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E P,, {dclc BieNl,é. htťrr Ý .tá|l n,i.I|.) |U \|orJ\) a §|e/\[l nli_

- 
nul\ rúh, mii iá(hólá lbroiutl,n \ \etln dlln hr!ť[u..icl .ť

muž. pyšnit límto tilulem. Je to KlárJ DančákoÝi (m snín|ku), Př.s_
tožť letos brla tnczi dfiŤami poněkud nenšíkonkuřenct, v kalcgo.ii
do čtnáclil€t n€nechala KIára nikoho na pochyt á(h, žcj€la na,nis_
tmvsťví s ja§nýn .í]em ?jskll zlátou nedaili.

iovk. \'Jclijr) ] b Ln.:j] Ý,
r otť\i.ti ruml] plo ŠJcnis
1],Jlijii l6 lcl I]l)[ o]tt
\\hlij] ]dlo lradjč!č \ p]
|ýDr p.il.n L]) hodú Ý!]mi§1r

K]!mč Kllij! se \ Koule.h n.d
Desno! Dřcdllelj]. béhcn ú!t
7ijnnich Fra/{]n!] dJl!i.h $dn
n..L šrchinů 7 lrlii§lÝ.h od(li
lů ZbŇjl^,k! \\ctn]. soi.lr Ifui
ljl}n\l \n!l. l l K_lL]\rl|
]Hl\l]]l ,\Jr LI ť B|],tllhl ,

iovk. Vílnl] s Y kJl.loliillo čt;
nd.lj id 7Jjj\tilj lro\tLlp n! bi./
nt \L ] i{ !\s ll ]!|UhllL\ l, ,|l
n ]e \ k tťll! ld, ,lt ,ťri l!( l P.l
úk R.7|ia.j, llbloloýkr \\.|nrr.
ktcli si PosrlP \ÝbotÁ,al iiž Ji^e
}feli dnkrnj budol v k.lellnij
d. čtilicl lel ]]lál Kl:im l)li;čj
ko\i r ] lrlfg!ii {nl iť\||li.lj |.|

]l!§lcd\r lristro\ §lv í ]loDvy,
§Lcz!LL!!!!j!Lcž.q kaleg;je-d;
i0 1.1: i, Lucirn \!nnj.h lB.(_
kydski š..hoI.ii].o]r] 8 bodú. l5
Šlč|ít liczničck 5 b. 39 M.léi
Kope( k\: (oba Zbl o]olkl \\.lin ] r
b, do l2lťt: l I'laitk nlíčJ lR.§
kld\klišiťhovi šLoh)r b,. ]5 Fi
ii| \lilúi rsoko] l'isti) 5,5 b. _ts
ll].h\ji Kúlik .1 b. .+I \bjlé!h

\']liLš.k fubr s.kol ll1]n|illnl]jj
].5 b..13 ]\lrll!r I\oř ,r,j b.
56 Pllljk Ř.^iael (ltrJ lhl(j o\
kN V§elinl 2 b. do 1,1 lťt: ] \tl;
tč.h JLťáiek li,okon]o,
till Bnro] il b. 7 ,-'
Kee] VI.] (soLo] ,,

!c] Budik 1Zhrc

Pěkného vý§]edku dosáhli hošťál_
koý\ký Jakub K.e]ča.7a 5,5 bodu
obsadi] 4, Příčtu, e í§tcc]ij D.vjd

'lttilek. ktůJ 1iskxl .1,5 bodU .

Text a foto JoscíKolařik

UGfbTOjOffi[Tm defty uspělo déĚlto
\!rre!b q*l,rn4oa,-on,.u]

ŠhZ \ setín c _

ŠKZ lietíi l' ].5:,1.5lsld]ail Ztjia.k

'1|).G.bŘi 
llradi|t) l. KlnfiL ]]Nr

tošel |':'2.1rl.di! Žižu 0l. \'j]anr
Růžiak. |,j]:',. (]llťúa - Zn rL r!]l,,

Budil Klintk l,r:rr. B]o\kii NIlldý
]:0).

.],!.
,}§ }

{iV
.\l

Ir\h.!knlE8nlihlihopkhdú|řilk:l.d.ň|l\u&lklil"rJll.\k\v.ý,línkji.h)nn'i.^llt
ú ý]nú| ,/.l;ú fu!í.1,olndj Znql k lvnBdůošek, P.n,Ži:kl, Kufu,]H|dlln, ]iíiRl'l:iih|

_Iullfu all.íka, núlfun, :k|! D il Klún.k. l'ltJ Zin:ťk, Palťl !ý1,1l,i Murlií X.lúř!L,
vil,rn Pa\d Rul]ik LlLi\ (nbr\,š ,Il|k|b sfulfu"ík. 

^.1ahl 
l} ,J\kli, -llú?:lll Z^lú1,;

.!i,n nlód.,ilnk!ho &1ku jýll .bk.:l i |. a!llitn, Foio Jo§cf Kovařík

_!)

i

,y-

§*r:€'
ii§ri,

22. Matyáš Koýařrk (ZbrojoÝka
vsetin) oba 5 b.. ]8 AdéI,IRiP.§k:i
3,j b., .,l4, ŠimoD Šak (oba Zbro,

= 
Š!(lli.le Honalkl^ť J rao/nota t\ l,Uio\ |il LraJ\l,cm ||ftl,Uru í|nlhl \l_

- la/.l! l a spolU \.lrim., .ťllr /ť sl. \lč.la lPi]\ /!ťm nť/Jl.1lali. \ rgiu_
náldím přeboťujsou bez,tráty kiličkl Huslenk] a ŠKZvsetiň D, ktcrý Ý od_
daoÝóm dcrbj- nejtčsnčjšínl nožuím rDzdílcn] přcdčil céčko.

*
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Rožnou na úuod sezony udolal Francouu lhotu
!P \ UolU\inť ,iina /JťJIJ no\a .ť/ona .nlllř/i i*,ho,!.h drui
E.L"i, l r,";.ti. p.a,oru ,c hrdlo lJlanlť dťrll\. l n.m,' ROi,
nót picd(il l r l honl, t|nhic \ u\ťdld Ho:full,*á. Ilt r; po,fnu[|U
l druha li!\ ncd.lr sdn(i Borii(|m. \'rfgionJlnin, píbofll ,i nťili!
nější n ž;; i,ítčzstrí připsaF cclky Hnslenek a \hl, Bystřicc c.
\ t.l dll |l ai,l.hU DFL,orU I RU/_ i-: ,,\bl,B\,ťiťet'_ŠhZ\*l,n
.,i, - ri r i."ii v i,,^,t I lJ:J.s ,(, -,,N ,|,|,.,| ,

s.]]l.k ]:() viu]i K]čmť]:o.Tla- Ju!Ča - (jebryŠ 0:l. RÚČk! - Kou,
l.. H,h^ ^,|_:, ť,. B,1 l, Ko ." r',',ll,0 |,,
r ,| P ,,. D,ť]rl 0l.Sr. B,' ,l,,\ l,ťr ,' ,

li,k. 'FrlLii 
]:0. A]nL]ro§ válčt sDnlEk Dfurčík\d L:0. §hutck -

0j]. Křižjl _ sBrctdta l:()). Ko!c.t! 1:0].

u [atolinském ilefty slarilo áělto
E \o,1 fu,.fuL hrli.ri J frgion lD \nlliiť.Jchi\lů oíhl..to_

- 
\u|. v |é pn ni /|niňo\tlni l tal.(li(h (llů \ldlil) pnťD\l\i

šKZ vsctín lt a Hošlílková R. v ŘgioDáDlí se hrálo károlin§ké
dcrby. te ktcřm tnčlo jasně uaÝrcháčko.

\jslcdkr ]šri!!íl!l!o jř.lrol!]
ŠLZ \ *tfu I} _ tistí

5:.] ljUňiel D 'Iltile( l l). Zlli
ček L lxn 1l ]. a.|il Dl.řj
čc| ]]0. Bú ,iťk v idropu](\ l 0,
liiižjčt. Koň:Lil ].:|'2. Zi{(lPk

Z-garbJ 0]l. K]nnc[ L Trčó]ek

'/rJr. \I]!d\' \lŇúi lj()l.

Hošt]jl
laoýá ('_ \Il:Z \sclín ó:2 lo, v.Jj
sig.i.el L l]. K Vňj Šllili I l).

su! 1-j].],( 'jLl llr]nlalia Pfuii
|. |' Krchlilt \1ú.lr] ] (], ČdÝ.t
ka ŠÝarcfu l 0, I,ldčil §.dličck
l,r:Ll.lIujil! Š (nÝ !2r,'r) (mh]

Uselín se rřálil í0 ligy lěsnou !0íážk0u
* \:fu,unJ áFa,*ťdli priUbnot.ni plwiar l( dnlhelizť na

=půda 
Pnrul,\ Bi,Jchi.lesK7 \\enn. \atnnc(.].Pnůrali51,1,

Porubats - ŠKZvsctíD 5:] vsctnr porážkou 5:_]

\-ališi. kteř Ý nlijjuloýj d]ou_ seslaYa a bodJ v§etiňá: \1otúz
há ]óta v. d]dró ]izc pirsobi]i, sc J Yjrák ]. B.sák a ]Uříček 0.5.
do nj Ýl.irili to Ýilé7\!vi ! kl4, P.Řlk. Zá.lrxPa. stl..lě] a smi
skénrPicboru, Do so!tčž. Se po lek 0.

::l :'T1:::', ] ,|:| ||.IJ||u\.\.|ťí|kr|\4,1) l,b
-,"'] - -'' " ] xlo,| Sl.\rnH:\]o\ 5:],

r.,| ,,, r,.. l ,",,,, o| ,,JBr,-,,o,n|| l o.1
ilž to]ik neýed]o Nasbúuli už !!a C]l'sov B,t:1 'tl o\lllvl
Pouzc bod z. remizy Bosáka a Banik ]JavjioÝ j ]
Jxňčki. oslJtní hl íči !ad]i, a tak Y ieděli ] (j ]islopldú húie VÝ,
obno\..nll prelrié.a skonči]a pro fu do*lfutior|ové B (mh)

s'ovan Haviřov 6%: 1% Kz V§etín
2

2312 10 2336
2324 ?2a4
224a 2a16
2098 2175
2079 Juřičeks, 21a2
21a1 10
2a56

1a
200ó

l979 ]980

usmfi§m alrwal flrwnn§ nffi §pmffiw
E Šachi§lc sKZ vÝUn Ý od|ePilil,dc dnJ uhult! druni liel, Dn_

- 
pomoruOJlm k lomu domiiťi !ilFl\ll i nád Baful,cm HalIior,

\ s|l i|i B, i!|úi]f 5,5!1.5 Mo\t.Ý u Jabiuúova ó:2. Laboř
Na vseíDč se llkaly celky, ktc lech ost.a\J 8 Dobrj .1,5]3,5. TJ

ré ý \outčži do§td lebodovaly a ostm\a_ orlo!á B.1,5 3,5, Poruba
mlji alespoň podle hodnoceii t]]o B - Grygo! B 3:5,
lyrovnaDé kádr} ])o!rácj 1ýD si s 'rabuika:
ímb t]íčo!ým zápa§cn poradi] ] Tiie8 3 0 0 ll)0 l]
,l|-dn.lU,K\ll,,.,,,hJn" n. ,l,rc\e B ] 0 ,151 9

1,1J),,\n\Jh,JkP,nlc,,,v ,llo,rJ,. ,, 0 J,.
sepňpojily tň leDiz:, !čelnč dvo! 4,L os1,8aB 2I0 ],lJ ]
|k jť|\\,l|!| dP.|\ il. |éd rU, . D,,[odB _ 0 l,.0 o
porážku si !e vsetín\kéDr dresu 6 Gl),go! B l t l ]2.0 4
piipsalstladčj, To už lle efuohlo 7, s, Havířov l0 2 ]:],0 ]
nL,/lllcn,l,dJ.péinPm.).]edl,, b\lo)Ul l, 2 |,,,
poi,dJJ,.lhoofu/r\.,, 0.§hl:\+En l0 2 In,l) J
s€§táva a body vseťna: Juííček. l(l,otloýáB 0 0 :] 7.5 0
Zádlapa, Zaiíček a slančík ].vi_ ll B.HivíňJý n0] ].5 0
ták, Bosák a s,lilek 0.5. strádčj 0 12 Dobi] 003 6,5 0

o§btní \-ísl€dky: Lilovc] B _ vn.děl] 14, prosincc htaje ŠxZ
Sloyan |tlvířov .1.5:],5. Třinec B Vsetin v Grygoýě, (nrt)

slaýoj Poruba B 5: 3 Kz V§etín
L a sk F 2014/15 ] ko]o-2']1 20]4

2295 L 0l 2336
L,

2206
0]

Palák!.10 2a76
2115

Juiičeks
,I

10
10

21a2
20]82122

2Q7l 2006
2235 ]980

f?: Vi.Lln 5 :l' 8anlt x.,.,l

Béěka Usetína a Hoš]álltoué
ucilOu ktaisltou soulěž
= 

§(hi.ld Šh7 \ Ýlln l, ., Ho.h|Lotť B i pn Jruh;n, t ole lr4i_

- 
\|rf.U l(ii.,]fii \|UpnnenlDiililrn(i. nluPujl ntjl\.{ í|la p,,-

§ty lábúlk]. ste,ině úspěšníjsou v r.gionálni soutěžirástlpci K!ro_
link),A a Lrstí B,

žq Karolinka a . K,n nlka
n 0:5 (l]ilrbušek Vl..]lll]nl
]os 0:]. I1Jčťk vlihť] !:]. R
Křenel KliDi 0 l, KnLpá]l
Michá]ek 0:l. .l Kiet.k Kal_

.!o!!!

J5!qd!§ L!:aj!Lé §qulěže 1,a1.
Blslř.ice It _ ŠKZ v§elfu B 2:6
(Jásný Z.jičck 

'r'l,. 
P),š, sta _

čik 0l, P Rúaka K(}vařík 0:],
(J, ltučk. - Mjeres 0:l. sc§it]_
]e lÝllnúzová 0:1. obšlvačovi
Grb!š 0:1, Ronlán.k _ fua,

dil ',1l,r. Pcteria calctka i:0).

e.* F,3 kob 3r]lT,20]4
]Ň l,/", |tllcler*a "L 

.-i
2326

tr 2135
21l2 10 2c85
20]s rillq[!!_
2006 01
]93! ,r,/.

yílt{k! trais!é. §outčže šKZ
vscťn ts - Z!šoYá ó,5:1,5 (Záii_
ček \.ičdD ]]0, Mjercs BúJik
y,:'/r. Ňlotrl7ová - sadi]ek1/,:L .rÉ
čálek Koláček t:0, c.b.Ýš M!
lina l:0.Hradi] Huía l:0:Zá!.d
ný - ČáňoVáll:l4. BaltoŠek Bár

val. Klobouky _ Hoštálko_
vá 2:6lJakubá] Ňejča 1]0. Biý
trý I _ Luk.Šlík %:7,. FoilŮ _ Vc
§e]ský 0:]. Zibck Vacu]ii |./, ],/,.

Haboň _ K. vnj 0:1,8ist ý II o.
vral 0:l, N'lebcha Čerýent! 0:l,
Zad]iaD _ sury 0:]].

__2.]§
22n4

llauliou sise usetínem nohtál
E,§ l,ojtm limi. kleř Ý PMlnl lolť ncu.pFh. Pol,ful:D\Jlá

- 
druňil li!á i,chor}(h drur\let,5K7 v\etin ! ném !|n\.nu

Havířot nestačil a rysolo p.ohřrl.
s.stára n body Ysetíng: l]o\nk.
Juiíč.l r slúdčj 0,5. \.]olú7. Vi
ták. Parák. Zidrap! a Snrilťl {},

ostatní Yýsledky: Banik Hávi
řoý _ ?onlba B 2:6, Grtgo\ B
T] osh2\,l 3 5. ono!á B - l-a
bonech ostmla B 2:6. I]()hú -
'Dincc B l:]. Nlostl u Jablunio
vá l.i!o!ei B ]j5

V ncděli 30 třtopadu V\elnr
hoýi B ík Haviií,! ínrh)

ý,ičkovi favonlem, utkání skoi-
čjlo vělšin rozdi]em. než :!c očc
kivilo. Domici nra]j cc]ý pnlběh
p]ně p.d lolbolo!. Zliňli přede
!šin !a .l]tní.h šachovni.jch a

s. H.ÝířoI " \'sEffu
ó5it§

Ačkol;y slov.n bll proli no

hostúnr tlkoncc dololii] úhrál
pouft řiremizy, o VjlčlilrtiDe

10

2a77
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Budilt, Zahotěek a Utai
zlátítréDEřflnffiofr llnTtě]

NeJ],|dníí kat.qoíí. do.|cseti llt .lelaNikoldKa lič li
Panik Ře. níi..,}|, TL)nóš BuL]ik,

Mezi dvaaaiceLi šachisty ve
věku do de§eti ]et zvilěál To
náš B dik ze Zbrojovky vserin,
Jáko jediný doká2aL v sobolu po-
ruit všechny své Soupeře a ?jska]
7 bodú, Dnhý s(ončiljeho oddi
]ový ko]cgá Pafik Řezničck se 6
body, bronzový ondiei Grycman
l LJsti mě] 5 bodů, Zlatem byla
odmčněna i nej]cpší divta. celko
vě šestnáctá Nikola konvičná ze
Zbrcjolky vsetnr, Da]ši lořadí v
bodolané panráctce: 4 Matěj Ko
pe.].ý (Ztrrojovka vselí!). 5, Ma,
rek PolÁch (va], K]obouky),6, Ja
krb Švec (val, Bystfice) všictnri 5
bodů.7, Vladimír Ň'u!alá (Kúo
hr}ia) ,1.5 bodu, s,.Adaň Kocuok
(^ Integra Vse!in), 9, Jakub Nla-
Ňš (Ústi). l0. Jakub KieDek (Ka
mnrrka), 11, Mic,hal HDák (Rož,
nov), 12, šim.n Lukáš (Ja§en

ná), 13, Tomáš Huíik (Zbrojovka
vsctin). 14, Mjlosla! vrba (Lysá
p, M,) všichni 4 bod),. 15 sltmuel
Faktor (DLóí]cá! V) 3.5 bodu.

Největši skapin! šacbistú se
utkala v katc8olii tň nácti]etých,
hrálo jicn cekem třicet še§t. Zvi
tězil Jakub Zdnorček Z Dubnice.
dosáht 6,5 bodt], stř,jbíný Jáchym
kúlik z ltoštákové získa] 6 bodú
a tietí ŠtěPán Řezníček T Zbro_
jovky vsetjn 5,5 bodu. Jako ncj
]epšj diýka by]a ocenčla celkolě
še§liáctá Júa obšivačo!á Z val,
aYsř]ce, Další pořádi v bodované
patnáct.e: 4, ]bmáš Galda (Hoš
lá]ko\á) 5,5 bodu. 5. Jjří Ptáček
(Kaotinka). ó, Malě.j Koýjj (Ustí)
oba 5 bodů. 7, Jakub schóí (llu
slenk}). 8 Tobiáš Mročck (val,
By§tňce). 9, Tol,iíš Dlápala (s]a
vičjt' vši.hni 4.5 bodu. l0, Šlě-
pán Husa, 1 ] , MJrlin D\ořÁk (oba
Zbrojovka vsetin), 12, Jakub Ku_
kučka. ]3, Šin1o! Kuiačka loň,
Dubnica), 14, David židek (Ústi).
1_5. Lukáš Zloohi (Ly§á p, M,)

v Dcjstťši katcgoii do šest
nácti iet se představi]o čtyřiadla_

cel ltralčů, Zato §i odvezl ondřej
vlal z ltoštá]kové, uhíá]6,5 bodt],
Drohý Pavel Budík ze Zbíoiovl§
vs.tin a třelj Radek Zgarba z Ústí
zi§ka]i 5 bodů, Neilepší Z děvčat
by]a ce]koÝě čtwli Klára Dančá_
koýá ze Zbro]oýk! V§ctiD, D.]ší
pořadi v bodovaDé patnáctce: 5.
Lukáš solař (Bruntov) 5 bodťl, 6,
FiIi! Matůš (Llstí), 7, Ludvjk Prc
chá2ka (komčříž) oba 4,5 bodu,
8, Šimon Šak (Zbrojo\,]<i Vselin),
9,.loDáš Plášek (sla\iči.), 10, Jo
sef Holba (Brumov) všichnj 4
body. 11, Karel Vúj (Hošťá]ko_
Ýá), t2, Paye] Híbáček (Huslen
b), ]3. Leo JaDkovsLÝ (Zbrojo!_
k! Vsetin), i4, Moni]G Matoško
ýa (ltošt]álková), ]5. Danjel Mlr
tine. (Zbíojolka Vsetí!) všichni

BerProb]ómový fumai ýe Fid
cově Lholě prcběht pod ředilel_
skýD dol cdem Ka.lá sucháčka.
v rolich rozhodčich pomáhaii vh
dislav BarnbDšek. Josef Bednaijk

ú' \ ..l,ól,, B li{nnllll, h\ll,/álEicnU \J.h lamnln^,t\imládc-
! ;"i,r,i.r, _ r. i*. i.,. l iullumim dolnť ,( Ií Lholť,e
přcdst \ i]o 92 šacbi§lů 2 valašska, alc také ,. západního slotenska,
iižlradičně §€ hraje *tfuťh Ýěkový(h katcgořiích. do de§eti. třinác-
ti a šcstnácti let, Jde o §érii čtyř !um.jťl, zápočiúr.ji §e tři nejlcpší
ljsledkJ-. na lonci *zón) budou známij.dnoúiÝí mistři\blašska.

Ntjltdtší kateqone do š.stnócfi let .kýa Klóru DahčLíkOý.i,
PIl.] Burlík, o]úlřrj vni. RadekZ!!!ťbd.

Kaleqoie í{o lřindcli L' .l.^I1J&,h\h Kdrlak. ,Llk|b
Zlhorček ŠřP.h Ř.i!líč.k. Jdnd obš^d1.1\li

l.xt 5 fota Joseť Koyařílr

§&
1

7 qsTo
Na

va§to.cr

s í.o.

vs€tin
295

s í.o.

,i.ll §



Hošťálltouá a Rožnoyu|ádnou
Rřehorul

Ša(Nslé íioštiilto\ a a Rož-
no\! i po lfutím kole 7rů_

stÁnjí v krajsként piabo- kraiskému
N bcz ziríty bodu, okuPu.ií tak
pn d!č příčk}. v rcgioníl m
přcbón se shodnou Ďilantí pyš_

ni šKZ vsctín D, bcz ztíáty jsou

Lun i HLslcítk},, arť maji o jcd€n
odehrrní Zápas ménč,

!!lcdk] btť!!íb pitl,r]!!:
'tbbulka:

]ri§lqui}, 8dona,jDíú př.!!!]ar

,] 51 lIÉ\[ D
5 sl \li(na

)) zn| í

] šKzv,dii D
] H6]o]l]
] Honi]Io]í c

6 ŠXZ \ s.lin c
7 !i,lBlsdiaC

ŠKZ vs€lin D _ Rystřička 15|-1-i
(zsjiček, K !lu1{ l :0. rh,dlL Bur
dík 0:]. Bdošeli t,lemdt 1]0.áž
]ta Jarcmn Bfuck'/2:ll. Rúačka
Prda '/::7,. 7-ribPck Mahra y?l,
Kiimek J llurla ]:0 ]anlov§kí
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usetínské Alceilo patřilo
ř.lfr 

:'l*rťl*l[ilil'*:,li*liťťi*.i!jffi šachouémláileži
nizotll ho lalašskí šachoÝí klub nládťže á Zš lnlegrá vsctín a již
poo§né s. |]rÁl pod trádjčním náztem Grand Prix školni í ádcže,
Ke stolům u9edlosto čtyřirčtyřicet žákŮ astudcutů

v kr(elo.ij A \c do kriisló
ho úeboN nomuu]lr,.cIky Zš
Vs.tin Rol\lnice a ZS l,rlegla
\\.tin. tieli Přičku obsrdila ZŠ
\hl.§.! B!nii.., v kr(egojii B
§e podaiiio loýltrll.il .elkilm 7Š
Ho!l]ill.\i . NlrsrNko}o g)nr
ná7]un V\ťtin broízo!ó mcdJi
]e ii od\czli šacnisÉ lŠ Flanco
v. LholJ V krte8oíii C poslupuji
sPŠ \úojnickli v\eljn J Masrry
ko\o g\mniLliu r vseljlr. Datictnn

nrilri :]ionil]r lsŠ COP VtLiisk.]

\ \,lnr+! ltltll h)| podpoicn
Zlinslinr }ilii.jn, KJ{sl'i 1lnile
pi.bou ilo].lrm I!ÁlLlpujíz k.ž
dého.}:lesu !ždy íidýojicť d! !ž
!lť\ \ť !\kuleiIi !e l]ině 2].I({
n. ]()lj Ndšún zliýuPcfun |ieje
n]e úi!éiii bo]l|řeienrc n.]]óp. i
to, ab) nčk(.lýDr v]šcl ito§Lut do

lť\t á Ibta.losel Koýařík Mladí šachisté bojovati o krajské finále
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*Řeznířorn,uňŤ
u Bezměrouě zlalí
:9 oíhl.lrlnlat n,|i rú(nll, cmnd Pri\ ZliNkaho tíáje \ í.pid
3 qthu rntri<|vt, Pnn lumái \ť !\lúle.nil pn\lťd i lisn,padU.
vousobotu ý BerměroÝč a mezi osmde§áti třemi hráči b!-liZastolp€-
ni išachislí pěti valašský(h oddaů. NcjÝětši ýýp.a!tmčla Zbíiov"
kt vsctín - čirnáct šachistů, tň vlrazili z Hoštílko!é, tři z Í]stí á po
jcdnom zástlpci iTslala Karolinka a RožnoÝ

]cdjný šachisla dosól ! sedmi
kolŤh ná sedm bodů Byl to vítčz
ncjmtldší kat€ode do deseli ]et
Šlěpá. Řezničck Ze vs.tin!. Dai
ší Poildí našich y tóto kategoíiij Ii,
P.t]jk Řezniček,1,5 bodu.9 RJdek
.íurča. L0. Tomáš Budík. 12, ]vhtE
Čech. 1 3, Matěj Kopecký všichni 4
bod). l7. Adlm Ko.úrck ],5 Lutu.
27, ToDáš Hútik (všicbni Vsetjn)
2 bodý 32. Antonin RaDdu§ (ť]§Lí)

V kalegoni do d!úLictj lel lÝjlé_
,il se ó body PaÝc] ollušnl z Po-
ýoup.k, Da]ši poiadj n.šich ša

c,hlslů:,l FiLjP Ňlalůš
(Ustí) 5 bodů, 6,

ZemřeIa
olga Hrňouá

vť \alt lJl ]el /eDilli tdrí
olgl Hjril^' 1Šcdli]. kl.1í |rli]ll
\ 5! rž l() Lúe.h triIULah,j n1)
leii l |ř1,1nnn š!ťhiýkánr \:illi
skr Kitrh! i jÝťd]ieiok]c.
učilťl FrJtl]i.L sůlý, Po líLiL
ka,n |ůýi.ií v liLjJn! Nl^,Ji
Hi./c|1,1tr !JL ]rlli!l . z. d\i
v!cli,}li oddi]! ! ix iťji \1ll1v

.]áchyň KaG

Jiň Práček (Kďoinra) ÝšichD 4.5
bodu. il N,lděj Kovář (Ústi). 13,

Mánnl Dvoiik oba .1 bodJ. 20, Ga_
bric] Kanrá\ íL aVšetin) 3 body

T.ké v rejstarŠ' kategorii do čtr
niicri let byl dekorováD zlatem ša

chista z VJaš\kr. s lhlanýni ó
hody zvítězil ondfuj vlaj z tloš
ililko!é Před §výúr blairenr KfuleDl
Vlajem,jenž dosáh] 5,5 bodu, D!l-
ii l)ořldi našich] 7 Klárá Dančli
ko\á 4 bod}, ]3 Lconďd ]aDbv
ský 1obaVsetín), ],1, To,náš KlíDá
(RožDov) ob! 3,5 bodu, ]7, Daniel
N'liniiec (vsetin) 3 boól

Dalši unraj séne, z níž budou
nejlePší šachistč Postupovat na
Di§troý§Lví republiky, se u§kuteČni
] ,1, únola !t Stďóm Mčstě.

Telit d folá Josefxovařft
]ik (Hoš

7, slč

Hl.ójťich tr \lllrYč ].]ó.1 J
]ěni.ku ]969 ]cjim \ j.ho]
nýir lúnl.nr b}I() Po1(]nn]l!,
jcPubIik! \ Nl$tč ]q61). l,d.
ob\rJjlJó .]í\t() V lol.\lín
dcnnrijn ill ru ž.n \e \ lct.lh
]95j ]9al 7účJslnilr dÝ.u
.en\li]hi.h LLm{L] !! obou
l)bs.dj]. \nj\, ]. jnn1o i tt
] ljji(Lo\sl\i ČsSR l96l/6]
\lon|il. nr s Dísc Nlrfled
sllllov!]. Ý t'ř(in u V\clil
:0l] Pn) ,i., 

j dob!o\elcč ou
PoýJhU zuslu. Už i rli]o v
n]ii !..,ěl] jrlo .,o]]tlr''. ne
boL la|lo dŮ\énri ji o:lololN
]j i|chift i vc \\\ol.r !ikll
č.( jeji I nalil
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lc}i Pikna 10. Glbryš ]-išli l:0,
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uánotní turnai pio Joseía Bednaříka
ú' ! rámci Urodloužclt \tkťndoldllo JúUltředč-

=,Untldí|t(h.áchklůn 
\ ýt,na{ hťhťm |,o _

dělí 2]. Prosince hňl trzalřcĎrj Inládežni(k_}j luŤ,
nJj, nff nťnv \t \t.la dNtk! nejlepílh ,J(hi,lů
nA..h.l rť!illnU i€ \ékudU UsDía(tiltt, (ltn l,ar-
ciZeZbí;ovk}v!étíI,třiZústí,dvazHoštálkoÝó
a jako host úč shice ]\'IE i Nls mládcž. LU(ie 

^m_bmžo!á zť stlrého Ntě§ta. v delítiknorém měřc,
ní sil Z\,ítč7il hoštálkoÝ§k]' Jl)scf $ednařík.

ťUfáJr| | hťon
|/nmjo\tr V.elidj l bodil ] ]Jluh Krna.,1HnnJl
iu,,lir,.i uau. + l.ukáš cJbj]i ZLrr1l](\k! \ \elin]
..h.j ",Jl/:l.,.1
\l ! \, r,l ,/,,,,il \ " ,, ,l I

ll,!1.1 \.Ll tnllj.,,,, la,,J 'L,
('slí] 2 bod!. q, 10 l-!.i.,\rnh.ožo\.] stll.'fla,tL)
.P.\.] Budik(lbí}idkd\ieli|r] l.j tirJ!

l'ťxl a folo,]o\.f ŇD lřik

ffiil
karlilt zah
u Bystři
skuěle
zdolá!áIo ĎáÝrábr zřtchlcDaho. tedy turntrje v blcsko!ém
š,ťhu. inřkolik Ďorců z \'rlašska,

Hlálo 5ť l5 ko] v leíjpu ]\'l rninuty !]Lls ] \ Leřjiy z! \aždý
loh Zlitézi] sc l ]r bod} Pclr Kičnrcr / B rnjku H!! iio!. dI U

l]i FN1 lot]iš Cicriik 7c slNie Kloiraiiž uhlil L],5 bodu

r lře(i INI Jln stýla zc §lx\oje Pollhr l] lrodů Nť^r.ti]
\e .]c lni hoiiilk!\ slý otli.] Krl ]íL, \c ] ] body \konči l

na.ťll,.\Ď ] n]i\lé Tcnlo dťlrl.ni.li|ť1' il.h^la. klť
l \ l, U|",, ,",J/1 ,l,,\l(,
nl|,i/J] n. ú\Pa.h 7 ncdinnéh. lrolollrril. nrinlo!
\§i Čcslú.e|Ub]ik! lurlnů, o(lklíl si 7r]Lslj P(UP
n. nri.novslvi le|ublik\ ]riiičů do d\J.eri ]ú Z \]
]aš!k!cn i chi(ů ý] nx 1ú ]l|r \ B]-dn.l Pd

, sAcHovE PRoBLEMY ]

NŇnr itť.áiúrn dnes niťdklidán ukázk!
,lvojb] vs.inNkého skl.datclc. kt.rý sc pi.
ližni zú!inl]. x dÝiilrh.\é úL]h},
s,JnrslrV.lLliiae(, \ seli]r
originál Dlo podbldskó nornlv

8

6

3

2

1

abcdeígh
Řešeni z PN č. 13 ct Klderl): l. .'d5|

h.ó2i 2, Jg6+ a 3, Dxe6x, Do t,,,Dxel piijde
2, ,lg6+ (E8 3. vg?x, l ,,,Ixes 2. De4 s dvoji
hr ]. Dá8x!3. Dh?x, po obĎně 2,,,Dg7 pii

l,,.vxe5 2, Dxc3 sxb2 3, Dc8x
l ..drej 2, Dg3 Dxb2 3, Dg]a, 2,,ď 1,

Apo 1,,,Kg8 hÉje bilý], Dg3..nebo2, Dgl+

vyřcšili J, BeBn, M Dvořátq Mýtoj
lry, J, Karel, lFM| P Plibyl, Bc. v vác-
lali]q Plzei Z. Zacn, Dobřany] lng, E, ZaiD,

Túlnáš zach, Kařez

íallilr miří na mislrorstú tepuDlilty
r.. \p l n_Nl,\tku \t na lnntru\.l\ l (''ť\l,e n pub]ikt {,(l iU-
]l.i ,.*" o". 

"li,". ",ť/i 
žt , (hi.lk,mi íech)bťl! áni /a_

stupky!ě Zbřojovky v§ctíI Adéla Bieíská. Jako čtrnáctilclá
i.l., Diedc\\lm lbiral /kU\eno\li. \chr l! /d. oliem j.n"ln
l,,li. \ \edDli dnťch a dťllli koh,(h \e L.d! Ulkáli i /!iťm.io
\hrinJ mislrot\llt rtpúhlil,r iúíiori,, lťnlo lUrna,i\c Da/rtj
Pololinále }rČR,iuniorů a mezi čtyřiapadcsáti bor.i btla hĎed

čtleřicc zástupcŮ z vllaš§ká,

G

l v l}}slřici pod tloslÝDcm sc hrál ša(hoýý Nlemoíiál
ll,\t l. \lntl!lJ, /Ut n.lnilo ,. h,, ,lE,it hi\|ú. }Ie/i nimi

tloýýjÉn Umnli] l-ilro| 'Iinnií[ (\J] \1.,7|

nčí] z. ]t bl)dú .a 9. r íslč. \,]rl].Lii Kolliik
(Zbnrjo!kivýlir])n7.5 b.d!nr 15,n,nli,

l'éxí a Ibto Jos.l Kot!řft

Dalúrnlil.^- lrllú,.i Kaník. l])ilii!k^,ť
P^nlit ýl;llfd]il, nnlID lji\ }r\Ýřki])od
Il^t\jnrl I hi|. | :. |na]ýal! i ,l I"iý

:

P ť1

l'

rJ:*
Tlčn

B
LlKl

Bei

bÝ\iůlll]niLt hkn'l:l l| l\at lI ll1

,XX'

,.{

§

\1i\lryni lepublikl sc dlc Pa

! r l )Lh I il ]|,,l lJd,l \tJ]l Nlfu

lj|.L fU l,^r Z Be.l'],l\[ť \-
cho!é !ko]y t]hlá]a 6.5 bodu J
Lllojicc /e ni. \al.ji Richlcrová
z ]ičn]! i,litkr ]ln]\ka l Klaro!.
o Dul bodu Da|lě. 

^dela 
Bieískl

7i;kih ! rlún.lj.l hod\ a obsJdi
]ac.]loYó \ťdňtrlclé m,ýt

v)bontlho úspčcho dos.ihl
Ondi.j K lik ,c soloja Hoi
tálko\a Jcho 6 bodů ,t.čil() D0

cclkolč tilé, poslúpo\é llsló
vítč/dn Po!l)|i.]c se \lil !e 7

hody ]iii Ridl / vlaijnli Dluh)'
IiNl Toml]i Knu\ l oddilú ltll
]rrla Pritr 1isk.l l bodú. tiu,
]a! Vrkuk z N'lotl 6,5 bodu
Dobi. sj !ťd]. idalii rlo],.c !n
1.š\k!.h šr.hiýú Hojii]!koY\k,"J
nr§.l I].{lnJiik skonail sc ie(
tibo(ll devátý. JOkub sldnčik z.
lbŇjovl) \seúr s 5 bod} dla
.lilý lielí. jclro l)ddílo!i kol.

ea N]ityliš Ko!fu'ik /l .1.5 bodl

ondi!,,] Kúlik se ! bi./nu
pi!d(Ní nrczj dlani(li tclLepší
lni juijoIy t.ší lc|lLlrlikt Ton.
lLnJjse bud. hlit\ dobč jjiši.h

iďnich P:,/d!i. l Koul.ch |ú]
D§no! Josef Koval'ík

ďí K,

\ B

J*&,

á á_

.- J



Juříěek třikrát na stupních yítězii

I1l.Lúlnl |m!ai, j lúhři zl?ld ýLlji 
^01 

lrn.:k..lLll|j\ltn Kif lk, Pul K bil Z].|l:k
Rd:líík Jiří í,,lan d.klntrLl K llll ZlA a :?Lli [huliš.k K Pa (n.hújí.í) ,L)ýfsýik l'l!}

FR^NCo\l\ LH(/T^
Už polahócta si ddli donáve-

ničko na vánočúm tum.ji v í.
pid šaťhu ! ng]élj 28 pro\jnce
ša.histé ok]e i Zín, N, Jičín a
vs.tjn, lliýni'l.] sokol PňplaÝi-
la opět pohostinné Plof edí, když
v picslávce!o5 kole sj 28 úč!sl-
níkú pochutnivalo ni SPcci.litách
míslnih. md§okonrbjnarlu, V lú_
neji zyitčzila dlojicc zkušcných
KM. když prlni Ýyužjl !ýbomé
ho stafu 3,5 bodu zc .l ! dnný
zase úZanhiho záIčru, když do
sáh] 3 bodů ze 3 llrlií Z do,ná-
cich Poda1 solidni výkoD snet.
na a jako oblyk]c §c i.ilo na 9

kollenrpem 2x ]5 ílinú pod tat-
Lo\.kou rozhodčiho sucblřká
Pořadi: ], ?, ]uiičelr a Strldčj
(oba ŠKZ VsťtíIj) ], 3 4 Bed-
naňk (}bšLálko!á) a Běhunčjk
lBrunŇV) ó.5. 5 Š!áňhel (Vi
zovi.e] 6, 6, 8 Vraj, vescl
s|ý (oba Hošň]koýá) a častu
]ik íarumov) 5,5, 9, - ]3 Kť_
]ík (HošLálková), sDttma 1F!,
]-hota), Bafiošck(ŠKZ), F. Filált
(M!Z Vscrín) ! thři.ka (vizovi
cc) 5,14.,l5 E Matuš (Fr Lho
ta)aHoíňák (B! Dov]:i,5. 16,,
22 Tomašlíi. Bistrí (obl !'al,
Kiobouky), ], Filák (Fr Lhotx),
Tkadlcčck (FIeDnÁo, ltlfiin-
ka (Fi l-hotn). solář (Bnrmoy) a
Púák (MEZ) 4, 2] 2'1, Koz!-
bík (BruDrov) ! Narnnluja (nere
gislr) 3.5. 25. 26, Kořen.k (Fr
Lhota) iAl Hajja (Dercgjsh ) ],
27, R, Matúš 1.28, Nolosad(oba
|r Lhota) 0,5

ZIr-!s
Dlc 29 ptosince u§loř]i.lalj ša,

.hišé Zubři oddiloyý si]vest!,ov
slý Lumaj V bleskové hie, soutěž
k hlála droukoiovč 1cmPem 2x
5 mirut na Pjíii Po l8 odehra
ných kolďh zvítězil Petr ŠkJobák
7iskem 16 búlú přld dlojici PeF
Kubin a.]o§el Krupá oha se 1:l

b$!. Na dalšich rnistech sko,ló
]i:,1, Jiií Fouka] 12.5, Jo§cf sýak
7. ó, 7, Mdrtin Komííek a I!2
D6čk obá 6,5, 8, 9. J osl.!
KnrF a Jmsieý Kfunck oba 6 a
] 0, Zde!ěk Raždík 2 b!{y. (4i)

ŠknhLik ltalíi, Knúúůk a -lo\?| Kfl\ll

BmlÉ&ffi&!' sokoL Fr,Lhotá {28,]2,),,15. Vánočni ýikendový"

ffi

JarchivsJ]

t |FLh), |.rnák (Bamó' ól:a 4l1, ló,?1 Ťonailik, sx. ý )^63laba valklabaLNy), írlák J.
íFlhl, ŤkJdL.čéi lrrenirot p/i], Mít]nka iFlh], soLiř lBru-oý] P ák F. /^lvs] Virchni .1, 23..
24 xóZlbil( l3lfDy), N,úIUF lDeeJůk) oba ]h, 75,16. xói.nék /FLh], Al.Hárár
/neleg'Jtr,] oba ], 27, MatÚ! R, íFlhl 1 73. Nóýósad lFlhl 1 (opeí 23/9) K=r93z, 1ý=r5ň,

!a \nlno n \:inu nn h {Jt(i(h \\ Un\ájl \{(hi§l(|h \fhráni lum!-

= 
iU \ bl,,l,ó\cnl i rdpid ,J(hU, \.ji;n[ l,,mu h) lU iná,klonku

mku 201,1. Ze r§etiň§kí.h hráčů sc dařilo ncjýí(e stáDislai! Ju-
říčkoYi. kt.rí se dostal třikrál na stupnč !ítězú.

KARoLll,iKA 2014 'Šk (alotnrka 127.12,1 ,,17, Vánočni vikéndový"

] 2]]0
]555

5kl VsÉtin
-lc Vaiiln ď

] ] 1 l1
z 1 0lr 1/, ]

3 00 f) 1 ]
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3kr7]8 l HUs enly 0 0 0

KA ROLlN-ť!A
Ani tellokát domáci pořad.le

lé ncPorušili tmdici! l V]boN ]7.
prosince oýítali na l7, ročníkx \á
nďniho tundjc v ÉPid šachu ccl
keú] ]9 účastníkň. kteň hráli7 kol
tc!r!c!r 2x 15 minut Pod]c očcká
vdi ZÝi!ě/jl s nískoke lxvori7o_
vfurý Jl,řiček před da]šíňi Jtro á
sledoÝlbti, mczikt.,i sc z dolrá
.ich v(ljnjl PoU/e Elefteris vla_

Pořádí: l, Juřiček ó.5.2 ,1 M]i-
dý (oba vselin), P.tvcl rlltráček
(Húslenty) a Vla.hoPulos (Kú.
Linka)4,5.5, 6,Batošeklvsetin)
J Bamb šek .r, 7 _ ]0 Nloíá\ek.
Kovái (všichDi Kuolinka), Peť
l kbáčok d Múd|i fuba ] ] u\lcnky)
3,5. l]. l2, vldbela]t'Iichálek 3.
13, K.]!as (všichM Kďoli,ika) 1

bod, ZÝlášt hrxní kaLegone mí§l
nich žáků sko!či]a lakto: l, 2. V
Křupá]a i R Křenek 4. .] J Křč_
Dck 3. ,1 5, o Hotii a P Ho
r,ik 2, 6. P Kiupa]á 0 o.l:ani2čně
připmil oba tLnaje v Bdnbu
šek. rozhodolal M, Klilrra

vSETíN
K 3.1, roiníku §čPinskóho

hleskového t,rmaje zdejšiTJ MEZ
nasLouPiLo 2Ó Pro§incc Fdob|ě
i xko o j ok dijve 24 šachtt! ze šes
'ti valršských oddilů ve lňnáclL
kolo\ém ,,šlýc!Iu" Ňzi pěti KM
bvl neidŘvčišj neirnlddšl Bedn!
ňi Domácim !e teltolláto &n
lo méně než obvyue a ncjýýše s.
umístiL na 9, pňčce zkuše!ý Fftn
tišct pťatk poiadáleló /aslou
ž-i lznáni 2a ÝZornou oEmi^ci.
ccnani odměúti ýšechny úč!st-

nikl a !šj.hŇ se jen mohou lěšit
na Dňští t!čnik, ktcŇ bude mit už
či§io 35. ]iozhodčjm byl Doninjk
Peil, kteómu t.to lúlkce na aý
konu jisř ubrala nějaký 1en Púlbo

dik, Nlc blJl \ie s nldhledťln

lařadí l Bťd .iik ltlošlijllo
vi]l ll. ] ] ŠP!ňhel (vi7oli
ce] . ]Lliičel lŠKZ v\ctln) ]0.,1,

D, PrrLll9.5. Sllallčj o ŠKZ)
t.6. j Lulašlik (Uýí) r llladil
(ŠK-1] 1,5. 8 1.1 Nlie.č\ íHUs
lenky), I Ptrj]k (\,lEZvý]tin],l}
T.ča!1.1i ( l;slí). BúinkJ (vi/o\i
.e), J li]llk (ti Lholr). L 'ličLi"

lck l(]sli] i Záblck (ŠKZ) ]. 15,

]7 F Filil. Šuliů krbl \lHZ)
0lIíalň (Úsli)6.5. l8 ]9 GOb

ryš (ŠKZ) l &aťničcl (N1F-Z] 6,

20 Ml.dí lŠK7) 5.2], ]2 on
.]íu.h lN]iZ) a B8toše\ (ŠKZ) ].
]3 Šl'lfuý (N1l]7) l. 2.1. scdláčck
1N]!Z)0.5 bodu

!
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1

2
š(Z Vseti.
škZ Vletji

-HoštálkoÝj

] i]a_0] 1]
a |,/, ]

]

6 0
0
0

1 0
tiEl Brlmo!

Hoii:iiiffi

08
l ď ]

]0

,Vlq] {

K;

192,1

18r 9

|0

I tjtó člyři šachíllé zbrujóýl!! yseífu polněřjli síly ý Sjlý%lťaýskěú bleskoýéfu

túrhaji. Zleýa Radek Zódrapd, Jan Bósák, Pen Zaiíček a Maly.iš Kaýařík. Pflli
lři hájí baň! óddíllLýe.lfuhi lize, člýltlje oParou béčka šachoýého oddílu TJ
Zbrój óýkd yselín ý krdjlké sauíéži.
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3leskorí silresil orláill parel nták
EJi/ Fopúle \ť \e.li iáťhi\lé l piPd\ilt(.lfu\\tém l|čťru l tlu_

=hona 
Zhr,,in\k! v\€lln. \ pitd(honch rú.'nniťh j.mť pU/M-

li jen drě !ítěZná jmóDa. Iřikíáí oÝládl turntri hraný ý tempu 2krát
4 minuty +:l vtcňny za každý tah !'i'í Karol Motúz , Dubni.e Dd
\áhom, jédnou ZÝířzil Pavel Viák z Rožnoyá. Áni letos obe tito bor,
ci nechyběli, Konkurence byla výborná, dÝactt sédm šachistů, mezi
nimi tři mistři FrDE, pruměmí ko€li.imt ELO účastníků l9l2, \t
!,ťlinsL€m reAinnU ťik\alilnqii ob\Uen! /imni luííáj.

Z vitčzslvi se ridoul rožno! tá]Iové. člýlý on.lřej Karlik ipílý
ský Pltel viúk. v jcdcDécti ko ]osel tjednaiík na§birali v lunaji
]c.h znka] za descl vjlčZství t0 7.5 bodu, D!]ši pořadi: 6, FM vl.
bodit. NenáPadnč. ale slále lčsnč dimi| Bčluiek (Litovc]) 7 bodů.

na dostel pn,ninu §e úezi čcmý- 7, FM Ka.ol Motúz (Dubnica n

lli a bjlí nli tolíčky poh}bo!íl FM Y,] 6.5 bodu, lJ, Mrt!|iš Kovaňk
Flanlišekvlin! zc starého Mčsla, 9 Radck Zád..tp. (ob! Zbrojo!
dos.n]9.5 bodu 'l'řelísko.čil s 8 ka Vseljn), ]0, Zdcřka B]ijmc]o-

bo<1} ]an Bosá}t z pořádaijci Zblo lá (slivi, KroŤněříž), ll, Jakub
jovky vsetjn. o lbyiek linlnčni slančik (Zbrúnv*, vÝlin] vš],n

prénie sc lodčli]j mladjci Z Ho< !i 6 bodú. ]2, r,Ý]l\ril,iii lPod

hlldDi l-hol]). l] Kdcl lljúi]
íZb!)itrli \s.tnr) .b] 5.5 bodu.
1.1, P.fu ZOjia.l.. l j Lukliš C]abl)i
(ob! Zbroiu,llvs.lnr). ló ltadek
lfulíll| lHol.it\ ). ] l.!ol ]inrý
(\h], B)ýiice). l 8 \Ifulr lt'lol,i/, j

yii (Po! t]}\Líi..l, l! ]o,.ll'c(ťI
k! (\'al t]!!třic.). ]i] \1úli So
v!l]ra 1Ho]cioť) !nťhii a bodu,
2l Dobromir Kjncl lSkiijal]].
2],Irlln(riťl Pil.ik 1Nl[Z \ fln,].
]j, l\!n B.l1oš.k llbn)j.!kr
v§eli ), ].] Duirn V!šk. B\nij
.. p, H.] !i]chtj .1,5 trodu. ]l An
(urin Ko7ubik (]Irlni.ťl, ].. Rr
Jo rn ŠUlik 1Nl1-1\'!.lnr ) ihJ ] 5
bodu, ]l P.vel]vllrd! 1lb.o]n!kr

lrrt á toh, ,lU!ťí Koi ařik

w

kouzlo šaGhového
diagíamu (78ó)
Dnes se po další době !Ťacime
ke k]asické dvójtažce, která je
řešite]úm ncjbližši, oliginá]
§ třiadvaceti kameny, kteŤýje
za]ožen na úvodníku,.ám po.
slál stanislav JuŤiček ze
Vsetjrra, Věiime, žé sedm D2.
tových zakončeni, které úlož-
ka skřývá. se bude libit,

íikol č. 786

6

l
,
1

!
L

1

l
,/;L

,"&

,&.

^I

Bílý táhne

Řešeni ]i}oru č, 785 (z.Libiš)|
1, pb4_b5 h]. 2. De7+ 1,,, Ke3
2,Db2.Ke4 3, Desx
1...,, Kd.1 2, Dcs+Ke4 3, Desx
t,.,,Kí5 2, Dd6Ke4 3.De5x.(vb)

!!\í,hnlť l \iláj\ka llullnou Lrai,kťn,u pifbUlu Jnl',lPl, l" pili knl",l, i, l,á

E,*r"i"t,rr,, rr-,.,. r,tťrt icili;P/lr.lilani b0.1. \a zdd, mu rhťll, Hn{,llht |,

+ ir\, mi nlť.;lt inli a iednoU FmUUU, Dalií lim} / n!"hll UllP\ú _ tr, l h"lJ i \ll,
trriti," _ *.nrr, -.il.,;l průbérnŤ poíJdí, \ lnhul(ť lcťiunliln,hl,l,ř(l!,ll, - t1,1

Dii.\rrnh p^iť(h \}jimlj, d\. dru.i.|\l §K7 \,ťlin,

Aiexander Fica + lvan lvlěchura
originál pro Řeš te ský Zpravodaj

yjl§bdb !!8!!!LÉ!!lí!o přeb!!!! š(Z

H#3 duplex

\'ýdr4!} \!qi!t!h!_p&b.o!!!
ebu]La: Tabi!]ka:

l. Rožnov
2,Ilošliltlko!á

.] St \'lé\1o C

' 
sL Múno D

8 ZlíDIgm

l0 Z]i| C
l1.Ii l-]!oia
12. Ý , Bysiňlt

500
410j]0
]0.]
20]
?, 1)]
203
203
l]2
113
005
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]
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]]1]]
.] 1] l

:]]
1]]
1]
l]]
ii)]
0]]
01.]

]],a

lJ,j

la._r

2J.5 15

29,0 13

]].5 l]
]],5 9
2l,,i ó
!s,0 ó
17.5 ó
1],0 6
]3,5 ó
] lj.5 5

20,0 1
15§ 0

t

I

I

*
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(4+3)

§

vsctín l) _ Husleíkl ,1.5:].5 llr]ia.[ \l .
l.! !j:l1 I lladil Vrl() l! r/r. lJltrL.]iťl, \lt !
rý 0:], Zižl! - Binrbui.l 0.FL:j:].r lii
mi L,: !'], Zall )lrck Nllrr]i! l'r:lr, K jj]].[ l].]

vcl Hrtjaek'i l,r. Nlllil] ]'ťl| l]Ll]i]jl | ] ],

\IIlZ \\ťlill
" ŠKZ vsctin C 1,5:6,5 (sriii ].l, s .L l
čik 1";jrr. ŠulaiL G.L,l,!i (l l. l-L ]l K1I]
iil1) 1.I'll.il li\oi !l,,]) \ln|li Vr.|r
0l,§cdl]iaťk (;alel(rí] l,() nLiťh l]lljt
!,rj11, Tj.!ní(:.k B1.1\lr 1l: ]],

*,|

I

l ŠKZVtli,lL)
] ŠKZvtliDC
] tsysti]čka

5.I]ýj

l0 váj, Illeijiiai B
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stanislauu Juříěltoui
to u přerouě suěilěí

* \. dnťch 2. i ], lťd a lFDUridáI lh Dlá/lá licrut lurnJi l rápid :.(hu. §UU_
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J' t! |1].l.!tni.h lnťh ídcho!Di
.l.h. ni kt.lÝ.b u\!rčLi Z.idlrpi.
stíldij r stljLel \\.tn] \i /i\
k.m bodu z. Lúrcční vý§cdck
]:.1!pc\.i] po/j.j \ holni Io]ovi
nč l.b!lk) . vtpadi 10, ž. by í, v
zi\Ě.u se7on} inoh] V\h|o tirí}

blémúD] se záchJa!áiskýnri pra

seslAva .t body ŠIú vseťn:
Zádrapa. Straděi a sňj]ek 1. Mo_
túZ a Vjtak 0,5, Pdák. Bosák aJu

o§tátní !ýsledky| Laboícch os
tlavr B slovin Haviiov 5:]. 'l)
osfuu _ 'lnnec B 4:.1, Ponlb! B
Litoy.] B:1,5:3.5. Banik HaÝiřoý
Dobl.i 6,5j],5, G.vgo! B - orlo

!áa 3.5.1,5,

V oeděli 22, února hraje ŠKZ
vsciiDndpůdčLjtov]eB, (mb)

2. Poruba B
].]iins B

5, šliz\s,lin

E, s Hdiilr
9. Grygov B
l0, Most_Ý u J,

l1. oioÝii B
12. Dlbiá

T abullQi

ŠKz vsetín - I,tosty ú J. 4:4

§!anis!a! Jqříčlk sKZ v.",tíi 4 i4 TJ Mostyu Jabl
,-5k 1,7lo]c,822015

]
l]
]ll
]!
]

()

6l0
502
:l 2l
41]
1l2
:]]]
]i]
:l.]
21.1
21,1
205
00?

21 2x (1rl1o) Originály
oýojt.žká 21]e aúorova úDraVá jelro srď.i ú
]ednóVar]J lóVý srmómat 22 kóiči tahem 10 axvbsx biý n]k.]y

sóbé št€jnoú íguló! Pófró.ný ňat ,r Di€d!;di
odva2ovjni na jcdnom pomó.níku 24 tálrné če,ný
95x a pak mu dá bíý hn otóčená dáma]e zde konllacwček. ktcry

kážku tósiě VédL€ s€be á dó*dng (riip
] Ďolé) kdékó v dá po lni (obrácený tah je kásický dlčkóvi skok)
Poeo2n3čenj kiÉkýrsou dily (hó6) náá pla ktelé nezehlát,Aútol
Vénuje úolru Pepičku KnvohráVkovi ( jelro letošnim nád.lráz!i.m

U Lubomk Ureta, Dlimloýa 2513, 155 00
přaha 5 nebó ma em na sacho

Lužná D]Onnah ucdoucí
_E :§ll'ji ii,ffi ;X'ff il}šf jli,iH ii§i: Usetín|€hli mu n€jlě§nějším Ďožíým řozdilcm. ys.6l
díkJ 1omu nadálc yedť bbulku o d!á bodr" před l]íunmtem-Bylni.í
Tř.tí HošňlkoYá B po další ztrátě za remízu s Y.1, llcziňčín ztřácí
už pět todů.

\'i\leíllt L.ái\Lé .oute^: sKZ Tábu['|
rinn i_ r-"ine ]l,J.5 |]LL l,shz\Ýth B 7 0 l 41,1J 2l
:d Ď| /]l ,|, /l||iť^ \jn| 2,BMol.BtL o íl 385 J{
lPklll, \ ,,.,l a;t,,. l, , J, Hučúi[ola B 5 l2 38j ló

NIlJl.\ D\"il:ť^,. , ||., |' ],ZUhh ,l l J JJ.0 l]
P,n{l |, (,,h^. H. ,.,, 5, \3].l'l./iiiči J ] 2 JE.ll 1,I

i0, tL,Jl_ sl,jl" ] bdu 9 
\d, B}'lňcťB J 3 2 J2J 12

,"it,,rttnt,, ;l§;r" ,,];; ;
9. Bylliice p. H 215 24.5 7

l0 Rajnoťhovi.c 12424,0 5
ll.LúžDá 1t6 24.0 1
l2.va|.Icobouky 1 16 225 4

: ,|4
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7311

lils
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1Ii
I

E Druhý lumqišschotó |. vqs Io tour ho,tilo v §obotu t7.|€d_

= 
ná sliŤdisko voln{ho čbu Dum(ek vgla$kd Mfářici. O á-

jem roáodně D€byla noule, rnezi čeřními a r,flími poti §€ ulkalo
ll2 í 5dýcn šaúi§trů. Pňjcli i ze sloveNka a otomou.kého kraj€.
L€to§ se hrqie v rapld l€mpu 2knit 13 minltt plus 2 r,t€řiny ,la každý
táh á tradičně má každý tunaj §edn ko!.

v neimiaiší kate8orn do deseti
le! u§ed]o ke ýolůn 47 hínčů. rcgis,
§,oveých i neíegs§ovalých. pro
Ťnnohé Z ni.h to byl pmí šacnový
nmaj v životá 7-Ýrtčzi] Tonáš Ka_
beláč (Val, \,leziňčí) před Toínl.šeJn
BudíkeD (\'setínl á Nlichalenr Ha
nákem (Rožno\), všichni ťi ujró-
li 6 bqlů, NlE]epši lnezi zúčĎtně,
n)tĎi divkmi b}Ia l,uc,ic obšiva
čo!á (Va]. Bysťice), Dá]ši pořadí
v ínní paháclcej 4. P.lvel Kučea
(chaqŤč) 5J b.x]u. 5_ Jarab Kře_
nek (Kmlinka). 6, Matěj l6p..ký
(vsetín), ], Aleš Vozák ískaliě€).
8. Ad.m K§ue}i 9, Radek Jrr-
ča !šichni 5 bcdú. ]0. Páí.ik Ře7_
!íček (Yšichni vs.tin). 11. vl.di_
mir Kn pala {Kmlinka). 12, Mn_
těj č&h ťsetiíl) vši.,hnj 1,5 bodu,
13_ Ja|ub Švcc §ar, Bysaice). 14
Maíet Pol&h (val, K]obouky). 15,

fu]Qlb l{acek 0asen!í) všjchni 4
body,

V kíeeorii do ťinácti lel zýitč,
zil mezi ]2 šachisty Štěpán Řez_
!íček před M!íinem Dvořák m
(oba vsetín), oba Dlríiili ó bodů,
'I"Etí Jiň Ptáček (Karoli.ta) zi.§_
kal 5,5 bodu, NíeZi dě\,čátv s(on
čna ! ko!ďné tabulce ;eivýše
Mjchacll KJčiLolá lL}sa ! I1,].
Da]šipomdl ! lNnipdhiclc€: 4,
Lhtb Kukučka (Dubnica n_ V).
5, 'lbbiáš Mroček (val, By§ťice)
oba 5 bodú. 6, Matěj Ko!úř (tjst .
7, vojlř.h valůšek (Hošlii]ková),
8, Roman Křene| (Kďolinka). 9.
Gabnel Kam,rs (V§e!ín) všichni
4,5 bodu, l0. Tomáš Galda íHoš_
tátkoýá]. 1]. ]-ukiš Hložek ísta,
lička). 12 Já.hym Karlik (Hošá-
kou{), 13, Š]mon Kxk!č.ka {Dub
nica n, V), l;l. Maián stopka
(P,ichov). 15, ZicDěk Šu]ák íHu-
slelky) všichDi 4 body.

v nejslďši karegorii do šeshácii
]et se ulkalo 33 bíáčů. mczi nimiž
by] nejlepši Jaklb Jiříček. uhjál
6.5 bodu. Dru}tý Marlin Nehy_
ba (oba ska]ička) áska1 5.5 bodu
a lřeť.]ákub Ryšánet 1va], Mezi_
říčí) 5 bodú, Dalši poiádí v první
patnáctce: 4, Pavel Budík (vsetin ),
5, KďeI Vraj (Hošťá]ková) obá
5 bodů, ó, FiliP Marůš (Llsí). ?,
Adéla B]e.!tá (Vsetín). 8, ondřej
Vnj (Hošťá]ko!á), 9, Vo.]tčch ]iři_
ček (skalička) všicnli 4.5 bodu,
10, Pavel fljbáček (Husleniy). 1 l ,

Tonxíš Klíma (Rožnov), 12. Mďi
anna Holečková {Dubnica n. Y).
13, Lukíš solař Grunov), 14 .]ři
Feix (Bíanty), 15- Radek Zgúba
(tlsti) všichni 4 body,

TŘlí tumsj l, VAsTo Toú §e
uskuteč!í v Jablmce 7- břerIs
&!,ný furnaj ýe valašs]ú Bystřic'
18. dubna, Tam budou známi i mi
stři Va]3šsl€ v icdDotlivý.h věko_
vých kateso.iích.

Text a fota J6cfKoÝařík

I

(\\1j'il|.,l.il.pi h\kúk,8otii|1.10ll!.1.|a\íli-'linnóiKubllóčllú]ll\
lbnníš B llík.lřL,lí Mi(hal Htoljk a ftilct)ši..ló adl { u(i.,bšifda^i l

Čnťřjť n.i!.ťšnh \ ka l.rl,ii tl. ll ld .1.1at ýna. ŠliFill Ř..,íti.k ll, h,.
níallnr D\ořlik 1řllí Jiíí lrlii,k 0 .il í. Llěýčll Mdxk4o KačíLoýi
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Řezníěek zlatí, tátůš střib]ní,
=DtacctdeÝětšaclústuznašehookresuseÝsobotul!í,únoraza,20.NIeqKotccki.2],RadckJUr- 

řadilo do pelotonu Grand Prix zlínského krajc. Hťžíl sc dŤuhý ča (Zboj vsetin).2]. Antonjn Rfur
tuřnqj ! rapidu. tenbkrát ve Zlílě_Mál€nolicích. A i nyní naši n adi dus (lj§ri] !šiL.nni] bodt.28 r\leš
borci ncieli doínů bez úspěclů. Pat.ik ŘezDíčck ze Zbrojolky vsetín P!]it (Bysttička).29, J.tub Ko\a
žlátr. ý Dcjmladší kategorii, Filip ]uatůš ?e sokol! ústí slřibmý t ka_ řik (Zbroi V§elin)obJ2,5bodu.3].
te8or;i do dÝanácti lct a ondřcj Yť9j z HoštÁikoi,é brolDoYý rnezi JakUb Zi]ic (Bysliička) 2 bod},
Dcj§tářšíni. A lo,ieště přidál.t zlato mezi nejstaršíni děýčáry Klára V jtaLegoni Llo dvdá.ti lel mell
Da.člibÝá zc ZhrcjoÝkyYsetín. t,..u o.in ,t..;,., n, ..,npn""

v katc8olii do de§eti let.i§totpi- ieho oddik,!ý kolegáJá] \h!É § 5 lo nAe oddily o§Dr šdchjšů. vY,
lo meá b'icctiPčti šachisi]r dvmá.t L]ody D.]ši Urjstěnj našich ša.bis hii] Pa\el op]ušti] z Postoupek,
tu,.ičů z valaškých oddilú Patnk 1ů: 5 Tonlí( t]udik (Zb.o], V§clin) Zis|ai 6,_5 b(xlu Druhý Fi]ip Matúš
Řezničck zc Zblojovlq vsetn zýi 5 bodů. ?, Štěpár Řeajč.k (Zbroj ze soko]a Uýí získal 6 bodů a tře
tčzil. když v sedmi ko]ech uhíáI 6,5 Vsetjn).8 ,|lkub Malůš (tlsLi) oba ti Lukái MxchÁček 2e st, Městá 5,5
bódu Druhý skončn vksfuni] BN 4,5 bodu, l], Aden K..r]]ek. ]6 bodu, Da]ši míšění našich šaclr]s
buh lstdt Nlěsto) se ó body a tr'ďí ondiej Cjrlcnran (:I§tí) oba 4 ljody, Lůl 5 Toňáš Galda (Hošlálko!.i). 6.

ilŤ'JŘ!Tťři:],i,lťlti:,-§:l i|iJ;Ťl ll1,il:,.liíl Urai btÓnTomiš K]iBn (Rožnov p. R,), ]l. stýí repubLiky V

Leondd ]xnkoÝ§ký (ZbŇj, vsetín) .ie pokaauj. ] ].
všjclrni 4 body, 15, Monřa \latoš_ llěstě i vyÝrcholí 

'3 
tvĚln1 nr

kovi (Hošlnlková). 16 stěPán Zái v§eLíiě,
lusli)oba 3 body,22 ondiej Zlic Te\r a foío JosefKoýařík
lBysnička] 2 body

'!§*
j,,.,

,,§

Gab.i.l Kdn.s (Zbroj, vselín) oba
5 b<){lú. 7, Jáchynr Kfulík (Hošťá]

ková), 8, Jlň Ptáček (Kuolnka] ol]a
4,5 bodn, ]8. Matěj Kovď Ústí) 3.5
bodu, 2r, DnÝjd ž,idÉl, 28 l,ukáš
žák (oba ús10 oba 3 body,

V kategolij do čnŤáct ]el nasLoú_
pilo mezi tiiadmcen šaclijsry devět
hráčú Z val]šská. vyhrál se 6 bod}
Dav]d opluštj] z Poýolpck, Dnlry
Alexand. slalskf ze St. Měsla zís_
Io] také ó bodů, třcti oltlicj vŘj
, Hoštálko!é 5 bodů. Da]ší mn,
lěni našich šaclriýů: 5, K]án D l
čáková (Zbroj. V§etin) 5 bodů, 6,

.:,
'{,í*ř, '".,,,

z

ffittrňířĚk,§G ú"P'ffinm§ffi
§nH lil o úrúhéthíst0

,d-

20B,
1i}|

&.,s.&lpt],

klání. kteŘrD s. zliilstnilo ?6 hráč& 2 t!§ké á sloÝ€n_'
lict ).j.ilu ]'olnášc Baštnica 6rli 4te ťtorr{dn'slé f§p,:b:i}r.

DÉzMřRoV 2015

16r!

]iilLj, Na2. .l.

nždětsi do dvduškipili. , ,

ve skupinč A F|DE opťn sknov.tJ(, :4
hráči, a ve §kupiné B ']\tiddií open h.
lo 52 fiiíčú. skupil.t d §e.!rálé ý 5 (o]

tempem 2x {,0 nrinlt n. p&*]i + 30 jek!n,]
za l(.ždý p.ov.d.ný ln!..v :óto kv!]Itia,,]
ší sk.rpině ýBrlola] a]é.icij'.ý .,á§ltlNť
nnšeho legion. stánislav Juiičik z Š(;/
vsetin a ved,l qi 11lahé, když §e /jsk.|j] j
bodt dě]iI . 2. Bísto,

Nejléi§ fdniru v tlill]žiji it§ká7al Kful
ĎLi§bltll'z šK §aóy čhlL,mťc, lúťl), vyhril]

3

]

1, }L .1 \t ý a sl"oislav ]uaič€k Ó§Z vset 1)'
: ir(h|i Ý. .1 boay, )o,ťÝarde!:tly sc i.§'
!],l.Lr ]: i ?elr xapusta (ŠK slaíé l\,íě§tó),'
í) lrll ]ilillav.ik. (Mšs rffo]óhcs§),7, M '
j, .Lr. lt]kušán (sokol Po§to§pky), 8. M.tí-
!l,] il,j..k lŠK ste Mčýo),9 Petí Gnoj.k
! lir, |obj:'iš Kreičok loba BŠŠ Fr._Mr§let)
r ijt]tii_] bo(\ (4i)

TabuIka:

',
§' 90liot Posto!pky 16 7,2,] ,,2, Meňoiiát T.Bašiirce" 1iit)

azE
czE
5VK

Frl,4]._scl
clE

1117
T8ón

182)]
i55-. 0

1E

]9LP ii.Mnter. tiE
i0 1r! a,lÉ

r,;tiř;.a]a rl, ra. }.i, 5]áLm].,] ;;i;

1. ŠXZvÝtin B

3, EošťílkoYá B

5.^Ň
ó, val, By-střic B

& Zašlrá

l0 B}-\ťice !. H
l1, Lužní
12, vnl, Kloliúry

80 ]

1Ll
612
13 2
114
3]]]
]]1
,3 4
?,z 5

22 5

176
126

4ó§ 21
44,5 n
15,0 19

4,r,0 l5
35,0 13
].1,5 12

3],0 ]l

:]L,0 E

211,5 N

2&0 5
26J 5

- šKZ

^lrsťei], 
sobek lJvl(,,4]?l.riy] vŠr.hni2,'i . Nyt.a lrr jlktak) 1a,21.1ž yxlt!(n |Fly]lpa (svK Nitra) óba l, 2], Novák loló;4.U.] r,i, ?4, ŘehuLka /VyitóV] 0 lopen 2115.cZE, syt) WK[m!řě Za]iček yr:ya Kána

slančft }r:y,. ílfidi] - Mierc§

, !' u-" ' ]ljslcotl tain*t n,ice
; _l"; , v§€tin 8 25:55lLmFl

ffi |Go,,r.rruycg ]rčálck 0:1, Gabryš
0:l kontunačnč. řlradil ()]l kon

E Dťdťžtj Apa! po\hdnich dvou cclků t]rbu[) piineslo dťlá-

- ti |(o1.1tráj(kij \ou|éže šachn\r.h dru^lel, Luzná s. l ném
§ val. Ktobouky rczeš|á Wírnč 4:1. Óba í}ny nadálc §etrÝáv.\ií na
j€diných il ýou §€stupoťch příčká.I a od zá.hrany je dělí tři body.
Jedinou posíupovou pozici do krqiského přebom siál€ dťí šKZ
vscťn B, I .t€rj tcntokrát usÉl y Rajnochovicích.
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! r"l.p" ,".t -,i .t otnl drur.r\á nr.ťho l.ai. \( ,iťlu lť ll|
i ne, atlr.e urt ala o rirul piThoml,J \ káll en|n l, \lopné /Š, lt,
stupně ZŠ a ! kat.gorii sťedíích škol, Zc čt]ř r€8ionů sc nomjno-
vala \ždY dÝlii(ť týmít z kažné věbÝé skupin}, \'s.tinský okres t k
reprezentovaŇ výběry Zš vsctín,Rokytnic., Zš lntegravsctín, Zš
ttóšáko|á, dla cclky Nragr}koÝa g)tNázia v§etín, sPšs vsefi a
ía diYokou kartu sé do kraj§kého flnáe dostira i §Š-COP lalašlré
McZiříčí.

\e, t. nčj.l .\ l ."Jhj,Le l " 
l l, l 'nj l,i 'o b\lo i,Jl"

H,,.;::-; 
't",,';, 

,;i; ;., /,,.l, l,,",l"ni,ll-,l\ r",
. re,1,1 ( l_J ,i lJ| .t.,. '\o l., rU llJ llu. oal.,ll ,,,ll.

tt ,l, . l,,,j |,l t, Klr,. l,,,] ,, j , ,,. ťl DlUh, /,, lló

i ; ,,_ ó;, ,"; i;.. , J.,l"" ,. , ,.Jor l U, .l |n,, /š }I*
L," l ,, ,|,,ll 1,1 ,J,\n','l t,cde Bl

.ii ",,",,i..""r. l".l, ",.,, (||,01 (Jl', (|,|,, |,|j

LcoDald ]ankolský] .bsadil pěk
né píté míýo,

IJl. \ rťi.lil!i Lrlegolr \ rvi
li nin /rd!p.i úiŇ.]r. lein]Lil
! Po{l.t]i \(iihnr].]r lied!jli l]:t]

NíJ,qllnr e)nriízLr \ť , ožct,
D.\(l TIai]lck \1a1]". Kn\niil.
Luli]i a]Jbj]! i R|.ll\1.^ \ ]hnr \

fu\ni]ž /rlrrlre .r|t,l {\ i,ltlltr
1jl! sc nťiniln ťj]Jn].l,) ij(] Zji
a l (Lnlžsl\o sPŠs \ tJln lloi

t}edi.iik. JfuonJ] LulJihk, Lu
káš'lič.]cL. l{údolJ \1!l!!) otrs.
dilo ndko .. bnnl7o\! .1úlIn.\ r
budť n, pi)l1}úi.1 /i,l.t |l. \lČR
dnokou [en! Nl.Zi ni.d.iko j
ky Zvitězl]o C,-nr!j/iunr l }rť^ka

lhid]šta Po\Ledni !i]i ii\ttlpcť

]Ss Coi] Vrlrš\ké NIť/iirii lKN
rc] l,,,.]rlik, \'i]č!r |ů\, Di!i.l
I dlil. Ši Ňn t]Jil. \l1fiarl nr

\ Lfu.!.1ij i..hLíLll (!|iélŠ
dll]uho I|1!i 1) nreLl!j]ť tojo\r1o
dnž\l\o ZŠ \\elii Rol\h].c
nakon.. .hlJt.i t. \]ožcni N1!1

úr D\oi.}., i\litč] Kop..kýl Nla
Éj Čť.h ! \]JdiIrn Kr|.l J\oia]li
!a n!fia |iíic. A d ]ž§§o le ZŠ
lnlcgit \,ťlii i\ldlln Zblu.k,
Adinr Kncúj.L Tonríš HUJlík. Jx
kub Kl\Jiil] ob\!1till) \cdrni ]nj\
to, \LÝl it]]1!]idšiů š..hi(! b]Li
iej]ť|ii l] /ť lŠ slara Nlč\1o

],linna§,j lcPublik\ jsou !r
t)linolLi J n.lo ť. bielnr. [xnL
katcPolc ý] Pol]ili v j,!č!r koltL,
Če\ké ..|Ub]ikj-. |řťvř Lťmrin}
eni mnl! \o|úDi zltim Š.chovÝ

le\t a lbto Jos.fKoíařík

7l

I r ILt!

)

plh]iL|;k )i]n,h l]lú:ý^,jLlko k.lal.. hl|k-:lh kd LlitlliIi aíill!l

§achisté Hošťállroué irilou do trháltu
r.. \ o§mim Lole Lrnillého Diebnru ší.hotlch druž.tfl \ťdou-
!! .l ltoilnlln\a nťdd"l. \ ,l(;b, ,xn(i Frán;l. Lhoré. \ Prolo,r
jeji htawí prúnásl€dovatcl RúžnoY jcn remDoral š€ Zli|em C. zís-
kata na něj dvoubodoYý náskok. Y ftgionálním přcboru se §chylo-
Ýalo k velkému překlapcní, vedoucí Huslenk!, v}hrály ngd posled_

ním MBZ€D vsetín až nejtč§nějším nožnín řozdjléín.

ú,§bdts! !!gi9!d!!bo_př!Dqr!:
šKZ

vs€tín D -.va]. Nleziříčí ts 5|3
(.}uříček _ Kťaneí l:0, itradil
Lev ]:0. t]arlošct - Gul 1:0.

žižka Hladký l10, Růžička
volck %:yr, átopcl - Novák
ř:'/,. Kiinek Ryšánck 0:l,
},thdi - Slaněk 0:1), (mh)

víďedký kraiské|,o _ Dřebon:
Fí Lboťa - Hošállrová 1_5:6.5
(Zvďdoň - Lev 0:]. rnabovsk!
_ Kúlik 0:t. Dolčžal _ Konvička
%:y, Filák, Bednaiik 0: l. !álek -

Krmela ] :0. smet lta - Novák 0: l .

súolE - Kreiča 0:]. Častu]rk,

!_.b_u!ka!

2 ŠwvttinD
], sKZ !§tíi c
1 Brsliički
5,UJi

E, lhl, B) slit. c
9 vd] Meziiiči B
10 Rožlov B
1] MEZvsli!

u Btumorě so utlnlí žiré šacil

'Ihbt ka:
60l
60l
5íl 2
,ll ]

2] ]

1? ]
]l] 5

]]5
l2,1
l2,1

]].0 lE
,]].5 ]8
:]6.0 15

]1.0 l]
]1,0 ]l
]].5 9
2,1,0 8

]1.5 ó

]!.0 5

21.5 5

21.0 5

šalhisté §kup|ny A, u.čcné ýa-
šim úč.smíkim. sehraií fináte
o pohj, kněží ňďilinů, To bude
od 14,30 hod, hoslit brumolshý
had ajeho prnběh blde dcmon,
sirován pomoci živtch fi8ur na

óbróv\ka (!.hóvni.! n. hnd
újm ,ádvoři. Chvběl nebúde áni
1 huní progMm Ý e.á]u kadu.
který tolto á]<ci 7ahájí íá!šLě!-

710
ó20
5] l

50:]
50]]

]0 5

]0 5

2l5
2l5
]],1
00 E

47§
]7J
]6.0

]]d0

29,5

30,5

28,5

29,0

2,1.0

]l],5

23,0

n
2l
l?
l5
l5
l2
9
9
7
,1

0

Huďenky - Nl[]Z
vs(Ýín 4,5:3,5 (slld]ěi šu!ák

'i]y,. 
Nlicrcs - Filák 

'/,:lr. 
valo

PáL.ik %lyL ]an NlLidrý , Josef
}{údri 1:0. Bimbušek švagen
0:]. Klí a ondruch l]0, Mě ia

Šia§tný 1:0. HJbiiček TrÁvni-
iel ():L).

= 
N! \lát.č Dlttl,l,krama\ť\ Kullurnlm domě Brumot -

= B}lni.c §ťjd;U pilt.lé krslrDt\td hr}. l \kulďíl .e ?d. Lo_

tiž již 19, mčnft miád€žt v šaehL, který v}Ťrcbolí v aItálv ne-
dliekéno hrud!. Zájemci se mobo! do furná-

lU Dl(/ťntncl U...l1llL. L'e |( hlbil na c mdllJ .J\lrýl\6
l, DUJ; p"oblnd "J 

-, aU do 8,ll, cenlruln./, DiipéJne nx |cl.,l,_

hod./;neol<m-Jpozdč|ll nL hn< b5l Irh u ic.l|l"ť uť

ze ,edmi kol luňaje mládsže do naj. ]jňho častulitl Uzávčrka
l 8 l.t, IlŤal k budc ýe dvou slu- přihlášek je !e člvltck 30. dub
pin_ťh pod,c le\U l\).6k\m .J,Pňl',,\,n, nélAoh,dnu,J
,\.,. ncm, \,, nerlcp. LmNltn( |lne1o a pll nenl fudč-. odd 1

Ňáče v oĎo! skupiúách čekají (ško]! ! neíegistrounýcL} a dn-

!ěcnó cen!, D\. neiúspěšnéiši tunnťomní, ljm)

l, Hošiá]koú
2, Rožnov
]. Kroúěiíž C
.1 S1 MěsloD
5 S1 Měsbc

7, Boršia
!, Zlintemr

Ll, Zlin c
12, \'9L B}střice

lll]ltl'{.l

3

Y

,.t9
.qí, L

ř
il& _ ].-

§oa,

.:,

\

q
.+nl

#,
§

n

,;

I
I



Rožnouzpeěeli!-1i""i,:í$jiif;ilĚffiTfrť;3ffi,Lfri
osud Bystřice $i5g.}ltjt§*Ť,{íiffi;ffiťpiill

lsetín a llstí ioiuií 0 ru$tu! do d-orosteneclré ligl
o Postupolou píhi piíčku se

spoh vsetinšti a ústčti žácj u(ka_

]i v Zi!črď!éjn lío]ko]c, ktcré se
ushtečni 25. dubla \e va], Po]a.
ce Vsetinskó bečko áidko h]avli
cn sczony uchovd si liislitšno§t ke
knjskému Pílboru. k čelnuž si Pitd
/ávčrcčným soustiedčním během
pň,ni.h šesti kol Ddobyio dobrou
pozici. 'l'eí a foto Josef Kovařík

Tabu|kaI

= 
Jižiť\l kol / (.lknw(h dťt,d jf od€hranU l krJj\l,rm pfuboru

_ \achoti(,h drui\tť\ .Lárilch i!ků, l'řfbomil, Zlinslréhl l,ráje
postoupí do pruí domstenecké ligy, a doplDí tak narnr,o ,;eoi"tlio
zástupc€ Ý tóto soutěži sokol ltošťálkoYá. Nlezi deseti žákovskíŤi
timl ma \§l!(kn l kP tii drur.ll!. Zhmjoltu \ {,nn 4. ZbrUj0-
tIU v\eun B . \olo| | .|i. A prát.1 \\eíh\IÉ á.1.1 i soLol l .líj.ou
}e hřc o postup do íJšší soutěže. v dosaÝadních utkátúch zatihal
v§ctín .ien Y jedíon utkáDí, Ý němž rcnirora|, flstí má bilanci pěti
t,ítězst!í a jedné pmhry.
yý§ledlÝ: Vsetin A Vselin B 6/5.5. Adé]. Bie^ki 6/5 Šlé
5]0. KunoÝi.e 5:0, Zlín '1,5:0,5. pán Hlsa 3/], Madin Dvořák
s]avičjn ,1.5]0.5, os\,čtimán}, 5:0. 3/2. Ústí: Radek Z8ďb! 6/3. Fi
\', \4aJ ,a .,\,',.,l ,.l i,,l.iir ,| \4,|,l, r/4,), ]rli lL".ť^ l/l
1 , orr,in J.) ,,,: ,< \. Nl, , ý,,,, N^\,l o 4,J. M.,ÉL ./d"^
,. ! ] V.,,,H,.:l, /lln|en ;,nd,.i c,).,,., 2n J..,b
].. l\,Br,.cl:, \ ťllllB §l \l_,J 2,, \§etin B: \.j|e,\ ||
},lěslo c 2:]], KuDovice 3.5:1.5, řiček 6/3. Šimon Š!k 3/0.5, Leo_
Zlin 2.5:2.5, Zlinlenn 3:2. ndd Jaikovský 3/0, štčp;; Řez
Bilance jednollivců: vseíín A: nič.k 6/2.5, DaDlel Mlrtilcc 3/2.
Matváš i{ovařik 6 utkání6 bodů. Pltrik Řeznrč§k 3/2. MáÉi K.
Jakub Jiřičel 6/ó. Palel BUdík pecký 6/3,

Tabu|ka k.ai§kého pŤeb!í!ru:

ví§l€dkv ít8ionálniho Dř€bo-
lqi HošňlkoYá C - šKZ vseťn
D 3§:il5 (o. Vruj Zajiček
l/,:y]. K, Vraj Hradjl0:l, su{ú
- Banošek 1]0. Cáuk _ Rúžič_
kaO,L, Adanek Zátop€r l,:lž,
ceBenka _ Knmek 0:] Pnn.,l
- Mladý y,h. Kúlik _ Šak 1:0).
MEZ v§etín _ val. By§třice
C 3§|4,5 (saránek _ Kanále}
%:y,, Šuli{k _ škmbá} 0| ] , Filák
_ Románek t:0, Paníl _ Peterka
y,:'4 Múdrý ]úča ]:0. Šlage
ra _ Růčta 0]l, ondnch _ smú-
tek 0:l. Tráyniček _ Koffinek

'r:h), šKz
vsetín c _ Bystň(Yka 6:2 (slan_
čík _ K, Huna ]:0, Gabryš _ M,
Buldík 1:0. Kovařik Heúď
]:0, 

'hvodný 
Jaroní. Bánek

y2:I/2, yilém - Malina y.|yr, Ca
letka _ J, Húta h:yz. Bidk -
Josef Biinek 'l:y,. B]eFtri _ P
Burdík r:0), (nh)

Dbdta;

8|0
7 20
ó2I
ó03
5 04
105
105
]15
l,1 ,1

716
]ló
009

a!
41,5

]8,5

38.0

3óJ
32,a
]2,5

]2,5

2ó,0

2Á§

§
23
20

lE
l5
12

12

l0

7
1
0

2. ú§í
]. z]inI.m
,l, sL Město c
5.Zjn
6. Y*ín B
7 shvičii

]0 tsoÁia

510
501
402
]l:
]l2
2l3
20]
20,1
201

16 (26j)
15 (r9)

l] (l9l
Ll) ilE]
]0 í1,
? íl])
6 1|.]]

6 í10.5)

ó {l0)
0 (6)

70]
70l
60]
12)
2]1
3 05
2z1
l25
l25
125

]7,0 2l
]6,0 2l
42.0 18

]9.5 ]1
36,0 13

]6,0 9
2ó,0 9
27,0 8

29,0 5
27,a 5

T.tfan Litovel-B 5í :2%

22a4?z26
2. 8 kóló-2?22a15

0J
2076

Júiíčeks,
Bosák 2n5

21D2
2018
2006
]980

zad

f, |. l!1

Zboři T,]h/

2]95

2Q24

2]06

212a

207i
z0!]

Beil z 1c
10
]0

lllohqpl!_
ír9j!rl-

2065

§esh,lové Ýoiiy. l0 \ll\§ U], : l 5 ]5,1) 7

sc§táv' n body ŠKz v§ttín: !j ],odoÚB 206 ]1.5 ó
lÚk 1, Zi(L'!p., smile]. r štveťák ]] Dubr' ] 0 7 ]].0 ]]

0,5, Pďá}, Bosák, Júíčgk a sf. V ne&li ] 5, bleznglřnje Vsclín
dčj 0, doBa § §j.c€m §: (mh)

l. Eošl]ál}o,á
1Rož!o,
]. Kmněiiž c
4, sL Nlsm c
5, SL ntÁloD
6. BoŇt

9,^nc
10, Fi Lhotá
l ], Naprjedla
11 yat Bystři@

2 ŠxZ vttin D
3 sxz vťjn c
1. t]sti

5. Bystiičti
ó. HdiíltoÝ] c
7,val Bysťicec

9, va], Meziíči B
10, RožĎov !
] 1, MlZ výin

ťsetín si

Q§t4!uíJ.s!.dtti slole Ha_
viřo\. orlo!á B 4,5:3.5_ Dob!á -
Gíy8ov § 5 j3, Mosty u Jólm](o,
v. - tsfiík H8vířov 3]5. Třin* B
- Ponlba B ,1:4, Laborlech ostla,
vaB, ll oýrava,1,5|3,5,

]i!bu!\!!

] Lno\dB 5

] ]nDťťB 1
5 B Hlvin\, 1
ó L, osf!ÝaB .1

?.ŠXz!*tfi ,1
8.s HaÝifuv ]

I T,,



PREŠov 2o15, sláÝ l L]4 r5,]

do 6 skup]n Po 8

tfiumíoral
r Prešouě

\yhovují. což také polvrdi], Ju
iiče!. ktcrý sLnítova] v aejsilněj
ší sklptlě A. v tuTaji i jed-

.o1l nepronrál d ,škem 6,5 bodu
zn 6 vrlhei a jednu Ťemi,u Dórr,l
n€jeD ýou slirpiN. ale §ta] se

i cellovým vítčzcmplešovslého
lwnaje, Přičtem. li k 1oml ccs-
rov]íni vlakcm tam j zpčt včelně
nékolila přesedáDí, do§tarcme
.tlteň §ušný výko. na se.iom
.Ňn&! 1952,

xoĎcčné poiné!$!!i!L& l,
stmi§}av Juříčcl (ŠKZ vs€tin)
6.5, ]. Jallb Ko!ál (hešov) 5.

3, Mila! \,ím,anyi (Dri.nov)
4.5, ,1, Ján sJbol {Prešo!) 4. 5,

LUkáš šďt,.ký (s.b;nov) 3. 6.

lanáLiščinskúíhešov'}2. 7, 8.

Robefi Kanlula (T!.bišov) a I2
dislaý Kaminský (sabi,ov) oba
].) bodu lal,

}bto archrY r€dakc€

se§tava á }od!, ŠKZ \selí :
\,iolL]7 a l'aňk ]. Sl.Jdéi a Štvcúk
0.5. viIúk. Bos.ik. Zádj|| l siri

j!bb-,r,}§

Gp §achisla Juříěelt
r|. \ť dneťh 14. a 15. bF/ni §i t*llnskv (a.ho,,} Kil
- shni§r9, ,|uiřťk (Ds \uiínl,u) ,nldlkocil' na hmt\i

- doP.ešova.Míst í šachoť ottdíl slári, Při Př€šovskó
uniierz:tě ti§pořádal,§. r,íkeldoYý tlrmj Pí€ Ýšetkých".

sollěže k zúčaslnilo
,18 š&histů vše.h včko

vých kategoíi' od žáků
ž po so.iory. kteií

hláčich. Ve skuPD!.h hťá]] §ďltl-
jici uzavicnýŤn z|ůsoLrcm § tem
p.nr hry 2x 50 miiut + l0 sc*u,td
na12n, UzNi9né lurnltjc. kity mosí
hráči hLí káždý s k rnýn a s ča-
ýlýý ]imjlen], kdy sc d,í,.něco
vymysl€ť'. vsclí.\kému zást9Pci

sl-ÁvtA PU
PREšov

!.

I

(-]367 t.50mr]0l. rn?hT;;Tř.h-ý-]I= ai, ď 1,r, 
^,ď,o

usetínu chybí bod
lt záchtaně

__ | 
|ř.d Ň\|cdni tlom.(, UIkjnl h,l0\nI drúhlltjqo\c,ť/Un\ iáchi\_

t l. siz r,enn nmt.,i|i, \ť,taii[ r!\"rúolanimu lň (i,Dlě

- lr"ro pita r,un"".,ouli/( ,i,n piŤ\lú 1,1vLU /Jťhr li, h níjim
hcl ol ťd; nJ ostátlU trd(d[y §utii,ildint hod,

šKZ vsETíN - Třine 3:5

Zannco vsctín bojuje o zlchía
nu. ]ijnď ý ieštč snaži doláhnoul
Da vedolcí TJ ostíava a qŤbulnout
jí poshrp do pfl!í ljgy. sllní ho§Lé

§!é kvality potBdili. o Ýílězstvi roz

lrodli n! Zad!ích deskác[ Na pátrj

.ž o§né neP.ohióli jťdjno! pal1ii

přií,§a]j \i dvě litězstlj a dÝě Fmí
zy Doniácim tak !cb),lo Dic P]alne,
žo na panj až čtvrlé šachoýnici do

kúali s TřiDceŤn držet |.ok,

ost.tni r,rjledl,a: TJ oqtld\ á
\.Vln Hr\lro! i ]. P.rutrJ B -

Laboltcch osEavt B 3,5j4,5. Ba
nik llaviřov Ljtovol B ],5]3,5,

Grygov B Most) JlblUnkoaa
l5:2 5, ollová B - Dobrá j.5:4,5,

],,4, sliv|a. ÁiiaL (aba Plešóý) 3\t, 5"6. sréiniger í
l,íUne|,ó] ], 7,.3,kird5 lsdó'noý), Bódó |heŠav)
culeí i!Jb'io|/ 5 ] a, Tóňasi'^ ko,a } /obd Pres. V] 4r, 5, Šiubka B, l,íUnenné) ]
6 Draqult /praiov] 3,7, Tókarčik |Bórde|oÝ)1,3 Eremiáš{PrPioý]O'sk,D|l,Markó^l,
6ašx;) 6k, 2. ýdf,ácká (PrešDr 5,3- taNan lHúnenné) a\'.,4, ]u.ik ípleior-1,.5,
(L]mko iPrel'oý] ]r, 6 .1jdoi lBeIÓ nlc) l,h, 7

/preióÝ} 0'sk, E: ]. núnák /Prdóv] 5x, 2,-].
;,r, .1,.5 Húdákouó /]]!mennó], híáiová í3ell
zidrk, 9ksÚnová ío]9pla!! ]Jarc!]!ll]

], Ljl\\tl B

5, B. Havíhv
ó. L. osFlva R
7. Šliz v§etín
8 s, Hlvfu,!
9, orylot B

] t b]ová B
]2, Dobd

1l )

53 ]

5] j
5t3
5l.]
41.1
3] 5
3] 5
2) 6
201
20 ?

4.{.l]

J9,5
]9,0
]E,5
]7,0
J40
j5,5

]],5
:7.5
31.1)

26,5

12
lN
l6
l6
l6
]6
l]
]0
10

1
6
6

uříček v prešově ne orazen

I

l,
.j

7 8] ?. 3 5 ó
1]

1

1 5
azE
5W2

]]

? 101

l899

] 1

] 35
76

05V117
]sVi(

0

l0l0l0
] 0

0

:,
]

]

1

|)

1

]

o l',
0
0

0

8 7z

L

5VK

5V(

sVK
5Vl(1ts02

]785

01
2223

z.l49
zn?L

vsetin 3:5 TŽIřinec B
2 |qd ;! F,.q loo ]5,3 20]5

22a!

5

z

0]
L ,,,

20]6
?0,i9

1o

0l

,

Ilusl.rk|^ llai úspčťh) i na

sokolHuslenkÝ, zJeva 
'tójÍ: 

]oseí Měrka, Alois Kaňařik,
vlaýinil itraáěi a Petr Mieres, zleva sEdí:]arcslav 1vagela
Anťonin Maňák, Petr Krejči aPavelKláký

v nedělj29, března zajjždi šKZ
Vsetí. do osllavy. kde §e trtká

s t!Zc] ýóu Lebo,techu. (mh)

0

0
y1-

0

2lŤ1



IhbeláĚ, Galda a Zgail
= 

T-r€lim lumqio pulračolalo ná á.álku jamnh prazdnin b.holé
= mi\trctlrvi m|ád€ie \álNK! _ l, vqs'lO'l0Ui Hra]o §e na ZŠ Jablůn.
ka a sešlo sé zde l12 starfujícícll N€jYěší ájem j€ |etos tradičně ť nejmladší
katqo.ii do de§€ti l€t, v pmstořách školníjíd€lny §c k€ stolrům U§adila pade-
sátka natýC} šachistů.

V télo rekordnč obsazené skupi- Pavlik (Skalička). ]2 Máret Polách (Val
ně se tiem hráčúli podaňlo Ze §odmi Klobouty) všichni 4,5 bodu. 13, Matčj
utkáni u}trát ó bodů, Zvitězil To áš Kopeck)' (v§etin). 1.1 AIeš vo7ď (ski_
Kabeláč zVaL Meziiíčí, druhá sko. lička), 15, Michal H át íRožno\ ) !šich
čila Júa Šošovičková 2 Dubnice n V nj4hod},
a 1řetí ondřej GTycman z lJýi, Dal V kalegorii do řiDá.ti let n touli1o
š' Pořadj nejlcpšich pallrácti: :l, Ja_ k <a.bovni.ím lňcet o§m děti, Jako ]ediný
kub Mat!š (Usli). 5, í,rÝia Bajzo_ v celém tumaij dúu zi§kal 7 bodů To-il,P-lhul, oba 5,{ bod". b, n.(G.||d]/HoilJ,o\e,Druh\Jli,Bxael

Ad"m Ko. ilel ), \4álťi (í h l l\Jdtln|\ h hU.tJ_Lleť §Lťoď Ř.ln Jťl
t,,rJ \,,',n,, d, Anlom RdnouJ /c\,cl|nc5.5bŇu DJl(lpUi"J Jc]lcP
(Ustj), 9. A]cš Palát (Bystňčka) šich Ďarnácti:4, Tomáš Hofschíeider ísla_
všichnj 5 bodů. 10, §larlin! Šu uieln). s, .l"nl ruučka (Dubnica), 6, Lu
šovLčková (Dubnica). 1l. Libor Ďir Polala (.]ablúnk.l), 7. Petr Holschnet

v n?iriLliital.,totii b.\ l ttiirjě]
ěiii Ta"Ii\ KrhL!Ln1 qhýř.d)

Ýříbn) \i on\e.id Júú s.);.^i&,ÝI
a hl.|.0 ř.iCt\,,u1

UI
.šA.Hon'

tšiij

der všichnj 5 bodú,8, Tobiáš Drápala (oba

s]avičín), 9. Máídn Dloiák oba ].5 bd]u.
l0. Gábriel Klmas (oba vsetín]. 1] Ma
tě,jKovái (Ústi), l2 Jakub schijn (Hud.n
ry), l3 \b]tčch valůšck (Hošt'á]}io\á), l4.
Jakub Rožnoliik (Huslen*}). 15 Jáchynr
Kfulík (Hošlálko!á) všichni4 body,

v k tegoriido šeÝná.ti lel usedb li nrč-
řetri sil čtyřiadvacei šfuhiÝú ZldLo §i od-
vezl Radck Z8dĎa z i]slí. sťibro hkub
Jiňčťk ze ska]ičkt oba měli shodně po 6
bodech Bloi?ový Filjp Mitůš 2 Úýí zis
ta] 5,5 bodu Dalš' lořadi ncjlcpšich pal
nácti] 4, Jjň l-tir (Bralili),) 5 bodú. 6, Jo

s sel Kořcnck (Fl, Lbota] oba ,1.5

bodu.7 Daniel Pctríš ( s1.\ ič ín).
8 Petr Mm!šIík (Jablúnka). 9,
Pa\e| Hrbáčťk íHusl.nk)). ]()
\íďióna ltolečko!á (Dubnica]
ršichni 4 bod\. ll,.]i}iub H!
lički (Hošlá]ko\á). l], Llik
Hoiečková (Dubni.a). 13, La
dis]a! Polášek lBrank)] \š'ch
ni 3,5 bodD. ].1 Daliel trlartinc.
(vs.tin]. 15. Jiři Ad]imck (J!b

\,ljstrov(ýí mlirdež€ !y!F
choli lE. dubná túnaje.r !eval
tsyýňci, Ve hie o titul plebomi_
ka resionu jc jcště hodně nevy_
jaJněno, počjt!.]j sc tři nejlepši
Výlledky Ze čtyř fum{ů, Posled
ních sedm kol rczhodDc

]

]

T€xt á foťa Josef Kov§řík

BéělrťUselína Roslounilo
ilo lraisltého ďeDotu

!! Š hi.,. Šh7 \ *lin tl hudou t prFtl \?óni pu.oUil \ Ar.j.Leln

- 
pře|,onl, \ přfdln.le.|nim h,tlr Lri,Fld .ouhrr |o|i.; \|\íli[

syúi posluP do i}šší §outěže, Doponlohldjnn k fumu porážka bl9Ý_
úlx} proná\ledolattlť BrumoÝa_tl}llicc lc yiloyi(i(h. Na opáčnéD
pólu tabuuil,scieště čeká vclk!i boj o,á(hránu, ()l]řoženl sťstuP.m
jsou člYřiťelk} Do tt8ionálního přeboru pádnou poslcílníd}!.
lj§ledkJ! ŠKZ vsetín B _ \bl. íKlbin čii 0:l. ftnlkr] , VičND
Kloboukr 7.5:0_5 l7riičck o| Ll Li. škol].i Bujdik L:t. vel
\l]i l:0, sMčjk BistríI ]]0, Nli aovský súilck |r:1. Jo\ei KnlP.
e,e\ Flilů 1:0.Molú4\' Zůbck Ko]rick ]:0,Jďošlh KnD. },í.-
|,,, |,. |.( ,j,r,,||,r,,,l,,,|, |,,,,,,DJ,. ||U,j 

^| ,..,
Bišt.! ll ]0.Ilrdil JuiL:.U:] L0, E]inek l,' l,:). RájDochoyic _ val.

BúošcI Ztlňú ]:0). \'!l. Dyst_ ]\re,iříčí:l::l {L$r|d Leý 1/r:r.
ňCc B _ LuŽná 3_5:4,i (I1,š I)o Uh]iř Bohllik Ln:|,i, Ět.!k! Do|
leža] l:0. Plgáč P H(útada lrr,r. ňák 

'r:L. 
Z, Kiia _ Ánrbrcs l/1:1/,..l:

§ušcň smjlek I i/:l;. Růčk. Čo_ Káň. N.vil '/,:lz, slin ] ]]cr
ka\ec 0l. s.siola D\ořrček0:]. nrai !,r:%, llndil Cvťnrl !,r:'/, \t_
U,,l\,^, j P,l ],Ul, leellb l ,, \l".1'r (n l,
l ll UnraJJ l1] Vj\rJ _ snrllLI ll
_, _, ri,.,i"" _ U^-.,_n, r- i.r Tátulkt:
,!hnJ,, R,L ,, , \n;n l,(h,/\{nnB li 0 l 54,0 2?

inbolskÝ l:0 l,nrl l 'a,§tl,]íL z HíxnftoíóB 7 1 2 5l,{ 
'2l0 NI l.! \,le" 1.1 Hl,,h l ],BrMnl_Btl, 7 I z 47j 22

a, n, ll0\,, \l"0 N.; 4val, Venňil 4,1 z ]E.0 lh

1,1l"l l,.l^."olK..,,, ll,, :,V/o,Le ]' 1 1',U,j

l,.,":.,lť""l*l.í;i,;il i;]x**, i i ] $li;
;; l1.,,|\, R.:., ,; 

)" 
-,ii :rJ;* " ; ; ; j;: ;

,,,,tLť 
i,1_ 1\,,.l1,1, L'L,, 

]B,,h,eo H :.. " 
,,J,. b1,1 P,n.i{ l.'} li (í, ,, tz,r,lnoto,tr l27 2.,U 5

Dl.i|r.,l l 0l ZUbři _ Z!šotti ]|5

I}n?iýalší 
^d|.<úrii 

aílě.il R!.ll k
Zqdúd (dndli..!.\a) pí?d Jak|bal:
.liří&.n ||h|o) d FilI|on Mulliíún
.lako r.jlePší ll^,kd h|h |!lúdno|.na

v plDsíř"|hi |ěkO\a kaí.laii b|li
hI,JúýftínřJií |.leýa) T,fuii (;al.:la,

Jíří Plóček, ŠliPli]1 Ř.:níč.k d lhť.i
džlčad l'ct1,1ikn hdín nú1
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& Úspě§lě Ý,\tll]0 č^|'řici, k|eřó
l"Ptl,? loýold HnŠť|ilkoýou nd
MČR školniďl rÝnů. Z]eýd sío
ií bih.a|í ši.hišli .krkub Oúlik,
qadřei v,uj, Ňu"l vmj n Jakub

5ió

irůietiň2]0i
0t 0]]

sp195,)

19)7 PšTřrov

I l
!!! PNlídni ít\! hilznotó dnv se hrala dtě mi§lmt.tvl ČR iLol,

= "i.h ílí|r.lA. \ Tř€ňoí;ici neda|eko {'hrudimi q,ut|€-
lo dÝaařic€t nejl€pšícb čtyřčlGnný.h týmn $bž.ný,cn ze 

'áků 
L

§tupně ZŠ, v E.a,tci Kr:ltoYé d\5ařicel fýmů stitdoškolskýCh. Na
obou těcrrto šamplonát€ď jsnlt měli sÝó ástBpcc.

v Hradci Kálo\é si. z.tjisnjo
účast ]Ýlas.ryko\o gymožium
vsctin, Bárvy dažstvá hájil Da-
víd Tlčálek z. soliola Úsť a člyn
šehisté Zblo]ovky Y§dnr, GyDL
naisté obsadili 2l. íj§to, v de
vitiloloÝém tuílaji UnJfli dohro,
mad), ]6.5 bodu (Dxlid T.čál.,t
2,5/8, t,íat},íš Kovd'lk 3,5/8, Lu
kl'š Gabryš 6,5/8. Ro§ri!]8v MléD
z5. Adéta Bierská 216), vilěr-
.ý.elek z bmónského Gymázia

zové .ledaite, Celkovó uhr,áIi 24,5
bod. (Jakub Xr.jča 4,5/9. K...]
vrui5n, ondt] \n 7,5/9, JJlúb
GiliL 7.J/ql Ml\lrenr čR ( .1.1

to cymnáznrň M]kulášské !án,
Plzeň. dosáhlo 26.5 h&lu, druhó
C]ynrnáziun Boriny Nčnr.o\é
Hradc. Kíá]o!é nhrálo dot]roma
dy 25,5 iBdu,

Text a foto ,Io§ef KoÝařík

Kpt. Jároše uh]ál25,5 bodu. siř!
bmé Gymáznlm Ubelskó l]rad},
štč 22,5 bodu, blonzolt Gymli
zium Kladno 22 Mů,

v 1lenrošnici .a§tupováli hoŠ-
tlilkovšti borci iako naslzc.i; lim
čisloje.tni. s touto ne]eh\ou ú1o

hoU n.jvčtšjho 1'avorita se u š!-
choýni. dokazalj !'tyň 7iašeDí
hráů sokoh §oštálková d(e,
]a dobře poPlt a naionec ziska
li loúďnoir telí přičk a bron,

0
0

0

-cř
_sjq,0tómoUc
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].1. ]6. !\]nbona lólonrd:]] M].hL lpidnovj.€), orJL lolomo!.] Ýirchnr 4. 17 l3,opLetaL
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2250 |onechowsll/rl I a'1

KZ Vsetin
sk F 10 |oo 29,32015
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Juřířek u GrygOuě bronzouý
!! §aLhu kluh \gťnlúrá h.l Grlgot u§pířldll \ .ohol

= 
:8. biczln ló, roanlL \lťmonálu Jl Di Jarodá\a 5Ul,rnť_

soutčž b]-li lyhlášcna p.o stfu, Bnro se 7 body a řclin KN,l sta

ši húče !.d 50 ]cL a hrál. sc na 9 nisl.vcm Juřičkem. kte|í po dob-

ko] (cnrlei] 2a 15 Ňnú na pd. Énr !ýkonU ziskal 6,5 hod!, Do
iii, N, ýan túmaje Se doýalilo p§,!i dcsilky §eještč plosadj]i:,1

2]hráčúz ]] ú|dilúob ou.ké LgnaLc PosP]ši] (spMak Přelov)
ho, ljlo.|.n,,,Jlllll.d,\ |,J|j'Jl Šl .,\rú
kaje v hDaji se plosadili l]vo- t.k Picto!) J vtězsl.v MUsi]
rilé, mc/i kteÉ patřn laké iedinÝ 1^ ó,1 Gry8ov] obd 5,5. 7. - ]0,
vsetíis§ zástuFe KM Slanisla! L!dv& Pos|iši] (Soko] skatč,
Juňčck Vitěz.n sc llrl l-N{ vla kl). Ladislay Prucek (soko] Pie
ditrú lirlik 7e s].!ic Kronrě mys]oúce), heněk libricb (sig-

ňž §e 7.5 be]y picd díúhýn cM ma olomouc) a vledřlav Š]apaů

Frmtiškcn \'),bdalcm / Loko (šK Vinfo]!] yšichni 5 bodú. (aj) !-!

ČESKOSLOVENSKÝ ŠACH

Usetín uháiil dtuholigouou příslušnosl

L. o§trava B _ šKZ vsETíN 4:4
Na šachovnicích přcdn ho celku

bbulk]. kteíý Však neměl výr.zný
náskok. va]aši sic. by]i oulsid€-
ry. !řesto dokrali u§pěl. Vše.h
n} peri. nabídly vylovnaný !,ri]L

běh x ná]ronec !šechn], skončjly
ttDúzo!, Tim pádcm i cc]e u&áni
§konči]o §mímě. což Vsetil,u bez
ontcdU na výďcdky oýatníclr Zá,

Pdsů Zdjistilo 7áchían! v soutěži.
Příšlí rok tedy budon opčt PŮsobjt
vc druhó lizc, kan ,avi. postou_

pili i Hošt'ilkov.i Pii7tiv.i šx.hu
se laL hurlou nloci lašil nr ulaš

seslálá a Ďody ŠKZ \selnl:
Motriz, Yitik. P.r.ik, Bosák, Zi
dll!á. slrJdai. §nji]ťl r ŠlluiN
0.5,

ost.llí íÝ§ledkt: s]1)!Jn ]ilvi
fu! Doblá +].l. ]bsl} ! Jab]un
lo\a . ono\Li ll .1:4. l]tolel l]
G,}go\ B 2 6, Tn!c. B Br lk
]ilviiol 1.5:6.5 'l l()\1lrlJ Po
tlbi B 7]l,

]. lijle. B

4. Libve] B

ó, R, ii!!inn,
?. šÍ(Z v§€lín
8. GíyťoÝ ts

]!. ]Víosl), u ],

1],o ová B
l2, Dóbfll

81]
ó] i
52.]
5i.l
5]4
.1 ] 5
.]:5
216
211
1} 7

51.0 25

.1].0 ll.

.1],5 l6
10,0 16

10.0 ]ó
3lJ"0 l,r
]9.5 lr
]9,5 ]]

35,0 7
30.5 7

Tahnká;

v |ťdčli ]9. dubna Zakonči
ŠKZ vsetí. ]elošnj lczoN domá
cnn ápasom s již iistýí}rposluPu
jicún celkelr T] oslfuve (nh)

9 Přťdnon(d il,úlU.ln,hť ligt (hó\i.h dru^lel I,iine.lollln,lE §XZ'r.crrn ractrr.,nu. K riip.ritU,iut . r xrrli l,F{i rc/cni
Laboúe(hu alt§poň ftmizoÝat.A pře§ně nalento 9í§lede} dosáhl,
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www.|aloUec.Dz

V !únaji Nťodni oPD Dastouli-
lo scdlrdesál Ét t!áčů, 7vitězil.
Maiiua Kocddová Z Khto!, Pěk_
N 5, mjsto obsJdit ondřei Vruj z
Hošťá]koÝé. když dosa,hI Da 6.5
bodu, Zkušenosli nabiru]i i dva de_
§etileti kluci Ze Zbrc]olk! v§cljn,
Štčpán Řezniček ulŤál ] bodv á
64. ňjslo. Tonáš Budik 2.5 bodu

T€xt a foto Jos.,f KoYářík

v katčgolú do dcseti let
@hu(na] atmostéru velké]ro

1etý mistT ČR Paai
Zbrojork! V!ťlnr. Byla lo |n] nč]
z.in,éiJ Ydikii 7kui.noý, skoniil
nN pos]cd inj ]1 nri\lé. ld)' do
li/r] .ť souP.ii uhljt 1,5 bodu
Z!íti7il i{ichud Stil.rrch / l].\
ltd\ké šrcho\é i1,1)h

v íinlci \lČR byl! rhnbul) i

dlJ l)l.Yř.nó mJje \' ýlič ob
srz.nan] tlDl- OPc! Z}ilé/i rnť
linlutni llslt \b]léťh Pltil z TZ
Tilrc. pied !ťlnri(l.tr A]exejcm
Ki!Lin\]\!]n z o o\é lll)iLilkov
skÝ J.}iub KIč]čr líjk.t 5 bodú a
me/] Ir4lc\áll d\ěnla úLt!\lnikÝ 2 ]

nlnlo. Nl3§ii Koťu'ik t lbrc

ikl
k

á 35, pijčku

tuilu neuilělali
H lri k.lli\le 7brqioll} \.ltin a.lň Ýťhi,lt \lň.ll! Hoiťá|kU_

- 
rá \ť /úřJ5| i|i mi.|řo\\lvi rtpublitt ,nlid€že á \'rLnku ml

bodně ostudu neudělali. lídenni šanpionát se hrál l dobč iarníCh
prfudnin v jcsuúúých Koutech ntd D€§no!.

Mezi čt!]á.tiLetýmj ch]aP_
ci jsne íněli nrczi dv.ceti čtyi
ni nejIcPšimi dva reprezentJn_
t}, Ýsetinský Palcl Budik ob§xdil
velD] pěkné ]0 mislo. když !lúá1
4,5 bodu. hošťálkovský Kfuel vílj
ziská] 3.5 bodu a ce]kovó 22, DíS
to. NliýlcDl rcpůti§ se sta] To,
máš Huldzdn 2 Kldtov, V kltc8olii
čtrnácdlďýcn díi,ek zishla Jnezi
dvaceti soryeřtaňi 13 mislo Mo
íika !íáLošková z Hošťálkové.
u]rrál. .1,5 bodu. Mistryni ÉPub_

.luniolské kate8orie do dvac.
1i lel se Zúčastnilo dvaná.t nejlep_
šíc]r šachistů 2 České relubtik] a
mezj nimi tóž hošťálkovsK]* ond
ře.j Ka.]ik. skoDčil !. 9. míslě, Ý
jedenácti ko]ech uhrál .1.5 bodu,
Mistrcm ČR v tóto kate8orij se strL
Tomáš Kíaus 7 oddjh šK Minl

v dívčí k.leloni do ieýnlic
d let naýouPilo dcvltcDácl děvčat
a v deyitiko]oýém tu.najj lÝiĚZi,
lá Nela Pýcho!á zc spanaku vla
šim, Adéla Bierská ze Zbloiovky
Vsetin obsadi-la kolcčDou t2, přič

ljk}, jť luana cie$vli z B.s
kYd\kó ii.hové škol}

v|!.l{irll
?. " t4.3. 2 ots

vkdlerliiL:ltd|cli nl\tl)u|i]i a iýnf\l|i rť!,ubLill, dl u .ri\tuPl:i |dlllšsltý.h šal] D|ý.h ol1

dí]ů, Pa\.l l]ldík.. Zbroll)fb vÝň (ndhoř? PLili.]d11) sbnčilna l.úíěn úíllě, Ku1"Ivťaj

l Hunťit!
2 Š(ZV$inD
],ŠKZvfiíĎc
,l. Usti
5 By§ťičk!

7, Hoitó]ko\í c
8, va], lysň€ c
9, vi], Mújňúi B
i0, Rožnoy B
l], MEZ VÝtií

80l
1]01
102
12.]

]2,1
211
30 ó
1]5
1?6
]26

,l1,5

]{),,

1],0
]6.0

]3,0
10,0

28.1)

]]].0

2E,l)

28,0

24

21

]]
11

l]
1l
]0
9
6
5

5

Thbulka:

sG uíaoí ilo druhé ligy
.. Pi+dn.hled Lúlo l,millahn pÉboru v(holich družsrct Uró]o
E po.nipujrirlr" oo ar*d li§. ť piimam souboji o PFni mŇo b_

bull,,\ Hbt]illol a poruzila RoiTUl J Ui nPmů-í bit před5džma, Po M,ť
* llk tŤaď mczi díohougovou spolďnost v tomto kolť * áchranč při,
Ďlížila t'i l,hota, ktérá powila st Nt&o D ! na se§tupo\,é přičky má
ná§kok tří bulů. Pád do kiaiskó suřže jú n.mine }'al. By§lňci, ktcrá
§i pfuti 7hnrmU ale§poň ,prdl ilá .hul zi5l,ťm pmidrutaho bodu. v
í"ťinnalm piehoru lťdóUo duo Hu.|enl§ , §hZ vÝtrn D jcn lbrko
tčiko ryĎojovt lo neitÉ§n§ší možné !,íť6tví a př mEosti bodú obou
§-mů o vitřzi soutěže mrhodnc až por|€dní kolo Do boje o PntNtví
,i;<l. muie /.§a}úoul itiŤh sKZ\ÝEn |'.Lt€n hmti pEtť ll6tenl].
pňtem' /trj.i l ň bodt, o iedincm \6l upujrím * nvhlťne mgi l rifi

1. Hočíílkoú
2, Kmněřiž c

4, sL Město c

7 Po$oupry B
8 Zinternr
9.IŤ. LhoIa
l0. Napajenh
llzliiC
l2. vrl. Bystřice

28
23

23
l8
15

15

13

]1

l0
E

7

l

910
7] l

7z1
601
505
50 5

4l5
:]25
316
7z6
115
019

60,0

16.5

435
]1,5
42,0

41],5

36,0

36.5

§,0
]]0.0

]5,0

§

HošťáIlrouá
IlbulkaI

!i,IEZ vstín. Rožnov B a var. Meziříá B.

ŠKZ vsétín D - ]\mZ vsetín
4.5:3.5 (Zajíček ŠU]ák y,:y1. Hia
dil , F]lák %:''/,. Banošek - Pďri
'L:'/,, Žžk! Múd!ý t/,:/,, Rťlžička
, sedláček 7,]'/,.7jlorÉk _ ondruch

't:'/,. Klímck Štrstný 10, Mla

výsl€dkv křaiského Dř€boru:
RožnoÝ " Hoštálková 1,5:6,5
1MltčáDck Le! y,:1/,, viták
Kárhk 0:]. Kuljšlák Pala 0:t.
Tkldlc. Konličta %i'l, Pyš

Bediářík 0:1. slížck Krmc
]. 0 l, Pa§áč - Plšek 'ljž, Šte
íanko _ Krejča 0:1)

ví§lcdlq, Égionálniho o&Don!!
Rožnov B _ ŠKzvs.tín C 1:7lHo-
í* _ slúčík 0:]. v K]ima G.b
ryš 0]1, vojkitlk! Kolaiík 0]],
PrcNk - Závodný 0:]. Bil Galer
k! 0:l. Pobořil Budík 0]1, T, Klí
ňi Bic*kj] 0:l BaJik _ l)aíčá_
ková l:0).

II I

iuánhy

*]fi][mi

5

;§i
wi

_€

]:
]l

l



Hoštálltouá a usetín sla,ú
-_- smtrtellnrladlDo ou.lednlm lolc l,rai\l,chopřl boru l lá1,o_

i re sarhi,ru In Ltroir, liloti' prúhrúli l Krumťi,il, J prlllU/ť

- Zlín c donu zitolal PostouPky B,zůsta)i od§ouzcni k sestupu

ílo Lr.i\kf n ltéi..'l!m ic dUFíol,,dl i ,iá,tri pUnťdn| \al, B\,lři_
Cc. Z p;.lUpU do.|ruh€ ligr ,e ná.lpuk jil pn,d tiň|n rtlIHn móhl,

rádomt tloštalkolá. v regionálníín přcboru §, až ! koncoYce řoz-

hodnlilo ial o po.|ulujn n do krij,te \nUl,/t. lál §c,luPu,iicin,

,ln r.cionáhr snurtre. \r,ť po,ho(l Šh/ \,elln D.jt,m ; k lontu

.looontot o iUdd||o\t ťeakó. kleíP /dulllo hlatnlho ínála l boii

o pr\ťn.l\ l llu.lenl,!,l'ad (t á Ruzno\ B. il,mu/ ná po,|ťdni (h\ i

prcílál tcrnehll Petra ]uEZ \ sť(ií,

a

vísledkr ÉqionálDto DřŤboru|
MEZ v*tín " ya]. Ntcziiíči B :l:4
(sagánek _ P !ď 0: ]. Šulí{ _ J Nl!
!ál 0: ], Filík Kr ncrl0,P ák
F, Ley ]:0. ]Vlúd]ý Cjull,r:|,. on
druch _ l lladk}: |'?:'/. vít.,l vo]c|

usetín B iile ilo přeboru
tužná-unikla-sestuDu
+ iíiÍ;ti!il.l].iil§:l:ííi:,"lJ$::l ii,;l""'JilT:il;,',ll
fuhn pn,h,tru, aLnli R,lr /ú.1!l \ rulul B\\ll.itť p, ll,. *,r,"Li,l""
§c.tUlu na poJedni (h\ili uniLlJ llhn,U Dad tllori,emi, povuo,i"
l,rai\Idhnpřchóru.l\rdil§KZ\\enn B.kter) l}hrsl \l r,,t._rt.,i .,
v!.l.í|lr: \Jl- \l€liiiii _ Šl\Z

ií""",:ď?*""t:];:* Uselín rul]áli
ří}i 0]l, Novik l\íiercs 1 0, Hcr 

= 
I postedním kole írruhé ligy šachisló

y,:l/r. Tlávniček L, Novatk %:ri).
va],PolaDk - Š(Zv§€tínD r:7 G
hoDrada _ Junček li:y,, Čokáýec
Zl]L.L0,] l lř, ňiL]i řlrdi]0:l,
PJ|.lk Bůroý,l,0,L. \ihf 2z
t20:] ].i\ka _ ltužičká'/,:|,, Polách

Zátopek 0]1, Kovář - Mládý 0:i),

ŠKZ vs.lín c _ lt6lcD_
l§'6:2(smaik Micl.s lj0, (;]hryi

vd]o 0 l, Ko\fu'il \]úh1 l 0, Z.i

Konečná labulka:
t.fiŇí]to!á r0 l 0 66,5 .n
2. Končnžc 8: l 52,5 ]a
3.Rožnov 12 2 $$23
,1. Bor§€ 6 0 5 :l1.1l ]E
5.&\léstoD60:,]ól]18
ó sl.Méstoc ó0 5 +,i 18
],RxtDpk]B 4l ó ji.j ]]
8.Zli.lcn! ] 2 6 .]3,0 ll
9,N!p!jťdh ] 2 ó ]]5.0 ll
lD.Ainc a 15,11.5 ID
1l,ti L,hol. 3l 7 a0,0 l0
llvaLB}štňe 0 ] l0 335 l

vNlný Bambušel ]]0. \'j]é]n Klí
j a |r:rj. Ga]eLk! ('húlťlli l o
BUdft Měrla l.r]r',,Bie^ká lltí]]

{o!e!í !!b,nia:
l,ŠKZv§ínD 9 0 J,17,5]7
2, sl(zYÉlin C E 0 2 55.1) 2.1
3. Hus]a8 8 0:,ij,s].]
.1, Llsť _r : ,1 j0,5 7
5, Bysďičk j
7, Hošiitolic :
9 v]1. }h2inaiB i
]0, Mr7vslnr ]
Il RožnovB l

].1
25
lJ7
+5j6
27

1].0

_],1.0

]0.0
]E.5

.l.].0

],].0

.]0,0

l rusluluiící 0strauu
ŠKZ Y§etín ho§tili iiž.jistí Ha!íň} ]:5. Bfuik HNiioý _ L2ta[

vsetilr 3',i |4% TJ o§líavá
?,!!1!!,

2330 ik J,ihi 2235
22D4

'2l142ai6 2185
2175 2129
2a18 1 2114
2il06 .,t 2045
]!00 2D57
20ó5 ]93]

'l]]/1n.4/15] ,,soutěž 8 čl, druŽstev"'

ňin \,lon]7ov' l,r]'/, ('\ťltr
Gabryš 0:]. lo.rčík Hlrdn ] 0].

róú*!é4ii,e!t,
1.ŠXZv*lítB 10 01 5E5.1,0
1,l.nšťáttoláB 8l2 55J 25

3,B!uoi-ByI 7l] 51,0 2
4_\,'ál Maiřičí 4 il ] 5t-5 16

s.zlblí 515 :l3,0 ló
6.\hl.BxstřieB 434 42§ 15

? M7olice 42514.5 14

s,Rajl§lrovi€ 335 4),0 12

9,Z&šoÝá 3 .] 5 39_5 l2
l&t]rúi 32ó 38í 11

]l.By§n.ep.H. 227 33.5 lJ

12.Yalxrobo.|r} 12E 30§ 5

tNh Gni\ e B .1:.], G\eov B ]iin{
B,1,1.or]oiB-ln \e]B 5:3. Dobrj
]1$t_ruJ.uu,nio!aó] (nb)

Konečná tabu|ka:
l TJ o\ía\a 9 ] l 55,5 28

],'iiiíťť B 61l 5ó,5 22
],L osúauB 5 ] -r 15,0 ill
],B Hďnov 5241!,| ]1

5, LnovdB 5]5 44.5 16

ó PorubaB 5 ]5 4].0 16

7,§ Havifuv ,1 2 5 1,1,5 1.1

8 &ygoýB 4 2 5 rl],5 1{
9. šliz!Ýtín 125 4l§ 14
l0.ooVáB ] l7 ,10,0 l0
ll,Do&á ]t] ]6.5 l0
l2,MsryuJ, 2: ] 3],5 lJ

- 
postupující týIn I'J ostrava. AčkoliÝ nastoupili v roli out§idcni,

dokálali fllurits nolné polfdpil, pod]chlimu nqiti\néjiim moznim
mzililem a sezonu ú.Ýřcli na deváté přičce.

§t,.z- ]§E!-[i:L !llt!s!:r,l híáč všechny ostalni ducly skon
.1š:{,5 či]v rcmizani, a l.t hošó zvjtčzi

oba cel§ nástuPoÝ!]y do utká Li354,5. vsetiD se navzdory lěsné

fo b / nef V*lD ,,,/ T"l i|.|.|| DUláž.. Lž miže , ] \,lJl n. pi,-
/d., rŤU . }Julir] J o. l r Ď,U l, ,1nj|l ,iigu,oJ f/ ,1U, . n' 

^de_
zrnenu no,rrn .ro pnn, liAl i, ll J|e , nilJ'nl dťlh\ , H^"d'Lo_

vorizovani hoýó čeli]i lelkému !ou. kteíá do Ijgy poslouPila coby
odpo.u ullchů, T] mohli dlouho \'Ítě' kraj§kého přeboru.
ponÝš]čt i Da bodo!Ý Zi§k, Ntiko s.§táÝa a body vsetina: Motúz,
rť. IUn ,,l, Jne ,llll ,dj,' lol v l"|, PJ,Ll, BU.|J, snadi|, Sn l

hdlJ !a P l, í/i ZJon,po,| ] \e lrl l \" -rxl '1,5, 
Z.dl, pl n,

§elýn! keío! vyhá] ost avský (Mblí ýýsl€d\Ý: Pmt[ B slo\,fu

1r'1

7

í 1 8 9 10 11 12 Bo sk1 ) ]
4r') 2a 55.l5 5

] L,l

5

4 22z 1*ař;
1,h 18

56|1
45)1A 11,.

2\i 17
]

5|'1 ] 5 16
]
] 3|1
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1

] 5 zI 5|1 16 43
3 ]li ] 14
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LUŽNÁ u vsetína ?0l5 'sokoi (,i,,i,l ,,]9 fílendo

u Lužné tilumtouali
Juříěek a tatúš

-
Dňe:1, dubM 20I5 uspořádali šá.histó TJ soko| Lužná 19.roč-
nik \tlikonočního tunajc, kle.ý s€ h ríl na 7 kol l€mpen 2\ 15

_\1.z1 ]] .lJn(lJi.nnj z t.\ldíltj
\\ťlir\laho r zhr|iho oir.§ po_
l\d1 sva l\J jl\ ii\01i7olrný sla
j\]]\ ]Uňa.k i ŠKl \.c|iD, klelý

p!\o]i] n\nt vNFnD ]el iťdnu
Jťnli/uJ/\i(čzllhe/ l)hl\ 

'sk 
nr

o.j L]odU |i!n Hll,netou z VJl
Polfut|! \j ho(h Nr] r.1 Di)
té \lončů Hoťritl ] cÁlL]lik. obe
z Bfuno\l \ť.1._i bodt D() PŘDi§achisté usetína míří

na mistlm$!í íiluDllltT
!_rr r ,,lur,,lx. t..,na.€ u\kutúnil tt slúrem \la,1.1 n,kurdnť
E nh.á^ lll l,rai.l,\ ph,bor dru/.let mlád(n,h ill,ů, \rld{lo /d"
mezi sedmnáclid.užstlJ zastupovaly dÝa !ímy Zbmjovk} vsetin á
§€§tllta sokola Ústí, vsctiŇtí lni Íl§l€čťí §c neiajili ťm. že chlčjí bo-
jovlt o PostuP n! mistrov§tví republiky,

Štoká ln.idcžntckl] záUadna bron7ové med.ili. klcíá dtr lnikla
Zbrojolk) v§elin Ul]ožnila sláfi ]e! diky Pomocnéinu klitčlu. i llk
' ned o,o_ ,., l,Ái\oPl",I
nljem Pomémě sn.dto. se sla viozný (ým snrého Mčsta uhrá]
ím Měslem s. lozcšlo smínrč a ce]ko\ě ]9 týmových bol]ú. na
oý.tnjch šcý utkán1 vyhrálo Tito ýiech qchovDicich,! součtn 35.5
dÝě družslv. piedou i na miý bodu, sliibmj boíci zc Zblqovk,-
lový!,i tTpub]ik}. súlalě se bil i vQtíjr loučž 19 llnových bodů
rýn thlí, který nakolec nastoupil a 3].5 bodu na šichovnicL Podili,
bcz polinna dlvky, kteú liň one la se o !č scdnrčka hričú Šlěpii!
moc.ěla, A tik do všech duclil !a rLlĎa (5.5 bodu/7 pali]'). NlalLjn
slu|ovdi Za (lvu 0:l. Pětičlenný D\oi1ik (4.5/7). šLětán Řezníl'ek
,celet b),l n.konec vclicc blizko (7/]), Tomiiš Bxdik (2,5/.1]. Patrik

Řt/nrčť[ ij/]), Adam KqLtrť[
l]1]], \1kolr Ko.\ični 1.1/i r

t'itLl úste.ký!ri \..!lst) sll)nii
1] PoýoUIkl ()bř d.ur\lÝi Uhlat

ll ]] (ýnbvlch bodú. Po(o P
kl všlk ].l |iniu,!ťh r lhi |aÉ
lný.h ]en 2],5. Zrnoužilo !.
o nČ pal nlll.an!.h l-i]i| \1ilnŠ
(].5/]] .l]ji PL.]ček 15.,5/7]. Mitč]
K.\ii l5.5/7), oDdi.,J Grycnrln
(l/7)..lrkUb Nlrlúi l.]/7)

Re^Ťva Zhfujo\ k) výli| jell
pMc\ šinr D! /luiejíů !Všú
jrk. lřilIx.1,: n.srz.ti tý|r \. Ir
Lone. nJLa,loLa.ťnj s.!l.'ž., !c
boi se \)hoopla až !r \cdni N'\
to, Š.ýrcc hijčů /n[a]a l l l!nx)
!i.h i ]] ]n1]o!ých bodLi Ga

Přebor Proběhne v lenníN od
$boty :l. do §obotv 1 ] , čeíVencc,
HosliLjq bude ýelký §ál vsclinské
ho doD t kuhury, slaylostni 7ahá
jeni rkccj. zdepláloÝálo na p -
ú čcrvencoÝou sobotu od 15,15
hodin l,túit se budoú Lumlje FIDE
o[)en otevřeni !ř.bol Zliň\kého
kaje a NirodDi open syýóm hry
ie švýcďski nrdcvčt ko]. Na ýilč
zc F]de oFn č.ká plénrie i5 tisíc

Ki rjajský přebonrik a Dcjl.Pši
účastnik t naje Núodní ope, si
shodně odne§ou prémi] l 500 Kó
Zk]átká !.přijdou ani d.tší húčj
Přih]ášky mohou záje ci Za§jld
do 22, če.vna na e nai1: .adek@
Zadrála.cl, neboilko sMs na Le_

Šacho!é Přebory vsetina nabjd_
nou tiké bohatý doproÝodDý prc
gíam,V neděii5, čelvence od 9.:]0

hod, to budc Mpid t!,nal dÝojic
Pod šno! oblohou se |!k vc člll
tek9, červencc od 9 30 hod. lsku
teční bleskový turiL,] na jcd.níct
ko] s tcmplDr 214 min. + 2 ýtc
ňny natalr. (in)

,I

!

Blíží se iubileiní přebu usetína r šachu
!! Lelo§,ii/ po il)iiťalé bude \..nn ná /aČilhu čťnťn(ťsřdteň

= ápinalch i!(hoqch kllini. }l^lni ŠK 7bíqiollá lf \PúlU-
pláci s mčstem vseťn a donem kulturl pořádaji oblíbďý Přeboř
města vsctín GMY) - oteÝřcný přebo. Zlinského krqj€ jednotliÝců

slěpdr Ill§4.e Zb}io|ký vsdín (vfulo) ý nlk.irí |Joli slol0něýskémI
l.|laiši Mdlhó&.ýi (ýela). I'o H ýn,ě PJafid Ý|Llí !ýfuúin DV)úik,

Ř.., íť'ek 4 Tonkii Bullík, U Lkiní |řihlí'.i ÁddrL Kacůrck(t

§

de\ilk} s. plo.&]i]j] 5 E Nldúi
(Llsti), hiriik lL!ž .r. l]Nltoi!.k
1sKl \\ctí!). \1ú(lí (H!\lenk!)
\!,ů1.1. L) .l0 suofe.lli 1.1]o

li)l \lldtí lsKZ \'\cliD) 3.5 h.dU
! dopol.dnrj lulrl]i žikú b}l

nrcn ].1 ÝJnu]ícini nťjl.tii !i]jp
Múú\ lc sokolú ť(i sc 7 ho(tt
tni bl.n\klu dlo]icí ,\ L.hod.
5,5.D l-ahoda 2e l|ira, (sj)

1

h.iel tii r.i í5/7), Radek núči
( 1.5r), I1.lúj KoPcc}i! (5,5/7).

|lJlěj Čť.h í5/]), Tonr.iš H!íik
1]r). Lilirn. Sl]kičovli 1]/7)

\1ifurlstÝi České rc|ubIiky
dfužýc! Dr]..tšich žliků \c U\ku
Lečni od l2 do ],1 ien,nJ v Hrad_
.i Klá]ovó, Zblgovka [ctí,r nr.i
kai Lriijer]na llrrcýj. j0k ncj]apc

Po\k]idit sestaÝu. neboi hned né,
ko]ik člcnu bačka si lrhsitč iíka o

'I'ť\l a folo Josef KoYařík

&!

t.§l
,i,

i
,]

-.Jť
,n

§



Kx&w§x&w, W§&wxM m Wxx§§&

\',l B\,třjcťl 1l G.b0.1 Kilrs
(\9eti;). ]] TonrLli GJ]da l1l()itál
ko\á). ]]. ]l!.utr R.ž!o\ljk rH,N
l.rkv]. 1.1 Lulii Hloiek l§lrlia
Li). 15 ]Ňub Kulučki ilht nLl

v. \kullnč i.clri\rú do iťst!ícli
lcI /.sóhk} do hr] :l bolcú. lnpr
ýé r n.poslťd r ].l.}i!rnn fučtil,
l N'titvli( Kolaňk z. vletínr Yy
hlá] a spo]u s niD zilkal i .tluhí
hrl l |.l ]l ] Ll]P NlitLl li, l

i 5 hodu liell \[, n!l , ] h ,]\

Pa!e] L}udik 1e v\clini, DJlii po

iadi: 1 1!1i!h1.1 Kú.š 1Brno].5
Lukáš solď 1t]n no\].6, Ridck
,z,garbi ít]\Lil, l Kryš(ol Suchi
nct íZlin).8, Pr\cl li.beč.\ (Hus

]enlv] yšichni .1.5 bodu. 9 iurn]|
lllo;.k (Zlin]. l0 ]]ii Fclx 1t]r.!
kv] ll. Jllulr.liříč.k !šiclrnj ,1

b;;\. ]2 \bjlich ]iiiček(obrsk.
lič\a) 1].5 bodu. ]]. K]i.a DrnaLi

koťá (\\ťli ], l.] §lapji Hro ek
(Z]jn]. l5 Tonrt]i K]inu 1Rnžno\]

Do !l:1íln\l s. Yol.šs\jnl šl
.histum la|oaíli\!l) \ý\Lťdk! lři
ncjlcPšich turna]U le iL]i V lcj
nnldšj k.t.sorii \c \nl niýIcm
Va]Ňka Tomli K.bďia (lnka]

5.1 lrodů). Llruhý \končjl'loír.iš
B dik 11l), tř.ti Adlil Kocu.k
(.13], al\íý Pallik Řť/niček 1,1l).

5 oldiťj GN.nú| l]]) a ics
tý ]akutr s\.c l]lj) Tilt]l mi!,
líyně val.š5lx liska1. Niko!l

V lalegorii do lňná.ti ]ct
jc njistl.nr ]iň l1]ič.k l5.1)

\rnbúrou pnč|u si vlbl)iova]
ŠlěPilr Ře/iiček (5.1]. o Littl

]Ll (Ýhodla.ž Poml). á klitč
n! 'ftelíSkoičil \íi,liD Dto
ilk 1.1ó), čttí! lo ráš Gr]da (r,]),

Pilý \Iilij Ko\Liř (.1]], lcýj lnbi
áš l,tloč.k \lttlyni \ijl!(1,1 se
jňe!u]. JJnJ obiIrao\ri

Šanrpjonenr \nh§LJ \ ketc

3ofli dlj iesln.icli 1ťl t Pa\el BU
dik l5]). stiíbmj ie Rad.k Zgarba
a hlonzo\ý l-iLi! Miúš ll)bJ 50),

Čníé m^ll] /iikal ]iii Iej\ í]]].
p.iló Pa\ťl Hibia.}i 13]) . iesló
otdřcj vÉj 1]{)] }liýryii veliš
sk.j. KlilJ Dančikolá

Do.eLeho 1oúri\u 
^!álrlo 

vícc
ncž 160 šachis(ú. l,ínné botli, z
lal!šškých odJi]ú . iko] pirjir.lě-
li i hráči /ť skaličk)l 5!l!tnla,
Brumo\J. Klomóiiže, llha, Ja
scnna.l!sé p, N'l. Duh.ice n Vči
z Púcholi Ncjpočťrnéjši vípŘýy
na Ýšechn) (unrajeletošli saric /a-
ji.tn\il. 

''hí.il\l,J\\lI 
s ,l,, l

tkt| J |J|ť 7Š |ntcP], \ ,ťt l J Zs
Huslenk] vzh]cdc]n k pozitivnč
vnnn]n!m oh].sun l/ť |iedpokla
dll |okl!čoÝini j ! pňští s.zonč,
kd! !e bldc ]rrjl Lle!.itý ,očnil Lal.
1oúl, 'l'cxl á fota JosefKolařík

šachy

Gtů§!
E lúmli. h bťlln,. \ihoh honti(ná.,|iri Pt (ťh. Jini ( lh,i\ Jt otli.
_l)alelBU,|ů á Kljrá Dánčáknvá _ l0 j.óU mi.lřivdlá(.l,a pro.e_
mnu 2014/2015, 'l'ento titul si lybojovali r (clo.oční 1. yAsT()T iM.
ktcré lvyr(holilo ía konci dubna te val. Bí]s(řiťi.

N./l.fii l] , !l,,,Jlýl
valdisllt l]o 1l. \l h lt,l,..lelu

|ó|' otnlřfj (irÝ,htd..
i/,\^] rjtl' §f..,li\r1,.;
rtl;i]i. Ň^7]/d 

^,,ýi.rrj.čt| ln' /1ll/ij. ,4..,ini
ýříb| ÝT,,nlii Budík rliý|
Ydklí|ka Iúúóš Kdh?kn: d
b n,1..|ý,\.ln] n Koc be k

§

x &

§

§

Do §á]u ti Pemic]rých se sje
lo ]05 šachistú. Jen jediný z n].h
dokázi] v)hlát všech scdrn laíij
_ Adan Koců.ek ze vsetína. vltčz
katcgoie do de§ed lčL, l)ruhý h
kub Švec z domáciho oddlLu zis
kdl 6 bodú a třeti paaik Řezníček
zc vscljn! 5 bodů, Pčljbodovýcll
bylo osm šachisti, to svědčí o dla
&ltičnoýir bojovnosti léto nc]Po-
čelněiši §kupliy k šachovnicím
zdc D.sloulil úž!§n)' !oče! .19 boř
cn. Další pořadí nej]n].dší katcgo
rie: .1 lbnráš Klbelái (val Me_
ziříčí). 5, Jakul] Nlatirš ((Iýi]. 6,
Tom.iš Bldík (vsetíd. 7. Michal
ttanll (Rožnoý), 8, Matěj Čech
(vsetín), 9. Jakub Křenek (Ká
roLinka). l0, Radck Juřa všichDi

5 bodů. ll, Níatěj KoPecký (oba

vscli|), l2. Ad.m Talách (sla!i-
č'!). ]] v]idijníí Kr'upala (Kato
linkdj \šichni:1.5 bodú. 14, o!dř9j
Gr],cDra! (ť]§ti), ]5, samuel Fak
tor(l)lbnica D v) Vš]c]rni4 body.

v krtegoni do tiinácti let hrálo
]5 šachisti Vilě/íý Hanuš slchá
n.k Ze Zlíni ! druhý Jiří Ptáček l
KaíoliDkt uhráli 6 bodú, feri Ma
lěj Kovin / i]iti 5.5 bod , D.lší Po-

iidi 4 N,íd,lin Dlořák ívsctín). 5.

Pck Hofschnejdei. 6, Tomáš Hot]
§chncideí (oba shvjčín) všichni 5
bollů.7, Štčlíi Řczniče\ (Vsetúr,
8, Mjchal ondNušek (Bystřice p,

1,I.), 9, Jand obšlv!čov.i všichŇ
,1.5 bodu. l0 Tobiáš N]roček (ob.

N.jk?íí. ] i:!nns..í \Il!\ska lb \l,!lh.i.li
1.1, .l.\a pli^: H^d Hian'.,k |'^] ra Jiří
fui\ bn,l.o|\: [ilh Ma|iš. liÝl uill1šska
Pa\.l lludík, úisl^ni undšs];d K!Li|.l

Du čtiko\,.i a slříbmi Rddď:/,rdrba

nkenr, kte,ý iabiziaž sedm nútoVýd]
žnkoióeni Pie]ehe pěknDtr zábavI

lrkol č.823

Kou4oša.hovóhodiagramu

Dne5 se opětvlánn]c ko k asi.ké dVoj_

i h r i,l ";
Bilý táhíe a dá mat 2. tahě,n

6

4

N4!ePší.ňli\lfiýsfuí valltšlkado lřinr li lt|, .kú šesú Tobniš Mloček, Prjř; M atž i
Kolliř; čNn)! Tonkjš Gdad, lníý}j ně udlašskd JaM obšn a.hú, ,nnlř udlašskd Jiíi

l

Řešeni úkolu č.82l (z Lbš)
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zLlN 2o15 ŠK lLi. l26,4,) ,,25, M.monát A,vac!tika"' ualaššlí.šachisté se
ue zlíně nezllatili

r.. v nťděli 2ó. dubná $ uskútečnil Ýc Z|ině 2s. ročník NTcn,o_

A riálu Aníoní a vaGlíka, kter]j se hrál jak} Přebor Zlínského
kraje v rapid šacbu, Mezi ,l3 šachistit, kteři §€ pořádatelům z ŠK
Zlín sešli na st!ítu, byl i l m(žinárodní mistr (l!t] a několik kan_

didátů mistrá (K}t), Na přeboru, kteú se hrál na 9 kol ttmpcm 2x

15 minutn. pártii, b)lo lakó 7 hráčů našebo regionu.

Zc §l.novnjho pol. YyŠelyilčzně Slav KoLiín (Zh ). Pet. Kičtneť (Ha

domácí.hk b Roubalft (ZLin) zis !jn]v). Mj]ona! Flr_vťh (Kroméňž)

kem 7,5 bodu Před L\,l Júem soý a Emil Maclfa (Nap.jcdla], Na 7,

nou Poruba) se 7 bod], Na ] ó, - 9, tlistč skončili \,lnosIa! Kunc

mistč !e Lmísrili se 6.5 bdy ]Vtiro, (N!Pájedia), Raíiš.k Kiížck (Ve

DaLšipoiáJi: ]], ]],sýob.dJ lzljn), Plrřik lkíoněřiž)l1i 'lynótaL|Holeióý) /]/ vn.h^i5]l]
li, r3, lo.oýský (zlh), .<nzalíd iNdpójedla), y.s.Lý í.-li|], chnótai lv'žóýt.], Pál|a
íUh 8,ódl lii.hii 5, 19 i! ft.ílcl lyaIPšD|), Ša\.l |Plú|či(ej l1l, Ba|ážec lzlln) i|.!
lpiproV], V.ňhaÉ 13oiro!ié) / 1/, 5iojJ1, G!lg€Li lobd Zl'i] vjrchnr..'1, 26 .]7, PaLr.a izlr,
/l],5ovad]na /]]óleioý], tl:ňbliek 1/ío,ól'rkd), "aiik /7lh], Vláchop!to! 4orolinra), Ťe5ái.
sU.hánek 11 |óbd Zlir) Vi;.hnj 1, l], ]3, cajdira-.k ll1r, ŤDmáš, 3€dLáček 1obo lidpajPdla]
Hubik 1P,.rii.el sL[lráne( j] /7lir]. l^]adý lýJeon] vši.hn] .]l, ]9, 4] Nevai]i ll/h.&!d],
Ptáček l'ild1.1jnIo], Mechi l7l]n] Ýi].hn] ]. ,]2. ftUDaLa t/(d,ól'n{o) ?, 1]. Kienek /(orolrl{o] 1

]'umej b}l kl!]itnč ob§úe! a
ne7i ?9 húčj 7 Německ!. choF
va§ka. Pokk., Ll]oltjiny a Českó
rePub]j}i) byli 1até ,1 ]M, 5 FNl r
několit KM s Průnrěrein pNních
d!ll!ct] hráčn 2]98 E]o bodů, Pře-
bol Se nrd ne E kol teí'pem 90 mi
nut nap.úlii+ ]0 s.kuDd zaiJždý
provcd.ný lah Z vitěZslli serado
va] lNl Richťd Bio]ek (2.1]4. oý
ťiva) Přcd IM Rado§laÝeDr Dolc
žalen (236l. Plaha) oba liskem

lŤÝnj patnáclku uza!ře]iJiři Krei
čik (2l89, K vq.-). Thoíla\ |ýIei

er (2208. Nčmccko], Kďel Dusb!,
ba (2]05, Chlumec) a o§kar ogla
7a (1752. Pols|o] s 5 body,

v lumaji stanovali i dva zá
st!p.] n!š.ho legionu. ktcn od
vedli dob.ý výkon ! shodným zb
kem 4,5 bodu dosán]i umisLěni o

nčkolil |říček lcpší, než hy]o jc
jich DasazcDi v luriiji KM vhý
úmjl slraděj í2006, Vsetin) jiko
25, Daslzcni obsadil 19. nis-
to a Jákub K,ejča ít898. Hoštál
ková) ]alio ]5 nasúeDý skoDčil
na 28. Ďhtě k)

§t]ailěi a íteiřa ue uarcch nez[Iamali
raa \. í|nL!h 28. duhna _ J,ltťloá se v l.ffukťm doňé fdcn Utl,u-
E r"enlt l.r. rnanil, \acholdhn fumaiť open K.rl *} \dry 2015.
klcrý se hrál.jako olcvř.ný přebor Karlovárského kr.je § ncziná-

Juříěltoui ptoltlouzla elilní
E lil# "1:1H,šlii.ňffiil';;.il; ilesílka
Irai§hťho pithoru ,i€dnolli\ců Krilul ahrr-
deckého šicbotého §Ýaa,, sily útm změřilo l0l bráčů z Č.skó re-
pDblil! ! Polska, kteří byli ťkomostně rozděleni do dtou skuPin.

v. výkonno§liě siltičjši sku
pině A hli]o 54 šachistú na |j

ko] temPn 90 niNlt na paítii
+ ]0 sckund za llovedený 1ah,

o kvJljtě tuťn.je $,čdč' účalt 3
FNl a 17 K,M s prunlěreD prv-
nich dva.ei h.ličů 2178 ELo,

CclkoYÝn !ílčz.J! se šJ| FM
'l],jjLli \bjt! l]]69l l Vl.šimi,
ktclí docili] 7 bodú pied dlu
hýjr] ! Pořidi }jrw eD Koýal
.zvkcnr l]]ó:) Z Polska s ó,5
hod\,. Ni ], 9. .rtlě b)la tlačc
nic.lrláčú ! a.5 i]ody v |oixt]i:

Danic] Kožúšek (2337, .]ičilr]
Adam Čáp (2195. K]adno), vit
]vloraýcc (2222. Kuiná Horá).
FMvladinír Kallík (23t2. Klo
ryěřiž). Luboš Jedlička (2210.
Ljpa), Petr TáZl]rI (2229. Jičn'
a Jm soúal (22l], PJaha), Na
]0, _ ]2. mislě §končili Jákub
Hlman (2137, K]adno). fuťhard
Mládek (]904,Vl3š]m) áFMVit
valeDta (2 ] 67. Velké Losjly) s 5
body, Valašsky šach by1 v turnaji
Zastoupen dvěma šrchistý , §c,
niory ŠKZ vsetín. kleří vělšině
nnadšich hráčů ltladli houžcy

n.§1 odPor x.vl stanislav .lu
ňček ja}o 16, d§eený hÉl 7
ko] bez proíly a cetou dob! !e
d.žel v Plv!í desitce, Až jediná
proh.á v los]ednnn kole ho od
sunuh D. j tak pékné ]], !ús
to ziskem .1.5 bodu K]!1 vlas
tiniL straděj .b§olvoval klál.e
po sobě dýa těžké tunaje a tcD
to tu,naj mU nclyšel úplrč pod
Le piedstav, kd}ž jdko 20. narJ,
7en} obsadll 37, misto ziskcDi
3,5 bodu. {áj)

1opei 1]19111=2050 i-l!n, 6zlr, H.d.ýsk! tirchý5

11a7

, Š( Lipa (5, 10-5 14, Přebor kHŠs, sk, A" ( nt) '

0

Da ] ],,] 2, Mtáde| íVlúiim], Vatenta í
Malino!5ký t(,toV], Kádeřabek 1-]it',], F
Šaíaíik lil.królaÝé), Nahelka /Jičin), Vystrčr( íŘiťany], Tov;rek íJundroý] yii.hni 4]]r,

22, ]] Pý.hoVá lyloirn], Roj]kDvá /Lipo), Růžičko!á /J.ro ěi), chatuPe.ky
íýl.hl.bí], Kotlza (RydlĎoý nIk), Trchý rP,óÝějov], MatěloÝský íVlaj'D], sedrvý

t\o,! 8, /o r, \- 'lú,.ó.] Da"aŘ |, j, ], jr, op r,,
l b-- ],oJ,,,.td\,, robo,,. D,,,,"l,,-,o,,ó,,,silddel
/Vset'D), D!mkoÝá /zdstÚÝia], Mart]novský lJdroměi], TobrŠková íLiPa), Pero!tka
í8.oúnúÝ], HataŠ í1,lho/iary], Ť§apanidis íLip.] ÝŠ]chni ]1,1, 44 ,47, yir úr króLavé),
staněk /J..onréi] šalc (fu.królaýé), Have(ka /sedlčdty) Všichn] ], 48"5], steii]er

l8, i(/d/oÝÉ]], sadjL, VoiÍ;ek íobd Viošrn) B!LoČ.k]r íRy.hnoý n/{J všichni 2]1, 52.
Nosek lHr l<.nlove] 2, 5], Jina (!ibere.) 1|, 5,1 svec /L'be/e.] ] loPén 54/8 clE,

Ldzna VPl,Losiny] oba 5, ]3. 21. [sJ],
lk |Úhalički, Šň4zl (Rý.hňoý n/K),

7 81 2Rtc
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l)Jil unrÁlini }rhnli].h ]rji,
,iL r3, vhdi\lr\ Bainalš.k . ,r0

|](,]ť.ii Ylr.hl[ul(\ lobr K.!o
]i]rkJ).1, ]E Prv.] \1ld! l\\cí,r
_r,5. r() Jjii Plličlk ] .12 vl.di
nir KiuFl. 2 d .1], .lakub Kie
i.klviich iKťolinkJ) l bt ] (3j]6 5 hodu Na ], 5 Diýč sc umh

tili IM Scbastiú Plis.hki (2394.
Nčmecko). Fi\,I J.n BďLoš (2i90.
Pr.lra) a lt\,í Evgenij PiaŇov
(2268. Ukri]íra) sc 6body.6 l],
lko|čili FNt .liři Souknp (2j47.
K \'ď! ). FNí L.onid Ni(olaev
(]:]]ó, U}J!jin!). Vladnní. Kii
!ánek (]l]r, Plaha], Ja. skňvá
nek í2l60. Prahi), Jo§ef Kalcwslj
(2087. Něme.ko) a ondřcj Toňan
(2]53, Kláilerec n. o,) s 5,5 body,
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DoLNl NEMcl 20í5
hráč

2589
7317
2168
]0n

24ró-]-íóiUb;-
z178
22]8 !];lé'M'ě5tó-

Dá8i pói!.l: l] 11 chnlLai lv'zovi

!]_5!!1],._\!é!! !{4]]! !l]

TJ l23,5,) ,,2], Menoriát (.Bartoie" (l]]ti' Juříře[ u llolním ]lěměí záři!
= 

\ Dolfum \imíi u Uherslého arudu \. ! \oholu 23, I\étná

- u\kut anil 2l. M,nik rÝr|9 Bsr|o+ v rapid u(hu. Tttn,aj \c
hřál ru 9 kol tcmpcm 2x 15 minuí a bJl yelmi kYalitně ()hsazen. Meri
63 stárhrjícírni , České a slovenské npubliky byli táké 3 lM, 4 [Nl,
12 KNl! pnní.h d.s.t h.áčů mělo qsoký průměr 2]03 Elo bódů!

V nuIaji zvítěz]] nej!ělši i!vo_ 3 FNI. se kteíýňi uhrá] §(vělý Pa-
ril Il!í vojlěch Plát (2589. Třinec) de§átiproLenlni zi§k bodů s c.lko
ziskcm 7,5 bodU před trojjcí ná vlD výkoncn ! tLrliji 227] Elo,
2, 4, misĚ:FNl v]adnníL Kďlík Na7.,14 njsLé se uDistii] v l)o
(2257). FM Tonúš Cagašjk (2268. řadi lM Jln So9ra (24]0, Poíu_
oba rJorněřž) a tM Pave] ZPěvák ba), Pen Koutný l2l78. Vlčnov),
(2400, Litoy.l) se7 body, o 5. _ 6, ]akub L]ničař (22lE, st, Město),
mi§to §e podělilj f.'M ,loset Muú stanis]av ]uřiček (2094. vselin).
rik (227E, Kromčřiž) a Maítin Zdeněk chmelái (2027, vjzovi
Doblotka (2]83, Prievidza) 6.5, ce), Peter Ab§l (2208, Piešťmy).
)J , '-- dIl rd lo\ ,l jťnln) /J,luD Jo.el Hlldx..\,)0h0, PU-lh)j
cc našcho rcgionu vseljnsbý senjoí a lianLišek Křižei (2075,Veselí n,
slanislaý .]uřiček, klerý si vci vcl M,) s 6 body, Pnni piháctku Z ce
Ň zdltnč. když j.ko 13. nasže lého startolniho Po]e uzavill FNr
n}r híáč docíLil ó bodú s děleDím 7, FrantišekVlána (22l9) 7e starého
míýa, !ijče!ú se utka] se 2IM a Mě§tas 5,5 bodu, (aj)

/Vdsel] i/r1) ýiúhn] ó, ;5 13 Vrana ísf,rlěýo] /1/, liciseL lsvk PlieÝidza) l11 Kúnc
aNopojedlúr, Navrátrl y?,?lj nl^) |'l.hnr 5]1. ]9, 29 syn€ 5ký íVelPli n/í)] BLaha P

ét 'é*.], 
rehyba |skoliirn). ae.áál (přeraÝ), íqďek í{Uúvj.€), xraa ljt,rlÉí.]] BaLážec

/zlrr, 5kal,a lVejeli,?i,],, ,jicuía INdpajedlo), \hial |osvěti)naly)] P€třik í'(.ond;iž] V!i.lrn
5, ]0 ló, !lo5 lve1.lj ,/i1] B.l€i ízlin), PďiE /§t.^]éýolj BlúnÉIdi |Krcňěíiž) KazDjed
INópaj.dLL), Fiy.n IKloňěiiŽ).5aňák |EórŠi.el vŠjchnj 4't, ]7 ..45 Pálka íUh,Bród), xólóúťh
|Bójkóyl.c), |^iklš lsv* P 4,iaza), aú6aýec,|i (zlin), ýáý,á (st ltěsta), Lunvičék ísorjj.€l,
sról^í (5ÝK Píešťany), zp_;V;koÝá x, luh,Brod), l].abal íýd!e]' n/^l) Vjichnj 4, 46, 52, Jaýór
/Vlčnoý], [la ek /sť.rž9lo), j!étín5ký"ó4 lDol Nénčr, 5edlaček] Xolana,nik laba Napajedla),
Petrálek íroioťi.ť] /1,1, l .í il( |VesPli n/ ] Yli.hnr ])i, 5], 59, Nedorost i5ýí p'ejťoný),
Vaňhara |69](oýi.?], svěli]lký']9 íDol Něnči], stojan {zhn) l1l, xafařik (Kunaviee), Barloš
/Dol 

^lénŽ]], 
Rusek lVlinov, ýi].hii ]L], 60, 61, liádtaek lDol |éfiai), r^ajzlan lsvk PdeÝidza)

oba ], ó2, l'-"sáa€k íNifřej 2, ár.soukenik íi{,vnj.el llj {oper 6]/9 czE,5V() (-216,],

Růěka a Juříěek se
na sloucnslru neztralili
E Ná §l,ídbLu \c t ninuli(h,]nech U.lullatrih d\. ;áChole
l ,,,.*i", J. 

"i"r,, 
aĎáhlij /j,lup(i \Jh*\ , Jot qt,,it nii.

ka. tak stinislat Juříč.k sc y kÝalirní konktrrcnci dokázali pro§adit.

l'áíraň§kó Nlatť!ř€
Tatra skó Nhtliale §e staly ac

dlcch 30, kvělia ó. čcNna děj}
šLčnr otevřeného mislí)lslví S]o
veDska se oú K soutčži laslou-
t]i]o ] ]8 hriičú Zc SloÝen§ka, Čes
kó rcpublik} a Nlad'ďska, kteň
blli lozděleni do dlou !ěkový.h
slu|i| Vť škupnrč A bylo 4ó ša
chntlr od 50 do65 lel x ve skupinč
B sLaíovJlo 72 húčů nld 65 let.

llistlovstvísc há]o Da 9 kolten
peln 90 minul Da:l0 trhů + 15 mi-
tlLdo kolce pdtic + ]0 sekund za
prclcdcný tlh ve sklpnrč nld 65
Let, kde híál takó jedin}1 7listupcc
yalršskaho regionu A]on Růčlta 7e
sók.l, Huli§ko-solinec. §tfu toV!Lj
i ] tNl. 2 FN'l . nčkolik í§,] ! Í)rn
měrnýD n]o Prvlich deseti hJáčú
]107 bodů vítězem sc po 7:isl ze
§t.i lM Atois t-anč (2293, Tmava)
liskem 8 bodů picd d.uhýn] ]go
lem P v!rcu {]12.1) se 7.5 body
r lieljň l-M Karolcm Rúckschlo
sscn (2226. oba Br.tislava) sc 7
body, v ptani dcsirce ještě sko!
čjlj:,1 FM Nlilan szitkc} (2077,

Tflraaa) ó,5, 5, - E lvliloslav Dú
bek (20tj]. Pisek), Šlcfú \,íďsi
nd í]9]0, Raiecké Tep]icc), Frai-
ljšek GoA.12054, Braltlrva) aJI
mj lvlilouík (20]E. Ži]ina) 6.9,-
l0. Já Štu,! (20.13, Bmlisla!á) a
Ján B&r]úr (20 l 2, Rajeckó Tcpli

ce) 5.5 bodu A]oi§ Rť,čka §e s!ým
1920 Elo podil dobrj Ýýkon od-
povniajicí Jebo Drožnoslcm á u is

kem 5 bodů obhájil Přesně své n!-
sazcni ! túmji. ltdyž skoDčil n!
2ó, místč,

LiptoYský Hrádok
v sobo(u 6, č.Nná se odehrál

hťnd v íapid šúhu o pohíí pli
Drl1lola mcstd L]ptovský H],ádok
]\,lezi5E účastniky Z České a slo

/sýKl 'Šl$ (6,ó ] ,,Pohár primátora" (nrl '

Dátši pořadi: ]],,]], Nindraži |PrešoÝ), Re.ký |spiš N v?

Ý!n!lé tllb ]l! bylil.kó ] GNl.
1 ]]t'l ]Fll r nčkolik KNl \ |lů
lrčIcm ! ii.l) deseli hráčů ]2l]
l-]lo \' \ouliži, kto,a sc hlilr nd
7 kol lťDt.|] 2x 15 mtúl + 5
seku d nL] lih, ýrío\il i !\clin
ski \ť|]ol K\i Stinjsl.v JuiíĎck.
jenž ! {ílbo], s mlrninni ýulť
ii obni] l ilon('il v plV!i dc_!ilcc
dčlbou 3 nriý! {) \jlěl\1\i \.lo
dě]i]] nei\élii li\oriló GNI vilu
lii \,la!ík (]]5l] d F}l \ !(tii]n
Jlcko 1]]a]. 1n,r Pralo\.e) zi,
ke r ť' b.du. Nr ] 5 DnG \ť
uDiýiIi l\l \1Jrjan Juriik (],18].
st LubLn,ňar, \'hdiBirZlhlad|jk
(Plentr) iJL .L]Půcho (D, Kubnr]
všichni 5.r boltu, l)a]šj toiLL.li: 6
? N,lj.hil ltl..ko (Lipto!) ! Pc

tel Jclcn loDdr Jiólij] obJ 5 bodů.
8 ln Vili]n Roh,k sl!v.m]i
Slosii] 1obJ l- H.idok) x slani
!Llv Juřičťk 1\'sctin) všlchnl .+.5

bodu (áj)

4ri, 14 -l1. l1lníral |Dol.kLbrn 1 |LiPt jlikulá, 
1 .ý11. czh.n

/l'pt 5l'oi?) / 1/, Škápiková aseni ..], Ma!Ufu rl'pl andrdiovj], DíUskJ lnUž.mbel.t] B ]iak

5], N

(DaI kubin) všj.ni 4, 27.1-] ]iellli lPÓdbftzóió) 11l, šr . Éjpr ša.h,školo] /1/; Hemata
|Lipt oDdíašaya), |\\afušak |Ruiarnberck) l11 , l,óli6lt lšljoč), Kóleó |Rúžanberok) Ýšjcnni 1f1,
23.-]6. 3a.tek rL'pt.ondloioýn), t,Benčo {Lípt slJrč€], zelni.ký íR!žomberotl, Trangoš
(Padblúavó) Hal,j (LiPt šach.škala), P.Beičo íLipť,slldťál, Bál€k, R€pčeI lóbo L'pf
aódíašóvó), N,oreóD\á |Ružamberck), Všjchni ], ]7,.42, KUnzó íD.l.KlbiĎ), |^rýa (Lipl.Teplá),
T,Blnuiák íL'Pi ia.h.ilolo], sLahúaka, ííegéí (abo Llpt Hldlók), P,Bln!!ák í16t9nú]] Vš]chii
?rt).1],..]7,5ubj.koýá |Lipt.šaCh.škaIa), zenÉň |Lipt.Híódók), BUtóň [tstPnJ], chomo
(Lipt.H,ódak) DarelaÝá lljpt,Iepló], viichnj 1, 43. Mlháí (Lipr,oadíašavó) 1\t, 49.5a.
Vylrtidalová lLipf rrádol], DaleL 1ljpl.íepló] óba 1 1open 5o/7 cZE, sv() (=l9ó4,
tw-r5m,5s, rozh, Pekár [al.hiv s]]
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Zlehěk Šn .k l ýltýj) Pii pdr
íii , ]ýla^fiš.D Kofařík?rn,

Foto AntoDin Juříčék

zemřel zileně!í ši lí
ve čtvrt k 2l . kÝětna rcmřcl po delši netnoci Zdenčk Šim.k _ člen
š.choYélo oddilu sokol U§íí, kíerý by t letošnim ro.e 29. října
oslaÝil jubilejni 70. í9rczcniny. Zdmčk Šimek hyl dlouholctýn,
hráčcm úst€&ích šachishi a Patřil do §tat ilniho kádru Prvního
družstya. vyZnaÝači králoÝskó hry s. s túnr tnohli potkáÝat néjeD
v soutěžích družstev, Alc i na tumajich t Usíi, \'al, Pohnce, LUž-
nó. Huslenkl(h. vsetině, Boršicích ajiDde.

Z dostžcných ! ýsleLlků vzpo místo v rc.e ] 996. Nlinro klasic
rnelií]e ěko]]k Stdlú v poloti ki šach sc liíd Zúč!§llfuval tur
nátc okcsujedno!]i!cú, tde do íajů v bleskové hi! a v repid ša
§3nl al. 2,místo!rocc l9lj7, chu. kde uh.ál ,1 í]islo vc v!l,
] ], mido v íoce 1992 a 6, Polancc (1999),4, a 5, místo v

afinMnlilska
ho§frtl

Gfandhfu
ntldýGh
šachl§fi

§ályhistorický.b NlAštalis.khostil} vsóbotu23, května l0. ročnik}IáioÝého
turnaie ňlád.že. osmdesáť šachistů Ň utkalo ! klání, kt řé z.v.šilo letošni
sérii Gřand Pri\ Zlidského kťáje Y rlPidu. N!§toupilo zde i pltnáct šachisfu

Llti í]9()9. k]sp 2005). 2 r
_] misto v L!žíé l]00E. l.sp,
2007] Djk\ srč po\taré b)] \
rUnra]ovó!r sLilu j /l iachor
n]cí e|řehladnudný, s\!
rnj zkuš.noslnrj se [)odjle] Dr
1i.holĚ a lozrojj pi.de\šnl
nrlad):.h rlileck!clj iachislu,
tteří hla\nt ! po\l.dnich ]e

lťch dli!Qjí svýmj \Ý\lcdl.\
o lobě \ěděL Zdcň}iu. budc
nlc VlpoDli!.t , (aj)

TJ \t.tin a takó čryři borci 2€ zŠ lít€gd y§€ti.

$lchtou cup ouládl nouářek lloležal
_.! \\.hdt} 8. roanůU iá.ho\ého lu.n4ie \\(hml ('uP

- 
20l4l:0l§.Ltt bU \t áLln nč lúir5tnil0 17 hraiů 2e \ \ctlna a

okolí, býr ilhlášenl !! čtvri.k 7. kÝčína.
ADi spokojenost z loňského ví ňedailo!é úlri\těni Fiand(kPi

|,.\ nrJo\"||,ll,,l ,|U\|| |,l \d);. ,Pl'.,P,ne ,,
]ákovi sko!čit hůře než na3, mís lě pňdal ý ro/hoduij.i.h Partiich
É ! cello\ýír počtem 2],5 bodu, lalc odyanu, bylo z toho 23 bodů
Nlpotřctí Ploměn]l sýou účaý v i stříb.ná po7ice. Poiněmě Pře

svčdčivým způsobeDr. byl sc to
hoto n rnaje zLičaÝnil poprvé,
zvítězil s 26.5 body Karel Dole-
žal, Ce]kem byly od října 20]4
do května 2015 seh]ány pies dač
stov],f parrii systéne každý s
každý]n dýaká!, s tcmPcn lly
40 Djnut, Peíť Miere§

Úvod byl §].\tlostii, Š.c]ijsry
toLiž piišla pozdŘvt nistosialostka
SinioDi HLtyičola. ncboť mě5to vseljn
Ji-lódežnick] šldr akimě Dodpónlle,
Dclon)!ány 1\ly nejlepši tii n;'ň!
l€dnih. kajského lieboru družslcv
slmiclr žjkú, t]nÝ!\i Zli]rcmr,
stiĎ.rý Sok.l L:ki a Zlari ll Zbiojo!,lo
v§e(in, Vselin$).- tv,! t k od piiští
§erón\, 7^miii d. ] lin, nnldiilro
,a*^i,

v }ltcPorii do ]0 ]et pak do nLnrlle
D6toup]kr ]5 htičů Zliléil Vl.sliúil

Babu]aze sLřélro N4éšb ze vsetír]ikích
piedvedl !ýbomo brú ,e]nén. Adfun
Kocůrck. ktďý !,bojov.l broEovou
medani \l.n {]ěvčaty si oóresld ia knu
brofu ] Nikola KonÝičná. v kátegorii
do 12 ]e! sc úialo 2E šactlsni, z íichž
b}t ncjlqršiPalel opluitil z Poýoup.k.
A na vletině 

^stál 
oŇ1 bí,r/ díky

Š€pfuN Huýni V ne.]Starší kategorii
do 14 ]ct 

^edLo 
k šehomiciúr

] 7 bol.iL, 7vitó7il 
^lďandl 

Ski]sk]i, zc
stJrého ]\lěs(a. vi,bomé 7.ašich 2h..il

ceko!č h'e{i Pa\€l Bldik Me2i děvčary
hn]r /],ró K]án Danč&ová,

TunF] uqnriádaL Yalašsl]i š!.hori
k]ub m]ádcre NŠr,M. kť leli]s prc
šacnist"-zceléhorcgion pnpra\,]LccLke,n

šdrn podobn!'olr ltietnuti, m pěn Z n]ch

\e utkúa vžd! lice než ýolka $chistů
,.čihhaýí l,akŇktho š@ha\éha kluLu

hlaež. ]ýúolaj. i naíe ňěsto, al caž
děkujťJ1e- Ne.aněúiame se .^ndn
j.na lú |ořáa;ni hrndiů, \laú e le
é o šďho\í n^l lěch neilePšíL h Běherl
rola| ra10 rýřdlá,t i Pěl .eladennich
ý,6!ředáli, klúá Plrblhdií pod 1td.nín
j"ýi ai ,,l,i 

',.rdri 
" uvťdI předsda

vŠKM]oFfKovank -jž-

.'

l

JalOEG

Da lu}naj. kt.N.dÝrhlapnnířada.k d: Jdn Mlillťi, MilanČakaÝc, J.!"J Šlbslftý t'ťanlišekPdúk
K ,'b,J,JL, la ]Pl ll'a^ 8,,]|ýll reJu\\\ l,,lh),lll....|.,.l'é:,16ýharlo\elM Jr

N'oto

}a
f

]
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Londin L,v, /V..?novi.e), omJ65óí l/sl Rayijóýi{], lrban J, {prcst,/, §Pkaniná anereg I
nn.rií M r( /Vo.enóV,ce) Vjr.hnr ] 33, 39, spúlijk '00 ílnóý.l), Urban T, lxolešovj,e] oba

2'r, ao, a5. lr!Ýák /olomou.], Černohous /Prór,/, LoadrndÝá J M. íVd,enóýl'e] Vysravěl,
hodiL]íá, lrere! ] ]]1] 47,.43
K-]306, t.]5m, rozlr. krácik

'5i(, ]úniol I Rošáda (]3 6.1 ,,3, Lond]n.! 1lit)'

-6;nin nf',16- |Hrr%r ii6fiďá, MetrFL |ób.
] /1/,6oroi |OloiD!.', Růirčkov3 lary9or,

NáV;áliL, Londrí Ma'o4 /obd Pr.Jt,], 5pulíjk "65 1lřovÉl] Ýši.hn] 4, 22"29
Londinóvá J /],rljns(ó) /l/, Nradský, Naýrát]L/]/, Hanák,
}h,3a-31, nál (Píast ), ndra aNl'n9l.], Kléjla lprcst.)

ý/chod, M ,srne| i.J Pruý,) ,i,ón 2 4b V".
lli me!o\].l lób; ýJen.] oUe l (43 ? .zE !L

MosTY u Jablunkova 15 ŤJ !ókót (20,6,] ,,1-1, Moste.ká VěŽ" 1litl '

211ó

niú Ňňdja -hhwffi,

!j9!!a_!Pl_!L]Ls-]]

Stanislau Juříěek oRět
potrtdil sué kuality

* \áh\in {.n,hntť /JqLáli t uphnUli.h dn,ch nu rl\oii(i Jlral,_
E ri. rl.tr .uthonrctl rrrrnaju \ 

'Prc.lťjol( 
! }lo\|Pch U J.hlunl,U-

!a. I kdlž Da prýně jíneDo\tném Ysetínskó žáčkl _\nn! a Joseffna
Ktim€šory tePríe sbíraly zkušenost. senioí slánhla, Juňřek podal
v obou ktánícl kvalitní ťkon).

l0 t U JrDlunlor,
5.1oL \!L\§ u JJb]utkolt 

')oiádaL ]a ienni mczlnáfudii lún.j.
\ rr.id ij.hu 1.1,Iočnil \bstť.ki
\,.ž'](]l5 \ ri]n.l Cridd !Ťir Č]{
Soutaž \. h.i]]t.'] kollcDrpcm 2\
]3 Nnul + ] ÝlUid) n. lNh, Nl
lmi]i \unol]]. \ jeLl!ó skupjnč
l]5 i..hýu l cť\[é. I'oh\ó i S1o

\ťn\ke Ép!L.lrI] si]u k\ilitnč olr
,,ťné nnrlaž. dllla,]ujť i sr.n 10

mj\mi FIDF] lF]l) ! ]0 ka|d].]i
n] NnrJ K\l, s pltntlrln ko-
ei.n-nl.nr |Fii.lr ]0 híičů 22l]
E]. \ii í._:i,]i b1 \ lun].Ii z!
nouFn \i:llnsliDr K\t sranjd.
\.nr ]una[.m. k.la Pfttal \ y)U

lčži \iNjmi \\lon Jrio ]ó na-
su.ni hrla llilďn i},5 bdu li 5
\1h.r ] Ier'il] j] |fuhfudčli]7
|nilu ,. z1]il,rl ].dnl]ho bod! !a
] intl] o \lÉZ\l1j\. podě]iljFN]
Jr\.| Ll. ]]]a, Kň úrir a Ň/l_
tZni B.inNi, ]r], Polsko). obr
.!li.nr -,: L!a]u liť,] al\en.íhú
aú Ei.ilz \\k\l[J i:](l7. Pol
.l. \íúnr Iú!!a ]]!].'lň e.).
F\I ]ď.nI Soh(\ 1]]ló K[!j
nj ] Rúddl\l.! Ň 1] ]-]. Rr.h
n,\ n K ].e: i!)d\ l 11 FN,l

ll..l s7}rn .]]tíj PoliIor. FM
SL!!n Fin ,]ljr ostíi\.r, Ro
mJ PlL.h ]L]a. Tnicf). F\II\an
Bi:ili ]:q3. o\r.l\J). PelI Kič
)rď ]]65, Hi\ú.\ l, \laírn Cúpek
]U! \I1|§ ! J SlJrislr\ .luli,
i.k ]l!j. \:!ťrjnr \lúon.\ Školr
1]j]L], o\r !l ó.a n,}:lu ({]

šachy

Pro3lěior clEss
n0Did olcn 2015

ŠaclroÝli sdružcni .l niol Rošá,
da ! ŠK Ploýóio! |yh ]3 čeí
a poiad]Le]en šachového t,lma,

je Ches! Rapid oP.n Prosléjo\

'0]5 
sl)útěže. ktclá se hrá]a i]

7 tol t.Drpcn] z\]snu.ut. se zú
čaýnib .18 hll]čú 7 oloDDuckÉ-
ho.J]homorxýskóho Zlinskóho
klajc, \hl.šský rťgion !i fumaji.
kleíý j. uře! iak zkušcnýnr. ral
i začínJji.ínr šac]ri§lůnr, zasluPo,
vali žičkr 

^n|l 
. Josefina Kli

,!ešo!) l seniol St!ni§lav Juříčck,
v luňaji, kdc trÝ ich dcse! hráčú
ně]o prúntrné tr]o ]03,1, zvítězr]
Ronun Zlivůtl! 12 l 50. PloslEol )

/isk.Dr 6.5 bod! pied ], Pet!.Dr
]Vlatouškenr (]13ó. Piemyslo\i.e)
\ 5.5 bodt \x ]. 5 místě sko!
čiI.lrojice hláčů v ladinrí| Dvořáli
(]939, olonrou.), Nlarck Rúžički
(1939. olomouc) a V.iclav Zvo
liček (1902. P.ostčjov) s 5 body.

vsctiD§ký zásluPcc slanisla! Ju
řček l2l)9.1] se dě]ilo 6, mí91o Ý
:1.5 bodt v ..tl!č.ni.i hráčii'' se
\teiným bodovým ziskcm ! poia
di: \,íaítin AdlDlčik 12160. PDs
tějoý), siDon l-ondin (]53a. PTo§

tčjov). Pen,Z.doukal 12] ]4. G$
eo!), Manin l-ondin (]93l, vace
novjcc] iid, vsclinslé žač§. ktc
|é iely n! nmaj přede!šiD sbnll
zkušo.osli, skonči]Y 7iskem ied
nllhóh.{lU ta.l] i 4E, níýč

vii.lrn] 6I, ]5, 25, WaLek /ri'nec) l0l ř-a.| lqaýiíav), slaÝins'rj |lr.Jiřia), wdn.a loíloÝó),

\;od.a - ,aaD b.a q 7,, ,o. ,a- . 0
(Rdj,r?piř€], a€mpeL |apaÝa), áPán lN,JičjD), Djdi (aýróvó), cnjda (zl Holy), LipaýskÝ
íBrUipďk], 

^\rúNá 
1.?J rěiin/, 5ústek v |Žilinó), 1ienLzyk (cod.a), cylóň lRýchýalíl),

Bloskevrč íjP,oV) ýi].lrni 5li, ]3, 55, Vykydal /Brn.], Rusz lByýřkÉ nla) l|1l, |ólýárá
|a4óvá), IlddcdŠ |PadblezóÝÓ), MatejoV lNéslUid), VJLEŠ aDaČ'nl /1l, \\lÓ6ěI (PaL Píudnik),
xanról Pe. Ihóslý L J.), cíEpI lBfušpeík), ldkóÝra |Bójhjte),8úksa /pol prúdrjt), /tlicak
(Žilina) lr\], tíaús r íoloýó], D.ňkó lht .h?ss š ), szolklwski B- | 6q u J ), íúlóí
|vendíyné), sjlgan lcadd), tlaíó§ž.zyk íIiiňe.) vli.hnj 5, 56, 75, ]urázek R, líorý'nó), oliár
z, /1/, Grulzka A, l|/1l (óba arbÝó),9am]e. l/,]osťy ! J.l, (raus P lrl.Hory) /]/, smrek

,zIťk.,),-ď"-| 'ad,a],'a ,l, L,ó lol 'óň]r.LJ lcod.d], szoLo1 ,D 1]t.|e,,
i,], HuLial] /3oir'.e], Neumiin É 1orloýd] ]1oL]bik 151,oi], stolár lPieiťonV] stonaVskÝ rIř're.)
Všichn] ,1lr, atd, 9], Očko llDt.heJ§ i ) l1/ 3lt, ald. |1z5/9 . czE, POL, 9VK), K-1963,

Die5 opóttl.chU i9kJné ! úÝodiiku
ktéryDabidr!ieiln,pl.kt].kénn]hr.i
čio r] ná pliii!]h idlli pi privi
stanis aVJui iekzl l!Etina
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1. Jq7 e3|í 2 Jfl+Kr7]Vq7x
R. 7,1du ýlií fulr Mi.rcs, Jakub Slunčík, Pelr Zdi"l]k, Ma^úš Kaýatík, Lukť
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4o. Přebor města Vsetína
Vsetín 4.-11.7.2015

Uelmistt
Guek uítězně

r přeDoíu měsla usctín
+ ,|uhilriIli 40, Ul ho\ i Přch,,ř lnč\tá \ Ý lin .e lonJl Utj 4, do tl.
A..^"*". r" jrho ir.poruaunr.ť \po1,1Pdlh,ln mé\lo \§.lin,
DůD kullury vselíD a ŠK Zbíiovka vsetín, Dů§loi!é prcstorJ yel_

kóh. !áh DK btll lnímánj- telňi po7itit.ě zc stranx Ýšccb l:l9
účástniků.'|'i hyli mzdčleni do dÝou yíkomo§tni.h §klpin, hrál se
luíĎáj FIDE (}pen l80 šáchistů)a Národníop€n l69 šachi§tů).

r!,ornč hlaÝíich dvou funi{ů
byl! do šachovóho ieÝiÝalú Ýlože
ny i iálši at.e, jako by] rapnt LlF
nai dvojic a b]cskoÝý Lumaj, ienž
sc Ixíl venku v proýorách přcd
]uéij vseti! Tam sc daň]o 7e_

inéDa Ukri]inským nr.zinfuodDím
]nisíůnr, nunlj dlojic Ýyhráli IM
DaDjil Shkuran D,1 Pctr Golub
ka. b]cskový lumai olládlIM Da
tii] shkúrán,,.v české ť€pubfice
jť lsctinský tumaj n.jstařší ze
lš€.h týdcnníCh lkcí podobné-
ho lbrDáttl. A na v§eórč §e lc-
los scšla la DcjÝělií konkuíence
l nislorii - Y hlaÝr,ím tumaji ná-
ý.upili 4 velmi§lři. l0 meziná-
rodDi(h mislru a 8 njistíi FIDE.

]lezi šachisty j;e přýít:ni i
pět předchonch !ítčzů Přeboru
mě.stá \'setín, Petř! Veličku, vla_
dimira Karlik!, Jana so§nu, Nri-
lma tsnbulu a pelrá koutného."
r$o.ití\í lctošni účAtnjky ředi
t.l nmaje vlNtinilst aděj, sený
7 caleňe li.lil§kÝch litělú stani
s]; Jalni, letos nehrál. pijlcz] !o_

tiž cobJ- tlenér dčvatenáct Ťn lddých
nráčů z Besk}dské šachové ško]Y

Přehled vítězů minulých ročniků.
1975 J!Ťiček Sianislav (ŠKZ vsrin)
1976 fumlj šc nckonal
1977 Ms ]\,lesiadk Rudoll(Tž Tiinec)
1978 ]uňč9k stalislav lŠKZ výtin)
1979 Macháčck Petr (Talían Bflú]
1980 iM Fichu Jiii (Dubltán,'v )

1981 Šinonik Pavel (VoKD Poruba)
1982 PosPišil Dušan (Zhojovka Bmo)
t983 Vellčkd PelI (NHKG oslú!á )
1984 Z!ěvák Pavel (spúak Uheský Brcd)
t985 FM KarlikVlxdiírií (NHKG ostrsvá)
1986 Ms Kutka slavol0Ž §h.c)
1987 Zpěvák Pavel (sp[bk lĎerFý B.od)
1988 Zpčvák Piv€l (spanak Lrh€6ký BŇd)
19E9 lM FrchrlJiň (šKZvselid
1990 sosna Jan (MovA s]ušovice)
1991 Sosna Jan (MoVA sh,i.vice)
l992 lM t)vdysi}o Viacheslav (Minsk. BLR)
1993 Kosiorek Marek (B Podlaska. PoL)
l994 Hclis Tadeusz (Nlcdoborczyce, PoL)
1995 Vávra Pavel (RD ]4enik)
199ó S.šlrl Ján (ŠK 7ljl'
1997 IM Be.e4uk Seígej (Bresl, BLR]
!998 FM Zpěván PáÝeI (sFďlak Uhqský Brcd)
1999 TkadIec Miloš lsoko l Hulisko-sohlec)
2000 IM Babula Milan (TZTřinec)
?001 IM Babula Mild (Tž Tňnec)
2002 ]M Babulá Milan (1,Ž Tijieo
2003 Vrátný Rndnn (oím}a Svilrov)
20lN vojla Tomáš (sp hkvlašim)
2005 Burdík Lubomir (sokol Bysinčka)
2006 IM BabulaM;lan ož Tňnec)
?007 IM ]]abuia Milan (TžTřiíec)
2008 Lev Pavel (šKZ vselin)
2009 Karharek |ave1 (šK Pdřvald u NJ)
2010 KoutnýPetŤ(šKZlin)
2011 ]M sosna Jalr (šKZlin]

Hlaynj ft\o,,]té FIDE open se
po.ho|ilelné .ťkIlLLovalj z řad ti
Lulo\lných mistrů, Čtyřicátým ví
tězem ]e GM Robe.t cvck, hájici
barY} 5*olobo§kóho šacho\ého
klubu, stejně iádo d.uhi1 ! poř!
di liincckÝ l\t Vojtěch Plát do§áhl
v delili kolech 7 bodů N! 3, ],
miýč dosáhli šachiltó ne6.5 bodu
Třeti sko.čil úkrdjinský nlD.nji]
shkuraD, či!fiý G}4 Tomáš Polái

z Dlrasu Králorc Pole, plitý Ii

ldclský GNLIJr K]cjčí, šes
lí GNí Pťll \tličlJ / H]V]
(\tJva a sednl\' nčnrec_
kí INI scbJ(lrn ]']i\chki,
l{ovnčž Dr s ]2, lrislě
dojlo l bl irvi shúlč. 6

bodú zislt.] .Ýný IN'l Emý
\vcint/elll Z Ra}iouskr. de

liIÝ ],iovehli I.M v]Jdimil
Bólutek. dcsilý FNl Josel

]VUdli]k le slar]. Kí,nčřiž.
.cdctai(l\ kúlo\i^kÝ Toln'ti
1-1)kvenc jd\lD:ielí I]\,l Jrn

§n\n., hlajiťi Zr slalq Porubx
L]nristéni ulišskí.h !a
.hiýu ]l, ,llĎcf Bed_

nJňL lHošlilkoyá).
]9 ,lan ivli]č|]

R ). ]0, PclI
snrilek. ]3.

Wě.e m l ubil. iliho 40. Pí. ba
Foto David Klímek

í
't

20l2 ]V .o,'k Lr Li< /l ]

?013 FM ser8e}€v 
^]exúdr 

(sxlcknďd iol3.school. RUs]
20u iM Ja§ný SlaDislav (Beskydská ša.hová školao 5 ]

,,,9l+

,

:;§š -1;t
W_ €" ;1'l ,

ffi
j{§l(

i
&

l,

,

]§



vlastimil Stladěj (oba Zbrejoyka
v§clíi) všjchni 5 bodů,40, Rade|
Zádrata (lbrqovka vscín), :l2,

Jalab Krejč. (Ho(lii]ková) oba 4.5
bodu. 52 Pet Zajičck, 53 ]ikub
stančik.55, Lukáš Gabryš (všich
nj Zbroiovke vsetíú. 60 vladi
mír Hrabolský (Flhcová Lhora)
všichni 4 body, ó6. Mllyáš Kova
řík {Zbíojovka vsctjn). 68, ]oscf
Filák (Francova l-hotá), 73. ]Ýan
Betošek (Zb.oiov\a vseťn). 75,
PelÍ Mieres (Huslenk!) všichni ]
body, 78 D;Ýid Tíčá:lck (ú§tí] 2

V tumaji s ná7veni Národni
open zýíiězil Pave] Kozák z Dol-
níbo Ben.šo!a. ktďý jako jedný
doká"al !šcch dcýět svÝch Pdlií
vyhrát Dfuhý cabie] slaicay z
KuDovic. ličli Kďel vraj 7 Hoš
iilkové a čtvtlý Níaítin soladi,
na z HoleŠola uhráli 7 bodÚ. pátý
Jdn \,{údÝ z l,lullének 6.5 bodu
t]mjstěni dalších va]aš\ký.h ša

chisnl: 9, ondřei vr.j (Hošlál\o-
vi) ó bodn. i:1, V]adisláÝ BilrbU
šek (Kďoljnla]. l5, JoŇf Pcterla
(Val Bystřicc) oba 5.5 bodU. 18,

Adé]a aieĎká, 20, Pa\el vlla
dý 2]. Jdomir Caletk3 (všich
fu Zbrojovki Vietin), :5, liicla!
Hradil (Brank}). ]7. Františcl
P.rál (NíEZ vsctí!). 29 JatUb
Rvšánek (val, Meziňčí). 30 Jao
sl;v Zálopek, 3] Pctí zi,lk\.32,
Jiři Rúžička (všichni Zb,ojovka

vřkal1: \l0:!!1ínulfuljť b\,]a l.ýn:, lú.liliill hiýé otl
::ókoýskťlfu |ěb a: Pú s.nio|ý. Na Ýlíllku tl1hlLil í
I1lýa] Rfulik (iel,ó] 1 rmii \ Mi.hd:.|h Bii}.geneis
l ť rcfu .l íla.il, Přilt| i1 Tandí l3u.lík,

Vsťlin) Ýšicnni _5 bodů. 33, Z.]c
nčk RoDránek (val By(fice]. 35,
LUkáš Trčátck (Uýj]. 36 Dalibltr
ca!j1 (va], B}stii.e), ]8, Jeoslav
Sury lHošliilkorá). 40, Pilip Matflš
(Uú) !šichni,1.5 bodu..|2, MJnjn
K]íňa, ,l1 Elefteris Vlnchopu]o!
(oba Kao]jnkdl, 45 Payel l,iška
ílhl Po].nka). 47 ]eo9lav Čcí_
nolík (Bystijčln]..{E, .liři N'íládck
(va] Mcziijči). ,19 Radek ZAfu_
ba (UÝí). 51, 7-dcněk TúÝničck
(NIEZ Vs.líi) všichni;l bodÝ, 53,
Davt(i Kliúrck (Zbrojovk! V;eli|).
54, Libol Novák (Vá1, N,íe7iřičí),
5§ K]m DillcJ\o\.r LZbln !L
lá \,seLrn], 5ň Mďel KrJLo.h\ l
(L!žná) všichni :],5 bodu. 59. Pa_
\(lHíhdlcl lHunenk\ r. b], MaÉ]
Ko\ai h] ondre] C^.man (ohj
Ustí) všicnni ] body. 65. Malti!

., 
Dýořák (Zbrojovka VseLin). 66,

Tomáš Kabeláč (vá1, Me7iňči)
oba 2,5 bodu, 67, Jakub Doňák
íÚýi). 68, Tomáš Hxrtík (Zbro
jovkavselin)obá ] body

TLtrllj b)] lcjÝčtši v histor]ii 2
ěkolika dJšich poh|edů,,,Í]čás!

níci k nám pňjeli ze scdmi ev,
ropských 2€mí. Co ná§ Dořada_
tele yšak těši ještě vícc, je fakt,
že mezi 149 ša.hi§t! tylo 54
mládežníků y€ těku do osmác"
ti let " dodává vlaslilril sarděj v
nrládežije budoucnost všech od
dílů x v ln,oha oddíleh tontl
lttto olrlvdu rozumějí,

Josel Kovařik

7ai
Foto Jo§ef Kolařik
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I
E JuhilcjDi 40. PiPbď mltsla \ Ýlin pmbéh] od 4, d,, ll,t F.n.€

- 
n!v*titrě, §,Učj\n|,\l ir!pid tUmqidlojic. kl,en Ý \&d lurisn

uknjiN|!ích mi§tť]i Dmiita shkuma a P€t a C,olubk}:

Akci pořádalo mčsto Vsetin,
Dům kultúy Vsetin á ša€hový
klulr ZbdoÝka Vseti!, Neděl_
Di doPoledne při íapid lumaji si
lpcslřilo oýnnácl dÝojic lpřes_
núi §edňnáct a pů]. ptotože je
dcn šachista hl.i] šáň) sedmi
ko]y V lernlu 2klit i0 miL + 4
vteřiny za láb. od sa ého 7ačát
ku bylo jasné, že o vítčzstvi se
poPasilji ukaj]nská dvojice n,e_
zináJodnich misl.ů l)aniit shtu
rn. Pclr Go]ubka s německt
hovořicí dvojkou nP7iiár tnich
mistrťl s€bdtirn Piischk] Emsl

lt. (]rb|,š Kovdřík (Zbro]o!l(a
vselin) 1.5 bodu,9, P]V ltčhl
tck to]an ll-jtoYcVŠK Z]Íi) ].j
bodu, l0, Paúk Zá&eF L7b|o
jl)vkd v§ctí.) i bodú, 1l B!
dík _ Budik (Zbtio\kr v\.linr
6 bodů. ]2. l-ul,a(ii Tli.]el
(Ú§ti)5.5 bod!, l] K]im.k tl|
úň (oÚNZ\sctn]r 5.5 bodu, 1.1

Miere§ Ilatťtink rl]U\l.i[!r
tllzvsetín] 5 hodLl l5, Hold r

K ahe]j(' {i IoIcšov^nl Vťl]ijair
5 botjú. ]6. D.nčá[o!í D\oiik
íZbJoi.}!|,a Vseti!) _5 bodú. l]
llt]lgcmcistcl (Povrl!] 5 b.dú.
l8, sovr.linl Košale (Ho]eio\ )
.1,5 bo.]u, Uok]

Fota Joscf Kotařík

Tlo]t|j. 1^l)iiL ý,iIičaýni!0 ]5 hrú.:ů

Parált,s ínil mezi ukraiinské mistty
laa lakt Uhlfuon! hh\hlŇi lum4i b\l YluaaÝl 40. Piťhlru nI-Il
5r..r,n . l""tu. }a Pr0\tfun§l\i Pfrd lnFlni íbí|ni(l sť ull,álo
ětJřiadvae( šachistu. v silnó konkuftnci §e néztratil domáCí Domi_
nik Pařák (\"ralo), i€nžskončil druhýhnedza suleřénem akce Da_
niilem sbluranen íýlcro).

I,Io]rnan (Holešov). 7. Paýel Bu_
dik (Zbrcjovke vse!ín) všichni 6.5
bodu. 8, Františck vykydal (Lok,

Brno). s. LUkáš Gabryš, l0, Pa
vo] Nl]ad! (oba Zbrojo!kevsťtin).
]]. Frant]šek slojan (ŠK Z]jn)
v(jchni 6 bodů ]2 RJdek Zádrá_
pa lzb,ojovka vsetín), t3 Múo_
slav lteDťš (ŠK Zlin]. ]4 Vá.lav
Zdúhal (Plz.,'i), 15 |r.!tiš.k He
lebnnd (Vlašinr. ]6, Tom.iš Hap
ka (RaJiochoÝicc). i7,^než avI
koÝá (vlašj ] všichli 5.5 bodu,

l8 Martin sovadina iHo].šov).
!9 Fjnanuct Polák (ŠKŠ Dubnica
n,ry) ob! 5 bodú. 20. ]o§ef Tkad]cc
(Derc§i\tlovr!ý) 4.5 bod!,2l. Jiří
Mladck(v!l N,Iezfíči) 3 body,22,
fuenčk Tflivnjček (\,1EZ Vselin)
2,5 bodu,2:]. Tomaš Bttdík (Zbro,
jo!laVsctin). ].1. Tomá( Kibeláč
(va]. Nle7iříčí) oba l bod.

l'ext a loto Joslf Kov.ňk

Ša.histé še llka]i ! jed.!ácl;
kole.h l temPu dlaklát 4 minuty

llus 2 vlcijn} z. lah Přihlásili se

dvl úklajinšli )11i§tři. scún lsetín
9§.h lnÁčů, s]ovensko rcprczen-
t)val Emalucl Polá(. d!]š' účaÝ
níci byli 7 Mol.vy i Čech, djvči
prapor lesla 

^nežka 
V]kovi z V]a

šimi l,]jsro, kt.t),D pío.házi bě-

hem dopolcdne stovky lidj. ni!šlí
lila na nčátku tahé lrístostalo(-
ki mč§tl simoúa Fllavičová. ktcré
sc lodobné ak.e před mdn]ci !e1

mi ]ibj, 'rúnraj to byl jejjmi slovy

,.se !šemi ruchy a va!chy". kleIó

otevicnó proýíanství ndbi7i, Nc
prše]o všalk. př.d duncem byli 1éž

všichnidobře kryti,jenom vítr ob
čas .ldzvedl š.chovnice Nicnré-
ně !š{hny Pďtje probčh]y V to
hodč, regulét!č a fér Pořadí: ].
lM Danii] shkurr! Glcajina) ]i)
bodil, 2, Domírik Pďák (Zblojov-
ka v§etín) 8.5 bodU. 3 !V Iho.
Neýcr (L]kaajiDa),.1, Manin H(ek
(vhšnn) oba7,5 bodu.5 l,M Vla
dimir tsěIunek (Lilovel),6 Radek

n

wein/elll, oýatní borci si však
furnaj uživili ve !e]kaD ýilu DK
laké !]nÝmi douškl nebol komu
by se ! parné dni chtč1o \€n,
Pořadí: ], IM shkulan , tt\l co
lrhka (l]KR) l2 bodů.2, lM
P]iscnki IM \veinzetl] IGFR/
AUT) ]l bodú.3 šašci Tobo,
]ík (PFvčice) 8 bodú,.1,lNl Jas
ný Ja§ný (Be§kyd, šachová ško
lt/v!l, Byšřjce) i] bodú, 5 Štč
!án Kuchai íř]e§lyd. šachovi
škola} 8 bodů. ó. Bcdraiik _ Kař
lik (Hoštálková) 8 bodů,7, íJcj
ča , Vraj (Hošfálková) 7.5 bodu.
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Juříěek zazáiil
y ptušánkách

!9 \..t.in€n lťminu. l,dr !ť \ \elilli Fllbihll .l0, r.tníl t'rťho_
5 -, r,.rin. , lachu. slarioratiora.ailri,rl sh7 \,etin fu dvo
jiných souběžně l ,adý.h tumqiich.

n/V], GoLubkJ lU'(R lVoV], obiivJč 16ry9.V/, 8ábULa í7ii.d.], Rabat]n íFr, ílistek], steiner
lAUí vidPň) |ůel |Fr ,jlisr?k) 5trebkóvs 1lll,Rl9d/ ýii.l]ó] 1,1, 2], 3]. KozioL /pol 8yb,jk],
Pý.hóÝá, zválá aob. Vloš'n/, /ió.aýe. lKUt Hóro), Nelt€ lllfÁ LWý] cJíaús lÁUI,Po.hldrn/,
Bednaiik /Hoi), xapuna í5f ré*o), 

^1álčánek 
/Áóž), smilék tžVr, Pý.ha íylaijDl, xová;ik |sV/í-

DdbJ,.a ) ,, ',adcj ,,,, ,,,,, ]4 a" : a. B a

lsvK.DUbnka n]y), ltejČi lHóil, HlUŠka lstřelj.e), ],rla...(ý lý{di'm] v!].hn] ,]Í, ,]5,6l,
Ámbloióyá /sl,r,rJtó], Lýse( l9ohd], (oúný lvlnlóý], ]a]| | |Lózaě |el Lósiny), kútraa
lPíahó),sl!tl\ý, HÚsek /obd 5. é3tó/, zájiČek, stánČÍk i.bd zvr, l"btyska 1Pldho], cablyi
lzvr'ýkolalaaha),N|rnÝlsvk,DUbnnonlv),ýdňilIFl,|i|islPr),Peúa§/8ohnte],Hraboýský
íFLh], 1,1oryna lvrioý'.e] Vii.hnr 4, 62, 64, Iaýe(ka 0. /]ntPr.hÉ5§š ], P.ty.h lLipd), Motúzová
lsv( Póv ByJúi.d] Vš].lri] ]r, 65 76, HeLebland /Vlrií,), k.ýliik l7vr, HoLman /rolešov],
FiLák írrn], Ku.lr.i lFl /ilstel], Demko 1hre..hP$,i.], |]i!€Lti P 19edladny), Bzow+] lpOL],
Bartoiek /ZVJ], cnolek íFr.-/,4ilték], 

^l 

Éré! lHUr, LolÉilo\i |Kall.yary) ýŠicnnr ] 17.73
cřesová 1Fr,/,1i5ť€k], TlčáL.k D iust] obá zl{, 79, Tóml(ó lsýk,Duór'co ,/V] 2, 30, Dubn]čka
lsvr!.Dobnka n]v) 1.ý1. |eal9 . A]UT, czE, GER, L^í, PoL, 5Vl(, L](R) K=]95]j t.lh/40+30m,30s,

5Vj1), @zlr í.ýaijk íar.hN 9Jl

PRUsANKY 2015 " PodL!Žai (ó. ]1.7,) ,,a, ópen -Podlužir' (lnt)

!'e dncch 6 l] icllcncc se

ulktrtcčDi] ! rrušllrklid] :l. N'lczi,
nalrodní lumai |lDF t|.n Púll,,rj
]0l5 soud ]m \1d,ifir K soú

lěži sc sj.lo ]] húiů l Nir e.k!,
tlllliijly sl(ne ske J ('esk. 1c

publikr-, llťii hlilj nJ l ko] tcDpcj
90 nx|Ut i. p!ňii l pittllklm ri)

\ťkund /. L.ž(i! ú \'llnrJii(fu
toYáii nl,i L .)istl l]ll)l (l]\,l] r 5

NOn(tidJri] n]iinr (Xl!1), Vlelin\k}
sl]ňirl] \ llliič.t si \ťltL \ehtidob
ře,ldti l ýu(ažiDj iťJ|ou nepfu
híiL i \ ..1lo\aD úall"Llni dĎlil 1

souLii hjLJ !c]mj \)ou!
nll r . lorleit.l Vílč2!1Ví ý] Podč
1jlJ lloii.. hliaii ]\ndjars'Iťubel
(]]l] \aB\,\o]. o\fu Hijek
(]()]li Lolo l]||t] l stanj\L.! ]U

iičcl i]l0() sKZ V\ctín) s j b.d],
t)aliíPoir(li 1, ó. !r^1oJ,iiDani
c] (PJIdJ lt],chio! i K ). slanisl.!
.lulil, iŠK llLL(l)!cč.] ! P.t!,Klo
]t)11 1Po(l]Uran llušink!] 1,5.7.
') 1-Nl '|'.ij v..ob\o\ (L]\lij!u).
Bl.ž.] ltlijzlurís]olen§ko) .Joý]l
Slhi'ndoť (ŠK Hodoníll) .,1 holtv,
Pl\rí (lc\i(ku uZNic1 vhdnníl Vi.
Ý,n] (ŠK lll)donn]) \ ].5 bod),

I)juhí !s.tiljlL! híjč ]$ Bos.ik
slJ(\Jl tr SlLn.nrlu \ l] lka
šljl\ii.i \! \cdl.jii lú]rj Di\
tlo\sl}i s o\ťr:(a rP!b]]kt V Po
čcllí. i kvalilrré l)b\rzuí \o!téži
s mczúrlirodni ú.Jsli hlj o 9] ši
d]i\lú 7 Po\k., Ru\kr. Nlrdill\lr.
Č.!Ié r sk)Vcn\l!: Ňpllrljl!. tr./j
nlniž blli i ] !.]Dj:tii 1C\l] .1

]n.2ijra!od.i li\lii ílNljj i nr §lrir
Fll)E l|ltl), když flYni.h dYr..t
hriiů rna]o plu]éI ]2ll Elo bodu.
S.utě' \ť hlilr D.9 kolleljrtcn9{)
nr] ul nJ .10 l.hu + ]0 sťl,Utd lr
p,ovedetli ]ah + j0 milful do kon
.c pfuíie Iú!: Jln Bos.i 12l] ]) \j
lcd] \ nfiLr]i (ltbic, když jill} ]ó
n.sizcní ob:.di] s 5.5 bod! pék|a
]0 D^lo ]rN.n(!i /nkd fuYoIi
fuVJný (l\l Vlrdlníí'lill! (.]4l5]
7 oúa\v \c 1.5 bonl dťd dnl
hý,n v lbir,li. tlcúD byl lNl Gr
bol Nilr (2]7j) l }l.dhBkJ \c 7
lrod]-, Ni ] ! nútč lryll,.Ilrč.
nl.e'' \edn]i hliičú: N'lijtnj N!}nc
brvcr l]]1.1 Kl)i(,.), G\1 ]\,iiku
lt]i N].Dik 1'2.1tl3 t\Jlolcc]. \1ila|
chou l] l72 Nltlar. \l]Ll()\ Hilil
(2 l9] }l&lť\ko]. l\,l I'av.l aiÝ.ik
12]88 slaró Nlůýo]. I]tl Pťkl Pc
Inn (] ]65 t]l Jr]\lev.) r l uk.iš Bu]
go l] l ]lt NlítJnki)s (1.5 hod!, Do

|n|l dc\ ll\ * ť{L \ť\elT, , ,tr
H,,l,n,n ] Lji l]JJť.\l Z.lťl,,
ó Lro.1ú (1i)

vli.hnj7, 5, 6, 
^lúdrý 

lHlr, Hájét lPrdhú] oba órl,7, ]r, salek íPíaÝčice), ííejaók (Fí hisre,),
Vraj o, lH.i), ltólan lzlih), |^\řka u,lóíkoý) ýlr.hni 6, ]?. ó Vantu.h, / aÝlev íóbd r- ),
Bambujek í/ar), Petelka lyBy), Nyía 1r r]] Ýirchrr 5],!, r7,]2 vlková íyld;'m), BleÉká íZVr,
Židek lf //] MLádý /zvJl, i,ló.úra lropo]edlo), futáňířdk lr,,1r),Galetka ÍzV5], Liulin.óvá lF.
l^), |íědn'!. (3ío), 

',laL]noÝs(ý 
i5V]í-Poý,B!íri.ú), Palák ll, tr1y,], KUn. íHólešóý], Ryiánek

rvr'le), zátopek, Žjžka, Růžička lVi, zV' viirhi] 5, 3],..40 nonúnek ivBy], Fránk |F-^1], TrčáLeI
L.l&4, cJp]l lyBy), LaĎaa /F/,]),s|lý |Hoš),IómEaÉklHólťiaÝ], Matúi F lUs' vii.hni 4r'!,4r,,
52. Ádamčik /,{lóilov), l((inal]ld,],oddlčiLíF,),VLa.hóp1lollkal)ljškalvP.),ádša|F.h),
aernoLi| /6vr, MLádek lvÁ?), Lpalbd |Un), Gi-"§ lFr), Ťli!riřek |)rvs), N,óšala líklěšó.)
Ýii.hnia,5J 56, klimek /zvr, Nlvák lVMe], DanaÁkóvá 12ýr, l(rJto.hVit |ldž] vn.h]j]l), 57

ó], 5LLk3 /8Vjtř'.e p/rl] szU5.rkoYi lF-,11] HrbáčeI lAur, ])ariael1 15Ví,DUnój,stlpdd), (aýái
(ur, i,|aiák líkleioý), G.y.mJi lujtl Ýn.hnj ], 61.66 il\e| lF-lt), Dvóřák /ZVs], Kabeláč
íyrle] V3ichn]2t, 67,.6a, Dórňák lÚjt], Huftik (ly' obJ 2, 69 s!áb íHolejov) ] 169/9.czE,

di: ]l..]ó. ziikov č |lyd.Bójn'cel /1/, |^a.ek, Dýo

|súóžhičé) ]11,l.1a.nel l9yýlc) vi].hni ],j, ]7, Fanlr ls&ÓŽdj.ť) ], ]3.,]9
DryaI lPlúš ) 11l ó6a 1'l!,la.21, Brda /Boslo!'.e/, omeLk. /PrUi,] óba 1]n, ?2
]) , (z2l7, cžE, 6[R, sVK, L](R) K-]95]j l-],5r.]03, lozh 5LaÝik larchrv 5.]]

Originály
Aúlól óĎ.3ú]i€ svoů .hÝb! přizasláhi pazjce úlóh! 19 su 11|2Ó13, |a
D má bit nisLó DasG &rnn stielec. Řéeóije sreJné pózrc.je lcgátli
l"an",u,iuntow - "loL,.i 

*mónat ,9 pĚdvádi dVó dvo] ce p@ň.n
,o--q,, l 7ó3l,h

Kói€krnost dne§ich olq ná | b!
d. 30 6 2014 na adresu Lubom

21

,ji!n!!s,lay l_Ual,č9!

Sachisté hledají
rrové talen r_v'-

Šncho!ý oddil Zbrojolka vseti!]
lově olelilá i kouž.k plo šaohiý
ty , začálcčnikt,, §chirky 5e konaii
kedý Pátek od 15 do 16,:]0 hodin
ý klubolně oddilu šáchu TJ Zbroiov
ka výtín Na Lapači, Bližši infomec
i§ nrcžlé zíslat na telebnnin čisle
ó05 740 292 jž

hráč l z 3 7 8 0 72
1 1

0 1
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5
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] 5n ]
0 1 25
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Juříěka RřiRtauily o
Ý,

z]usGnG
q; Šarhur1 odrlrl \c .lo!ť skt Kmlnni,
l L:i u\óoiadal 1.5rDfu nF/inarodni lUÉ

- nai irupia <r.tru - ], ru(fuL ]\lenloril_
lu kazimíra klietka. soutěže hřanó na 9 kol
tempem 2x 15 mnlut na partii sť Zúčadnilo
58 hráčů zť slovcNka. Čcské íepuhlikJ, l Ra_
koNk!. mczi nimiž byli i 2 FNl a l0 KN'l s píů,
Děrem pn,ni ite§ítkr 2156 EIo. ,,

beilnu
l

§DOlG
V nrnajistanovll laké iediný ,áslupce lašcho rcgjoíu
vsctiDslý slan]slav fuřjčck (n! snmku). kreíý se pi.d

suljl ve výbornó fomrě iJjskeú ó bodú obsadl §

l

6. núslo, ]cho uňíslění moh]o být icŠtč
lulťťh JtJk^\.rl\fuDnť \ llť,ůIA to hrai] i s občma nčlsil
něišíni mislTY ljiDE s klcrÝmi Znkd ],5 bodu
()v$m llivem onož{tčného Ztátku t!

donrllních sDojú bv] nucen

l! koitumo\,.ini Pics
m umi§tennn acelkov!m \ýkonem

může býl ipokojcn pied bližicnn f \]cR \.n]
onj \ R}ťhi.\ě lad tilčžDou

,,]. MemonáL x,(ýletka' lŇ) ,

talĚánelí a Gab]yš
G U TábořG nGztratili

| /,- -f, a. ,l" D..pó,o,,e ,i, ., l ,, .3.,o H} |jal'J a ýa 1,z-,.a l,,_ lid,',, o. F i'.óts1 Do,|ó|!ld,ť.
Br, l D .a.a /.,.nn 5, _7,,J n oe

qd,ý,o,,o, 
á

|Dol.kObin) j1), JamlJ..h |Nnr.] /r/, Lrlka, HotLý lobo rUróDý], HaňaE 18oini.e), Va lak

,L l_d,dlo!d, a p
(HIahave.), la.a (Ríemni.a), PliVlDel lHrndl.vó], Fort]ak ], l3an Býníl.d), y,Jnza |Dol Kubir),
Fort]ak s. /Órn,8yJtrřo] vŠj.hii ], 54,,15, Piovar R, (Žilina), aenkĎýá (Kíeňnica) a6a z1/1, 

'6.j.lribjk l3ar.6y5tl,ťd] 2, 57. cídjLraí (KIenDica) 1h |7), 5a. algánen lKrPnniú)l1 |7l |5319 .

Tunaj se h!á] na 9 kol lcnlpen
40 unů za ],5 hodnry a 30 ňi,
nUt do koncc Paítie s !ňdáním 31]

sekund zapíovedcný talr, Ke lve
l]tŇ obsazc!é soutčži nastoupi,
lo l03 liráčů z 9 zenri Auslnilie.
Rákousko. chotaatsko, Nenčcko.
íl sko, tlo]andsko. Pohko, Ihoa|
lickáíepublika e sanozřejmě čR
Mčzi linli by]] iaké 3 GM, 3 IM, 4

FM s průměrem prlnich 20 hráčů
22]5 tslo bodů. Podlc předpokla
dů zvítčZil GM Alexey Kislinski
(2 475, orloÝá), kclý dosáhl 7,5
hó.jn Na2, l0, mí§tě se unhtř
liI!áči: GM Bogd6 Lalič {2 459
CRo), Milan Borkovec (2 ]92.
Tábor, IM o].f Hcinzel (2 3ó6,

GER]. Jan Rubeš (2 260.Teplice),
I\'1Rldoslrv Do].žal (2 40:l. Pla-
ha), BruDo sleiner (2 206, AUT).
IM Hame§ Ganaus (2 259. AU']'),

AL.rT, cZE, slx !l

ve dnech 2. !ž 9. §?na Pořádali fuchisté sokotu Táhor ! pmstorácb bot€lu Pa]dt ll
mč,iit n€zinámdniho šachol,a,ho tumajc velká cena láboŘ Chlbel n. nin némohli

aíi lalaššli šá(lrslé, kt ři se ! mezinííxlní konkuro(i přeílledli tc slušnén s!ětle.

FM Denie] Bmi\h í2 095. l§A)
a Jindřjch Zapleta] (2 l29, Tíbor)
6,5 bodU, v luňaji §tJJrolali Laké

dv! Iniiii n&šeho rcgionu a oba od_

Ýedii výbomé výkoly. klerýni si
polepší své osobni E]o koeíicionly,
Rožnovský Jú Matčének (2 098)
sc jáko 19, nba/ený hráč dčlil o
1], t6, nlí§to ic sPolečnostib,á
čů: oldňch Popelka (2 13E. Ji!d-
řichůy H.Jdec), GM Jiři Lechtýn
ský (2 366, Če§ké BudčJovice).
FNl Adolf Lácnia (2 ]?|7. sbáko
n]ce). FM ] aroslav Ňoužel (2 l 69,

Plalu) a Jan Trcpka (2 l 92. Tíbor)
Zi\kern 6 bodú, vsetiDský LuIáš
Gab^,š il 954) iJko 37, nas.ze
ný docili] 5 bodú a obsadjl pěkné
29. mjsio, Malčánká zdobí rcmza
s GM Lcchlýn§kym a cabryše vý
ha nld FM Krcuřlein. (ai)

F.tá DrÝid Klímek

ki;;;Éj'
2194

I

0
l]aystnG 0

5]4
-5,1

0
0 h

5|1

Reíúné ab!o]vo\a! lur.J \ 6 bodY z E
plulii (tj, úspčšnon j5 'r.) + ktjnhino\J
né ce(ovini aubhu..rn a vlNk.m t0n
i ltil ! vše 

^]idnout 
zi ]2 hodin =

ilc|hodný \Ýko l 6] ]eleťh o.ť]
koYé |ĎťrÝ\i \c podčli]l IrNl ],h
tejvypďnra (]]69) /e Žilin! l V)l_
lěch l)l)heš 1]2]]j /. sr,j,]h. Mčnl
obr zisk.m ] bodir Dalši |ořadí ],
_ a Zdenla B]únj.ll^,ii (]1]0.1. Ki(r
,nčříž). \li$lrv K.nir!\k} (]]9])
a l-iniišťk Rťi\ť] (2060. oha l}j.
\.nl7rl 65 6 () sr,n.lxť lllii
čel (]l07. vÝlnl), VlLt]iljn Šklť_
ňo (]]]8. iiumenné). fuz.í T,tb!
le (]06:l. B.!skd B)ýri..]. Rudoli
n,n! l]1)72 t]an\ka, ŠlillrjťJ)
. Jul.J Zlr.rskÝ (]99j, Liplovski
Šlirlni.a) 6. l] l2 Nla.iln llá
leja ll978, }linjn) a |\,1 Flr ti
lek Vrina l]2]8. sldré Nlč(o) 5,5
bodu,.td (áj)

Foto.řchiÝ hřáče
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Juříěelt pátý
na mistrousluí reRuDlilry

Dyou kl,a]itně obsazcných klání se y polNině srPla ?účastiiti šachistč 7 \h_
lašska. l'o!ěšitelné jc ,€jména pátó mi§ío vs.tínského stanislar? .íuříčka l na
snínku) na miltmÝstYí repuhlik] seniořů.

Šachor! klLlb PLmda R!.h!o!
nld K.ěžn.! u\|oiinhl re .l ech
15 :3. sqJia Ui ]l Dčlrik nrisl
rcrst\i cR \ťnj.n,. kc kťIé rL !ť
sJclo ].10 hrLiaú / Pd]kN, ltlidfu sk!.
Lrkrjin\. Slúei(J ! C.ské 1qub
llkl SfufuJiťi hlli nÝdčIů]i d. ň
věkových\lulrlr: a0 ó01.1,60 ]1)
1ct a n.d i0 ]ct \L,jPo('clnójši sku

linu 60 70 lcl trljnlo l0 šr.hisiů
\č.tnĎ j Fv] a řJJ\ K}l \ pdnrě
rcm P^,ni d\i.n(\ ](16l L1o, kde
stalovili lďé 1 hrlai lršeho reli
onu Alon Rúi\J Z Hulisli solat_
ce. Elefun\ vlJchopulos Z Kúolij]
ky a vseLinfu h rB&ll]šelishtl
sla\ ]uňaek Nli]úo\il\ i sť hř.ilo n{
9lollťD]ren] 90 nri 11 .r lrlaii +
30sellnd/aPloledei\ lxlj 7 Vrh
chú Podal nej]c!ši \\k. sonis]^,
Juiíček. ktfý abso]\o\.l lulnL,] b.z
prohry a 7isltcn 6 bo.|il dělil j n]ís

lo, Dobro! hfu odpovidájicj §ýDr
nrožnolleít před\edli i ]] 

^lolsRůčk. (Huťsko)! 5 b.d}. lj l.]lci
leris vir.hoPul6 (Kúolinka] s ].5
body a57,l!in Bfuloicl lV\elín) \c
4 bdly, viÉ7enr ie iúi F\1 Vlaslj
mil sejkor. (2260) 2 Děčnlx /i\}!m
7.5 bo.h. Druhé n,illo \lblril)lal
FMYri] vo.obyov (2]]0r / l.kruji
ny se ] body před d\(iiťi nx ], 4.
Distě J.! Uh eln 1]0]i], HU\Lor
če] aLubošTr.]i (]'99. í'drbnY]
s 6.5 body, \a5 _ ]I) nri5b doslih
li: oldiich 1-olenc 1]0j0. Po!čkl].
Gusra! láblečúk l2]0], Pr.n!]. Jo
seiNovotiý (]l50, R)cnnoť n. K.).
siúisla! JUřič.k (]l]], Vselin].
P.tr M\rnck i?L97, 8m!) a Milo
da! Drábel í2079, Pn.k) \ši.hni

'Panda 1]5, 2],8,i ,,M ČR sen]orŮ, "5óo"" 1h!]

j', Kotb lÁ- Treb.úr o|' ,rB; só]:te_Ř7"b".,,*r"
DoLežat íF'čdny], Jlsl (Póldúbice) lk], llLaváč /sótólov]

t:i,,, l- !o,17,oo,,ái:dd,.,,,,lá.,óo,1orc,
,óíib ar- \ 11-.áll -,'a'-ň l <,6 ..la-, ló7fé. ,...,-ól,) ,",",!,o ,/ R:,',J A

lHutiskó), *ark lpl7eň),Biiza (kopiiýrice), Mare! ll'po], Demóter aNuN-6yón9ybr, Paýliš Ědór
a]s) lhl, Jlneaek |cha.eň), 7bořjL, Př]byl /óbd sóió{ov), Lácha lLitoměřiL?), ísapan dk |Lipó)
Vij.hn 1, ]3 ,47, Illksa |Ťathov), Porty.h, split€k (aba Ljpa), Ma)erik í|o!,y)] Klimeš
lŠ!ňpťr(/, Mrčiak |rV(,N,reýó Ďlv), PPiik lAór Ho.ý),ylzcllopulos E, l{or.ljnrd,r, Bainhofner
lPha smj.h,ý,, \ri-"d€rmánn lHobdrloyl, Brhlik lsóždvd) ýnčhíi 411] 49,,59, Piitermaio

P,, ,o ., ,-\.L; Babdafea_ tó| ,,a,,;J" Ďállá r ,t,f,l ó,, ,

B,,d,o ,Nb].d,5,é. Ib.,?,, DosP,:lL llon;iř. Balóřekil({:4/,\.dlie,liý J,o, ,,, . ,0,70, Ďa- ,^L. dld j|.-J,a.\ó na ,o.-
,vo, qoa,, o,di. ,alaŤ B..;. ,5aza _,. D,v,a {,.|,o, l,,/,, D,1 ,.c"b, /,.e,
, -,}o,,k,, ,e,,,dd,,,,,, _" a,zalora ýl/Á'ťuto
(Praha),IPjřek |%kalaÝ).6a J 7],73 Urbanec ísťieljce), Rych|ecký aph.,r.lešj.P),lbude|ka,; ,31,o, oole do, ,.ó.oJo, .oDll ,Ď0, lr..,o4, \:?). o 30, vi d,,,,, D. 30e czE h.N Do_ 5l,U,R,l o3,

tí,5h+30s, íozh, sňalžr [álrhiv §J]

Stanislav Juříček pátý na ,,republice" seniorů
lTáči n. ] ,1 úistč: Tiderš Mn
kovička l i9l], onová). KaLa.zyla
aúoýlkJ lL8E9. Pols|o] í \lati|
ŠfuLheil (l9]7, s!čtti n, s ) sc 6.5
bod!, ZÁtuP.i !'alašsk. f Uniísli_
1j: ]5. KaElvrajl ]óó6).2l ondiej
vmj (l580. oba ltoýnlkovj] obi 5
bodů. 47 Petl Žižki í l 7.17, vselnl).
48,'Ibmáš Glllt! (10ó8] ! 50, 

'Li_ch}m Kulj}i (1.156. obd lkJštálko_
vá) v\ichni 3,5 hodu, (aj)

Foto archiy lřáče

ve \tcj!éDi |clDínu s. UsIllcčni]
25. Tďník šlcho!óho tu ajeopu
(lvni lohi]r nrčýr Jes.nik, na kte
.ý sc v}Tnvilo dokonce 9 šlchistu
n!šcho rc.ionu, soulěže h,rné ne 9
ko] t.!rp!m 90 Dnru !a .10 l.hn +
30 lrnú + ]0 sekund za plovede
ný tah se zijčastnilo ]05 hIáčů a]es
l€ reputrIik} . Pohka lozdělený.h
výkonnost!ě do dvou skuPin v sil
!ějšískupině A staítolalo ]16 hriičú,
2 iichžb}li2lM.2 FM a iadaliu
s flňněmýD Eb pn,ni dlacítky
2]:17 bodú o |^cisrvi )c rczdč]i

lj Mjchac] Kalbik 12275) z Flidku
Mítku a lM Palct Frťislcr (2278)
z KladDa ziskcDr 7 bodil přcd dloji
ci na j :1, miýč FM Josclim Kra
toch!íleni 1]248) z Bmr a Lukášem
Kd,áskenr (2195) z Jjh]av}, ob! se
6.5 body Na 5, 7, nristě skončili
Ňa,stof Bii.sik (22]5. Pohko),
a/I N,lilfur Babula (221,1. Tntec)
a l-\í Josef Nludták (232 ], Kíonrě
ňžJ 6 hódn Prvnj dc§illrl zlieli
hiiči na 8, ](). nfitě o§kúHájek
(20tj0, tsňo). Jú siekúiec (2076,

Pohko) a Pxvc] tirolrad. (2187.
opave) 5,5 hodu Vllaššti šachis
té od!€dli standardni výkoi} a se
syýmj !ýs]edky mohou býl spoko_
jeni. Nejvýše sc uDjýi] na 16, ňn-
lě Vld§tinil strudčj (l99ó, vsetin)
s 5 body, djlc nlls]edomli 2] n|
!ťl Bednďík 12126) :l5 bodo, 25
J.kub Krqča í195.1] a 4l. FiaDri
šek vcselský (l9l4. vši.hni rkri
irkoó 2.5 bodu, skupiiu B o 59
startujicích vyhríl Ka]€l Chwistck
(lE48) z opayy se 7,5 body Přcd
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I ,Í, l I

*o \íLendu 5. á n, /aii\tár|,í!|a |,elil. \a|a.\l,](h ifuhinu ná
Adr"u rurlai1,1r r oblrbeném rápiJ ,.n hll. llťí\ \ hrJie l.nlp(m
v řozmerí 21 15 áž 60 minuí na p.rtii, a lák sť i dcyilikólorá soutěž
může konplťt'lč odťhrát v Priiběhui.d!obí, dne. O tíden poZdčji sc
dÝa va|iši \ íborně Pre^ntovali na mczinlrrodním turnaji ! ()ralici,

\:e dnc.lj 1l, l ] 7i]ii \e v

obci Oll\i( na orr!l'!.kule('
Iil l tJčnll r elinl]r.lhiho tunJ
]ť ]-Lt,l oPEN ']PA\lCL lt.\
z , rJ, z!, l lINl5 7 lll! Zl(,§l
tilo ý] h. ]_l iiď]!,r! z. skNen
sku. (.]eskú r.|ubllk\ i Pt]§ki, klť,
ň;c ulkl]i i. l k(]| l.Drp9n ]r ó()

ninlt + ]0 \eku|,t /l |Iolcdcný
tah Nlslfululuml].bll1rké l !trl
lnridr Fll)E) i nal. ]}i Kr\l lirn
d](liitů nristd] \ prunraleljj |l\!i.h
Llesell hliiú ]0rl Ll o bodu \'e

Ilui.na ýuléži \. n |l\ ní piia
lu poda]]Lx nljlcť ljlíiLl] I;]V P.
ler Bonrbck l]]]0, L]Uhn]ťr n v),
plslÝ ix.ho\i IJLť!ll \lt].l Prri

rť/ek ll80r] i St!rj\LJ\ ]L]iin:l
(]l]0. \'n.lin) \i].h !. \ll)d
t\' r z§ldn 5 5 lro.i! ("lrllé jnÁll)

zi\Lal !'ele1 \JJrll. ]](r-l. a'Jd
.a] 5 bo.lú ir ]' L] I\li .ko|
čl]i ]ir.ns }IJlť]o\ L]]ó6. Žj]i
n,l Nlilr| (.i rLii ] 1!66. h Lho
la). Anlor \lJ.]]l\ ]()]5. \.\ u

ša), Duirn slllc ]0()l l-i|loY) a

Ntjlan I'ioirJ 1]]l] Dunn]ťr
V] \! 15 l| ]] L)ui. C.]l
b,!i l19]l l)()l i KuL.jnr lo^l'
Dlihulr ll]0]-, Jrl.nij r \]ilo
JlN Tirlsoi ]l9]E, Podbrť^l.],1
b.,\ Kn nl'Ji].ného l lri\tJln
liJl il.nis]!\ l!iii.lolt PoiJJltlú
ještč d]Lii .ůnL. ] 1o /. !.]1+r\iho
ýTi(tri, t] hliiť t.d ó01.1 iaj)
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|Libinó) l1l, Bádová /š!npelt) vš]chnj 5|t, 17,74, H|báaek (vrbna plP),
a.ámdn |olónauL) thl, šltr |přerov], Volek í/iohe{ni.e/j n t]ngercvá íHoiťólk.ýd), Dóbéš

TVel,Lo9jny), MotLiček P, /z!óťé fioíy), Nlopáa Izóbřeh) ýiicánr 5, z1--7s, K||5í iŠternbélk),
xo|rut 1,4ll,rs.ht,.e], Ftáae|, /zióřÉh], MotLiČek o, íZbté Hóly), MjlÍóll (zábřeh)Ýši.n\\4|),
]o.-39. Birha 

^l, 
tzóhiPh) 1'l, \púný íŠ.Pnjberk], sknVánék í,{ohelrjce], Vodák V,

|vel Lóslny), Palla lLanškrD!n). clrlup É'bh.], Nesporý ržóbiPhl, Vanék Á, lL'binol, skíamuský
|výpíoehrke), Blaáa L- (zóbřPh) vši.hnj4, 40,.4z, Póřizka lL'binrl, (řivohlávek, Lapáček íobo
L,nškróOi] ýijchni 3}, .4],..3 |1espólý lzóbřeh), Novák /olomo!.), Nlárký lzáhieh), críe|,
lAlbreehliL?), ňníák lzóbřéh), DóUbr;ýa íL'bhd) ýŠjchni 3, .49, Pa.trs (Albrechti.e)1|1,5a.
5] Ne§pola lzábieh), l{Uřeíá /v.l,LóJiny/ oba 2, 32, 6rony.h lÝel.L6jny)0 |52/9) K-195l,
l=4Xl5m r jr?l]m; ro.h, Vóráč [archjý 5J]

ŠJ.hi.tť I] I-]bjjjl u ŠLmP.|k!
uspoiinh i \ lrhlrLL a /áři úž ]9
rcaník lutJjť l-ib]|\kLi !é7, lt.lc
lro \. lliaJ.lnrli hr]ai / () onroU.
kóho, \lor\ \l.n./!(ihl). sliťdo
č.skiho. Pl(nli]r.lahl) a l]i]j§ké
ho ha]. \I.^ :] nll1!li.nni .
ýo!|rl j ] l\l rs K\í\|ťúdrč
ren |l\ni ll:\nh ]1)7ó ! o b.dú
V \.ulé7j hriné ttr 9 kLrlltup.n:
Pn ni 11,ol! ]\ 15!i]rlši.hPčtkol
2\ ]{] rjiu, ilt |1!1ii, zrsl!|ov!
li llnj,li klij i.l] d\r ýnrtčži.i
VÝlnjil\ Sl.d§lLn ]liía.li I hoš
tilko\ska1 \l!j,lln! Hrfiing.u1l.
kl.ii \i \ 1!mi]ij \.d]j \clnr (tob

ic §(rDlnJ\ ]liiaťl |r.h/Jl \!
bonul t',)mr!. Ltt]l \ .e|a Ýtrlté_

ži 0]ij.dn,[ |i||lrhjli] n 7i\ke ]

ó.5 bodu /J r ]lbr] J j r.]jr' dě
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úržŘ)\ti k,]\' lhlitr phrýlh 5
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nlé Po.N.té h.dno.e.í BH ii

ula]l().l\é o! ]l lnčku
\'1!n]Lr]i /!iléli] I]i!el slli

ii] (](l]8] 7. Z.hiehu 7jšk.|r ].,\
bodú ]n.ť. ]. Pill.nr Hrub.i.m
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ó.5 ] E, l\l \'í1\':tlc!ti l]ll7.
\t]fť |-oni\ ) l jiií slchlik í2llj.1.
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1]999,l!bi.hl a.5lrod
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v p,iler< r r. zíří z€mře| náhle o n€čekaně předs€da šachového klubu ZbmjoY.
ká vse!ín vlá§timit straděj. v oddíiu působil jako hráč od roku 19ó6 a břzy
se sIlr nedí|nou §oučá§tí záktadniho kádru ,ý{" družstvá Zbrojovky, se kr§.
rýn pmšel od kdského přeboru př€s divizi až do II. ligy. Hostovál táké v rB_
gion ilnín přeboru za družstÝo sokol HuslenkY.

Pětkál se stal přeboínikem oddílu
Zbrcjovky a tňkrát přebomíkem okre_
suV§etín jednotlivců, v Nc 1982 SP1

ni] nonnu prc uděIeíí misttovské liid}
KM, Jeho óeilepši umn!ční v kandi
dLitských tlrnajich by1. lato: !áté nús
to Šumperk l98]. p é ni§to Jesenik
1982. ščslé míýo Slalé Město 1982.
dělba pnnihomísta V Bardějově 198.1,

druhé misto vsctín 2002, Řadu pi,ed-
ni.b umistěni dosahovaI tlké v blcs
kovén šachu a mpid šachu. Byljed_
nim ze zakladalelů kandidát

V šachovém oddílu by1 nejen aktiv_
Dím hráčem. ale v lelech l9?8 1989
a od roltu 200l až do současnoýi ve.ll
šachový oddí1 Zbrcjovka vsčt'n jako

Do čeNna loholo ,oku vykonávál
lunkci pi€dsedy TJ zbLojovka Vsclin,
V 1é1o pozici inicio\al úp,zvu vstupní
aaýi selretmaLu Ná LaP \ o v lcrEh
20ll _ 2015 byl. pnd ieho vedťnlm
zrealizováía ýelká rckonýrukce teni
soÝých kuíů aEálu V Tyíšově ulici,
sám měl.,bilý §pot" velicc úd ajako

{4i)

ského Lufuaie s ná7vem

v loce 1975, Řadu

lelrcačního húče si bo z lenisových

\ymbolicky ve svých 64

nim jubilejnim
40, rcčníku pů

s!ůj poslední šachový turnaj ab_
so]vovil v sanu Ý LáZnich Jcsc
Dik, Jdko vyznavač káIovské hry
Da 61 šachových poIich odošel

zemřel ulaslimil §ltailě

Vsetínský šach přišel o ýraznou osonnost 
I
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' TJ + sokol (26. - 27,9,) ,,12. Šum-p"r.r,i;rral

2]]9 IiiJ I
ll

llsell

stlaka, l]a l]lsPlÁ /1J |óba L]bind), ly|aí |odolena vó.la), cn\lr\ l
Ve1,1osjny], tlatjr9!l N. lLjrjndl, HaíjígerDvá lHošlólt.ló), ýa\ek |^lah"I.i.e)j I7l

5U PEP.ii 2c15

Vel]Vij.lr] 4. ]9,,20, KoLái _] ltlch.lnke),ÍlalalPraha,rni.hav)l1lo6a3lr,z1..79.xó\áío'Vo'J''Ba

úichn] ], ]0, 8láha l. |2óhřel,) 7\r, ]],,r4. Nóspďý J,. Ne])úrá, l(Íátk' lýi Zúbřeh],
6.egúrkovi '6ry9ov] vli.bni 2, r5, cinlbur€k lťeJid Ve' r, ]6, $ašek |Gf|gov) \ -|npen 16lil

,1375, t"2!rh,5i] la(hiv5J]__

Další sk!ělý úspěch ronamF
íd vs€tínský šáchista KM sltli_
slsY Juřiček M 1. úč.íku tuma-
je rIDE OPEN oRAvlcE, kde
dokiaál dělit 1. mí§to. Y PoloviĎě
áň toto klúíi zořginizoval DM§
Žiln, v ob.i oŘvic€ ns or!vě.

7 kol tcmp.m 2 \ 60 í,inút + ]0 sc

kund z próvedenýlab, N! starfu tu_
naF b),1 Éké ] | \.4 (ni§lT I IDE) a ně

kolik KV (kddjdánl mislruJ s prúmě-

reú lnnkh deseli hráčů 2057 ELo
bodů, \je \]Ťoueé soutčži se o pnni
piičLa podélilá hned trcjice ha!čů:

FM l'etef Bonbck z Dubnice n, V,
po]s§- šachový ialent Mďek Pniac
rek a ýsetinsN]- tl\,I Sfuislav Juřiček.
kd}ž !šichn ťi ziskdli thodných 5,5

bodu. Krcúé děleného l , ňist! zhkal
stmis]av JLúičck od poiadatelů ještě

dalšicenu a to a nejlepšiho scniúá,
tedy hráče nad ó0 let. nr

Mernárodni $Utěžc sc zúčá§lni-
]ó ]4 š,chi§tl] ze slolenska. České
rcpubliky.á l'o]ska, kteři ý utklli na

tichalěák na p
0pen Tatry nez
= 

Šh slnlán B,?tislal! b\ l pniadsk h,m Fo(ťlné lelkl ln| J.il ř ohuzt-
5 nr|lro merinrrodnrhn 'sťhotťhU lU.n4il oP},\'lálD. 1,Iťri .e ódchral
ýe dn€ch 26, zíří - 3. řijna Y análu štrbského P'€sá. soutčž se hržila n! 9

kol tcmpcm 90 mnlur na,l0 tthů + 15 miíut do koncc Partic + 30 §ekund
,. prorcdcný tah a startoYalo Ý ní 219 hňčú. kteři hráli ! jednó skuPině.

čo\.lo pomfuDó hdnoleni: FNí N'lfulk
]vtrt),áš (2398. Fi-Nínlek). !]{ Toml]š
Voifu |2]]76, v]ašim), LM PNol Pčo
]a (2]E3, llumenné). FN'l Pavc1 Čcíck
í226,1. BŘlisl.v!), LuNois l-úč í]]90.
Tlr!ýl). FM Jm Mahk (2301, PoNb.l).
INí lénid Kelr.áitŇ (22ó5. t]l<áii
na). ]rnl() řcj Míns (2lE7, ftaha) a

bll Zanbo (2]65. §,ladiĎko).
Jednrým zástuplc]n nršeho re8i

onu y tuma]i by] I-ubomír Nlich!]
čák (na ýlnlku) zc soko]u Zlio!á §
osobním koclicicnteír 2056 ELo stď
loýlLjdko 69, nas.zený lIáč Po trů,
měrňém ýýkonu, klty dosáhl 50q. zisk.
byl spolu \ dllšnni hláči, kteií Ziska
li shodně4,5 bodu, k]asifikován nr88,

]23. mjýč, Pouro.ié hodnocenímu
určiIo l02, příčku, (aj)

ř,rát 1 ] 89c
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Foto D.\id Klímek
&

*1 r'y §§

ffi
rla sumDeĎl,í c.áíd bottl b}l \c dn.ci !6, a 27. /Aří dřjišlěm
3 i.Z. .o.ri, .",l.."to tumsjť, iťhoz poiádatťlťnl b)j ,nl!l,
ní šad$ť klub. DÝoúde6ní kiání 5r]o slanovtno .a 7 kol reríĚm
2r óó mnut na pa}:ii a zli(rsshilo se ho 36 start{.jí.íc} ž€ stŤ.,
doče§kého! o|9mouckého, Nlo.aÝskos|ez§kólb a Zlínskóho krá_
je s průmčrun první.h dc§eti 5níči 1976 {lo bodů. va]ašský ri-
gion zn§iupovali na tlnláji altj ásfupci, a to Ýstín§kJ' statn§lav

Juříč(* a N'l!ňiná llářťnge.ová z HošťálkoÝé.

oba si Ýedli ! Sollčži lelni účck ( ] 9]2. Píaha,snichov) s 5
.Lblr,\e.v\m\t\.,a m^'o. DUd\ D,||:,|,tŤd|',, 8 |o,1,:
urr,p"l,q.,i .lrn,.]r. lunfk P,.JHa,,8čJ,Pl,h:,aLJťl,r
í;.t §;íňku) v llmlji Ani jc!]nou Nl..ck (l80]. ŠumPerk) 4.5, 9,

lcarohill a dě]i1 3, ;islo pouhé ló. Petl číž!k (l9I5. šc,oý),
ho pnl bodu á lnóznou dÝqi RomJn Reichel (l8]8, Zábřch
c' a Man]na tlállingem!á dčlitá n, M,). Bohumi] súaklt (l77]).
sk\člou 9. příčk!, op.venllví se ADlonii HiL"tile!Ť (]6ó4. oba

Poděiilioddibli lolegovi Jatu5 Lihnra). Mirollav KIhl (]905.

Yaculit 1]071] a RosriJláÝ Vo odoleli \bdl', Peiť Chy
dik l]g20. obá Ve]ké Losi- ,, , - lil {1815. vctké Losi
n\ l li..ťn r. ,dL plcJ ,. l j\ l \,lr,a Hfilll
iir.ir_r nracri .., . b 3a.Ý Ať. !lhq,, lihln3,.
mistě: Pavel Šedý (205]].

P6ha-vyšehQd). stani-
§lav Juiiček (2102,

Gnida l2jl9.

David llo,

Vanií! H.ltin8e

b.d),, (a'
řbto D.vid

la
áů

I,lczi účaslniky by]] šáchisló 1 l e,ni
RJkouskj- Kmady ČR. Dáls]ra F're,

cie, \ladiú\kl. Litly, Pohke RUska.
tlUlljinl a slov.nsk.. z lobo ] GM. ll
lNl, l9 F}'l a i.da KM slNn,ěrťn prv_

ních 50 luáčú 22.]-1 ( l) tsl-o bodů, v tLr
Dljich s velk_ým I}ilem hfíčů hr.Dých
švýcáĎkÝm ststém.nr. lidy z pehopi_
Ělných dúvodů n.nůže hl]l ,.k.i,dý s

krdým", a]. souPie §tanoluje každé
mu hňči na dalši kolo Počitačo!ý pto
grd! Podle dosrených bodú, dGháZi Ý

Ionďié FřLidí k děl.Di nj§ vice hrj-
čů Nejin.n tomu by]o i v 10 l1o tL,nraji,

když sc o pNcnývj podělilj Ňjvětší in
voftó lNl ToĎa\ Kňaí (2.É0) z Kda
dy a l]\4 lilisla! LŤgc. (2]5|j) z ]nn-
.ě7i§kem 7lwlú Hlr]ijna ] _ ]l, mis
lě lskrli shodnč ó,5 hodu a poiadj U|

;
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Juříček na oravě zvítézil
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niho Feboňíkr nrkonec !}ňojo
lilJan Bosák (Zhlojoykt Y\etnr.
NcJleŇi !ýkon z domácích va
]ašskobyýiicliých núčú předve
Ll] Jiří Fonkal, .,Naší'n vzáoým
hostém byl lttoštrí mistr §vřta
v soutěŽi druŽ§iey nad Pade§Át
Ict, §Iovenský ltlinis.r Igor Što-
hl. v rožnot§kčD hotelu AGH
sehíál simdtinku, kd€ sice ne-
měl tdik proíi\Ťíků, zato jqiich
kýaliti byla iTý,ká, Z de\,íti §ou.
peřů dokáz:tli remizomt }ti.hál
86 z Polska a FM :tbmáš Caga,
šík , Kroměříže.'; uved] za orya
nizátory Pelr Růčka z. šachoÝého
oddiluTJ sokol va]xš§ká Bysťicc

Kunč hl3vnibo lunrajc pío
bčhly ! Énrcj liýiválu ještě další
doplovodné ikce, Tumlj ! ble§
Iovéni šachu Yyhrúl lvlichaL Bcí
7 Po]ska, vjlě7stvi v laPid ša.hú
vybojovrl FN'l Joscf l-ys (Šacho
!! klub KďÝinli) TŘdičnč v.Rý
zá]cm bll o tum{ mlijdeže. kte.ý

)lí*k, P.tt-s(||úlu a 
^Ln 

Bdn|šek

.N,.§+

&ún hfuiú,l u Tlr( b\!
s.líí fk\l) | ýalku čílb ló

n
!!GikDšíšachi

HlaÝni oPEN fuln.j byL lelnri
dranatický Dýč iřctilr- kJi]oýa]
l:uctý polský la]ent Pzenrys]aÝ
l-a§^Zak. klerý yyhÉ15 Llvoltních
palii . do liúše šťl § ná§kokeD
iednoho bodu zle .ni b .cmu\j
stačit. Ukatzlla z'včrťčni ň ko].,

Čeb nbulk] se z!ča]o !o(ul-
nč vyrc\náv a dliina vyvrcho
lilo v poslcdDin kolc, kd} se na

!r!!ich tiech stolech Utka]i lcdou-
ci šestibodovi hJáči sÝoú sednrou
účasl na lLulaji prcmčnil v. vjtěZ-
ství Letos nej \ ýš!: nasýený CM Ta
dťáš Baláček lŠK JOLY Lyýi nad
Labem) Tradjce lak 7ůsn]a nepo
.úše a. keždý loilik má]jného vj-
tčzc, Tčsné druhý skončilFMJoscf
Ly§ (Šachovýk]ub K!r!jni) a ř.ti
miýo ob9ldjl FN,ívlidimii Kfulík
(slavia i(omčřiž), velDi lyloýnl
ný byl také boj o nej]cPšiho hú
če regionu V§erin kdt rlni.h Él
]rráčů ňě]o piťd pos]cdnnn kolcn
slEný počct pěti bodů 'In ] okreý

\

ř
}.,

§e koná ! rožíoyské ZŠ 5, klólnJ
Z 33 dčtí by] nejleNi ložnovský
'lbúrš Klima picd ]!!ou obšiva-
čovou z vtl!š§lé t]!{i.e, ,,Celý
runaj prolázclo překíí§né po-
č!si, ktere jako hJ se přeneý
lo i do hracito sálu. Ne!_Ý-sk]"tla
sé ani jedna situacc. kicrou by
mueli řešit rcZhodčí. Ná 2áÝčr
bychoŤD rádi podčbýali Ýšem
místŇn sponzoíům. l'ez nichž
by akci neb}lo možno pořádat,"
nó.ln] i 7á\,čl Rúčl!

T€xť Pavtl RomáDck
.t Petí Růčká,

fotá pavel Ronánck

obs&li] .19 Piíčk! š ].5 bod} r
t)rgmal Č.iňo\i lla6.jj sk. ajLr
.5q n]i(č s ].5 hodr
Vitč2sl!i !!b(]]oVJl P.tI Kič

meí í2]2:r] Z tlN\in\i s.7.5 hodY
pful ho]i.í ii 2 .l n]iýč INí Pr
Ve] lÉ\i]l l].]l.], Ln.\e]). tM
Jrn Soýri l].l1l]. Pontt].) i t'e
Le. Ahť (Picit r\] se j body N.
5 6. n]íst() d.\Llhli .lrkltr t]iičiř
1]2l8 PrUiiIkt] r F\.l l-rrnl]ick
\tlrrr i2]1.1, slJré M{:!lo] s. ó.5
bod} Pl\iidť\itku u^\iťl] hrliai
!r 7, l(), tri:lé lrt| Zpúllko\.
í2l6.1). 

^l.\Jndl 
skllski ( l7]t]].

Pcll Plltyš (20]0) l ]\1JnjD Húsek
(l]8l) !ij.hIi 2c S1.1óho N,lčý|

l
l = 

Zautel pndnlnuje \t \Jlái\l,é B\\lňCi ttadid[ §pjJl \ mťála_

= mdntm ,a(hút j m lUfnU iem. LťlUini ! pOřád ijii 7, ro(nil pri\ ll á]

na 70 š!úistů n€jcn z Č.skó, a]e i sloltn§ké repub[k!,, PoL§ka a Ruska.

1 .1r'
i

V n..|čli 6 
^ii 

\. sl.h] do Kul
funiho donn] Ý o§élnniD.ch U

Kvio.6l š..hjsti] 7 Č.skč r sk)
!ťr\La,apubl,k), iby !i Ztlc lDrč
i] i \ily Y lun{l o pohllr ýlloll!
G\aliDun, TU,nttj lry] dobn] obsN

^,n, 
Ld!ž s. nrczj sti,lLljí(ín, ob

jclli t.kó 2 lNl. l 1-\] a nčLolik
KNl s |.ůnrčEnr p ních |all,a.
tj h,lič,:, ]]_]ó Elo bo.1ir, v soutě
ž]. ktcrlisc hlila n.9 kol tcm|UD
]\ ] 5,nijnll, :1rtloť.ln trkč nljicc
(Jch,llu Z. §okolLt Z.šoli Zdc
nčk ],].]ln.. DNsDu Čliňovli0 \i
lén li]j\, Ncjlapc sc diiikrvilamu
I;c,\o!i ( l560r, k1.1ýjiko.17 nd
!!^ni Pi.s\oaillli on{tibla \x)
luhri]n] ! /j\kťn.1.5 bodu !}bojo
ul ]0 |ris1o. \ť k]e!ýjll b)l ura]lč
\PoltojcD ]/(t.nč\ NIdlit í l]]6)

ř{
§

ť

16


