnaje starších kategorií jsou zde:  

http://chess-results.com/tnr275342.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

Nikdo z našich osmi hráčů nezískal méně než 3 body, což je výborné. K dalšímu zlepšování všech je 
třeba řešit diagramy (taktický postřeh) a snažit se zlepšovat propočet (tím se i hra zpomalí a vyhneme se 
hrubým chybám)! 

(MIČ) 

 
403 Velikonoční beránek se 101 účastníkem 

http://chess-results.com/tnr275338.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://chess-results.com/tnr275342.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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404 MČR juniorů v rapid šachu 

 
V netradičním termínu prodlouženého velikonočního víkendu se ve Vyškově uskutečnilo MČR juniorů 
v rapid šachu. Náměšť reprezentovali Víťa Kratochvíl a David Mičulka. Přestože jsme vyjeli s velkou 

časovou rezervou, dostali jsme se do problémů. V úseku rekonstruované dálnice s provozem ve čtyřech 
zúžených pruzích v jedné polovině tělesa dálnice se asi 100 metrů před námi stala dopravní nehoda, při 
které dva kamiony v našem směru zcela zatarasily dálnici. Bylo nutno volat pořadatelům a situaci nějak 
řešit. V té době jsme nevěděli, za jak dlouho se nám podaří odtud dostat. Pořadatelé nabídli nalosování 
našich talentů, kteří patřili k favoritům, v 1. kole proti sobě. Rozjet jsme mohli teprve za 2,5 hodiny, 
v době, kdy už se hrálo 1. kolo. Tehdy jsem již mohl zavolat, že bychom mohli dorazit těsně před 
začátkem 2. kola, což se také stalo. MČR se hrálo 9 kol švýcarským systémem s tempem 2x20 minut na 

partii + 5 sekund za tah. 

Oba naši zástupci sehráli velmi slušný turnaj, po jeho celou dobu se drželi na horních šachovnicích. Po 8 
kolech byl Víťa průběžně na 2. místě a David na 5. místě. V posledním kole hráli kluci vedle sebe na 
prvních dvou stolech, a když bylo na ostatních šachovnicích dohráno, obě partie dospěly do dramatických 
rozuzlení, kdy všichni tahali na sekundových bonusech. Obě partie bohužel dopadly pro nás nepříznivě. 
David neudržel pozici a podlehl vítězi turnaje. Po prohře spadl až na 13. místo, přitom již jen v případě 
remízy by skončil šestý. Víťa hrál na výhru dámskou koncovku, ve které mu zřejmě scházelo více času na 
přemýšlení. Při tahání na pětisekundovém bonusu soupeř zachránil remízu věčným šachem a Víťa tak 
skončil na 4. místě bez medaile. V případě dotažení partie do výhry by bral stříbro, a pokud by současně 
David vedle neprohrál, stal by se Víťa mistrem ČR. Tentokrát se k nám šachová bohyně Caissa obrátila 
zády, docela málo chybělo k výraznějšímu úspěchu. Třeba budeme mít v dalších turnajích více 
sportovního štěstí!  
Podrobné výsledky. Foto pořadatelů: sobota a vyhlášení.   

 (MIČ) 
 

405 Liga Vysočiny pro Náměšť úspěšná 

 
Matěj Zezula přeborníkem kraje do 8 let, Jakub Zezula třetí do 10 let 
 
Seriál šachových turnajů pro mládež do 16 let pod názvem Liga Vysočiny 2016-2017 započatý na podzim 
v Jihlavě a pokračující turnaji ve Žďáru, Náměšti, Světlé, Humpolci, Třebíči, Náměšti a Havlíčkově 
Brodě, byl 13. května zakončen 9. turnajem opět v Jihlavě. Součet účastníků všech turnajů převýšil 
tisícovku! 
Některého z 9 turnajů se zúčastnilo celkem 11 mladých šachistů a šachistek z TJ+DDM Náměšť nad 
Oslavou. Turnaje především umožňují zahrát si s mladými šachisty z celého kraje Vysočina, ba v každém 
z turnajů hráli i někteří ze sousedních krajů, a získat tak turnajové zkušenosti, ověřit si své znalosti a 
dovednosti v konfrontaci se soupeři, kteří chtějí také vyhrávat. 
Ze seriálu se z nejlepších 5 výsledků každého hráče vyhodnocovalo i celkové pořadí Krajského přeboru 
v rapid šachu v kategoriích chlapců i dívek do 8, 10, 12, 14 a 16 let. Zástupci TJ+DDM Náměšť se 
v celkovém pořadí KP umístili takto: 
H8: 1. Matěj Zezula, 5. Stanislav Pelán, 23. Petr Kijonka, 27. Tomáš Koubek 

H10: 3. Jakub Zezula, 12. Marek Kijonka 

H12: 12. Dominik Houška, 15. Matyáš Kuchar, 21. Filip Jaroš 

H16: 25. Mikuláš Vrba 

D8: 12. Viktorie Čejková 

Krajskému přeborníku do 8 let Matěji Zezulovi a bronzovému do 10 let Jakubu Zezulovi blahopřejeme, i 
na ostatních je viditelný nárůst šachové úrovně a logického myšlení. Všechny účastníky některého 
z turnajů je třeba pochválit za bojovnost a snahu! V příští sezoně se můžeme těšit na ještě lepší výkony 
jednotlivců a také v soutěžích družstev! 

(MIČ) 

http://chess-results.com/tnr267213.aspx?lan=5&art=1&rd=9&wi=821
https://photos.google.com/share/AF1QipMcuoUiNFG-jyD3aG28u9b_asgEGISd7m6mO1rnjZTHzbr85KjZdfe-4oY37Hv6cQ?key=dUg2WG1sLTdYUmsxLU00TWp6WVBBbkpyVHN3S3JR
https://photos.google.com/share/AF1QipNQzsfpBJGwt_vCkUBSuZXvDs8bC6L9Vfd5ubZj1_shBSpGA39l7KmOQxczzYt5UQ?key=dWJYU0tjcm9iWFZ5WWo4RXVvd0FWTDY1MVREVDhR
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 405 Krajský přeborník H8 Matěj a bronzový H10 Jakub 

 

406 Zástupci Náměště na MČR do 8 let 
 
Ve dnech 13.-14. května 2017 se v hotelu Petr Bezruč pod Lysou horou v Beskydech hrálo 
Mistrovství ČR dětí do 8 let. V kategorii chlapců měla TJ+DDM Náměšť nad Oslavou mezi  98 
účastníky hned 2 zástupce: Matěje Zezulu a Stanislava Pelána. 
V devítikolovém turnaji hraném švýcarským systémem se Staníkovi tentokrát moc nevedlo, získal 2,5 
bodu a 92. místo. I účast na mistrovství  republiky je však zážitkem, příště se povede určitě lépe. Matěj se 
během sezony rozehrál k pěknému výkonu a také v Beskydech bylo vidět, že už se více osmělil. Škoda 
prohry v posledním kole, ale i 4,5 bodu a 48. místo je v republikové konkurenci slušným odrazovým 
můstkem k ještě lepším výsledkům v budoucnu. Účast na MČR si kluci zpestřili koupáním v slaném 
hotelovém bazénu. 

(MIČ) 

 406 Staník a Matěj na MČR H8 
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407 Šachy na Regionální olympiádě 

 

 
407 šachový turnaj na RODM 

 

  

407 šachy na regionální olympiádě 
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408 Předprázdninový turnaj kroužku DDM 
 

Dnes jsme v posledním kroužku DDM v tomto školním roce sehráli tradiční předprázdninový turnaj 
DDM. Na všech jsem viděl, jak se v průběhu roku zlepšili. Stále je co zlepšovat a věřím, že v příštím 
školním roce se posuneme zase o kus dál.  
Zúčastnilo se jen 7 členů kroužku, hráli každý s každým (během turnaje se přehnala bouřka), u dvou 
rovností bodů mezi 1.-2. místem a 4.-5. místem hráli spolu ještě nakonec další partii s opačnými barvami, 
ve kterých se rozhodlo o konečném pořadí:  

1. Kuba 5,5  

2. Dominik 5,5  

3. Matěj 4  
4. Matyáš 2,5  
5. Staník 2,5  
6. Mirek 1  

7. Tomáš 0  
Všichni dostali medaili, diplom a drobnou sladkost. 
 

  
408 mat střelcem! 
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408 Tomáš, Staník, Matyáš, Dominik, Kuba, Matěj a Mirek 

 

 

 

 

 

 

409 Rozlučka se sezónou družstev 
 

Pokud jsem dobře počítal, na letošní rozlučce se sezónou družstev se nás sešlo celkem 32.  
 

Po stručném zhodnocení sezony byla nejlepším žákům předána osvědčení o zisku výkonnostní třídy 
(Dominik Houška 4. VT, Matěj Zezula 4. VT, Marek Kijonka 4. VT, Jakub Zezula 3. VT) - viz stránky 
Šachového svazu ČR http://www.chess.cz/www/ - databáze http://db.chess.cz/clen.php  

 

Pak rozehrálo 8 žáků rapid turnaj o přeborníka šachového oddílu (tabulky s výsledky jsou spolu s 
dnešními fotkami v příloze). Během turnaje bylo podáváno občerstvení, po dohrání základních skupin 
také dort k dnešním 10. narozeninám Marka Kijonky.  
 

Po vyhodnocení turnaje žáků, který přinesl řadu bojovných a zajímavých partií (zvítězil Jakub Zezula), 
byl sehrán otevřený přebor š.o. v bleskové hře. Jelikož žáci hráli časově mnohem náročnější partie, než 
loni, s ubíhajícím časem museli někteří odejít a tak bleskový přebor hrálo jen 5 hráčů (zvítězil Petr 
Walek).  

 

Děkuji všem za účast! Rodiče, kteří jste sledovali zaujetí svých dětí při turnaji, doufám, že se vám akce 
líbila. Děkuji Vám za podporu, kterou svým ratolestem věnujete. Musím říct, že jsem viděl ještě 
kvalitnější partie, než před 9 dny na závěrečném turnaji v kroužku. 

http://www.chess.cz/www/
http://db.chess.cz/clen.php
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409 osvědčení o zisku 4. nebo 3. VT 

 

 
409 napínavý závěr partie D+J : D 
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409 do 15 let 

 

 
409 společné foto 
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410 Přehled činnosti šachistů Náměště 
v období červen 2016 - červen 2017: 
 

1) KP jednotlivců 2016 – 1. Petr Walek (host), 5. David Mičulka (1. místo juniorů do 20 let) 
2) MČR juniorů rapid 2016 – 1. Víťa Kratochvíl – mistr ČR do 18 i 20 let, 4. Petr Walek (host), 

12. David Mičulka (8. v H18) 

3) první turnaj v parku – Pohodička - v září 2016 – 10 účastníků 

4) Účast našich zástupců na MS seniorů – Miroslav Horák 196. v kategorii +65, Petr Mičulka 90. 
místo v kategorii +50 

5) KP blesk – jednotlivci 3. Víťa Kratochvíl, junioři 1. Vít Kratochvíl, 2. David Mičulka, družstvo TJ 
Náměšť (Víťa, David, Tomáš Košut, Petr Mičulka) 2. místo 

6) MČR blesk 2016 (Kongresové centrum Praha) – 21. Vít Kratochvíl 
7) OP škol – kat 1-5 1. ZŠ Komenského Náměšť, kat 6-9 2. ZŠ Komenského Náměšť, kat SŠ 1. SPŠT 

Třebíč (David), 2. OA a HŠ Třebíč (Víťa, Tomáš) – ve všech 3 kategoriích postoupila první 2 dr. 
do KP 

8) Dlouhodobá soutěž KP 8-členných družstev – TJ Náměšť 3 kola před koncem jisté 1. místo a 
postup do 2. ligy! 

9) KP škol – kat 1-5 4. ZŠ Komenského Náměšť (Jakub Zezula 2. na 1. šachovnici, Dominik Houška, 
Matěj Zezula, Marek Kijonka), kat SŠ 2. SPŠT Třebíč (David 1. na 2. šachovnici) – postup na 

MČR škol, 2. OA a HŠ Třebíč (Víťa 1. na 1. šachovnici, Tomáš)  
10) KP rapid – junioři 1. David Mičulka 

11) FIDE Open při MČR mládeže – 1. Vít Kratochvíl 
12) KP 6-členných družstev mladších žáků -  5. Náměšť (půl bodu pomocného hodnocení od 3. místa) 
13) MČR juniorů rapid 2017 – 4. Vít Kratochvíl, 13. David Mičulka 

14) Liga Vysočiny 2016-2017 – v 9 jednotlivých turnajích Stanislav Pelán v H8 1x 1. místo, Matěj 
Zezula 3x 1. místo, 2x 2. místo, 1x 3. místo, Marek Kijonka v H10 1x 3. místo, Jakub Zezula 
v H10 1x 1. místo , 3x 2. místo, 2x 3. místo. V celkovém pořadí seriálu hraného jako KP mládeže 
v rapid šachu v H8 Matěj Zezula krajským přeborníkem, v H10 Jakub Zezula 3. místo 

15) MČR H8 – 48. Matěj Zezula, 92. Stanislav Pelán 

16) Rozlučka se sezonou 8. 6. 2017 – udělení zisku výkonnostních tříd nejlepším žákům: 3. VT Jakub 
Zezula, 4. VT Dominik Houška, 4. VT Matěj Zezula, 4. VT Marek Kijonka, pochvala pro ostatní 
členy kroužku 

Zpracoval dne 7. 6. 2017: Petr Mičulka 

 

411 Šachisté ze SPŠT úspěšní na MČR školních týmů v šachu 

 
Ve dnech 20. – 21. června se ve Zlíně uskutečnilo Mistrovství České republiky středních škol v šachu 
(hrané zároveň s kategoriemi 1. – 5. třída a 6. – 9. třída), na které se Střední průmyslová škola Třebíč 
probojovala z krajského přeboru poprvé v historii školy. V kategorii střední školy hrálo 28 čtyřčlenných 
družstev, z každého kraje dvě nejlepší. 
Naše škola bojovala ve složení: Josef Růžička (TLB4), David Mičulka (TLA4) – touto dobou oba dva tři 
týdny po úspěšném složení maturitní zkoušky, dále Tomáš Zelený (ERS1) a Daniel Bubla (STR1). 

Nehrajícím doprovodem byl pan učitel Klempar. 
Hrálo se v příjemně klimatizovaném velkém sále kongresového centra při Univerzitě Tomáše Bati, takže 
okolní panující vedra jsme vůbec nepocítili. Po celou dobu turnaje byl streamován živý přenos z hracího 
sálu, odkazy zde: 
https://www.youtube.com/watch?v=x_s4BFSpG8I  

https://www.youtube.com/watch?v=47e60Ckg9TA  

Nyní k samotnému průběhu turnaje. Z 28 týmů jsme byli podle průměrů šachového ELA nasazení jako 
17. v pořadí. První den se hrálo 5 z celkového počtu 9 kol. 

https://www.youtube.com/watch?v=x_s4BFSpG8I
https://www.youtube.com/watch?v=47e60Ckg9TA
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V prvním kole jsme narazili na obhájce titulu, Gymnázium Plzeň. Skončilo to prohrou 1:3. Poté 
následovala dlouhá šňůra výher. V druhém kole jsme porazili Gymnázium M. Lercha v Brně v poměru 

2,5:1,5; ve třetím kole jsme vyhráli nad Jiráskovým Gymnáziem Náchod 3:1, poté jsme zvítězili nad 
Gymnáziem Klatovy 3:1 a v posledním utkání toho dne jsme udolali Česko-anglické gymnázium 
v Českých Budějovicích 3:1. V průběžném pořadí nás to vyneslo na páté místo! Psalo se o nás jako o 
jednom z největších překvapení turnaje, čtěte zde: 
http://www.sachzlin.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2023&Itemid=227 . Do druhého 
dne vypadaly naše výhledy velice slibně. 
Další den z rána jsme dostávali samé silné soupeře ze špičky, takže jsme neustále hráli na předních 
šachovnicích na pódiu. Po velkém boji jsme vyhráli nad Gymnáziem Lanškroun 3:1. Zde naše série výher 
skončila, hned v dalším kole jsme prohráli s velice silným družstvem z Gymnázia Uherské Hradiště 
v poměru 0,5:3,5. Poté následovala remíza 2:2 s Gymnáziem tř. kpt. Jaroše v Brně. Zbývalo jen poslední 
kolo, nyní jsme byli na průběžném 6. místě. Dostali jsme toho nejtěžšího soupeře - průběžně vedoucí 
Gymnázium Petra Bezruče z Frýdku – Místku. Prohráli jsme největším možným rozdílem 0:4 a tento 
výsledek (hrálo se olympijským systémem – počítalo se jen skóre) nás odsunul až na konečné 13. místo. 
Kdybychom v posledním utkání prohráli jen 1:3, skončili bychom na 7. místě. Přesto musím naše 
působení zde hodnotit kladně - ze 17. nasazovacího místa jsme se posunuli o čtyři příčky nahoru a 

umístili jsme se tak v první polovině hráčského pole. Ba co víc - pomocné hodnocení jsme měli nejlepší 
ze všech 28 družstev, protože jsme se utkali s kompletní první pětkou konečného pořadí. 
Děkuji všem za účast. 
Podrobné výsledky zde: http://www.chess-results.com/tnr287838.aspx?lan=5  

 

David Mičulka, TLA4 

 

 

 
411 místo konání MČR škol – kongresový sál Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně 

 

http://www.sachzlin.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=2023&Itemid=227
http://www.chess-results.com/tnr287838.aspx?lan=5
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411 atmosféra v kongresovém sále 

 

 
411 SPŠ Třebíč na 1. stole kategorie středních škol – zprava Josef Růžička, David Mičulka a Tomáš 

Zelený, kteří uhráli všechny body (hráč na 4. šachovnici nezískal ani půlku) 

 

412 Druhý ročník turnaje v parku 

V úterý 5. února uspořádal Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Domovem bez zámku - Kavárnou 
Pohodička a místním Šachovým klubem TJ 2. ročník šachového turnaje v parku. 
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Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů všech věkových kategorií. Hrálo se švýcarským systémem na 5 kol, 
tempem 2x15 minut na partii. Všichni si dobře zahráli a zejména se i dobře pobavili. Vítězem se stal 
trenér šachového kroužku a kapitán místního "A" mužstva Petr Mičulka. Vítěz získal lístky na koncert 
Hradišťanu. Všichni ostatní soutěžící si odnesli drobné odměny ve formě sladkostí a propagačních 
předmětů DDM. Druhé místo obsadil Petr Krátký a třetí místo Jiří Škaroupka. V kategorii dětí se na 
prvním místě umístil Václav Motl před Stanislavem Pelánem a Jakubem Zezulou. Děkuji všem za 
příjemně strávené odpoledne a těším se na příští ročník.  

Petr Krátký, DDM 

Dodatek Petra Mičulky: Velmi zajímavé zkušenosti získávali kluci v mezigeneračních partiích. Při 
vyhlašování výsledků našich mladých šachistů to lakonicky komentoval Ing. arch. Motl slovy: "... s tím 
jsem taky prohrál!" 

 

412 Pohodový turnaj v parku 

413 KP mládeže v šachu 

 
Tři mladí náměšťští šachisté se vypravili ve dnech 30. 9. – 1. 10. do Světlé nad Sázavou zahrát si první 
„vážné“ partie v životě. Dosud hráli vždy tempem nanejvýš 15 nebo 20 minut na partii pro každého hráče, 
ve Světlé se hrál Krajský přebor mládeže tempem 40 minut na partii + 30 sekund za tah pro každého 
hráče. Hrály se dva turnaje, všichni naši hráli společný turnaj mladších kategorií do 10 a 12 let. 
V prvním „vážném“ turnaji měli poprvé povinnost zapisovat a za úkol hrát pomalu a pečlivě promýšlet 
své tahy. Ne vše se hned napoprvé podařilo, ale první krůčky v tomto směru již byly učiněny. Na medaile 
to sice nestačilo, ale Jakub Zezula se 4 body, Dominik Houška s 3,5 body i Matěj Zezula se ziskem 2 
bodů ukázali, že nastupují cestu zlepšení. Určitě se budou snažit již na nadcházejícím Mistrovství Moravy 
a Slezska dostat potřebné návyky „do krve“ a bojovat o každý bod! 

(MIČ)  
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414 Nevydařený start náměšťských šachistů do 2. Ligy 

 
Po sezoně 2007-2008 jsme hráli dlouhých 9 sezon v Krajském přeboru, než se podařilo v něm 
zvítězit a postoupit do 2. ligy. Dlouho očekávané 1. kolo se hrálo v domácím prostředí. Zatímco 
základní osmička TJ Náměšť nad Oslavou je s věkovým průměrem 33 let druhá nejmladší v 
soutěži, naši první soupeři z Chotěboře jsou s věkovým průměrem 24 let ti jediní ještě mladší.  
 

Již po 3 hodinách skončila partie Petra Mičulky. Proti Maróczyho výstavbě vymyslel protiúder, ale v 

propočtu několikrát během partie vybral špatně a tak po nevyužití šancí mladý talentovaný soupeř 
zkušeně vše vyměnil do vyhrané pěšcové koncovky, hrál rychle a přitom dobře. Prohráváme 0:1. Jirka 
Škaroupka, který se do Náměště nedávno přistěhoval, několik sezon nehrál. Černými v pohodě vyrovnal, 
ale ve střední hře soupeř objevil díru v propočtu a Jirka stál rázem pod matem. 0:2. Víťa Kratochvíl držel 
celou partii vyrovnanou pozici, ale s nástupem časové tísně vytvořil soupeř tlak, který dotáhl do výhry. 

0:3. Petr Walek hrál také vyrovnanou partii, rovněž se dostal do časové tísně, ve které mírně lepší pozici 
pokazil posledním tahem před časovou kontrolou a okamžitě se musel vzdát. 0:4!!! Šok pro domácí, 
zbývalo bojovat o teoretickou možnost remízy, pokud by se všechny 4 zbývající rozehrané partie podařilo 
vyhrát. Ve všech jsme stáli nadějně.  
 

Těsně po časové kontrole však Tonda Čížek mírně dezorientován nabídl remízu, přitom bylo třeba zeptat 
se napřed kapitána, jaký je stav. Soupeři s radostí přijali, protože bez ohledu na dohrání ostatních partií 
měli výhru zápasu jistou. 0,5:4,5. Vojta Mejzlík stál celou partii lépe díky soupeřově špatnému střelci. V 
koncovce zkusil prorazit, ale nepodařilo se, jen remíza. 1:5. David Mičulka pěkně obětoval pěšce a získal 

lepší pozici, ve správný moment propásl oběť figury s výhrou, pak se pozice srovnala. Kvalitu si vzal v 
nevýhodné relaci, v koncovce bojoval o remízu a když se zdálo, že jí dosáhne, nenašel tah vedoucí k 
remíze a prohrál. 1:6. Pavel Dittrich měl paradoxně z nás všech nejdelší herní pauzu a uhrál nejlepší 
výsledek, zachránil nám čest. Svému mladému soupeři začal ve střední hře sbírat pěšce a na konci časové 
tísně mohl matovat. Zvolil výměnu dam a přechod do koncovky, prodloužil si tak sice partii o 20 tahů, ale 
jako jediný svou partii vyhrál a upravil na konečné skóre 2:6, pro Náměšť kruté. 
 

Nerozehranost se u nás projevila našimi špatnými rozhodnutími v kritických pozicích, většinou při 
nedostatku času (což taky svědčí o nerozehranosti). Výsledek je pro nás hodně krutý a rozhodně 
neodpovídal průběhu zápasu. Vypadal přibližně vyrovnaně, ba nadějně. Chybami hlavně v časových 
tísních jsme se připravili o možnost získat body. Věřím, že náš výkon se bude zlepšovat a snad již v 2. 
kole se popereme o body! 

(MIČ) 
 

415 Zpráva trenéra z MMaS v šachu 2017 
(výprava Náměšť a Moravské Budějovice) 

 

 

 hotel Dlouhé stráně v Koutech nad Desnou 
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Ve dnech 24.-29. 10. 2017 sehráli mladí šachisté z Vysočiny v Jeseníkách Mistrovství Moravy a Slezska 

mládeže v šachu. Mými svěřenci byli mladí šachisté z TJ Náměšť nad Oslavou (Matěj Zezula, Jakub 

Zezula a Dominik Houška) a mladé šachistky z DDM Budík Moravské Budějovice (Helena Šťávová a 
Markéta Šťávová). 

 
zleva Matěj, Jakub, Dominik, Helena a Markéta 

 

Rozebírali jsme spolu sehrané partie a vzhledem k tomu, že partií jejich následujících soupeřů bylo 
vzhledem k mladým kategoriím do 10 a 12 let, ve kterých všech pět svěřenců bojovalo, pomálu, naše 
příprava na partie spočívala především v obecném zlepšování hry, probírali jsme vedení útoku, pěšcové 
koncovky, propočet, jak a nad čím při tahu přemýšlet a posilování psychické odolnosti a bojovnosti. 
Kromě Heleny Šťávové to byl pro všechny ostatní první turnaj vážným tempem 90 minut na partii + 30 
sekund za každý tah pro každého ze soupeřů, takže kromě zapisování partie přibyla další výzva - přimět 
svěřence k tomu, aby nehráli rychle a přidělený dlouhý čas využívali k přemýšlení a zvyšování kvality 
hry. Před turnajem jsme si dali cíl získat 50 % bodů, tedy 4,5 z 9. Jak se to povedlo? 

 

V nejmladší kategorii HD10 (chlapci a dívky hráli společný turnaj, vyhlašování bylo odděleně) jsme 
měli mezi 72 hráči z naší pětice dva zástupce: 

Matěj Zezula 
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Matěj Zezula měl lepší první polovinu turnaje, už samotné zapisování partií a delší čas na přemýšlení 
byly nové skutečnosti, se kterými se musel vyrovnávat. Matěj má úžasný „tah na branku“ – i v materiálně 
prohraných pozicích dokázal běh dění na šachovnici otočit umným splétáním matových sítí. Někdy to 
vyšlo jen díky tomu, že soupeři nebezpečí včas neodhalili. Matěj bude potřebovat zlepšovat vnímání 
pozice a vědomí, že nejde jen tak soupeři obětovat figury a čekat, že protivník neprohlédne hrozící 
matový plán. Cit pro figury a jejich aktivitu má Matěj výborný. Přestože Matěj v posledním kole prohrál 
a se 3,5 body nesplnil 50% cíl, sehrál rozhodně slušný turnaj, který mu dal hodně nových poznatků.  
 

Markéta Šťávová 

Markéta Šťávová měla taky o něco lepší první polovinu, nakonec přes prohru v posledním kole získala 
4,5 bodu a mezi dívkami skončila v kategorii D10 na 6. místě. Jen ve dvou partiích hrála proti dívkám - 
obě sice prohrála, ale proti klukům její aktivní hra slavila úspěch. Markéta hraje klukovské útočné šachy, 
k dalšímu zlepšování potřebuje déle přemýšlet a promýšlet více do hloubky. Výborný výkon! 
 (výsledky kategorie HD10 zde: http://chess-results.com/tnr296693.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984 ) 

 

V kategorii HD12 (chlapci a dívky hráli společný turnaj, vyhlašování bylo odděleně) jsme měli mezi 76 
hráči z naší pětice tři zástupce: 

Helena Šťávová 

Helena Šťávová zahájila turnaj slušně, ale v prostřední části prohrávala a až závěrem dotáhla bodový 
zisk na 3,5. Vzhledem k tomu, že bojovala většinou proti chlapcům, je to velmi slušný výsledek, mezi 
dívkami v kategorii D12 se umístila na 11. místě. Helena hraje velmi rozvážně a již hodně delší čas 
využívá, většinou byly v jejích partiích vidět hodně dlouhé koncovky s mnoha pěšci, strategické myšlení 
má velmi dobré. K dalšímu zlepšování potřebuje přidat dravost a nebojácnost, taktiku a aktivnější hru. 

http://chess-results.com/tnr296693.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984
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Dominik Houška 

Dominik Houška v úvodu prohrával, ale pak se rozehrál a až ke konci turnaje ztratil šanci získat 50% 
bodů. I tak lze získané 4 body hodnotit jako velmi slušné. Dominik většinou doplácel na příliš rychlé 
hraní, při kterém nelze ani najít více nabízejících se tahů, natož propočítat, kam který vede a ještě vybrat 
nejlepší z nich. Dominik má výborný taktický postřeh a lepším využíváním času bude hned poznat 
zvýšení úrovně hry. 
 

Jakub Zezula 

Jakub Zezula se celý turnaj pohyboval okolo 50%, až prohrou v posledním kole skončil se 4 body těsně 
pod. Odehrál také velmi slušný turnaj, ovšem s výkyvy, které jsou u mladých hráčů běžné. Musíme se 
více zaměřit na odhalování hrozeb soupeře a neopakovat stejné chyby. Jakub má vynikající propočet, ale 
dosud jej tolik nevyužíval, protože nehrál moc aktivně. Na Mistrovství přijel s cílem toto zlepšit a hned 
v první partii ukázal, že útočit umí a nátlaková hra by se mohla stát jeho silnou stránkou. Se schopnostmi, 
které v něm dřímou, kontrastuje někdy nedostatek sebevědomí. Víme, co zlepšovat - toť cesta k dalšímu 
výkonnostnímu růstu. 
(výsledky kategorie HD12 zde: http://chess-results.com/tnr296692.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984 ) 

 

Souhrnem lze konstatovat, že 50% bodů získala z naší pětice jen Markétka, ale i výkony všech ostatních 

hodnotím jako velmi nadějné. Cenné zkušenosti z turnaje hraného delším tempem všichni jistě zúročí, 
jakmile budou hrát pomaleji a používat postupů, které jsme se učili. 
Na závěr bych chtěl podotknout, že celá pětice tvořila partu i v mimošachových aktivitách (bowling, 
termály Losiny, hotelový bazén atd.), což je neméně důležité, než šachové výsledky. 

Petr Mičulka, trenér 2. třídy 

 

416 Další ročník Ligy Vysočiny začal, Matěj Zezula bronzový v H10 

 
V sobotu začal v Jihlavě nový ročník Ligy Vysočiny prvním z devíti turnajů. Za 6 měsíců se bude taktéž 
v krajském městě hrát poslední turnaj, kde budou též vyhlášeny celkové výsledky a vítězové kategorií si 
vybojují postup na Mistrovství ČR. Z TJ+DDM Náměšť nad Oslavou se tentokrát zúčastnili 4 mladí 

http://chess-results.com/tnr296692.aspx?lan=5&art=1&rd=9&turdet=YES&wi=984


30 

 

šachisté. Tři z nich se nedávno vrátili s Mistrovství Moravy a Slezska a na jejich hře to bylo znát. Delší 
čas na přemýšlení v Jeseníkách jim hodně prospěl, úroveň hry se viditelně zlepšuje.  
 

V turnaji mladších (do 10 let) bojovali mezi 54 hráči Stanislav Pelán a Matěj Zezula. Staník se už 
v turnajích celkem otrkává, pěkný zisk 4,5 bodu z 9 partií ho jistě povzbudí k dalšímu zlepšování se! 
Matěj začal lépe hospodařit s časem a hned se to projevilo na úrovni hry. Získal výborných 6,5 bodu, 
v celkovém pořadí turnaje se umístil na 4. místě, v kategorii H10 byl třetí a jelikož vítěz H10 je z jiného 
krajského šachového svazu, do Ligy Vysočiny si připíše 35 bodů za 2. místo ve své kategorii.  
 

V turnaji starších (11-16 let) hraném stejně jako druhý turnaj tempem 2x15 minut na partii, hráli mezi 74 
mladými šachisty Jakub Zezula a Dominik Houška. Dominik také začal hrát pomaleji a své plány lépe 
promýšlet. V průběhu turnaje se stále držel kolem poloviny tabulky a konečný výsledek 50% bodů (4,5 
z 9) je velmi dobrý. Stejně tak se zlepšil i Jakub Zezula, který měl vynikající start a po 6 kolech měl na 
kontě 4 body! Z posledních kol získal jen 0,5 bodu, přesto zisk 4,5 bodu v turnaji starších je pro nejmladší 
ročník nečekaným úspěchem. 
 

Sledovali jsme i výborné výkony tří sester Šťávových z Moravských Budějovic. Věkově prostřední 
Markétka, která za Náměšť hostuje v KP družstev mladších žáků, sehrála vynikající turnaj mladších a 
zvítězila v něm před všemi chlapci v absolutním pořadí (a samozřejmě vyhrála též kategorii D10) – z 9 

partií získala 8,5 bodu! Nejstarší ze sester – Helena – která podobně jako Markétka trénovala na 
Mistrovství Moravy a Slezska společně s náměšťskými chlapci, hrála velmi úspěšně v turnaji starších, 
kde získala vynikajících 6 bodů a s tím 2. místo v kategorii D12, avšak z Vysočiny byla mezi dívkami až 
do 16 let nejlepší. Nejmladší ze sester – Lucinka – získala v turnaji mladších výborných 5 bodů a vyhrála 
kategorii H8. 

 

Viděli jsme výborný vstup našich mladých nadějí do nového ročníku. Můžeme se těšit na další pěkné 
výsledky! 
 

Výsledky turnaje mladších (do 10 let) zde: http://chess-results.com/tnr311964.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

Podrobné výsledky turnaje starších (11-16 let) zde: http://chess-results.com/tnr311965.aspx?lan=5&art=1&wi=821  

(MIČ) 

 

417 Druholigisté se postavili na nohy 

 
Náměšťští šachisté nastoupili po nevydařeném prologu 2. ligy k druhému zápasu značně oslabeni a 
před zápasem bylo důvodné obávat se o výsledek. Průběh a výsledek zápasu však překonal 
očekávání a po výhře se můžeme postavit na nohy a nabýt potřebného sebevědomí. Mimochodem, 

náš soupeř z 1. kola vyhrál 6:2 i v druhém kole a průběžně soutěž vede. 

 

Do naší hrací místnosti na Penzionu zavítali šachisté z Vysokého Mýta, kteří v prvním kole 2. ligy 

zvítězili. V sychravém podzimním dnu jsme se s vědomím toho, že nám chybí 1. hráč soupisky, pustili do 
tuhého boje o první ligové body. 
 

Zápas vypadal velmi vyrovnaně, první partie byly dohrány až ve čtvrté hodině hry. Petru Walkovi 
obětoval jeho mistrovský soupeř dva pěšce a dostal se k útoku na královském křídle. Petr se bránil 
houževnatě, nakonec ale aktivita slavila úspěch a průběžně tak prohráváme 0:1. David Mičulka musel 

čelit Stauntonově gambitu, brzy došlo k opačným rošádám a David se dostal k útoku na dámském křídle. 
Ve výborně sehrané partii donutil soupeře složit zbraně ještě před 40. tahem. Tomáš Mrazík získal ve 
střední hře pěšce, pak soupeř překročil ve 40. tahu čas, pozici již měl stejně prohranou. Po první časové 
kontrole vedeme 2:1! 

 

http://chess-results.com/tnr311964.aspx?lan=5&art=1&wi=821
http://chess-results.com/tnr311965.aspx?lan=5&art=1&wi=821
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Vojta Mejzlík hrál pozici se zablokovaným centrem. Jelikož partie nevybočila z mezí rovnováhy, skončila 
v koncovce 2:2 lehkým figurám smírně. Petr Mičulka získal kombinací lepší hru, pak hrál na jistotu, 
získal pěšce, ale dovolil soupeři silného jezdce na opěrném poli. Nakonec vznikla remízová pěšcová 
koncovka, průběžně vedeme 3:2. Petr Halbrštat ztratil ve střední hře pěšce, soupeř ale přešel se špatným 
střelcem do remízové koncovky. Petr si situaci ještě trochu zkomplikoval výměnou krajního pěšce, ale 
remízu udržel a v tuto chvíli jsem už za stavu 3,5:2,5 byl pevně přesvědčen, že výhru nepustíme. 
 

Pavel Dittrich hrál po celou partii v mezích rovnováhy. Když v dámské koncovce odmítl remízu, hledal 
možnosti, jak vyhrát. Nakonec se dámy vyměnily a králové neměli kudy proniknout. Po remíze dostal 
Jirka Škaroupka informaci, že za stavu 4:3 nám stačí remíza. Ten měl dámskou koncovku s pěšcem navíc. 
Vypracoval si plán výhry spočívající v královské procházce kolem šachovnice. Ve chvíli, kdy vyslechl 

průběžný stav, mohl ihned remizovat věčným šachem a družstvo by vyhrálo 4,5:3,5. Byla by ale škoda 
tak pěkně vedenou koncovku dát za remízu, když plán byl vidět až do konce - končil matem nebo 
výměnou dam s jednoduchým postupem pěšce do dámy. Jirka si tak spravil chuť pěknou technickou 
výhrou a potěšil i okolostojící diváky. Celkový stav upravil na 5:3 pro Náměšť. 
 

Zvítězil duch týmu, favority jsme v tomto utkání nebyli. Bojovali jsme sice každý na své šachovnici, ale 
ze zájmu všech hráčů o ostatní partie a samozřejmě hlavně o tu svou byla cítit společná síla. Osm partií 
zápasu mělo dohromady 441 tahů, to je průměrně 55 tahů na jednu. Zápas skončil po 5 ½ hodinách hry. 
Bojujme takhle ve 2. lize i nadále! 

(MIČ) 
 

418 Těsná prohra v Pardubicích 

 
Náměšťští šachisté vyjeli k sehrání zápasu 3. kola 2. ligy do Pardubic opět oslabeni, ze základní 
osmičky nastoupilo jen pět hráčů. Průběh zápasu vypadal dlouho přibližně vyrovnaně, ale domácí 
tým Eurobit nakonec nad Náměští těsně zvítězil. 
 

Již ve třetí hodině hry skončily remízou partie Vojty Mejzlíka, která ve svém průběhu nevybočila 
z rovnováhy, a Tondy Čížka, který stál vzhledem ke slabosti pěšce b7 trochu hůře. Tomáš Mrazík 
černými vyrovnal hry, ale když se snažil z pozice získat více, po přechodu do časové tísně neuhlídal 
nejdelší diagonálu a baterie bílého zajistila domácím vedení 2:1. Davidu Mičulkovi obětoval soupeř 
kvalitu za aktivitu. David promeškal vhodný moment, ve kterém mohl s výměnou dam kvalitu vrátit a 
přejít do vyrovnané pozice, a tlaku soupeřových figur podlehl. Prohráváme již 1:3! 
 

Petr Mičulka čelil ve střední hře aktivitě soupeřovy dvojice střelců. Ve střední hře mu soupeř mohl více 
zatopit, ale nakonec Petr ubránil aspoň remízu. Víťa Kratochvíl sehrál partii výborně, od střední hry stál 
výrazně lépe. Průběh partie mohla zvrátit jedině časová tíseň, do které se oba soupeři brzy dostali. Víťa 
však nástrahy zvládl a výhrou partie snížil na průběžných 2,5:3,5. 
 

Vilém Feldvábl byl při oslabení družstva povolán k těžké partii proti soupeři s ELO o 400 bodů vyšším. 
V průběhu partie stál Vilém hůře, ve střední hře nevyužil soupeř možnost odchytu zatoulané dámy. Vilém 
přešel do věžové koncovky s pěšcem méně a po heroickém výkonu partii proti jednoznačnému favoritovi 
dovedl do remízy. Pak dostal Jirka Škaroupka (opět dohrávající jako poslední) informaci, že za stavu 3:4 

nám remíza jeho partie nestačí. Jirka měl koncovku s věžemi a nestejnopolnými střelci, kterou z mírně 
horší pozice postupně vylepšoval. Bojoval za družstvo, nakonec měl po více než pěti hodinách boje pěšce 
navíc, ale v koncovce nestejných střelců v pozici, která již nešla vyhrát. Po remíze tak Náměšť prohrála 
těsně 3,5:4,5. 

 

Tentokrát oslabený tým přes veškerou snahu na body nedosáhl. V příštím kole přivítá Náměšť v derby 

Caissu Třebíč, která jistě přijede v nejsilnější sestavě. 
 (MIČ) 
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419 Heroický výkon v derby 

 
Náměšťští šachisté nastoupili v 4. kole 2. ligy v derby proti Caisse Pivovar Dalešice (což je sponzor 
třebíčského klubu) v zatím nejslabší sestavě, když jim chyběla celá polovina hráčů základní sestavy. 
Zato hosté nastoupili nejsilnější se třemi mistry. Když shledali sestavu domácích, kteří měli jen na 
jedné šachovnici hráče s vyšším ELO a na sedmi s nižším, počítali s vysokou výhrou a ani ve snu by 
je nenapadlo, že budou ještě rádi za remízu. 
 

Zpočátku se začaly papírové předpoklady naplňovat. Petr Halbrštat již na počátku střední hry ztratil 
figuru a přes veškerou snahu útočit už od svého soupeře s ELO vyšším o 450 bodů žádnou šanci nedostal. 
Pavel Dittrich získal na počátku střední hry mírnou výhodu, pak se hra vyrovnala a skončila remízou 
opakováním tahů. David Mičulka si vypracoval výbornou pozici, zahájil útok po krajnici a mohl zvítězit, 
v kritické pozici si ale nevybral správné braní pěšců a mistr se ubránil. Pak David nesprávně zhodnotil 
vznikající koncovku nestejných střelců a ještě prohrál. Průběžný stav 0,5 : 2,5 vypadá nepříjemně! 
 

Petr Mičulka se postavil třebíčskému soudci, se kterým už sehráli hodně vzájemných partií. Před lety 
dokonce hráli spolu ve stejném družstvu 1. ligu – za Třebíč i za Náměšť. Dobří přátelé spolu sehráli jako 
pokaždé souboj na ostří nože, remízy neznaje. Ve střední hře měl Petr dámu a dvojici střelců, soupeř 
dámu a dvojici jezdců, na každé straně jen 3 pěšci, takže oba králové byli v ohrožení. V napínavé fázi 
partie s nedostatkem času na přemýšlení udělal soupeř snad jedinou chybu v partii, zato rozhodující, tři 
následující přesné tahy vedly k soupeřově kapitulaci. Víťa Kratochvíl musel na počátku střední hry proti 
mistrovi řešit problémy s nevyvinutým dámským křídlem. Nakonec se mu podařilo vyrovnat hry, ale 

dostal se do časové tísně. To byl pokyn pro soupeře, aby obětoval figuru za útok. Kalkulace ale nevyšla, 
Víťa bravurně ubránil hrozby a zůstala mu figura navíc. Zbývalo vyřešit poslední pokus soupeře - 

prosazení krajního pěšce - a rázem je průběžný stav vyrovnán na 2,5 : 2,5! 

 

Po čtyřech hodinách hry se dohrávaly jen 3 partie a jejich průběh dával tušit velké překvapení, neboť dvě 
byly vyrovnané a jednu jsme měli šanci vyhrát. Jirka Škaroupka postavil proti mistrovi pevný Caro-Kann. 

Soupeř si postupně vypracoval výhodu, ale Jirka se dobře bránil a ve věžové koncovce se musel soupeř 
spokojit s remízou. Průběžný stav 3 : 3. Tomáš Mrazík hrál partii výborně a úřadujícího krajského 
přeborníka mužů přehrával. Přešel do dámské koncovky s dvěma pěšci navíc. Tady výhra vůbec není 
snadná, protože kromě plánu výhry je třeba neustále hlídat soupeřovy možnosti na věčný šach. Tomáš 
vedl koncovku dlouho výborně, ale s ubývajícím časem dovolil soupeři zachránit remízu kuriózním 
věčným šachem přes celou šachovnici. Škoda, tady jsme doufali ve výhru. Musíme se s tím smířit - dobré 
je, že energii máme na rozdávání. Za vyrovnaného stavu 3,5 : 3,5 zbývalo dohrát osmou partii. 
 

Vilém Feldvábl je čerstvě počtvrté dědečkem, v tomto radostném stavu byl při oslabení družstva povolán 
k těžké partii proti soupeři s ELO o 300 bodů vyšším, jímž byl kapitán hostů. V průběhu partie nebyl 

vidět mezi soupeři rozdíl ani v šachové výkonnosti, ani ve věku - Vilém hrál jako za mlada. Partie 

nakonec přešla do koncovky střelec proti jezdci se čtyřmi pěšci na každé straně. Přestože se soupeř 
pokoušel neustále o výhru, Vilém postavil neproniknutelnou pevnost a po 86 tazích a 5 ½ hodinách hry 
partii proti jednoznačnému favoritovi dovedl do remízy a stal se tak hrdinou utkání. Domácí tak dosáhli 
neuvěřitelné remízy 4 : 4, přitom nebylo daleko od ještě většího překvapení.  
 

V pátém kole vyjíždí Náměšť do pardubických Polabin, které zatím soutěž vedou beze ztráty bodu. Jestli 
chceme mít šanci na úspěch, musíme nastoupit k poslednímu zápasu v roce 2017 v nejsilnější sestavě. 

 (MIČ) 
 

420 Mikulášský turnaj  Žďár nad Sázavou 
 
Jako každý rok se vždy druhou sobotu v prosinci hraje ve Žďáru nad Sázavou „Mikulášský turnaj“ 
v rapid šachu mládeže do 16 let ze seriálu Ligy Vysočiny. Turnaj pořádaný v pěkných prostorách jídelny 
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Základní školy byl rozdělen, jak je tomu již běžné, do dvou turnajů. Turnaj Starší pro hráče a hráčky do 
16 let a na turnaj Mladší pro hráče a hráčky narozené 2008 a mladší (do 10 let). I přes mrazivé a nepříliš 
vlídné počasí jsme na turnaj do Žďáru nad Sázavou vyrazili ve standardní sestavě pěti hráčů. V turnaji 

mladších hraje Matěj Zezula a Standa Pelán, oba v kategorii H10, a v turnaji starších hrají Jakub Zezula, 
Dominik Houška a Filip Jaroš v kategorii H12. Celkem se zúčastnilo velmi pěkných 144 hráčů a hráček. 
Pořadatelé zde volí trochu odlišný systém, kdy mladší hráči hrají 9 kol na 2x15 minut a hráči starší hrají 7 
kol 2x20 minut na partii. Tento systém je sice pro pořádání komplikovanější, ale má svoji logiku, aby 
hráči starší se již alespoň trochu učili hrát partie delší, a jsou také schopni mnohem lépe využívat delší čas 
na hru a k přemýšlení. 
  

Naším hlavním cílem je, aby se naši hráči snažili jak v kategorii mladších, tak starších, využívat čas co 
nejlépe. Jeli jsme ověřit, zda zkušenosti získané na pětidenním turnaji Mistrovství Moravy a Slezska se 
promítnou i do dalších kol Ligy Vysočiny tak, jak tomu bylo v prvním kole v Jihlavě.  Hned od prvních 
kol bylo vidět, že zkušenosti jsou, a zejména velký posun ve využívání hrací doby k přemýšlení přinesl 
vítězné partie. Matěj Zezula opět nasadil velmi aktivní a bojovný přístup a moc pěknými dlouhými 
partiemi získal v prvních čtyřech kolech čtyři vítězství. Měl našlápnuto opět k zisku medaile jako 

v prvním turnaji. V pátém kole bojoval s  jedním z kandidátů na vítězství. Přes velkou bojovnost se štěstí 
přiklonilo na stranu soupeře. V šestém kole se bohužel odrazilo zklamání po prohrané bitvě z pátého kola 
v soustředění a byla tu hned druhá prohra.  Závěru turnaje se ze tří kol podařilo vybojovat další dvě výhry 
a jednu prohru a s celkovým počtem 6 bodů z 9 kol se v celkovém pořadí mladších umístil na krásném 7. 
místě a v kategorii H10 skončil na nepopulárním 4. místě. Škoda, k zopakování úspěchu z prvního turnaje 
mu na 3. místo stačilo půl bodu. Standa Pelán se také do svých soupeřů zakousl se vší snahou o co 
nejlepší výsledek. Střídavými úspěchy mezi výhrou a prohrou se mu podařilo nakonec v celkovém počtu 
9 kol dosáhnout na 5,5 bodu. Což mu přineslo v celkovém pořadí turnaje mladších 17. místo. Oba kluci 
mají stále co zlepšovat, ale již dnes v mladém věku ukazují, že jsou pěkným příslibem a nadějemi do 
dalších let. 
 

V turnaji starších se nejlépe pral Jakub Zezula. Je to zatím náš nejzkušenější borec a v tomto turnaji se 

ukázalo, že i přesto, že patří k nejmladším v turnaji starších, kam právě letos postoupil, nedává svoji kůži 
lacino a dokáže své starší soupeře velice potrápit a mnohdy i porazit. Tento ročník pro něj je o získávání 
zkušeností se staršími a zkušenějšími bez větších ambic na medaile v turnaji. Jakub však ukázal, že má i 
na velmi silné soupeře a po výhře v prvním kole získal ve druhém kole velmi pěkný skalp hráče s výrazně 
vyšším ELO. Tohoto pěkného počinu si všiml trenér hned po rychlém prostudování výsledků na chess-

result.com a musel nás na to upozornit. My jsme si toho v zápalu boje ani nevšimli. Možná to tak bylo 
dobře.  Snad nevědomost, s jak silným hráčem Jakub hraje ho nevystavovala strachu ze silného soupeře. 
V této partii ukázal, co trenér Petr Mičulka tuší, ale zatím se úplně nedaří - aby to Jakub pravidelně 
prodával a získával více takových pěkných vítězství. Udržet však v tomto rychlém tempu soustředění 
proti starším a zkušenějším hráčům po celou dobu turnaje je ještě složité a tak se dostavily i prohry 
způsobené drobnými chybami. I přes veškerou bojovnost a nasazení se nakonec Jakubovi podařilo ze 7 
kol získat 4 body. To stačilo na 26. místo v celkovém pořadí a 8. místo v kategorii H12. Druhým, také již 
zkušeným hráčem v turnaji starších, je Dominik Houška. I on se pral se svými soupeři velmi statečně a 
prodával své zkušenosti. Ve velmi pěkných partiích získával nové zkušenosti a cenné body. I on se 
v turnaji setkal s hráči velmi silnými, ale zde se bohužel zatím štěstí přiklánělo na stranu zkušenějších 
soupeřů. S hráči stejně nebo méně zkušenými si však vždy dokázal poradit a získat body. Z celkového 
počtu 7 kol získal rovnou polovinu 3,5 bodu. To stačilo celkově na 39. místo z celkového počtu 81 hráčů. 
Je jen otázkou času, kdy začne pravidelně porážet i silnější hráče. Dominik potřebuje najít klid a větší 
vyrovnanost v partiích a bude to hned výsledkově o mnoho lepší. Posledním ze starších je Filip Jaroš. 
Filip je v našem týmu herně nejmladší. Na turnaje s námi jezdí teprve druhým rokem, a tak získává stále 
zkušenosti. Je pro něj velice těžké získat body. Filip naskočil do turnajového koloběhu rovnou do nového 
systému na dva turnaje a tak jako nováček bojuje s hráči, kteří to často hrají od 6 let. Mají tedy před 
Filipem velký náskok. Filip se však nevzdává a i přes zisky malého počtu bodů v jednotlivých turnajích i 
nadále vytrvale a houževnatě jezdí na další a další turnaje. Filip potřebuje získané zkušenosti utřídit a 
přetavit v systém hry a pak se určitě i u něj dostaví bodový zisk. Již nyní Filip dokáže v partii s hráčem 
stejných výkonnostních kvalit body získat.  Tentokrát se podařilo dosáhnout na 1,5 bodu.  
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Naši kluci ukázali, že se stále zlepšují. Je moc pěkné sledovat, jak ve svém věku zapínají mozkové závity 
a hraji tuhle krásnou a na přemýšlení náročnou hru. Je jen škoda, že naše hráčská základna je tak úzká.  
Věřím, že velmi brzy se k pravidelné pětce turnajových hráčů přidají naši nejmladší z kroužku. A vy, co 
máte doma dítko, u kterého myslíte, že by ho šachy bavily nebo je dokonce doma s dědečkem hrají, 
přiveďte je do šachového kroužku. Šachová hra napomáhá rozvíjet dětský mozek a odráží se pozitivně i 
na studiu dětí ve školách. 
 

Závěrem bych Vás všechny chtěl pozvat na třetí turnaj Ligy Vysočiny „ O perníkovou chaloupku“, který 
pořádá náš oddíl DDM a TJ Náměšť nad Oslavou za podpory společnosti Alfin Trading  s. r. o. 6. 1.2018 
od 9:00 v místní sokolovně. Všechny děti do 16 let, které by si chtěly zahrát, jsou vítány. Přihlásit se 
můžete v DDM. 

 

A úplně na závěr bych rád popřál malým i velkým, mladým i zkušeným šachistům a všem Náměšťákům 
krásné Vánoce a šťastný Nový rok a mnoho šachových a osobních úspěchů v novém roce za nás, za oddíl 
šachistů mládeže DDM+TJ Náměšť nad Oslavou. 
 

                                                                                            Jan Zezula 

 

421 Okresní kolo v šachu družstev základních a středních škol 
 

Dne 14. prosince se v DDM v Třebíči konalo okresní kolo škol v šachu čtyřčlenných družstev. Hrálo se 
ve třech kategoriích - mladší 1.-5. třída, starší 6.-9. třída a žáci středních škol.  V kategorii mladších se 
celkem zúčastnilo 6 družstev, stejně tak tomu bylo i v kategorii starších a čtyři družstva byla v kategorii 

středních škol.  Hrálo se tempem 2x15 minut. Kategorie mladších a starších systémem každý s každým a 
kategorie středních škol pro menší počet družstev každý s každým 2 krát.  Z náměšťských škol se 
zúčastnilo jen družstvo mladších žáků ze základní školy Komenského. Na základní školu Komenského 
chodí velmi silné jádro hráčů šachového oddílu TJ+DDM Náměšť. V letošním roce se navíc sešlo, že 3 
hráči jsou v posledním 5. ročníku mladších a jeden ve třetím. Turnaje se zúčastnil Jakub Zezula, Dominik 
Houška a Matěj Zezula a tato trojice tradičních hráčů za šachový oddíl byla doplněna Markem Kijonkou, 
který je také členem TJ+DDM Náměšť. Markovo sportovní srdíčko a hlavně povinnosti k brněnské 
Kometě, za kterou hraje hokej, plus časová náročnost a kolize termínů hokejových a šachových akcí mu 
nedává možnost více trénovat a účastnit se šachových turnajů i za šachový oddíl. Snad se situace 
v budoucnu zlepší a Marek bude více hrát šachy i za oddíl, protože se jedná o velmi slibného a nadějného 
hráče. 
 

Naši hráči vzhledem ke svým zkušenostem a síle soupeřů, kteří většinou šachy hrají krátce a jen při škole, 

kde projekt šachy do škol se teprve rozjíždí, patřili k favoritům. Po zhlédnutí startovní listiny bylo více 
než patrné, že výkonnostní převahu máme na všech čtyřech šachovnicích. Naši hráči se do soupeřů 
zakousli hned od začátku. První kolo bylo provázeno velkou nervozitou z vědomí, že jsou favorité a 
projevilo se to nepříliš pěknou nervózní hrou, ale kluci se postupně uklidnili a soupeře přehráli na všech 
šachovnicích. První kolo skončilo 4:0 pro nás. Po prvním kole kdy se kluci uklidnili a i přes složitost hry, 

kdy čelili neobvyklým a nestandardním tahům soupeře, si vedli spolehlivě a soupeře přehrávali. Po třech 
kolech partií, kdy kluci vše vyhráli a měli skóre 12:0, si dali již za cíl v tomto turnaji neztratit ani bod. 

Cítili, že přeci jen jsou výkonnostně výš a jedině zisk plného počtu 20 bodů by byl adekvátní k jejich 

výkonnosti. Klukům se tento cíl povedl a v turnaji zvítězili s jasným výsledkem dvaceti vyhraných partií 
z dvaceti možných. Kluci tak postoupili z prvního místa do krajského kola, které se uskuteční začátkem 
roku 2018 v Jihlavě. Přemýšleli jsme, zda nepřihlásit kluky do kategorie starších, kde by měli těžší 
soupeře, ale krajské kolo již bude obsazeno silnějšími soupeři, kteří také mají šachové zkušenosti. Bude 
se síla našeho družstva hodit. Pevně věřím, že  se klukům podaří uspět a postoupit i z krajského kola  na 
celostátní kolo. Přejeme jim mnoho štěstí ve hře a věřím, že se na republiku podíváme. 
 

                                                                                                   Jan Zezula 
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421 suverénní vítězové kategorie 1.-5. třída – Matěj, Kuba, Marek a Dominik 

 

422 Překvapení se nekonalo 

 
Náměšťští šachisté vyjeli k 5. kolu 2. ligy do Pardubic na zápas s favoritem, vedoucím celkem 
soutěže, Polabinami C. Družstvo domácích přitom dosud nenastupovalo v nejsilnější sestavě. 
Jelikož se nám podařilo dát dohromady silnou soupisku, doufali jsme, že máme šanci uspět. 
Polabiny však nečekaně nastoupily v dosud nejsilnější sestavě se čtyřmi mistry a více mladými 
talenty a tak již na začáítku bylo jasné, že nás čeká těžký zápas. 
 

Již v zahájení dostal 21-letý Petr Walek nabídku remízy. Vzhledem k tomu, že Petr pokračoval po zápase 
do Prahy na předtermínovou zkoušku na VŠ a chtěl si ještě něco zopakovat, a také tomu, že se svým 20-

letým mistrovským soupeřem již několikrát hrál, takže znal jeho sílu, byla nabídka vyslyšena. Petr 
Mičulka již ve třetím tahu řešil pozici, se kterou se ještě nikdy nesetkal. Devatenáctiletý soupeř zahájil 
Caro-Kannem, aby posléze přešel do Francouzské obrany. Petr začal vymýšlet originální plán, ale soupeř 
jednoduchými tahy získal lepší hru. Poté se dal Petr zlákat k útoku na krále, ale když zjišťoval chyby ve 
svém propočtu, bylo jasné, že se mu partie hrubě nevyvedla. Už dlouho se mu nestalo, aby prohrál již po 
dvou hodinách hry, a to ještě tak, že se v podstatě porazil sám. Prohráváme průběžně 0,5 : 1,5. 
 

Tonda Čížek narazil na dalšího mladíka, patnáctiletého! Rozehráli Grünfeldovu obranu a mladík získal 
převahu. Tondovi se podařilo vyrovnat hry, ale musel ubránit hrozby spojené s nejdelší diagonálou a 
slabou osmou řadou. Po Tondově chybném tahu jezdcem mladý soupeř nezaváhal a po oběti dámy za věž 

se musel Tonda vzdát. Dalšího nebezpečného patnáctiletého soupeře měl Jirka Škaroupka. Mladík přešel 
ve střední hře k útoku na oslabeného krále, obětoval kvalitu, aktivizoval všechny figury a nedal Jirkovi 

šanci na zvrat. Prohráváme už 0,5 : 3,5! 
 

Vojta Mejzlík měl ve střední hře sice materiální převahu pěšce, soupeř to ale vyvažoval aktivitou figur. 
Později Vojta sebral nějaké pěšce na dámském křídle, dal za to kvalitu a s dámou a centralizovaným 
jezdcem proti dámě s věží pak soupeři zamířili k remíze, v té chvíli snad měl Vojta trochu lepší šance, 
pozice ale rozhodně nebyla jednoduchá. Pavel Dittrich získal ze zahájení výhodu, v průběhu střední hry 
ale soupeř vyrovnal hry a partie přešla do věžové koncovky, která nebyla nezajímavá, ale z mezí 
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rovnováhy nevybočila a tak skončila bojovná partie po 47 tazích s holými králi. Stav zápasu je pro nás již 
ztracen – prohráváme 1,5 : 4,5 a své partie dohrávají již jen dva naši nejmladší – 19-letí Víťa a David. 

 

Víťa Kratochvíl hrál na 1. šachovnici s mladým slovenským mistrem. Partie se nesla v duchu pozičního 
manévrování. Soupeř využil toho, že hrál Víťa hodně tahů na minutě a z vyrovnané pozice pomalu 
zvětšoval výhodu. V klíčové pozici nevycházela kombinace, Víťa ztratil pěšce a soupeř již nechyboval. 
David Mičulka získal při přechodu ze zahájení do střední hry znatelnou výhodu, v dalším boji se hry 
vyrovnaly a vznikající koncovka stejnopolných střelců měla v sobě dost jedu, takže bylo třeba dávat 
velký pozor a dobře počítat. Ke konci páté hodiny hry vypadala koncovka pro Davida již dost 
nebezpečně, ale byl to nakonec soupeř, který musel zatáhnout za záchrannou brzdu a zamířit k holým 
králům. Celkový výsledek byl upraven na 2 : 6 v náš neprospěch a David mohl podobně jako Petr vyrazit 
na předtermín na VŠ, jen na opačnou stranu – do Ostravy. 

 

Prohráli jsme zaslouženě, tým soupeře se s touto silou jistě neztratí ani v 1. lize, kam směřuje. Pro 
Náměšť sice znamenal zápas cenné zkušenosti proti silnějším hráčům, ale v následujících šesti kolech už 
budeme muset získávat i zápasové body. Na první 3 týmy průběžné tabulky již nenarazíme, ale žádný ze 
zbývajících šesti soupeřů nám svou kůži neprodá lacino. Od ledna budeme muset nastupovat v plné síle, 

abychom se posunuli výš ze současné 10. příčky. Družstva na 10.-12. místě totiž sestupují do nižších 
soutěží a tomu bychom se rádi vyhnuli. Náměšťští šachisté přejí všem, aby se jim v roce 2018 dařilo 
dosahovat vytýčených cílů! 
  

(MIČ) 
 

423 Vánoční turnaje v kroužcích DDM 
 

 
423 kroužek začátečníků 
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423 kroužek mírně pokročilých 

 

424 Vít Kratochvíl přeborníkem kraje v bleskovém šachu! 

 
Tradičně na Štěpána se ve Žďáru hrál krajský přebor Vysočiny jednotlivců v bleskovém šachu. 

V 56členném startovním poli 17kolového turnaje hraného tempem 2 x 3 minuty na partii + 2 

sekundy za tah hrálo letos velmi úspěšně pět hráčů A-družstva Náměště. 
 

Host Áčka Tomáš Mrazík (z Velkého Meziříčí) hrál se střídavými úspěchy, získal 9 bodů, což stačilo na 
25. místo v pořadí. 
 

Petr Mičulka zahájil výborně a po startu 4/4, resp. 5/6 se držel na špici průběžného pořadí. Po sérii 4 
proher už se zpátky nedostal, zbytek sehrál hodně nevyrovnaně. Přesto mohl výhrou v posledním kole 
skončit na 9. místě. Vyhranou pozici ale pokazil a tak s 9 body spadl až na 20. místo. Jako jeden z mála 
hráčů v sedmnácti partiích nezaznamenal ani jednu remízu.   
 

David Mičulka se v druhé půli turnaje dostal do formy, porazil několik favoritů a 2 kola před koncem se 
dělil o 5. místo. Obě závěrečné partie ale prohrál a tak se musel se ziskem 9,5 bodu spokojit s 15. místem. 
Petr Walek (host z Caissy Třebíč) hrál ve skvělé formě a pokud by neprohrál s dvěma náměšťáky, do 14. 
kola by měl ztrátu jen půl bodu. V závěrečných bojích o medaile urval s 13 body výborné samostatné 2. 
místo! 
 

Nejlépe z náměšťáků i ze všech hráčů si vedl Víťa Kratochvíl, který hrál ve skvělé formě. Za celý turnaj 
ani jednou neprohrál a při 12 výhrách a 5 remízách získal 14,5 bodu a zvítězil s 1,5 bodovým 
náskokem!!! Víťovo performance 2345 je vynikající! 
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Absolutní pořadí: 1. Vít Kratochvíl 14,5, 2. Petr Walek 13, …15. David Mičulka 9,5, 20. Petr Mičulka a 

25. Tomáš Mrazík po 9 … celkem 56 hráčů. 
 

V kategorii juniorů do 20 let bylo pořadí následující: 1. Vít Kratochvíl, 2. David Mičulka (oba TJ Náměšť 
nad Oslavou).  

 

Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr323315.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821.  

(MIČ) 
 

 
424 Absolutní pořadí: 3. Štěpán Seidl, 1. Vít Kratochvíl, 2. Petr Walek 

 

 
424 Junioři do 20 let: 1. Víťa Kratochvíl, 2. David Mičulka 

http://chess-results.com/tnr323315.aspx?lan=5&art=1&fed=CZE&wi=821
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425 Víťa Kratochvíl úspěšný na MČR v bleskovém šachu 

 
Den před koncem roku 2017 se v kongresovém centru v Peraze konalo MČR v bleskovém šachu. 
Turnaje hraného švýcarským systémem na 15 kol tempem 2 x 3 minuty na partii + 2 sekundy za 
tah se mezi 213 účastníky turnaje mužů zúčastnila též pětičlenná výprava z Náměště a okolí. 
Podmínkou účasti bylo společenské oblečení. Česká televize z mistrovství sestříhala speciální 
hodinový pořad pro ČT Sport. 
 

Fantastického výkonu performance 2460 a 16. místa dosáhl Víťa Kratochvíl mistrovským výkonem, když 
porazil i našeho nejmladšího velmistra a v 9. kole měl „na lopatě“ i velmistra Babulu. V případě výhry se 

mohl vyhoupnout do čela průběžného pořadí! Bohužel Víťa ve vyhrané pozici překročil čas, velmistr 
Babula pak po dalších 6 kolech získal bronzovou medaili. Ještě ne dvacetiletý borec z TJ Náměšť nad 
Oslavou ale ukázal, že se před ním musejí mít na pozoru i velmistři. Hezkého 61. místa dosáhl Petr Walek 
z Caissy Třebíč. Petr Mičulka z TJ Náměšť nad Oslavou skončil na 101. místě, jako bonus získal cenu za 
2. místo v řešitelské soutěži. Tomáš Košut z Caissy Třebíč skončil na hezkém 113. místě. Zajímavostí je, 
že v posledním kole porazil Martina Staszka, který je spíše než z šachu známý jako úspěšný hráč pokeru 
(v roce 2011 vyhrál v Las Vegas v přepočtu 98 miliónů Kč). Jediným účastníkem výpravy, který skončil 
hůře, než bylo jeho nasazení, byl Tomáš Mrazík ze Spartaku Velké Meziříčí, ten se umístil na 158. místě.  

(MIČ) 
 

 

 
425 Výprava z Náměště na MČR v bleskovém šachu 
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Víťa Kratochvíl vyhrál nad řádkou favoritů a skončil na fantastickém 16. místě s performance 2460!!! 
Podrobné výsledky zde: http://chess-results.com/tnr321997.aspx?lan=5&art=1&rd=15&fed=CZE&wi=821 

 

 
425 GM Vlastimil Babula – Vít Kratochvíl 
 

 
425 řešitelská soutěž 1. FM František Vrána 2. Petr Mičulka 

http://chess-results.com/tnr321997.aspx?lan=5&art=1&rd=15&fed=CZE&wi=821

