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Moi"avsko.lezst(é župy ťl.'l.Č.š. ve va}ašském t'lezÍřÍěí.

.l:gŤi*.;:i:i:{:4:;.::::;::::i*i:i?;iiiiiiiii:+944;::::;:::::::liiiiiit;
E-|-E.4-y- g- 

- -"-- Ú':{: !: š. - :z onĚŽrÍiru ,U.:I.,č,5,,zaslanóno-vi-.-o'ž..p?nj uvádírae ve st..Jčném oDsa-tIP j {jL-JL- 1y1Í"*i'.áJJpIjii-Ši,ca,ori6iáiliil;řgfiu UJčŠ'bylo voi'lsJ.eoKu omezcvacích nařízení- dne" ar,é. rxa-d"8;"ě. ž#t"u"no. V obdo-oí'kdy éasopis nebude 
"yói-'á-J.t'ilšooě u.u.ij.s. vycávatí oběžníky've k*"e-rých i<romě zpráv' z.úst'řědí uoáá,š|.ic"ě. zachycován or,ganÍsační a šaciro-vý život v žLoáci.r a spotcici.lleňčo"ouezníx brrde rozešÍI.ín všen org.aní-sovaným šac}'o.v.ýrn saružěňiň-á.uučáůšr^,čínovníkůo žup a ústředí. JaignÍ1eto poměry dovolí,oucle. vyoano i9gj;i"rt-ió.:úl.šnďÚ,.tř*';7o, bude ročl;íki944 dopJ.ně". - **}9r=Eir.5i{šÉNř.T.IRŇÁj.rřůpš?ěnH&;J'!" znovu.Že .'iestnutnc.vŠeennv oodnífl}?Eanu;íci-.irinec-spottu]rr:*ísí'í.';p8.;';6; ií;Ě;musí všechny"pag:ikli!Ť9.á|ůíí;i-.iňec župní,hlásit' ústr.eot. .J'ozoťnu-jene znovu vŠecirr.y spg}ky na-tuto povtnnošt.'ii póši"oňi ášoá.uJí"áp.a-j"-p:'cjednaván;eden-neiří;-.ryr-a'!iň"í.Y;.,;l9ě-"ásí"lipĚ,it..ra 

musi]á pro-t1 v1nník5m zak.očiit s-ne;íaisi.příu,,o"",.,,
Schjze tli.onu Ú..l.Č.š.,konaů a""'rŽ.ir. ig44 v Praze' jednala o vý-s].edku sporné oartÍe aoniíš-Š.trr^" ; nlílii!-&;; ; r'l..'iářJ'"ř-ii;ě í9iá.Part1e. irýk.uzírrina 

"a-vÍff; leŤ;"-ňí" ŠAJťARA,kterénru byr. Zaxoven pr12-nín ti.t,u1 m ís t,ra
kva].íf1kacé-''i;;":.il:C'i:;CI;u??]" by1a pr'ojecnávána t,ez Lateiii;st árs:

Z.l.8.á.y-I- - !-Ě:Y:9: !
.r 9aĚŽry1xu Moravs,<os.lezské žapy é.2/44 ze doe 2s.10.}944 dodává&e:gpsq+^yp:z1Kl'ué9'/r\TÍ soiiiĚŽ osm'i-J1errn;.cil nuzsiev-Ě;a;-ř;;*ář';.š:ji-:.-.-Éi;

Y.o..sanostatně pod1e již
:::.:i}. ,,PI .".4'/4+ ze oBe.28.10.}944 dodávánelsoUIEZ osmÍ.lerrnýcil nužstev bude provešena v š'
1-YY!Ť{"| proposÍc. . x.bodu 3.lH1áŠení novjichv.U. sanostalné ood].e jiŽ vydaných propos1c. . K bodu 3.lftlásení novčlenů provádě jt,e. dále !rostl.eonict,v?m 'ie.příh1áštqynovýchě1enů'i1žb..l1voost,ou."*F*lsffiiá.:::::::gříhrášEy..9ových ělenů-jíž.b;ly post,cu!ár1v žu;ě k provedení regÍstrace.

iiEliÍ{ ťl1i"Ť.}:5.l""*Íi"Í,]:..^i: ;.xil"::Í:i *"::: iášíáii.ňBiTi.PiÍ:ladníku-župy (Josef giit.t|gnn!1oer,itt.o'.záň';l' ;;ďí.liř'i.eoíi'ig" "lgii
3 !9 l9p1'ov9í poukázkou nebo'složeárcoúipbtuo tat,o-zá íiňio.řEereň :iž..,3 !o p99!.ov9í poukázkou nebo s1ožeároú,rrokud tato zaoyjá né $teryn stiruŽením ;ředána. - K či: 5.! podrobn iiž

KT.q,Lu.j.l.!ě ít,erýn' šdruženírn předána.
ť-IK{cÍ ČlE}Tú našich sdružení uve

č]..5'r Podrobné i

vŠem sd.užeilím věas,t.j.ješiě přeo zalrájentň šóůiĚzá.-p.J í.utlénÍ me-ziklubcvé soutěže nút,nó.[eoy uěirrlti v-jji-'i.g z uJianóuá"i $.ió.ň.ÁcířloĚÁPj"Ť' 1':o - :- povirrnos."i ;.réatiaá?ii číÉrnsi<Ícg pnox.úÁ št,ařa,,ý"r' hráěú.-"K-'$r-L.i v'9 9vé9 vlast?írr zájmu dodržujt.e ustanoÚěiit t'oiroió JrantupreEne a. vcas l ZpTgvJ o cinnosti vŠak stgéí zasíIatÍ jen jednatelí Švo'
!t9ry..oqk Župě zaŠle souhrnnou zprávu o c írrnos t,1 vsecĚ naš1cir sdruženÍl
.PJgl.qlle zpravy o veskeré činnosti sQružení v Š'v.9...přínášíne vždy veV.IsT:íIKUl a,to h]avně-v odstavcí zpn{'w ze soeÚžĚŇÍ-šiv.ó.i-zaleží"t,edyna funkcionářícřJ s.tružení,zda svou póvíru.osi-.nuš6o-piňiii.iat,aoy tágo.i{g.t. gě:gíku podávala.lpirý a pry:n'úry_íur;; ;-čňás-'i.i"i šivlo.--"vgs-
INIK 5.V.o. dostávají jak funkcio-náři lt{oravs.koslezsicé župy. t,a* i U..'.c.s. v ?taze. - 6l].dj'::g--&- sami již nětoríuáiJ-;uňó"ia.iřá"fiořáiinuťnost přesného-1ň'ěEí-ťětIEó--,.l.st,qnořeníT-ř-;j;;";"Bř6"páře"t,i n*sr
:3::":Í.,:Íg31^i:1:a.?Í9amá il;;".i#;;;ě..Ji,';!,;Ííi.'!;ilř 5H}uzer,i,acy.-;. - ,. :;?:-::*--. .::?-...JJtuvLr \.:.\ra dall€ U.ulo VIlJ'liy -.nas ].cn Boruze"lil-'aoyvseo zgleŽltostem.tohot9 druii,J věnova11 trvale zÚýšenou pozornost, víztéŽ výnatek z obéžní$a_Ú'JJČ.š.'Č1.IrI . ! - i( Ěi..ii.: výš:,eoe* $(I,3stGI.
:9g..ry "-ry]IT.. : 

j: 19 Ú'.I. č. š. v Brně' by 1. j Íž-pffi6ffiru'}érájne n úě_řilšl.
Župě! . { č1. 12.. Po oslfiAvs-
zastaveno í wďávEní ofioiální

iro orgánu Ú..r. č. Š.- éasop. " šÁcrr. l vtsr'íx-s .řlól...i 
"Jt.t"á"*n"nr .jedin ýn6schovyB organem'který.zprostředkuje pravide]né zĎravoda.ištvÍ' o ěÍnnoštineJcn v-nasem okrsKu'ale i v Morcvskoslezské ž9pě. ýýs bóx.y z mezÍklubo-vé soutěže mužstev búdou podle možností uveřejňivá.rrf tež v"dánniň_iišru.



o v'lsrrE.Íic š.v.o. s přílohou pneicrerř šAcx v š.v.o.oyr docateěně
^llrojeven tak rnÍlnořáoný zájet,že ně i<terý-rrr sdruženín nenohl jíž cýti dc-
dán piný počet výtísirů dodat,ečně objednarrýclr. Daešní čís1o r'ozesíiáore
všeď ooiuž,ením v ton,i počtu výt,isků' jak.nárr je j naposled oznámí1a.Vzhle-
dem k áspor;ným opatřeníryr vŠak jiŽ nenůžeine pří1íŠ zvyšova+.Í ce1kový rrá-
ki3ů \.čSTN-I Ků a prosírr,e proto 

'aby. 
nám všechna sdružení znovu oznámÍla

koneči..ý počet ocběrate1ů.Dodatečaé objednávky buderne pak vyřizovati jen
ve velmí ofiezetlém rozsahu.

iiR-q'cÍ ňÁ! rrreziklubové soutěže nužstev š'ť.o.: Zrněněné všeobecné
porrěry sÍ vynut,íiy úpravu některých ustanovení dosud platného :rŤácího
řááu. v;''dané}ro }ícravs kos lezs ko u župou. Pro přehlednost vydává&e však
1i.'.. .-',;:í Íld.r+-erý olatí zatín .ien pro IJ.ročník mezikiubové sou;ěže
rr,užétev š.v.o.,a ro-ze-sílárte jej všerr šdbuženíÍn'a t,o pro i<ažď'é přihlaÍe-
né nužstvo po jecnom Výtísku pro .:otřebu kapítána nužstva a jehc zástt.r.
pce. r. 7i;'nu |laflkéno pr'trbě hu sorrtěže je nutno'aby všechna ustanoveiiÍ
^b:lla ůodržovála přesnř-a bez výhrad'1 t<ayz ;soú m]lsty pří1iě přísaá. o-
čékávále však'že-si soujleři. vyjdou ňavaájem-vstříc v případeeh,kdy.'.,..,cd.
nou :nělou ter'mínu bude lze zmírniti svízelné dopravnÍ podmin](y a důs-
1edxv uracovirího nasazen1. Sout.ěž ná býtí nejen dokonalou pÍolagaci !5a-
chu ňa.Va1ašsku,a1e i ukáikou ukázněnošti irráěů 1 funkcionářů a .orotoj" 

""iné' aby býla vedena zceja v duciru přátě]skémí - JelÍi<ož vydaný.
5rací řád nernůže obsahovatí' jak postupovat1 ve v s e c r'r nepreov1oa-
n:Ích pirípadech'vjirražuje sí výbor Š.V.o. právo řešitÍ tyto přÍpady'zpi;*
sóuené tt.vvŠší iroóí'' podle svého uváŽ ení. sdružení jsou pov 1nn9 rozhoonu-
li-řyň""ů"šó-póá"ouiii;právo óauoúti Je-k výooru-žopy.však ptatí i pro
tvto- oÍíoadv. - Jako dodatek k nracínu řádu se zatíl:r vydává toto usta-'
nóventliiiři- leteckérn pop]achu se bra i}ured přeruší a zápÍsy partií ode-
vzcJají hráěi kapi.tánůn švých rruŽstev. Pečet'ění t,ahs odpadá. Hraje-Ii_se '

však-pocie iro,Jiň,označí sé spctřebovaný čaq hráčú .lo zápisů partíe.' Po
skoněení 1eteckého pop'iapitu se partie Ciohravají z po€tavenl'v neBz '9y..}přerušerry. lÍení-lí však již moŽno pro pox:očilou dobu nebo jine.pr1c}ny
i zápase- pokračovail. d ohóonou se kapitáni muástev na rnLístě o zpiisobu a
termtnu dóhrání zapaóu a sepíší o tóm p:.otoko1,kierý spolu se záanarly
oár*"ÍÍ h:.áěů obou sl'.ran zašie kapitán domácíiro nuŽstva do 48 hociln vjl-
ňó"ú Š.Ý"o. Neťlojde-)1 k dohociě ó dorrrávání,postupuje se srejným iPůcc-
berr" o termínu a-:.oůsobu ciol:rávání rozhodne pak výbor s.Y.o. 

'KterJj 
ifco-

le okolnos tí t:rc í Egň odeirr',ání novébo zápas u nebo dohrání nesxonč enyc;l .

cart.ií.'' - |'Výbor Š.v'o" ná právo nařídÍti sehrání zápasu Ť.-v j jÍrem nt::}

iě,rrež tam bq| yáp?s.vyJ.osováí,u<áže-li se ioho naleývá 1rotí'aba (na;ro*
sto névyhovující vtrakové spojení).'l

šo SIí \trI'lc' KARI,olrIcE poda1 výboru š.v.o.zásost,aby byl od úÓ:s.":
v ].;1,c;iiÍ n:eziit1ubové soutěŽí osvobozen" Vzirledem k závgžqýlr důvotlům by-
io jeho žádosti vyhověno"

FoZLcsov{.NÍ mezlklubové soutěže nbžstev spolu s listínamí člerrů
n jžstev á iia1éí pok}'ny k soutěž i uvádíme v samóstát.'né čas ci. c]neŠrr-l;ro
;ĚšTňÍr':u; ň""i""-"řei'ínuzst,ev T1.t"řídy a disposice pro r.utká.:í !l1;
ů:'"".áířů* sdJleny ávráti,"i* ooázní*eř: ze cně 28.ii:1944'ó.j.I5o/44.

1-l-i.{-Y-i- -39 -.q-'! -!-g-a-g.5-Í- -Ě :Y:9::
v Ttai\TÁ.II o PĚJiBc? !5lTÍ]'.'A se sxoněi\.předcěžrré skui:iny s 'tíntov.ýsledkenr: Skupina f'): .L. DRď' '3 a půI bodu (ze 4 partiÍ); 2.H}té.lr,K 3l

3-.nuic ?l a.'-t.T6Tfi:řiT,z2 Í!is"Konečn--1 .e. Juř1cá pro neínoc vystoupil' -
$lru!" B)i I.S\.'BČINA .L a. L/2 (5);2.3ol'ÁK 3 a L/2; J.Trra{iec 3i HÍuška 2;
'B'a:.ď.*Eeck:7 a SioyáČ-.k pc i b;- skup.c):1.tng.Z/íJvlEčrÍx s (5);a"r:rg"
vrec:o]" 3' 3".tíozá* 3; 4.K-.uiiart 3;5'JďďťáÍ 1; ó.l.aculí!.9 b.": $:cue.=:..-..
1.ŠÍ0DŤ 3(3); g.I.E;;ZEL 9; 3.!{elicl:ar 1;'4'Erbei: e' QavlÍk a slgle;( .J).s-
touoili. - Skup. E): t.i.Lť:Ko1.{ 4 (5); u.sRq]{EK AloÍs (3);s.Tng.smok :,;
4.ši.a;:rei: vGa*.-5i-š;Joroň e; 6.Lípoúslrý o.Kocřivík vystoupíl a byl na-
.lri',:lže; Lipovs}q;rm. - Výs1e,Jlry pfedběŽných skupÍn dopadly-celkep.poaile. o-
čel(á.Jal}í. niiekvapila .'ien s].:bá form: o.lfováka' jĚdnoho z Íavorit,ú cěleno
uu.'nr;e.,1'.erví lvr vitézové předb{Ž:rých slgpíň postoup1li do final-ové
slr'uniiv.rrzvané ť.jn].IiJ o 'pň:lor rlĚs.rí vs:rÍiía.ťa" jiď losen byio -:'rřioě-
renó tóío pořadí : ]..DRoZD,,2.šŤoDT, :J.S'EČTNÁ, 4!vť$ri'á5T!' s.l'EKcT+'.q.
iňilzÍl-:rČr,Ťi'-Ť.sóp'íXl--ě.HjTÁtĚK;-ÓlÍns.'ňEčŤolÍi rg.Šn{MsÍ nr.- z da1šJrn
cř3ii"--i'yeé.i.':reá5ě':ných sxLrpin.byI uřvořen Húv}ú TSRMJ rovíiěž o i.



/

hráčícn. Pořadí .?Ji-"_lrylosová.rrí: l.gozÁK' 2..i3I'š:(A' 3.Dtr .7-ií;..:iřč.]i*,";.1U.1;l;:;?dl.,':], t.r.i,,.,Ec' 9.;]r\fi.\Rr.'Ťt5:#;:?;::r.!aŮ' r - V oocu "llffi'ÍSi.": ff;jÍ'""tiln"j;n'"lf#;ffÍ"tiili;j;'ů:"-
!:šil?!r"ilůnii.il.;o. - Z obsánieno zap]-su o vyoorove schůzi ze drre
9:i}:i?:i^:yj ímáme !-spo1e1 e ít,a t-.ioňuto dr.í rQz ( i) 

-e 
rě'',.i., " toho-ssreg's trovanycf!. iné,Zaaeč:rí:<cv i svéřena fwrxce oópi"óvái"ie Prakt;s.

Do I.TLIRn:.'{JE o PňEtsot Rcjl:c.{c..-i '.'ři:'riaJení .rrác1 oyli rozlosová-ni 'lc 3 lředběžnÍch skupin p9 o iřařicn (v zavorcq uvedena x].ubovnípi'ís iusaost) : s.<irp.A) . i.;riŤ:"1'".ži"il ) " l:ňošóřř ?vG;,iii""l r.so-Li.SKJ (bez <1.n.1?.s..l.+.rqttuoliš-.:-;j,s;cssiřňč'ilij.Í.á]4EA.]DA z.
1c;r^t-š.,9".;Í'}r iil"19r--'1-n.l- 9,.š.ě:i říiá")":.š?;e:"BŤ;,i]l,b:rr ra.lE.slo-/A.{ L|.(v.J 3.]fo=ci{ +.(.'{ÚT á.vi".Ít.-. o"r:l3<s_i.róóór'r-tj.rňiss9.Ť..Á!:EC (ysici.}ni- Požncv). ; s<úp. c,i: :..]il'fJc;{ E.(P.l 2.SoL,iNi{í o.
-!?9l].,?:{.)Í( +.Jopi{'.s"l.;:Ír'-o--:i"i:tió:r ř' z".-ra;eB.i".jí"í"i R'oŽnov)B.:iiALl'ICll( ('cez) 9.
v e sk rp Íně 

" 
; ;'" :šuia T"{;" i ;;;i!l3 i" ;'1.j'a^{?. !fio;" 

oÍoxil..Í"ši;:
1eč:lě ÉoIce-k'J3hí'( 

" r'i".ú.ň_Ě.
. V turnají-o přebor,št t's .*tlšŤ...r,.<c..ri by]a ut,voiern da1Ší .:redběž-

11 !"*|]19:-^C"iÍ:T,.u přeboru zúcastní ja it) i''aěl-v sěštt 
"lopinaó"po ij nŤaČícn. Kro;že5 ma' n7ní regÍstIova.no cel<em 59 é1enú. i:,adŽe .je o.

=c!t 
na, vedorcím místě poctem regIst:'ovan7cn rrráó j!-: Ivá.í"áĚii.á.E."-19.14 přÍpravij..sirnuIta:raí proouici mist,rá j. ""ol-,iiso,š'pojě"oo s teo-retickou:řednásxou'

. Št< rs ÚstÍ u Vsetí;ra uspořádal dne ]2.1']..ig44 sinuliánku E.KC'S-6LERA ze Vsetína.;.t9T9 se zú3astniio_íg nlačů..VJ'sledek i +15' -3(;i;ávka';Jruš'la a,Zajíe 
"* s.).-Př]piáui;" rovaěž iiňúii.i"iu xo.polt,yse.

Z r=iC}iŤLo^ "::'ii::il'ye .'/i5l::t,icích cine 4"1:.19+r' j ejíž výsle-'l-ex (+19,.6,-f) ;srne ;r1nesJ-r .1iŽ'v ninr.em císie,o::rar'.r,jěme dodateč-
qŤ ť:Í::^::-c'"{::-'-T?e u: v,.'rri:--.á..lu'cH-ri';í-; š;šjň;říšu,'"*i"nu.-
.l] iSr']ie-!"i š;š:i'řs;if'.;,5l.:i"!Í.ť:j"í. z Jo SK 7íganlÍce á l'iizera

"ěrnišoíál 
j"šiE' ri,'Ít r].. " šóšiT;;";;"3%;3ř"3T * $3Íá?,;"!1f.T'1

šo sK VALtšs.,.í s;mrA VsslÍtl,se utk31 ve dvou přat,e jsxýcřr zápa;'
::c9 se.šachovým xrouž.tem ver,.:^]sd .t.c.osour: se st,iísař;lnlie"t,i* . u
!lY"T 7aPa9e'nranén o're 29.Io..:.944 ve ValaŠ.<rooo':xácď eoáielir vri.y:T.!:'t-l:-sestavy v,pgmě.ru 1 ; 5 (vylrrá1 ]llJvaneóex).žairo-ů-i-oa-
I " ;];Ž' : -Tis i " 

ffi 
'.13" 

iJ{i' áff ! ;.' }; ;'Í"t'á J Í.Ť í'.J" 3;''*s' j í-*" éi'uáé Va]-'Kiobouk): nhačko a -šrane< Vr.".}; Tuniá o'' .-šuie:.r," rrziTrlica e - Šráne* r.r..r'-rč;t,;3;'.i:.ói:';".l; 
'{áÉ ' 

].šň"t,aaa olVilíme< e - stcoú1ka :,. - síz-.see L:.y.zaPas rra 10 prknecn oj/I sestran:j Š".J.Va1.di.dodat,ečrě .'dřeo..::.:.-" - j'l t,il'.eaj Í b p."óár je stavstá1e nevyjas]ěn.pro nestejný poeJ.,sěi'rarých pariií. zatíB vet.e J.!v1čÍp 18 b.(z 2+ pa::.-ií)!_:rus,reaqií. eoti éZ,,tšJ-óriř".iz 'tz 7ígl|99:''ji {ý 16 . 
(2l) .s,le'tana ii-l/z (2i) .,:.:arei i+ápui, tňi),,:"g"'' L4 L/2(24)'Chovaneéek 13 +/? (.az),šránrei Ál.l ji itá.ÍGl'šiáJ*.ř:'. tI t/ž

!i!)1Jvořáx vl. 12 I/.? !?) '9votrírJá'"]1 iió;)sí.áíl'L*io"(fuÉili:ío .] ?o m ;1Y'. .ir t' i l ^-;:'i.;"'Jái*3nLljíffi'i'3?.fr* " - Připravuj e š c r Íar:ltáarca 
.ně 

které-
šn.s| $usjpPEčI us.cořáda]. v neděli dne 12"11..1944.menší simullan.nl .):.núu.l(c1 ná'hodÓu v i{"rs Lopeéích př ítom:.ér( nis''Ia .j' .+ot1Ťs3. JŤo tiněmuž nastou:ifi ]uaéi,xteÍ.í sé ooěiá'i'j. }.+ xva:.ii..zá^caou ;Hií. š;.s r ioj--o;. il' i s tr .'o lt''é,'š;;bc p". čiá "iji.i'žr'.,i Triá.ši8 i""+.po . -?ápas g šoSK P.lznov. se ne.tona 

--, 
p.oaě vadž RoŽncv se.J< něnu nemohl vÓasd os ta vití víeou aájrle zorě něn éhó^ j ízonilro . řád u.

ar,' t -r:,-rwl ž:,rÍ .z (. ^.|u*!*J -!J.!!v;Jl z, rPAS o zaraze::i jc 1T 'třídy mezi.Šo }]5 HLrsto!tsfd aJc s,< .r..,]l'cV) p.rvcdně sta:rov3ný na ]-::1 .].].. a 19'11.,še nemohl v těcirtotel"ní:recit us.{'uLeclíti. ?roto ó;r1 ode'r:'an lne 26. ií.t!4i .jeunokďově,a ťo rra ne u-'ra].ním ro.:ís tě ye.v4l1šsKém l.;ezířící. zvítězil Š^ s:. BoŽ-
:\_oV poměren 5 : 3 bodúm,čímŽ si v i bo.joval úÓast V letoSnín roéníxu
s cu.r,ěže ve TI . tříJě Š.v.c. - Jeduó u*ive v;s ieJky (.orvní hr.c ilusto-;eé};.ŠínÍček o - }íaKuch F. 'l; Kaluse< e ] rrieš ;'] Fovysi]. .l--- Do-biás e; Iadruch Q - K}hůir 1;. Kaiser 1 * jvla]éř.or ťlešei<-'n. 1--.Ťobo-.
]-a e; jloIá.i €. R.'bín t; los;lísíl e _ Jax-íK J. 1.



LI'3]'i]ÍA KLu3oV\IÍcH -,:tiL,ALJ,

1i;.a.iící.íi v I].joč:.íiíu mezir}ubove soutěžě o;aicien.j-rctr aužslev Šecio.
.uÍ....-1_'.'lr":'š:'é::o o.-lSK.] l'ior.s1.Župy,ruanélro v roee J-944/45 ve tříóě IÍ.
Pořací mužs.]e.l c
lra scilůzi výDotu

r u h é tří.j- 1. o.lle v.ilco ování 
' 
ii;e. e oylo provedeno

Š.'J.a. .li1e 2].ii*opaJu ].94+ :

]. Ša:,.. cool 5-{ ./t!lÁš.ů;.|:''J.{
2. $ac..cvj "iro.rŽek }l.s! Ú5tÍ
3. Šaclrovř odoor SK RoŽ'.c:.I
4. Šacnov} odbo:' j( PoLi.''á

t 9. šach.lrroužex i:. $.''.ošŤ.íu<ovlt

; : #;nÍ i1:s".'Jfis..H!$ió+
8. Šacaový s.:oleic VSE.xI:lŤ

I' šoSK V.{L.SP{I::.,!: I]. Šj!.s ÚstÍ e vs:
]". ŠE;.JK V]adislav l. :Ío:'iAí Josef
2. ol.'':v]' v]ástinii 2. Ío.{].:.!''.'E{ Jírí
s. š:;íi;ts:< lio:s ' '.]. sýlČI]'A ]JelcÍia:rd

;.4. s./:ČilrA ;cseť 4. '/F.'ri-.A fluard
.' 5. S,IODúI,KA Jan 5. FJ*čtvKA. Jan
á. slmTe.'l oldřícjr 6. ŠIx!{B{ ]iiloŠ
7. .1cLÍ .|i,nJěiín 7. :(C.ťLIK Jan
:. ňsi:{Je.i c-.io 8. I1Tq)Š'iil stÁnisiav
s,. vIKIos.Ir: Gustav 9. JU)ÍK FranliŠeK

ró. pócrre'rsď g'lois 10. EíUŠKA M1toé
].i. .'aR5š Vcitěcir tt. $a.t3r .loseť
m. D'/oň.{'< .]áros]av ']2. ZA;:ČEK 3o11uni1
13. c.jov.|}BČEK Jan ]Í|. iťÁTEK Gustav
14. ::AGE}T Jaromír 14. Z.'TÍČ]K Kgrel
15. Č.'JE:{ KaÍel . l,5. !Íol.,lltsjc Jan
16. },:ISÁREK }"{il.ko '15. \'ÁLr3l]il Bobuslav
1?. DvoÉiÍK VlaJimír 1?. Fo]T Pavel

'la. iĚÍŽ '-rosef 18. .€+Ic3.:ViL :.raa..iá.
19. JolEžiI, 'j-lém L9. ."'AŠE{F' Jiří
2o. CRÍIA F:.an.5íjek ao. lRúcaK Leo
Ka:r.: olfV..r' V1ast.Ímit, $a',.; DlDÍ;i Pra:...j'sek'
vsetíi-Ro}c'.,.:rice ]59 ÚstÍ u Vse.'ína ě. 54
Zas i..:SVPč]]..{ :oseť' aást. : :'LdŤcš.<.L staa. 

'Vsě'uí:i-Tra.'/:'!qJ i43o/4 js.'Í u Vseií:.a' Óís.1

ITÍ. šosK Rož}'c'v:
. i. MAKtJgÉ Kare].
2. IBIES i{arel
lr. KBHUT Fxaniisek
'4. tsoLcEK V].adimír

J(ap. ; Fů['EŠ Al....orría'
Rožnov p'!a'.^lr. Ó. 5t

RoŽnov p.Rauir. Č. i
RoŽnov i'Rig.r. Ó. 59g
!jást. i roaora 1.eněk'Í| en! 1.

Cl L.(Ó

iV. šoS.< PoLIč}ÍÁt v. š.i.xs tit.lšŤ;it-,lcov;t l VI. šo j{g 
'I'ABLuI'TK{:

1. D3:c3iú V]a,jir.rír i. .II3]í]E:í 'IaKub . 1. KoŠI'EB !'rantišek
i. j+iňš .'roser 2. ;g:lEK ;IiloŠ 2. ji,'ATEK .\nT.cůrÍn
3. 3.iJAts .Tl.antis9d 3. K{j{ fK Karci 3. +Us:--ÁK i3n
4. sToLÁ:'. otakar 4. ZEi':.t';Er. iGrei +. sPu.a !iarr.'

-s. ldČtnt.<-vó;těclr 5. K{n.šJ Joseť. !. 99sB5'íar?1
6. ii\UsA JuliÍs 6. 3YsTBo}1 Adoif
7. BAČ.{ 3ohumil 7. 1*3i] Josef
€. i(AtsB-ÍK lyri: 8. Kov+.. Ja:;
9. šuÍ.'ÉĚ Rudo:f 9. .Ý\-j}:( Jai

.'1c. DoiÍNAL Ludvík I0. -.J!IRIK Jaroslá'1ó: ĎólNAL.L.:dvík ró: .nd--Í.K }árostav 1o. iG+.JcAR .;osef
ií: šřďil4;{ št""i"r"v iÍ. ď,rcá ;aromír il. olš.{,s Jan
i;: Bd;r.t ;ll"J:"i"- rz. r.ÍnB< .lan ]2. B-{tTÝsEK F.obert,
iE. r'rcnřó;'siJ Já"os:.av u}. :t.á,ŠEK Zce::ěk ls. šIco i'rani]isek
í;. JEŽ-ř:ňói - ].4. .<o.Y.lŘÍ:( .yosef 'L4. 1!'^1ZI:jz Jaros]av
iá. ;'llr,.šár F'rlorj ]5. P.\L{' F!'an..išek 15. F:I,LBoČEK ::iroslav
íá. ;,j"*rca i,.Ia;rtÍsei( .i5. &\]'iT.l o]5řich 16. va.{.I l.e{isiav
iŤ. šĚrjÍ-:i:'o"iu .7. PA\'I,Í':a.r 'loseť 1?. Por'Aiici* itliroslav
ia. KP.r;{:"oli: oi3řicn 18. P{i4{ Jan ro1. (339) }P. í9lE*gi(.svaioiJ:udiJ. ;'r,rn:r-( Vi{io. r'.. čsšir .ran .l9. ;(J:EJ.I{ oldi.ic.r
ao. njsg.< illiros].av 20. {cvjli.{ Joseť 20. . .

lGp.: JAi'oš JoŠeI'' Kap.; JIRÁČE5 Ja{ub' {'':; +'{TgK i;.ntoilín,
i'líiů"á..elj.Eá-ú-'.,'á:."". rioě{'a:.róvá éís. 3?8. Ja5!.jn.a cís.27i u
l;ez Íříc í r: Vselioa Vs*tíi:a
ji"i. . 

-iror'(';'!' o-'e.igl 3ás9.: iQJTlr --ioseť l Zěsí.. Še'YlR i'4'rJ l - -.i"rii"a. e íí. só lróštá.*ávíéis . rG. Vset1n-Rois.lt,aice ě.a82
(Do.io.lceiií iis t,ín-r leÍjžs'ie-r c:'.:.ré ';rídy na .]s}sí st3aeě !)



/

Ír:. Šacn.<lub .ý.r,iÁš.''.E:IĚÍ3Í: -r:]i. Šacn"spo1ek VsEťÍií:
]-. t(cT.{ ldeněr ' I, zí-:lgč.:ÍK Bcírus:av,rng.. 2. í|.IDĚLšq' Joseí 2. ..]o!á{ oiJřích
3. xltIIEL V.acíraí:' 3. ].:LBTTK Jr3:i1"ísed
4. r,ÉdcTA Vítězl:.av 4. ŠToDT B.ici'rard
5. lťJ}ÍC Jarosiav 5. vREcIoN Boilus]áv fug.c.
5. I{ATfuovSKí. Jaros].av,.:roť. 6. v'IťN?EL Bajnund
?, DRryZJ F:'arr'ois ek 7. SOLSli Custav
.8" pusj.;c."rsrÝ zoenět ..8- Po{jE]r.t ]úiÍosiav
9. iG.{,MFL Jiří, JtIor. , 9" Ši'ic.K l.'iiros.fa"J'Tng.

]o. sC.i!]IB KaŠe1 .1o. F'tiT.'C Josej
11. STGI;IU]E Jan ti. lfi-'..í..\.' Josef
'12. KAšÍK Frantíšek ]E. JARol.Í FÍ.rniišek
13" slúi(AT', tsedřich ]"j" Ť...AJ.i.!. oito
}4. WIrTlm' Ferdii-.and .14" E?tsE}r .iaÍel9 Tng.c.

-' 15. lIcUšKA' FlanNíšek L5' GEŽl. Josel
. 16. VÍC..:.A" Joseť .].ó " DoS ]:i.L !,.:'i]'!'išeK

17. ?oBoš.il .{-n.-rnín 17. tsi,FjiŠ irran.'j šek
18. KoVÍŤ lra:];Íse;< 18. }LY.4TJK .\l-]::íI}
19. 'tCALr..IcDA F'ic;rayd - }9. B.q-RToš A,r:rcšt'.

.'eo. soÚčE'B Eni1 '-ao. T](q'llfrc 'Iosef
(api -.áa : TnJ. -.''rco.\rREťIo..íl
vse:,ín " jláscn'ra ÓÍs.73o
Zaš1uíjce : Tíig ,.],,'íi.ro s iav ŠtvtoK'
Vsetín, oir:'ada Č" $e8

Kapítán: František DROZD'
iířivé ě.14? 

'?ošta 
Va]ass l.'é Mez.

Zástupce: Y1acinír t{ff{Ei''
Va]ašské I'{ezíříč1 "Vsetínsié ui.

rrnře li hrácťl 7.1e rttla.]ar''..h nP.] zp l: ž' :o ']o5: so lt'|'Že měnÍti'anÍ4 vr qJ4

.pocet iráců 3opirova.Li.
tořa3í a oata jecno.clÍvýcir uti<ání muLsiev TI"t.říd7 .
!.gt5ágí_(1o5c5cgi1ce ].9$+) : 3'.gt5"3i-'(].}e9|É !Jg|L.
Sparta * .7seiín Vse-cí:: . - iicstáIková
íls."í - '/ei.lvieziříóí Jab].únka - Pcr jč:]á
.f cŽnov - .:abirnka val.ueziříčí1. RoŽnov
!:1ičná - íošiaii<ová S;;a:: ;a * Ů-s ;í
3.gt]éa4í*(gi"1g]t.a*i94g): +-.:t,5a1'í-.(i.!.'o"" l9á5|:.
Ústí - Vsetín .;setín - j'abiůnxa
EoŽnov - spaJ'ta V'l',eziříčí.. lioi:žaltová
Pcli,čná -vál.:lez1Ííóí s-á:.ta .Poj.íÓná
i{ošřa.].sová - J:-ro1i:uir!a í;ští - Rožnov
5. qtj{a:-}í:! ( 18 " 

ť"gora*1'a45 ) :
:iOznOV
DnÍ i án:

.'Vsetín

Hoštálková .' sparta
Jablunka . Va1.Meaíříčí

Š. gir-l.:áqí* (:! 
" 
b'ře z q9-1949 ) j

Vse!íri * '/a1.::ieziříěí
s 9a:t,a -' Jabl'úr'i{ajjr.í .. Hcgřál<ová
Eoži:ov - rolíéná

r..1fl65í'.($n: .jt . ;e gng-:945 ).:.

ŠoSK Po.i..ná .'šš ŤsulTn - Šts i;"š-'..-..'-ová . Šo$K Rožnov
šus }" 'i:nl.a - š,cts Úscí ší :/,9.las.l:ezj'říčí-šoSic gpart,a .

' scutěŽ se :=i ;e -:cdle ..ts.AcÍilo :Á-)'-' š.'.l'o.,u;r,1a:.eno o.1e i7.llst,o-
padu t944. _ í.s;. 'cá cor.ácíiro muŽstva ozna,r:Í né;pcz'těji 7 dn'l předem
iapitánu soupeř.l hodÍou a místo zápas'r. !ř.;sied:k zá.pasu nutno zasla.
tí-rra rřeceošan i.1 t,i j..o'ise do 24 i:cdin :o skonÓeni zapasu rra adresu
jecnat;ie Š:,/.o (Fran.;isek J.BALíŠ,.la3 "ób.e, .'ir."': ě" sa) !

souióž Ír"t'ř:l fu se hra je jedno'io.cvě " iira;e ,se v-l:ísi;ě mužstva'
j ne;revanébo 

.na 
;:r?én nístě. Ťoio (iluzs,úvo p:.d ma Ila Iicďci1 prkne ctr

5í1é xaneny. Vi'i;kerá jedná::í'gcuLěže jac'roiív sc tý.<ající, vedau
nezi sebou- kapÍ;áni mužstev nebo jejich zas cupci.

Zápjls:]t parlií.irra;ých v iéto scut.ě;'i, ;e povi:rnen zasí1ati ira;lí|
tan oárná.c íiro mu.'ótva."a to ne.iJczcě-]i do i.,.dne .;c s e]r:.án{ zápasu'la
a.lr'esu .iecnateir Š.v:o. . požór na-doJe.ix-. i-rre c íno řádu'pokud budou
ú""r_;j;á"*,s'-ř"- uěěi..Ťiu š.Ý.ó.!! - Us.snoíenj hrecího řádu musí bý-
ti oezpcÓrrí.rreóně dodržovála !



LI 5T i ].|d'iI.,UtsovrÍ c u iluŽsTav
h:.a.iícícn Y 1I.roČ;íku meziklubové soutěže osmiČleru.j.cir mu.stev šgcitc'lrtí-

llc ..7l.i."ri;.;lŠlio o.ss..jň";:;i;i;;i;h'.nelo_u rc:ee L941745 ýe třídě IIÍ.,/!+l.

Pořadí mužsr.ev 111.4itňídY (skupir:a A]- v a 1 a,š s k'o--*^" z I .Í í é -
,"-:.-a] 

poJle ,vytos".|""rj}"ro'iá.t"i:n:-P"iij'ii. í':".' š.v.o. d::e 2?.iis.
iopadlr il):4 ( laložlí nužst.va jsou oz&tc

1. Šachcv7 odcor S( vIG{;ltrcE- 4. $achov.r oJlcť Sír ,gi.Í ir.
2. Jachov;i "lc"'ši iqíťt'l', rr. a. $u"iávi odoor P'Í R.žj{ov I:.
3. šac.rov;; ocDo.r. .,K .''*vÉ :. :. šááiá"lt oJbol. )IS :iUsToP3:]
.'..Šo 

s,l. v:.lc.ry;m: 
.ir.š9 

sK Poi'i:i( iI.: . ;;r-.|gsi< rňrua r.:
1. Ji:lljÍJ .Tan 1. šun'ÉŘ Buocrr i. ;ruŠ j.r:!.iisiŠeK J.
i. šr,qýi.r i.ii.oš.. ml. €. i9tr'4"- l?l:i: '., '?: :+ir";Ít J3io".uu
i: lélgt'i:'"l':;i" i: :ei|.,'iiÍt*::;" ;i #ťmá#;6: óíj-;-.tě..'';i:ili:* P: :HŤ-*E* 6. *ALý.EK FÍ:f.iisek
i: .i;'#.i.;i;!;;i. ?: :oiio8Éii"fi"u"''. 1" ?-1q4:!5.;ojé'.
8. Iivft',.il. ,,.o.i.].u á] :ifiičÁ.r;áíii...", 9. sj:::g s.'aílis:3v
9. jsijT Jalos:av.' ě. šrilT-lii"o"uu 3. u!T93E3G]a Jafon.

' ]-o. .fALA Antonrn-št.. ro. rc',leocs o:-Jri"i to. :..jUŽÍ:; Joseť
;:. :'TZ5RA :',i."o."j-' 1l; ..LiŤill-é;< viit,ó' '}=. iqi*-.oljíícir

=: 
*j#l"i:liÍh ri es*éÍi!l."' #: Íf'i!i"'J$iiuy

}4. '3.{jloš Jaros]'ař. ři .i[:ď.-r;'ó"r"" t+. p;ltv^l JindřÍch

ii: alsxi.*-.i:.š". *i iř:Ť.ršit;-:':- *;-$i]Eá is#:l+:'
L?, . . l?. . . y.č.sest'av3l l\RlVU 1l.r

ái.. ;". c:ttp5-, Kail.lViadioÍT B(BLÍK' <9'.iJ9n šrApci'
i:ažovic. 33'p.R3Žaov ..;íi;ň'č:E1 e i-.,"á. lýívé č. 20.p..rai...iez.
zás -,, . . Ír"a::iis e !c ] i;,, :' u;*;*t; n" ",r*l". ",fr ;;'::.*íi"í"?'.# :
"'fi:T:"J.,*i]. ,... v. šc5i ..."i ...'i ;;;;- 

.-.i.:o.,,-"uslop:čl;

-i. ;!IqBB;....Ta.]9!olI'íř .t. i,il,lÉň '""Tnť á: 8T'?ffit 'íá:iářž-. .lt!.t.t; ló,et 9. ToBQlÁ Zdeněk *. 9+1''t'::- Ťiř.iňi,...17'...:"řii óíáli"" i: #t$ 1iluu,"" i: 5áíY3Ť[ *ťs3íi.."

i' ..*TÍ;'ii:..*" =i: ílsat tÍ:i*' :: ?.ĚE":í.:i;u*
;i .:Ílel ír:*i i' .:tiill'. , í: ;'Hgs íi:l;'"""
;: *lti'l*iílr' ;: rŤJÉi9!1!:'- f: ÉŠil;1"řido
1:" ;:!is?fRln:; '.iosr. ii: ď.čřJ vááíáu rl. 'r,l'pr,jr oloi.icn

ii: .FiÍÍil"in:*l.. '-j *lt''";**a: fi: iffiir:t..1iiÍ:ii

"*: 

..Íi#iiá:lrif " *i Imx'T,Řši!'.í"" 
iÉ: iF.i*;=}u*l,]i"

16. .sí'!iA 3oh.'rmil íz. írc+qEc-,l',"j'íi ro. zc..-:.itn< Rucoi.ť

i7. SK.F'...L.: Vie':ir'ír ;z. solí:i's<ý ;i":."u }J. 1o:Íí 'oseťra. a,4q:r' -1os9l-..'.. s: tr'1Ť"!:ii.'. iE: %IÍ111*r*ro. uĎl5 Zdeněk
3c. .T,!..|I5 .ťIá:)'].o€k '.*o. .oorlrr".i' Frar.i,iser< 20. V:c..]:.{ Joé*ť
(:.-:. : .šareI ,J,\'/ičíK, {sp. l.\r"o*í1' Bg..Eil 5"ť::i=iřicll i(ALTJSEKr

ú1i..,é :. *}7,p...ra1.i,,{. BoŽ:iov p.na*.E.sÓ..i .i'rš"opeóe n.3ec.c. 188

fi;; . 
:ť l*ái .ť,+Í**' -ia:;' ;:$:3iTuT!?3o"' íff Lťi"ř*; r::"r'

"",-3iliH"j'Tti:.": 
=$;.5::'"::,íái,]3"itnž: .i!iJ:i!!iĚ1;.}::'ti?il::

affi řr;;í.š;6o..l-iu" xápitáni ňi.ržstev'nebo je;ície zástujc!.
(PofailÍ a da-la jednotlíu.rch ur*aÍií ;sou uvejeqr. rur s9Ítosl,atnén

:ist,é spoiu se s*u!:i,rou B) -vse+.Íaskou! )



!.'. t T !'l x1 E''llt č{'i! íá H i!uil p Ťa''
hra2i.cig1 Y !I1 1: ýn-í*u oezi,<iubové s o..t,ěže osmičle;rných nrržstev š'ic;totó-
:.'ů VAIÁJS'j3.:C .oli.1S,.,U }.ior.s J..-z u:;y, ttrarrebc v roee ó944/15 ve ířídě IaÍ./B).
ijuŽs*"\'a lII.třic}. (skap. B)- v s e t í n s r ái jsoa ave.1e6ra v,:ořadí
podle vul losování,.erovedenéhc .jne :7. ].is ťo;aÓu 1944 :

r. .].iíS Ús:í rr. ! II . Šs ,/S ]]Í:T Ii.: IÍT.ŠosK vAL.s?q,BTA1lJ
- ----J - -1. DuJTd YrantÍŠek 1. Tru. Š:;cK :iÍroslav -IIKIoi?LN Gustav :.8. iP,tJSi(t ]íl1oŠ 2. Rtt'c Íosef 2. PoDHÁ''siú Alois
9. :!g*Í.-Josef 3. í]'?-..--.,:.:T Joseť s. :.ÁREš Vojt.5"64. ZA'.JICTš 3cauraíl 4. J.L?c!'l :Ťantísek 4. Dvo:'tAK Jároslav''- 5. ;IJATEK 3ustáv 5. ŤKtlI,Ec otto 5. ci{o'ú.l\IEčEK Jan'3. á{JIC3.I( Kare} ' 5. EE3ElT .Karel Irg.C. 5. gq35:l .]-aromír7. ;ioLLEsc Jan ' 7. !l'1Ť} ÍoseÍ ' 7. čU'.lÚ;< Karel8. VALrGURA 3onus]-av 8. JL)sjÁL ;-raetísex 8. :jIsÁcJK :'.{írko9. :'CrT Pav91 9. 3Lr.]š lr3rt,išsk 9. j./o.ř{ÁK Vblíurír

]9. -""!T|. r ijl, .Frai..ise.*o. .{. 3T-;lK Antcnín to. :GÍŽ "rosef]1. í'.isB'tR JÍří .:.trl. fL:.TCJ Aníét.í u' ooraŽÁr.. v:,rem
-12. lí'.ů:EK Leo -]2. TKiDL,Ei Josať É. cniil*-.'.rantišerc

13. T3.!:3A t.'li:'osiav i3. sTJov{éiK Jcsef 13. ts.iY39 Vi]'.e'r
].4. sRilq( Ladíslav 14. 3TIJI{ Jafoslav 14. AD'{:.ťÍ( Josef
15. J.{'|Tf,A'ÍEš Jan 15. .:L::i:4P. Vác]av i5. c;:{LiJPl iÍirosJ.av16. TRCALEK :1iros]-av 16. Toj''á;]Íí i(are]. 1'5. PrAšIi{sKí. Os<arL7. . . 17. PAIF]JKA' Josef 17. iňIí'A Jan18. . . 18. iJ:I j.iA.'Taros]áv }8. ňczEL Jan19. . . }9. LI?3...€KÍ Vladínír 19. :iovÁK Jrcseg20. . . . 20. os]jC;(i. Ladis].av 20. GAIDUŠ5í PetrKao.: rŤan:. DÍJoÍK' . Ka.c.l Josel. Slov'íčEK' r.p.i.rá"-č;róv'.*':čgr,Úst'í rr vset'ína c. 54 vsét,fu'sváÍov 956 - . řlěitn'roioaie 1217
|ást.z aon.zanÍř:r' Zást. :ólto TKI]I.,EC. Záš!.IJaro;il;,UĚJi.UstÍ u vset.é. 6 Vsetín.ZáJvors*á 349 VsetÍn,Kolonie ]236.
r'j.ÉošŤíLKov-4 šu;s rrt.: V.Šld'Is gošŤÁx.ri.l W.šoS* u.."*,^ ,,,.
1. P..l./LÍča:< Joseť 1. 'íl'.ri.( 'ran i. 9./Qj:Jí.( ViaČl1oír5. ts{.!"{ ':sn (:.339) -2. u:;.'ÍK ' :oslav a. ,'-iÍí..rosur3. CESEK 'Ia..l 3. T;IC{L .):.1conír i. DoI,EŽ.{L vi1é04. iioV;il,iD.t Joséf 4. -'-i.F.+*K Jarr 4. cR!!{ FrantíŠek5. jGUTI1,EK L.rboooÍr 5. ZFjiA]'EK Zťterěk 5. cAlffi Vilén'-6. II{BTEEK Jinrjřich .-6' :(oř.'AŤÍ. }o"ei - ě. .řn-ÁřEÍr .ros.r
Z. l9:É!} Josef . '7. PAlÁ ?rar.Uísed ?. ciLALi'PA :itiJoslavb. i.rJUU}iY c,, aromi.r 81 Jfu.-.l'T'l. oldřich 8. ptlŠINs rÍ os i<.ar9. i(or'E}tQSIK Kare] 9. p'{i-rLÍč:( Joeeť s. $I1;pÁ .T."10. vA'../cEč{A !]iroslav .-1o" t.t}l' Ján l;sj ró. rižEt..r""11. sTA.Ě.i uiroslav rr" ČÉš:r-Jái.- 11. NoVÁK Joseťre. sr1e.ú "ran ]2. .ioyAioÁ Josef u: .cA,irjÚŠbx p.o

13. .{RÍB3K-Josef 1l. ,i?-ÚTÍI,sl( Lrbonír I}. ..jošRÍ Bohr:gíl14. .{oVIj Š!ě-cán i4' :.1A3T;.=K Jindiíco 14. ČEBirtrú F]rantÍŠcK
].5. sLoV.,.Á 5těpáa tr5. Po'AL!' trcseť ]5. .i.ÉÍr zdeněx16. :iA3Ťr}EK Jan .16. j]L'Ucít- 'raromír ].6i i{I.olJg3í MÍros]áv17. .loLIP :!Í]á-n }7. (oI'J:-C ::{ i(are]- rŤ. ŽÚšlcl'.<arel
18 . ]EJ'!:IĚ '. J3n ]8 . -/A J:tf,.!"\ !,,Iii'o6 .r iv 15 . ffiEJčÍ Jaros lav

- t9. i(ovAR Jan (n:.9i) 19. sr.i}':.,...i'!ói'cs]áv 19. . .
--2o. oo.dAz.V]adiní;' \.,3o. diJýnlÁ Jan 2o. . .

Kap9 : Lubomír iGtI:Íi.EK,
ilostál*ová u vs . c.33o-
Zás!. : Josef P.4,V.Íč3K'
EoŠtáková č. 371

.:ViI\ Šo Ivs JABL'fu\iQ IÍ.!.t. nola{twx Vlaťlinír 5.g. lG{iTcAR Joséf E.s. oršÁ4 .ran Ť.4. :.:A}E'.I6EK Rcbert -8.

Kapgl Jan rnŤÁx',
:-:osialkova u Vset..ě.}
Zast. : Josef I@iÝ.AňÍK.
iiošŤaiiror,'é* č. 387

šap.:. Jan xoGÍ.,t
vsetÍn 

' 
sE€ tanovs 1436

Zás.".:Yi].éol ml&Žel!
Vset'ín' obrada

-' g. potarlsiď Mirostav
ro. iioUsERE{ svaiÓp]..
tt. i(cblElÍ Otdřicir
12. II{ŤoUšÉK Joséť. 13. i{ATcUs$K V]adinír

ŠTco Fral,tišek
C,l.'iZ.L\1 Jaroslav
i{L{isoČEi< Miros]av
'.jB.\J l'adís]av

Kqpitán: Vlaťtioír RoL:Á}iEK'Jab1ůn'L<a č. 197.
záEtupce: Joseť I&IJCAR , Já c lunrra n.3eÓ.
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Pořadí a. cata jed:rotitvý9h utr<ání muŽs.Lcv r.ÍI...říd7 (s<upiae A). va-
J. a š s k o n e z i ř. í ó s r á ):

!.gt,Eágí-(!79.oiqsi3ce ]9{f):- Q.gis".rí-(-14.i9Qa-1Q+!)jyrg?Ťl1eg - 1Íqstopeče Ejstoi]eče - Kiivé 1I.Poiiěná TI. - noŽnoÚ 1I. ':.:cžnov rr. - rcřivé i.
, lcřivé r. - Kř1vé rI. vj€ant,iee - ioíiěná-rr.

g,.stéJ'! lE.Éagrg l%5):
Po1ÍÓ:tá II. - Husto:eče
.,'řÍvé r. . 7iganiiceířivé rI. - F.ožnov I:.

(ř1vé I.

4. u'''kr!í-(es . unora-194! )i
i{us tofre é e - P.oŽnov u.Vigantice . rřivé II.
Policrlá rI.* Kř1vé 1'.

s. ut r(anl(š:i:i" 
"qa i4S1t

- llustope8e - - i;riuZ irl -._puricná Ii.
Božnov 11. - ?ipntice

Pořadí Bužstev III.třídy s.rupiny B)- v s e t í n s x é, .láné rrvloso-
váním'Froveden;iur dne 2z.lÍst,ó:aóu ig++ rra schůzi výborů š.v.o."tvěš-
rněs záloi.ry mužst,ev rr . tříc.'' z ob]astí vs e."íns;<é ) : -

}. il:l:q",]ž"1i ýsT.Í-IL: _ 4.šacn.*r. N.s.Hošjii.o{ III.D. sachový spolek vsEŤÍ:Í Ir. s.šech..<r. N.s.n.OšŤdl(ovÁ II.j. Sacir.^dbor SK VAL.SPARTA rI. 6. Šain.odbor SK VÁI,.SP.{RTA IrI.7. šach.odbor Iú.S. JABLJNKA II.
Pořací a data jednotlÍvýcn utka.rí &uŽstev IIr.třídy ( s;trp rny B)-vse.tÍnskéj: . označ€ní lr.je u sdružesí,k.r,€ra S€ účasiní 3eí;éanín nc-n u ž s tvem' vyne cháno ) :

,.l.gts"ní-(i75lrosíacg 1934)!- !.r]taasíÚs-.,í- -vo]:ro gosřEiIoia-vsetín - Jab].uni€ s;artá .lI.
g.p11tr. iT: .: sparta lir. .;áolualrailoŠtálková IrT..HoštáLk.rr. Ústí

3 .gt,rtí-(?s.lgte- 1945 / :Vsetín -.vo.r"no
si]agta TI. - Úst,í
i{oš!áL<ová rlr.- Jablunra
Hos+.ái]<ové ÍÍ.- sparta ITI.

Q. gt'ká4í 
-(zq.rg!og3 pal ):

SpaT*.a I:. - volno
HoŠ!áL<ová TIi. -.Vsetíni{ošt,álxová r:.- Ústí
spart,a rrr. - Jablůnda

4.uti€ní
s:Jar. ta Tf T.
.Jabiúnxa
Ustí
vs e tín

(!4.Lgdga_1e*gi) iII. - voho. jioěčálková IIr.
- Sparta 1I.. Vsetín

( 11.qgoIa_rlaQ)i
- vo l:ro
- EoŠřájlová II.
- HqščáIk. III.. sparta ÍI.

g .gt&agí*( ll.blegqg J9-45J t
,JabIinKa
UĚ {JJ-

Vset.ín
Spar'"a I1 .

- vo lno
- Spar:ta III .. Hóšť'ákova trr'
r. !ioščál'<ová TrT .

qoštárrová I1I. 
!2é.!řgznl1jgá)jvá 

II. - s.arta II.sparta rIT. - Vsetín Jablůnka - úšti
qouqŽ I]i.třídy se ir:aje rovněž po,lle irracíiro řá^lu Š.v.o..v.Tdané-n9 cne J/.listopa.lu 1944. - Íapian donrácíno mužstva oznámí né.jaozdě.j i 7 dnů pře.lern l'apitánu scupeře noSinu a místĎ zápasu. V.ýsledK zá.pqsú iutno hlásÍ*-+ na před:pš:nén: tis:<oplse do 24 iror]in eó siconéenízápasu je.lnateli s.v.o. (.lranriŠek J;3ú.tš'taj.obce,iňItÉ č. 38). - '

"-^9P.:kY|i:v Tlr.třídy :rrají jedno*o}ově. :.:raje se v rtístě mužs.r,va,Kfere 
'e.jmencváÍ}. 

na plvéa místě a toto mužstvó rná r.a lícných JriC-
T:|.91l"_€T?n. . -. vpqqTá. jeJnání týkajíeí se sápasů sorrtĚže,íedout(apltan]. muŽstev nebo. jejÍc[ zástupci.
. Zá.:lsy partíÍ mužstev III.t'řldy není nutno zasílat1. Poi(ud však
9{ 9-:1v schopny.:veřejrĚní v P.š.,zaslerc.je příno poFaaáieir tet,o
9Tt':' -,Ťe:'oí4i:.dojržu.jte píesně loo.l.e 1ožvrá.lt vyórrázejt,e sí ravzá-
i:^, Y:!ri. p.ři zJednáváňí nái"rradníó'ir termínů vJ všáani-áívi vyi".atá_se,.KontumovanÍ,u.pasú za každou cenu! šádeým absolvovásÍď souŤ'ěže rrr.
!|lly. lze nejléee .rokázat.í ukázaěnost, čleiů sdr.ržení!
v v o i - 

ů á. ; 
- 
šÁóHó.j.Í. ůAlišs{i.. ó..frsEi.ůó*oilňšLr#ij. :UPij. ů : ;; č : s : ;;Va]assr.ém :"Ieziříčí.-Ří.]í: Františer D r o z o-á-řř.T.-Ě-; i á ě :--


