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9_. sť/ona lir šn.holiťh drU/sle\ hháiila. \ hř.j.[d §outřži / lá_
lánll lh ti mU m;h n in§l iri,i Ýú;, h..k. Hoůllo\ l, \ rť=
gionální soutěži sijako iediná Pňpsala !ítězst!íř.zcn! ttuslen.k.

uáhauí stail šachistů
u Druní Iize mIáíeže
ry Dnúl riino\i $kcml Udslúío\slg \.(hOtJ l. li8á lnlldeže.
E u,,;i,,"',,,,ii *v \á.hnlů nr]!d{ch 17 lcl. jťdť; ilPn mu,i
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yý§L,dt] }rcilLé j!!tčL ŠKZvj§kdt! !cci!!!d!!. !
vselín C _ HolešoÝ .]:5 (,luňček va|. B},střicť D _ šKZ vs.tí! D
P]o.h 0:l, Zílodnr' Nllci,rci 2,5:2,5 (v slrulek Dvoiák %'l,
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adší13 let a nadoupit mu§i alc§poň jedná dívka. Dírku můž€
Připadně nahradit (t apec mladší u lel. Letos núít léto soutčži
!ahi\ť l}/ná\lii lrálol\hé hl} hn.d l roji /!.loUp.nl.
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(Dvoi,ak
hýt

5:l

e otáhalorú 0.5),

lo!á B - Úsť4:2 (KoYii 1, F Nta
hlš a Khna 0.5], Grrgov - HoŠ-
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v 11ťň\ ulkll i l li!J, nlóíka. Ý íknli n!niÝ.: sok|ll liríi d Zr|i^kj,vltlút Z(fu li\l.alí Jil'í
Pfuič.k, Mikukií'hiůn7k, AnhúíhRd ll^, Fili, M hli,1iůaiíK]nnd. Mlířj Ko\liř d|ik, |l.rínílí
Pavl Burlík, P.lírik Ře|ríček d K.itd Ddnilúkowi
A.ldh Ko.ůrek, Marlíi l"ořrik,

lloráěek z llošťálltouéu p]cmiéře zářil

Ho(ťsllo\. prcrili pánidfu \\lup dU {t Prclniérulť
E Š.chi.l.
pnoligotd \ťzon}. \u domácich de\kach př€dminulou .obolu
§ přebledem porúili (irygoí
II()š'iáLKO}Á - (;rygol ! lo sc ukázalo jdko }]ičové,sila
družsle! tek podle bod.@eíí Eio
5,5i?.5
Hoštálkovou,

ktetí Postoupita

by]a piibližně ste]!á. Vahši moh_

Jluh, P) ('..al \.l ,llJ,,,lli li lř'il / lln\,i\o,,\e\. n,d{Pnl,
,l, , crrio. ,o,i/ \lonlp|,1l llEU l1.|c |i§l,*l,
v}hlál Hoslé pňieli bez Bio|k. st, Pfip§ali sičltň vílěznépanieatři
/

íeíniz},Jedinou Protuu uhPčl m]a

díčekKarlik Mrlet ho 1o ncmusc_
]o. neboť vykíočenj do hi§torjclG
sezony bylo pro Hošiálkovou vi.e
než ús!čhé,
sestáÝa
body HošťálkoÝé:
Motúz, Krejčá. Bednafik a Malčá_
nok 1, Ponížil.RoUba]íkaPala0.5.

a

Kaúik 0.

0,

ostatní vísledkY: opaÝa _ Lo
koDoti\a Bn,o A 6,5:].5, Kroiř

iiž

TřiDec 3:5. Č. Těšh _ Jihla
va 5:3. Rychnov n. K. Fr,_]ýlis_
lelt j] 3,5:.1,5, St, Mčsto ostrava

A 3.5:4.5,

V neděli l2 lislopadúltoštálko
Třince. (nh)

vá za]íždído

Juříěek u zábřehu dělil pruní místo
Rnpid ů(h r*lihl,étnu

Ýíioru K_u §Llni5lllu Juřř1,oli

8 L0

6 bodů Húčin!

lnn

.n,n|tú, \ed|, á i kdri U' piÉlr0(il li.,l !,.. n.ž pů] n,h.m
-=
ponlxslný
práh pětašedésátkt, hk dosahút Y 1ěťhro furnaiích

,,na stará kolena" §kÝělý.h výslcdků, Ne iin.ik ťomu bylo v sobotu
2l . října na záhřež^§kém ]iendex opcn 2017, ktcry: uspořádal mí§tlí
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SoUtčžse htijlt na 9 kol tem pomoc!é ho(lnocení: ]
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ho.1.1ša.histů 2 olomouckého.Ji_ PN{ vít valcnl| (V j-osiny, ]196)
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k !!dos
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st.
vouriu o,r,t,.ru,rr" }; Lhot!, klerá pŘÉáa dďLo

A
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Jřičck l :0). dfuch

] :1i,
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-

šlašlíÝy,:h

ve druhém blc PřÝní li8y druŽst.ý si úúistó Hoštílkolépři
psali premiéroýou porážku. N€stačili ná Třinec,

l

Třinec

_

H()§:lÁ!.Ko]4!iil;!

Lr č.sko Po]ských híanic se

utkaly !ýml. ktelé y ú\odDirn (ole

neza\rihily, Doúacj šlchtlé byli
Ý LonlŇ duelU ploii no\áčLoÝi ln_

\orilcD PIúňěl jeii.h hodlocc
šíTlto loliTřinečli l.té polvldi

SiIný Třinec §achisté
šKZ drží
nail síly ěi$tý štít

HošťáIltoué

]j ĎomiDovali pělip.Jtiín, n. což ostJtní yísledkt: llkomoliýr
hosté nenohli nrjit ol]pověd, Po- Brio - oýíava:l]4, F., ltlíst.k B
těšujicjj$u Lak alespoň dvč \.ítčZ si. Mčsto ].5:.1.5..lihlau, Rrch,
no! n. K.6,5]].5, Glygov Č Tě
né IJá ie, o něž sc zasloužjlj llou
sesla\a

ni Elo btlo Linrčř o ýo bodil !yš,

11
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bodt Hoštálkové: Ro

balÁxlvdlčánek l, Paszcýsb 0.5.
Ponížil,P.]i, Kďl'k, Bedniiík a

šin 3:5. oPavd KroDrčiiž.1:.l
V neděli 26. listopadu Hoštálko

vápři\ilá

op!!u

c

- í]stí3-i|45 (Grbryš Zgďba
0:l. Ko!áňk _ D, Tttálck y,:%.7á,

voóý

KoňaŤik 1:0,

tl:'l, Baltokk Malůš
Žžka L, Trčá]ek 0:]. Rižič
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-

-
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1:0),

Jundrov,

v krqi§kém.p:eboru šachorŤch dřuž9ttí liicbni

l8nc.Y.

valaši zvládll iútáni wlovýcb §oupcit ia jednjčku,

V neděli l9, listopddu
hostí
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ŠKZvsetín } - HotšoY ó:2

ístalčjk- Čelhál t:0, cabryš _

-Lukša ]:0.7á
vodný - Pl.ch
t]rádil _ Po
, Vvmělál ]/,:7r,
§piši] 0] l , Budík
'r:rr,
B..rtošek _ Zájíč.k l:o, Dvořák _
Ral3.ja l:0, BoSák

I

tři

zlilěži

l\

Jundrov

Prušánky 5]3, Zlin _ Husto_
pďe 5.5:2,5. Klnim LiPo
vec 3,5:4,5, sl, Mě§to B Kro_
mčřížB 1.5:6.5. vlčnov _ Ms
Bmo B 4:,{,

Plriček'/:'h. Š -R,Křc

Lhota s€,píi §t stoprocentni úspěšno§tí dťžíná č.l. tsbull§,. v regionáln lil přÉboru si druhé l,ítčzst!ípfipgli vsl. ?oh.ka,

li.

L!!]]]l

ostátní ťsledk!:

nek lr:y,, Kope.ký - Křupala 1]0.

iF:
(

jjÁZ

Zi,á.doň 0.5.

souGža:

Dvořáčťk l,]yž, Klímck Ko-

úspBný ú"

tiDb

nebylo o vitězi pochyb,

ýin 0]]),

I ť,

lj-

s6tlYa á body šKZ vsetín:
Viiik, P&lk a smilek l. Bělu_
nck, Bon k, slečík,ZádraPa a

Bmbušck %jyz

Záďala- J Kňenek

bodu jim paťíčtYrtá pňčka

jen o skór€ z:! triem lkDě_
říž B, JtDdIov 5 Lipov€..

uspěli viták, Parák á smnek.

ŠKZvs.líD D - KarÍ,liDka B
35:r,5 (calelká

zvítězili m dg§káCh

Neprohráli fuj jedinou paňij, a
ím položili zi&]ad úspěšnélŤtu
9rsle.lku, A když na dcskách
čis]o dvé, čtyřj a šeý postupně

kteŤ€
n€zaváhalo.
tak po druhém kole
- řice B,soutěže v€dou rrusbnky B,Stejně si
rcgion6lní

Yj_§lcdky reqioo]álni

u.§pět.

UniYe6ity Bmo a bez ztráty

n

Po druhém křaiské §outěže šacholTch druž§teY zůsává na
čcl. pnůbčžnóhopořadí už jen duo HošátkoYá B a val,

šI(Z V§etín

li

(n'h)

Béřka llošíáIltoué,Byslřice a lluslenelt
.!
BJsn sloptocentní
l
,atín
výďcdky }řaiské= loutěže!

vc druhém lTlloup€ni
v
E lnolém
mčn [u druhé li{y
-šachistí sKZ vstíídoká?,_

Chutný ]:0).

výd€ítiy f€gioná]niho

D.ř€b{ru:

NrtrZ v§ctí,

_

vál. Bystřiťe c 3:5 (Hájel, Pe
, Kaiárek 0:l.

terka /?:/,, sulák

Pa.ák Rřka

0:1. Tkadle. ,

%:rr. !'ilák ,

sui.ň

Horái ]:0. suove!

V snulek 1:0. Sedláč.k Komi_
šťaýnÝ J, sítul.k0:1),

nek 0:l.

vselin
(mh)

u karolinském diuadle
sG hrátw

§m mh

,§l.o.

l.vA§To

H DalšírcčDíkn ád€žnickó šachovéséŤie 1. vAsTo ToUr
v §obotu 2l. října v Xáro|incé. ve Varašskén
- by| Ehájen
národním
divadle s€ §eš|o E3 šachistůve věku do šestnáctl lét.

více než třstinu obsady lYořily v§€tínské děti, bohatě zr§toupený
byl i domácí celek Karolinky, tsdičně i Ú§tí. NechJběli však
ani šáchi§ré ze Zašové, val. Bystřice, val. Klobouků, Bystřičky,
Rožnova, }'ř. Lhoty, Hovězí, Zubří, RajnochoYic a vál. Meziříčí.
Příj€nnó by|o, že do Kařolinky doraziti táké slovenští rylnavači
kú|ovské hry z. žiliny či , Trenčíná.
Sene l \ \sTo loú nťfu po- ondifj CDcm4 . ) b^d), Ve/i
§tupová. plní mimo jiné táké děvča§, byla nejlepšj Amálie Zn
funkcj staltovaclch či náborc ó-apová ze Zbrcjovky Vselin.
vých šachových tumajů- Proto se kte.á ziskala t2}é 5 bodů a cel
pořadatelé z vaIaŠ§kébo Ša.ho!é,kově sko!čila na čtvrtémmístě,
ho klubu mládeže snažízařazo- Dalši Pořadí nejiepši pahác*y:
vat děli do lakové skuliny. áby 5 Pavel Kučera (Val, Meziři_
§i mohli z.tIát výkonnoshě po- ó) 5 bodů, 6, Jakub Zádírpa 4,5
dobní lrráči,

lúč,
kd!e|on! do.1?lílí L.l zkýd ýříbůrý filJ klýk, §ěťiníh-hlič,k
:ho,
afó,
,|ani
G..l.na
hlióna
s!;'íbmli
bnn a}): oh.lřtj Ma.
itil*dňi Kdnlína fuýóřoýd 4 bí)n o
š io.

věkieprotočastoj"n mau.l, nm"t r*a. s,I_ulo.i.

orientačni polrúckou,

HÉje sc }ilouch.g AdmKocůrck(všicn

nila.lr.

vždy sedm kol v tempu 2x t2
nut plu§ 4 vteřiny za kaŽdý

ni Zbrojovkt), l0,

(lfua Pšenico_

l, Adsm HíbáčeI
Nejmiadší skupinaje omezena (Fí, Lhota), 12. Patrik Řehiček.

věkem devíti lel a k

ýá ř_ašová).

šachovnicim

zde useauo l2děti, Pořadate]é

hlá§ili A předá]i medaile

vy-

]3, Romm orság (oba ZbťoJov
ka) všichni 3,5 bodu, ]4, vladi

dí-

(oba Kďonnka) oba 3.5 bodu,

Dejlepši mír Křupala,

trojici chlapcú i nejlepší |rDjicj

]

vek,celko\ězvitězilMichalŘez-

15, Ja\ab Kienek

Elitn, §kupinado šestnócli lct
u§eďa v počtu 17 přiŤno na di-

niček ze Zbrcjovky vsctín, klerý
uhiá] 6 bodů, Za Dim §e umjsn
1a dvojice děvčat z U§li, Kmlína
KoÝďová ziskála 6 bodů. Juliána
Gryc,nanová 5 bodů, Další pořa,
l]í, ,1 Šrěn]in Hlná|ěk lFř í.ho_

vadelniň jevišti, šestnáct klu,
ků za sebon nechala v koneč

v kúl.qorii.la Jdl.nlili l, l l""',,,,. tl,) \rir tl Ll ,llll
" Kalrkj,al, lřllí Zu-d a P. ul:L,laf,i,
Lnílie
.le\čdl!

hd

,n..i

b,ld

j ]t pš í ň a|,i
d.il. ýají bfu|11l}ýý ]nť.i.hldPci Lún š S KhIi č.k, n.

LhldPt:i yo.ilčch orulluš?k a

slříbllú

ném poŤldí Noh otáhalová ze
zbíoiovky V§etin. Druhý §kon_

;;;;.ffi;i;;;;.""r,.

.!l lalub v]afui / LJ,tr, oba /NLd,
l ,,/hm,nvl.! 6 ondlei Ml.ho Lj 5,5 bodu, Na l;ell Pňč'e ,kon
lB\{h:ial oh, ] 5 ood;. 7 Jú ťil s 5 bod) u{e.ry Jlii PIačeI
o;druiet lRo/nó\ , 8 KJvi|o_ la}, /Je hrdé tUaltcít dre,J do,

it,,,

cLrrrosrUsrrrob, rooor.o

macl Kďwlintf, DJltlpoiadl neJ

1, MJIčJ KovJř
l."krcíln\i,liio\il Ío t umr lep.í pJlna.Áv
š
l,/b,o\,tdlčj
lU.§,
Ko|.ďlq
||,
cir\l,a l2tlLnJ)oba 2,5 todu.
\,1J§:jl
t,odu,
6,
\4aléiHúli^\do\e/," |,od), l2, JovLal oh3 4.5
Ró{bla. Alleld\ lKďolin1.l'o,s ,,,
Kunld ^
B\\ln.Id), 7 JÁub Dor
:'
,-'
bodu
,U,l;,
8
ňal,
MJmik,
\ lxle8onj do |edcnďl:, ,lfl,.e tvJl, Bt.Lri.c,h,ín),l
tš,Lhni 4 hod}.
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Ailu]n t.db,Le b\, piěJ U,|^ l en ,úhU h, ,r l"nP lř/L, i Z',
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a

Tuiaj

se

há

!e dvoU nrladšich

tategoťijch šýýcNký,n §y§Lémem
n. scdDr kol. §lředoškoláci se úkali
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!rc kolcčDou tab!]ku byly všech
ny body do§l7lné na joú]ollivr'ch
šachovDjcich, 1edy tzv, ol}m|ijský

\r ncjnlladši katc8oni

§e

v

Po]i

deseti družstev záh} lo několika
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bo.lY Pořadi!ášich: 6, Adam Ko
cůrck (vsctín) :1.5 bodu. 9, Ma
těj KoÝář

(Úýí), t], Radek ]Wča

(vselín) oba4 bod\,. l2. on
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l-

vcc Ms B]no ts ].5:5.5, ttulto
I)eče vlčno\ 1.5:ó,5, Pmšinky _
sl, Mčsba 3,5 _1,5, Jundú! Zlút

,1

]0,1

V nedčli 14, lcdn.20]8 7ajiždi

lYa a body šKZ vselin:

15

]

i,lotú7, BělUDck. viták a SlančíkL.

l\,léstá

(nh)

Hošťálltouštíšachistése na
misltoustuí EuíOpy nezttatili
E

]],j

10 ].i,5 ]2
10 utJ
]]l1 :5,0 ]0
l1
5 l0
]]: ]0i
20 ] ]L.) ó
]0,]
ll ] ]].0
101

I)ruhi J li.ti hri.i dť. bt nr
Plogrinú llpnl ruDlj.}u.nyni l]
Iln lť|rP.nr l] nrin 1 + ] ..\un
d),lronus
lrh V raP t.!ra! \ť
^
LL \rlr.nu z,n.i]o.hoho
pakti.h
\ínedki: irlt !lnč]šnnisolFn V
obou n]!u L.l] (j /J]rriili l \. ýll
p.ii i e e.r nr(l ]500 či ]6n1l ]

-r

]5.Lr ]
i

].ll

]]

nasbirali tedy mnoho zkušcností
a zúitků, pořadí hráčůHošúlko
Ió: l90. Kďlik, .]20 KŇjča. ó]0.

,,v nQosl€dní řadě brchon
chtěli loděkoyat \jcm našim
účasťníkůtn
za pi"o,"a".* it_
ton i za ,z.rnou tpreztlrat,i
nťjcn odd u sáchr Ho\ta|kolá.

ale i ňaši obci.'' uved] Died\.di
oddilu Hošta koyé FiaDtišek Ve,
selský,
(mhi

zýántu od pořadalelů lykrú_
ut lunkci DtzinárodDíllo řo?_
hodčího.

§

a

ť

l{J

w

1l
,i
|'íyll^ a

H.jlálk.\.l11 liý

u Kalť! ý'llu

l

Ol

ý

|í Ll

f||, Z t v )nlliti

Ka

],líl<.

,

ůlklh MdtlilLku, .bs.l 9al}rlřík, J.Ikul) Ků J,ir
loto alahi' oddílu

Pořadí: l, ]o!el ltcdDaiik (2]02.
Hoštálková) 9.5 bodu, 2, DoDi
nik Paúk (208l) t,5 lr.:]. stini

Bednařilt šamlionem
k!
štěRánského tumaie

slav JUiíček(20.1]. oba Zbrojo!
v§§tin), ,1 .laí§la! I-uk.šlik
(19]].1) obi 7.5 b,. 5, Dalid Túálc]i
(1769, oba Ú§j) 6.5 b,6 JosefFi
l.ik (l78], Fí Lhota), ], Jďon.v Zá
E \ h.ml lJ \lLZ \ \ttln \ť UdťhrjlJ]. ro(rul, §lťP.ilFl,ťho lUrtllliť vodný (l727, Zbrojolka vselín], 8,
prwřlt
řl\řo.h
přc\ně
odpo\ii|á|n,í_
mnle.h
Qchu,lořddi na
(]68ó. N'lEZ Vsctín)
-l
dilidnálním
ko(,íicientům hráčů. Z ritězstyí sc radoval ncjvíše n|saze- Redomir Šnlák
všichni
6
b,.
9 l,rullišck P.rÁ
ný Josef Bednařik , Hošlálkové.
(]692, MEZ vselnr. l0, Pr\cl Ljš
ka (tól8, val, Polaúa), l] vlidi-

Šachistése na Štěpána
utkali ve vsetíně na MEzu

\la\

l]sli) l:
\'ljz \ {1i,r)

Hltaúi (]ó25.

l1i(l1.c

(1000.

.]t^.'
!<jL ]

]3 Pen,Nlieíe\ 1]].16. H!
slcDky). 1.1 Nlilan Čok.v.. l]ll5,
I-Už i] obi 5 b. ]5 Zde|ék lj]n
níčck(1.+68. I]L,]Z Výlnr], ]ó ]]L
jji 5.5 h..

joslav

lítoPel í]5.1]. Zbloj.l Ii

vs.tj,r, l7,

I.rNnl,š.k |,lliL l}lI]Z
Vsťlnr) Ýši.h i.l,j b. l8 lu| Br!

to(k (]7l0, Zblo]ollN \ ýjlirrl] h.

li]

Bohunril sed]iiček (l5 l ]. \1l.-l

vsctnr, ]0, t]ohunír'ItaLr
tculedeio] oba

1.5

b.

l 1.1]5,

únh)

I

I

I

I

§erie

I

I

,

l. YAsTo Tour miři tradičnčvžťpřed

Lhot],. Ani lestokrát lomu n€bylo jinák, a tnk §c
let opět setkalo t sále zdcišiho domu kulhtň,
lunlqij předstgÝila na nastíceném Pódiu,
,iiž nB

v icjrnlJnši [llegorii do d.!íli lď. kd. :e
li iť.jl cnij lep|ť učíNoulúV.ho!é FF
tie. se pi€dsl.\ilo ]] (1čí,rneli .nnjž (o

nrbo\alJa!Rarjicl7c7iinl Jťhoi.]\it
ii r.do(!o mcddllrlan] cerenbn]lilt, \!o
či\al. v ton že |fišÉsinrůžezkuslt zihljl
Ýe vyŠŠiklldlorii. A to j. 1 \kvč]:] /]rrÁe
!.. iolallílele / \'iLaŠskóho i!.h.lih. kltl

bu ,llá.leže, PI!l!žťtoto ]c .|drrl 1 h]s
nj.h nryšlen.k !.|osluPo\ i n jU _ ltni' hrál
r uíkáv.t \c \c nnrFň P.Lllhté Ýilonlos
li, jťbnožrak sť !Nljo\! !ň lozviji !.]]ú
Pť Nlc/i LlěÝčxl! l\ilčzilr listů]li Julii|J

kiteí.o!i§jL9!!! l ]ln tsfi
|.k lzlÍn). ] \,1jchll Ře/|iček (Zbl.ioÝka
v\ctin) !Ď| ó bodii. ]
Gl]. .nranoú

Pořadí

(Ústí) 5 bodů..1. \'á.lá!'uhinr
]kldleček tzblo

5 oidřej \,lacho lDysliiakr], 6
vic|nv Rě]Unek íZdšováj !šicnli3.5 bodu,
7. Kaíolíoa Ko\,aťovd (Úýí), E Štč!án]Jr
báček (F.r' Lboli), 9. A!n! ChúĎóko\ú
žbíojovka]všichni 3 body: l0 K.r\k'

j(,!ta).

Gajdoš íÚsti) ],5 bodu, 1]. Eliiu Křťnko_
vá (Zlšové) ] bod}. l 2. Robh Sne| 1zho

v knlcgorij do jede.áclitet Nedlok ša
chovn]cim 32 účastnikúa Zde dominova]
Jan Pfuifď ze slaýičin! Jato jediný z.
všech hiáčův sále dokizal porúit Vš.ťh
n} svó §o0pele.
i pro něi plalj ÝýzÝi.
^

přvíí u altávte lbuř

y

Karolinc€.

di.

Ko!ái lByýnč]i.) 3,5 bod!. ]], R.
t]fu orlig. l]. N]!l}".iš ZLLliček ()b! Zb..
i()vu). l] ,lJ|uh Křcnťk (Klrohnka]. 1.1,
v lilln,Golr rZŠv\clínOhJ.d.], i5 Kl.iii

že t.

drliíjn lunlajiťc\i]l. Po anc. nri,žc
U!.,]nodl k. hfu vc \yššik.t.eoljr ]\lc7i

dčvčaL}

Pořadi

\!lllili B.il!

Q\ágoÝi

k!te!!i€

do 1l let:

j.j

]

ísl.viiln) l

l]odú.2. Tonlii

zť Zblo

l lrn l'íeiiil
('hír!il1!l

I'šeni.o!.i (Z.šo!i] !ši.hni ] body

lt,].ty!i tsrbj.i, ,,l, JJ
kub s:Lrlnk 5, Bcáld ()j\igo\.i 1vli.hni
Zb],)|,\u] \iichli 5 b.ltů 6 Robi'r PaikJ
Lhold)

b!du,

\

bélo i]e/i 22 účiýnikrJni lcnl()kril nč
ko]ili bolc,j ntnl)hun lrhdšíclr, Zvítč7il
].di,rý !krvelsk! účislniklUjjr]e lilrub
7ithoúek 7 P.vxž\kiho Podhl{drr Zhti
dnk. s. nDnLl]. N.l! ol.]nill]vá e ]e /e

lKaj.L]il.r, 7 Lukii obl (Zb,oiNkn).8
Pť! Kit]pilr (Kan]]iikl] ršidrnl,i.5 bolU.
()

l)\

nl inbijček lli,

-li]í,mý LKrn)linka).

\t!li.]r s.hUll
slJ\

Lhol!l.

l1

1) L-ubonrn

l2

.l:ich}rll sutý,

(rb0 Zbn)j()!klJ. ]r, N{i,!
\jrlL]iiJle. iI| l hotJ) 1.1 E]iškN ZJ

jial.\í 1Zbrc]$'kt], ]5 lvlnr
\i 1uL

horčL]k lP.ť

Pcnnžclo

6 bo.lů.2.Adan K..ůrck..r TlnnLli Bu
dik 1\ši.bni Z,bl(|o\lr).1 Adlnr lhh:iaťk

|J

lll

1.l].ir) všich ] 5 bodn.5 Radťk lulal
íZbloj.ťkJ) .1,j bod!. ó VlJdU i. Kit]pi
]a iKJ.hlkal. ] Lul..nril ll]o!(1r,3 Nlc

iob.7h(ji(|li]. q

.j(\,k!) všjchD]

.1

bodÝ

]],AllorinRi dls

il]slí). ]2 ltoi].. Kienel lK olrik!l.l]
J !h l)orňLik ít]sLi] yii.hnj _].5 bodu, ].l
Pilnryr1 \'lún šl{. ] 5 §lč|r.i! ]L]iiček ob!
vi] Btslřice) ob. ] búlt
l, \ASTo Tour P!lL]]e .r í do llai
(

Polrúy. da]šíIL]úx,i s.7de

Drvj,t

Kozrčtk l Bfulov) íšichni .1 bo.Iy, l0,

], ]lkulr Zi
Po.thrrll]cl6 h..hi ) 1,1 h
Nlali]i.3 Jiň nitťk l.ba Lj\li). r Nld
li,r l)voiúk lzL]nxovkN).5, }{.tú KolLa
\ši.hii5 bodi.6 ondit] G}.m. (obl
lj\li] .1,5 boi]U, 7, Tonraiš Hols.h.eider
ls]rvičnr). 8 v.lú] Kol)ecti:9 Ncu oii
hx](\j l() (]!blicl K,nrá§ l\,šn]hni 7l'.

!fadilá]!!!!!i!jL!!L!q!

Br-stiic.] vij.hni.l bJdy
\ "!l.!oii. kteú je oJ.drolán! vikťjjr
Llo lJ'ilr.lcn lcl. se t ,é liůdstr\r]o tčk.]ik
hraai] úrlrlliiclr. lÝilélj] n].zi ]8 žlili! \ §j
dÉútdi]o\,an ÝŇlJoji ni]io..c]lk!hZi
dlapr l. Zbl()i()Ý!.! vs.til] J / dřÝií b!1.
!.j].pii Kljn l'še!i(N,í rc ZJi()!i
Pořldí kltc8orie do l ] le1: l ,.1.I!b Zint] J

knlčr ('híobak

v e]il|i kllegonr. ldc;. utkildli hlíči
!úxillil,rijn \čkcnr šůstnácl lel, !e.hy

o|

lext

a

Lrdehftllť

lbta ,J,xtf KováříL

,FFI!

1,1 xltr|\ i. Ýříbb Kun)l fu 1 K.^1 ikĎli. nt.i dlld|,.i.kkal
},ín hn ieJlíčll,.l,!t,.Iú h|1:lltlli, bnn ýácldý l ú|] k|:ek,
1

ýřiL)n)

'!

;,

*

.-n'
kul3aii íathiýi d.lřínLiL1I kr olljillě] .tfun..|\ ufu\ 1.|ťw)
l K|lil?k, .lat .i:Iu! ]d},ň Zt]ki|a
Ý \lííbD|,1fu.ldili
^da .bk,l .|lil'í :í\kuld Kki}u Pš4n\^1i
hn"liýau lbnliš B|llíL,
v

llříu rú !:w škúb.r]kl,Ýi

v

eLilní kdleln,ii Ll)

Pniú,k.,.hýo -lukub

š.ýnúli11í |7(w) \i )lvt bful..Iiři

Z1!

l'.k, ýříbl!,lllkub LlLtli

i, Dú,.i d n,kar

li

zářili u talenouic
llstí
šachisté
lť /nMťni
.ilťnd
\
u.
p,^l.,l

,

b}l bť,l,!d,ki(h \lg]( oÝiclch
HrálÝ/de lhdennl nlťzinár"dru lUm:ú ldlenl ('Up,\tfli
c.\l,a repUblil', slu\en\ka. PohLn i \|,Jnihh! ,e zdť Přd\latilo
\,,1,olá l ,ť ! aq ri /e Zhroio!hl \ \€lnl, \ /€,itnlná hlU,i/ Uni h\ li

nred\:inocnl

3 .r"a-niJl"t"*"r,.,
;n;,,,;,t,

'4" .acllnl;
ipil

.7dobU \s€ch

Z
/e

|ťi tiku\}ch kttegoŤii,

neFrú§ rLu|ine A ý úlkllu celLcm
híctU \ť \čLU dn p.ll|Jct lťL HL;l" f

de bl]lJ 9 ko] \ tem|! ]klát,15 nrinul plus
]()!1eiii ll lrh, Z\ilč/i] \,l.rel l,-izcL Z ]]ý
dc.kého lnl.iílL] ]trlťl.h.ss l)!i !iii iJ.hi\
tč lirk li}ia iťodi.li\ I]rázdIuL Ji}iub \1l
tůi 7. Sokoli Úýi /ck.] 7 bodu ! hn rzo
\ou nled ]j /r licli nrislo, A ]lie Zijdlx
6,5
polai zc ZhŇjolr vs.úr lkončila

\

+ó

rcň|

bll mlnul ptU\ ]0
\lLíil z.L fdh Z\nť/]l Pcll CnUť\ zplii
dJjtL tsťsl§ ú\l ť <.r.boýe \LUl\, FiliI Ma
nl( f\ nťlťnke LU|kU(,fu idoL11 |lUý_
\ťdm }U] \

djt na

Řlí mistó.

]1,1JL

když lhrál5 bodŮ. Pořa

dí dalšich lašich zástupců: 26, Nl.těj (o
V.i ((lstíl ].5 bod!, ]l Nela otáha]ová
lv§crinj 3 bodv. ]7. ondřei CrycnaD. 4]
ialul Óonal iou r]tsti) ola z.s lortu,
ve + !|rlni B \e piťdst. ll,,]]:JLhi(
n, \ť Vel! (lo ieJcnJlti 1.1 /d. Jf hlrlU
9 kolv !c pu 2|rát 45 úrinut Ph§
30 vl.řnr za tah, Zlitězil dolná
lityáš P.l§eka, slÝě]e za"
hrá] úst.ck\1 Antonjn RaDdu\, za
ó,5 b(úu biel \Lříb ou medlili
Dobie s. \edlo i \ \etin

bo.iu ..lko\é o\nr:]

šddliýl \.hla Ljli .\rnlrir Rd l] \ Ýříb|rč:alři]
ll.-... lLt

LčiK.p.cl! sko|čili.
dclli(ý. J.klLbZidn
Pa ínriclý. obo Uhl.ili

§

{

§

b

.],

1

1

,,1
{,

Uánoění tumai ZDtoioulty
u0 lI UOřáIm a KamasG

Picd!l.!i]o

ia.hiýal !e \č\u do
dclililet. t 1c1.] k.tcso
67

..

alr§

{

n.]]ločctlrčjšj\ku

.@.

,}§

*

1,

\kýN áslutcůnr. Ija,

li!č a' s.

Jnczi Llěvč!(]^hlal.

'l'c\l . ibto ,loíef Kouřft

ci

v

r

'.,!il

r! lP{l. Drťd (lé(lrun dncln /tOU iil lradi(nt lreneň 7hrnj.Áh\
l r *,,.',,,""r,n. ,.i*.l,e \J.hi§l\ ňa \an,řnl t!lT j, PriPr!\ ili hn

n. pátťk 2]- p.osnlcc, kdt fiěl! lšťchnyt§etínské základky ýusané
ředilťls[ó

\

ol

),

Nakonec dořazilo dvacet scdn dětí

,.

:.

.

!!

'.:';

J.,

li

,:.

l
\ | \li||l:l|i,

]' ,i

PlIi:Lk,

l nrd]l zbnillh l]Ýrn 1. Ýilli:7 dčr_ Zk\a L]išAd Zljičt|\l1,
cdbful Kanrtl,l,lrn:j KI)l.k \, ,Idk|b i7|lnlnL L!k.i.i KJlo |o1L1,
, ll.....l.ť

,Ilt,,l,

,,Á,,,
,,, i,,7., n,,,,
K!u,uý^Li L|h,ni} HII|h

.' "!l!l (i!Lh,li!,, LukLii obJ| A.ld]n L|hl[ |alltk
' ],lr.] lr/íninri lil^h Sllli Ral]nn 1lýtÍill. LOrh ,ýonm|i. Ja ]r6lik
1l,,-,- l:,l. 1,1.]b:, _: |, -. l', ..,.
^_.u.
,l ..lKIrřik. ll ýlúllk|
lLhli.,I B4i1! 0r
\ lunllji !cš]o ulaili o ňedaile. \ilČZ tunraje Dcnj dŮ]cži(ý, poť.dlo
.,]J,|ri..ll) Jl)ll,.l še e !ŽÍt sj\Po
se to uniká1,1ě, nehoť.ei]epíí! tuÉ
... i\ !r.ho\}: dÝchírc| ! !ůnijeh
ni].jj L]y]i nakolcc dv!. Múnl I)\(
:, ]lr]Lli) \c \ rJl]ld teňpu 2kút 12
l]l nlrl J]]!\.1 Vtciiny z! lah r l |rů-

řík a G.bne] Kinras,jejichž ce]ko

!é \.ýslcdk} anj vzájcmnó utkdni nc

l.alr ,(1rnj kol oclrUh:i\.li úč.( doki7aloiednoho !iLěZe určil stoIiťl \J .ali .uho!i, co !osl ]y tU s njmi uhri] 5.5 bodu y tunúji
]].fijt}i\ Po skončeii lln!r]. |ik i]-ubomirH]ouch Každý Z účrsliit ]\nl !h.d šr.hiýa \|ořntxli
kú P,oži]jiýčpiije, ý den y Picd
rnIor!l!i
vánoční alnosiéřč, §poLečla, lok!
|řj\e7cno!
Ioli.bIa|r
.il]\ lr\]! |rPjnčna í'!šlenka.ž.

gMhcjc lono lcjslrjš důkazcm,

Tcxt a foto Jo§€fKolařft

.'

t]

I

ll

I

ll}

I

u. Aíi na kon.i řoku 2017 šlchistó na \hlašsk! nczahálcli.
! Piini,nnť \iinl ,,,le(llol! \e is /e d\ou lUínajů.
_ 2] P!vc1 Hrbjčcl
))
ld, P0|rnlr
lÝan Baíoš.kíŠKZVselnr.vh
sokol \il Polánka využil Ýi
dis]J! Hítáň íÚýí). Pdn,Nlicl.s

držíšlchisté Fi Lhoty sto_
přoceĎtnj bilán.i a t€doucí příčku. itntokřát netněli žádné
problány Da púdě Poslcdních Napaj.del, lledařilo s. náoplk yai.
ax§třici ani rezerýě šKZ Ys.tít,. v regionální,n přťbom p;tYrdil}
Huslmk) řo|i rcnizotého králc. Proti Z!šoYó do§állll už n. čt!r_
tou dělbu bodů, pěti utkáDí.

_l

I po pátóin kole krajského Přcboru

]lj!!!d!(J t!qj!t4l!r DřcĎoru:
Zlín B _ ŠKZ vs.tín tl ó|2 (Dú,
bjna slančil l 0, Bal,rcc Ko
ýank l]0, v.seli , Cabl}š ]1}
smi]ek ] 0, P.Ii.i BicI
skti ]:0. Fouk.] ZL1lodný i]0.

Vlaj

sroian JuIt. l):].
Bldík0:l],

such.itťk

|b!ur&
l, !'.Lhob 5 0 0

27,0

]6.0

nočníPřeMvky v soutěžich díužstcv r Uslořádal ]8. plosince tm

dičnílvlemoliál Kalla
k), i Ábisč Háik. Y rapid

Hořelšr.hu.
ko] tenlFm 2x

Tumaj sc nrál !a 9
15 Drinut, ke kteíémuse do§aviLo
]8 hÉčů
zc 7 oddi]ů našeho le8i
oDu, N ej Ýice se dáři]o Pctru smjl
kovl z ŠKZVscljI, který inijed

15
15

3, st, N,lĎslo D 2 ] l
]l].0 ll
4.Zh\B 1 1 2 2],0 7
5 Sl.Nlěýoc ] ] 2 2|.0 ]
6, !'al, Byslřie 2 0 3
20,0 6
7 Bo6ic. 2 0 ]
1E.5
8. (rcnčřiž c
2 0 ] ]8.0 ó
9, Ho].iov ] 0
]0 PoÝoupky l2 2
9,5 5
11, ŠrlzvýlínBll
3
1E.5 4

. zvilčziL ziskenl
E.5 bodu Picd §výň oddílovýn
spo]uhúčem stanis]av.lr JL,iič
keň se 7 body a.Daviden 1řál
kcrn Ze sokolx Uýí sc 6.5 bod],,
Další slafiovní polc byLo ýyrovnana s ná\ledulícím poř.dnn] ,{,
7. Milan tiřnář lFr l-hon]. Ra
dťk 1.garba (1']Ýi). Joseílilák (FL
Lhota) ! !ili! MalŮŠ lUslj) !Šich
n 5,5, 8 - 12, Jaloslav Závodný
(ŠKZVsctitl), Roýisliv snrenni
(LUžná), Pelr Hromad. (val,'Po
tou neplohlíI

1]

I

UýiB

2. \,i]].

5

ó
].

Tabulka:
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la! 1,j ,. !c,e]\l,y _ KU!úl, ]
Ýaculík , Zi,odný %|'/,, čentn-

lll

l l,, , r l, su,) BďJrc|
'i]"ii,|'',\IFlnÁtj,,,h._r
l

Klllnel,|),|?,K,ch|ň ZJln

ílcK vž

!:l,

lilb,]lka &r.jské soutěž9

l.\'al.§Iť,iříčí7 0 2

425 2I

2.lal.BtstřieBó03395
] R]lcšoÝ ó 1] ] 35,5

1li
]8

5l J]9,0 l6
Ústi
s]xličin 5 0 ] ]5.0 L\
6, Eoitílkoú Ir 42]41.0 l4
7,vtovtc .1 ] .1 ]]6,0 l3
8,Brunov-B}t, .l 0 5 32_5 í2
9-7.nhíi ]2133.5 ll
t0.ŠKzvseťnc]Oó33,0
11.I-užíá 2 2 5.]6.0 §
]:,Rajn€hoýice l 0 E 28.j 3

d

5

\.yi,Ld!] Iry!!!!al!o!!ďe! \.l,
R!\iii..F, ŠKZ\ sctb D l.s:.l5

bbulkn íepionélri_su!&q
l,ŠKZv9linD 6]0 2rJ.5 ]
],

]

H[nci(!

B

6t)]

\ll l]!lÉ.ťD]]
].1

2_1.0

lN

]

2,].1)

l4

2

] 1.0

10

]E.5

5

)6
ll

l5.0

]

ft;ó

4 body,9. Malčj Ko\rii,
kub Dorňák (oba Úýí).

]

l0 JJ,
] }1r

tčj Kopecb] (Žbrc]ork.) vši.hni
3,5 bodu. ]2, Tomíš Hof§cnDci

der (slavjčin). ]3 'lbmáš Kocián
(Znr, 14. Ronan Křenek (KJ

//

rolinka). ]5. Nicol tsřezoliko\á
(B),střičia) všichni 3 bod}

Ú. l'\,nde.át\cdm\a.hi\lU\§/uia.lnilotiŤllhoturnnjl, l,\A§Tí''
! r"". ,, l.r. P,,l,n(e, [ler] §poh,.nimi §infri U,p, lidlli

šachillÍ sokola t]stí, ,ástupci sporťoýní komise ob,cního úřadu
a \rnlášský šachoÝý klob mládež€. Hrálo se v §obotu
února, kd} ZačínalrY našcm krAii jamí přázdninr. ÚÝod tuřnqie

val. Pdmka
17.

híl DiiitníéDodalnendl \|,ta|im l!\lcdkťnl tráiich hoLejnnl.
r.i.. rino n,iaziti h,,n!du. l /eimdnr n€..L.n)m ,l,Ltm E§tfr

l Alé.L.! n; hžaisl,,érmfi, Hmln \ť led\ \ tolnané ármo,|iít,
de*t šachiýů;e Ý?ntcden kc syé kýalitni iJ'komosti předsblilo \Ť
l)šch l,lletorijťh. \ i/dť |,áliili k onlnbim lúmajť,

V ltalegorii do ř]nácti ]!l zd
etjtli kalegorii do šeslnac
sáhlo do paít]j 23 šacnistů, Zví
ti ]el zlitčzi] mczi ]7 účastníkv
tě2i1 de\iti]ctý bole. 7 Trenč'na
deseriletý Antonin Randu! z l]r§ii
Jrkub olgoň,je!ž získa] 6 bodú,
před J&lufunr Maiákem Z Ho
DiLLhý PlvclKUčela zVl]. ]!leziy
lešoťa, obi ZúkuLj sedmi ko,
řičíuhúI 5,5 hodu li.ii íin Plii
]ech 5.5 bodu, Třetí skončil G,
fďze sl.Ýičina5 bor,lů. Daiši po
bnel Kanras ze lb.ojoYkl \'§eli.
řadi v Prvnj Patnáct.e: 4, Radek
sc 7]skeň 5 bodů, Dalši lontdi
JuIča 5 bodn. 5, Jdkub Zádrapa
! prÝni P.lIr.i.lce: 4, J&ub Ma,
Zbojo\ku). 6. Patrik orgoň

v

tůš(íi!ú)5bodů,5, šÉpánŘez

lličel 0, IllTi l)\UrŇ

(olú

Zbllio\ k'] - Jni Šn$\ ič(Ul.|
(Dubnica n, V) vši.hni4,5 bodn,

8, Nc]a otáhakrvi (Zbroio!ka)
§ t.o.

iírhl

&

§1

l

t

hbr

(Tr.nčíD) oba:1,5 bod!.

Kocůrek. 8,

7 Adarn

LuboDí Hlouch

(oba Zbrc.jovk.) 9. Ma]lina šo_

šovičkoÝá (Dubnica n. V).
RomaD orsá8 lzbroiovka),

](],
11,

Mltor Cola (Zš vsctín ohradi).
]2, Jakub Kének (K&)linka)
Všjchúi4 body, 13 Tonáš Budík, ]4. MalyíšZ.!j'č.k. 15 \'lc
L\lěj cilobak (yšichli Zbrojov_

v kalcgoii dojcdenácti let nastoupiio nei,íce hráčů_ 27 Ncj
lePši L]}] Jáclrym Gďgulák

é

Zhra. dokri] polúi1 všechny
soupcřc . získat 7 boJů. sřibr
iý Nlich!] K!m]ú z val, Bysřj_

cc . bF!,o!ý Llr[áš Kfun.k ze
ZďoVé úhrrli 5 bodů, Další po
iadi \ pnli patnáctce: 4.'lbmáš

Chromik (Fr Lhota).5, Robin
Paška(Kďohůa), 6 l,jlirnr stl

N{l.?,iJi.k/Jij/a1.1illliIIn!)jii,hi.Ýli,Jl1.1,1?|u1|1ko\allh1lIi.IdlahýldiikIi!|j.An1.1!nl

r....,.,,. l.,

Á

"

r.lAsto

káčoýá všichni 5 bodů. 7,I-ukliš

Obr. 8, Ja}Ub

Šltfi|h,šichli

Zbrejovka) oba 4.5 bodu. 9, David

Hrbáčck (FL Lhola). l0, Lubonir
Tánotný (Kďoljnka), tl- vojtčch

s 1.o.
196

oDdrušck (Rožnov), 12, 7,u,aóa
Peúuž-elová(vá1, Bystřice). l3,
B.áta orsiigoYá všicIrni .l bodY.
i4, Jách],m štědry (oba Zblojov
ka).l5,]an Baránek (Zlin) obd ],5
]

*a{{

glj!

Y nejralad(j kalegoni ,ačjni
jicícb šáchistů vc věku do dclili
let §e k šachoynicnn u§adi]o se
dmnácl hllčů,I vitěz v této sk!
pinč Jan Sucfunrck Zc ;/]nr! !t_

hrál \t všech duelech. á ziska] tak
7 bodú, Druhá §končila_§e 6 bod}

}

K3róli,3 Knvářová 7 l]šri , Ji€
ti Jln oúruše( z Rožnova, ktery
uhlá]4.5 bodu, DatšíPořadí v pĎ,
ni Palrráctce: ,1, Juljána Grycmano_
v.i (Úso, 5- Štěpán tlbáček (Fr
Lhota). 6. václav Bělunek (Zašo_

st§.

]L!

vá).7, Rostis]§ Alttldy (Kaoli,
ka). 8 Viola Tkočová (Hu§leiL])
všichni :l body. 9, vichr Tkad]e
ček. l0, AnDa chrobákov' (oba

&:!

Neil.?šínk,hinó l k.x,q.ni lla jťfufunll l.|í,.1aLI ýiíbll| llnkl zu..ltt1 l).rlli
h^|i .l|nLi l,ilklí1
shklni^li, bR,r1,|i Bl ltl (rýill^I1..lt klli n..l Ih10|(i ivi|h.ll Kdtnlfi:
|ú/,.l1l .!oIil Jli]^,]
Gd|tuklk a l!lk \1: !řln'Luk|ií Ki,l,k

l].

Zbrojo!Ťa),

ondřcJ

N{acho

{Bystřičkd). 12, Klárd Maíinko!á
všichni ].5 bodu. 13, t!,yštoť Ga
jdoš (oba U§ti). l4. E]liškaKienko
\á (Z.šová] oba 3 body, 15. Pltril
Mjkulec (Hu§]enlty) 2.5 bodU,
série l, vASTo ToUr vyylcho]í
v

soboh

],1,

dubná nd vselín§kých

NlaštaljskácL Z.]c budou dckoro,
váDi i nejlepšl šachisléva]ašSka za

Te!,

a

fota Jos€f

Kovařik

rNNiT§

0slabená

!:1

\/

jL!

,{e]{

ouá

íá

.l!,i

&_u

na 0slrauu

nestaěila

NejL|ši šdthiýélkan]ro|ii lb delíli lť!,.kld ýiíbúLýlLtn adnli.'k. filČ.Jah sdclt.l ?k, bn,j:.|í
ýíěpúr Hrhičťk..Laíd n1|,..í Llžýčdl.ýKaůlútrKl Liň\li, ,;lříbl1] ti Julnnkl G|Ý]hun.ýi d bún!ú

E r ac,Í;tm [Ulc pnfu ligr drui|§tc\ z tilá[ \áChi.lc
Hn.ťá|ho\,| d0 o\lralJ. \,o\lábenem dorenl tám Ulrpť[
=
čtvrtou porážku sezon!

fidame o[sailil u Brodě
fi i1'*§:Tj:;;i,|ii{# 42. míslo

o§traÝá

rapid pivov.ru Darcšice, Tunaj se hrál jáko k.ajský přebor
\Y\oai;! icdnulIvců t Epid.áchU. b],| k\a|i|nť Ub\J/eo.td];

l

P.
!i

10

2x ]2 nrinlt +

]

(ol tem

Bmo). Roman Ýnze (2]E6). Vi
tek\cse]ý (206l, oba H Blod).

sekundy

z

turnaji stlrloval jedin! šachista

!!šeho.egion! Vladi Jniť Adlme
(Elo 19_]6) / Va], Moziřičí. od

(236l, Pr,Mistck) !e 7.5 body,
Na4, l0, mr§to §e plolldili Ja!
Nlikeš (?t78. I'íušLiiky), FM

ved! dobr}' výkon. když jako 31

nasizcn! uhiil 50 '/, /isl, r s 5
mhvj] í219], Núnrěšťn, bódv obs.dil lonečŇ 4]. mis-

vil Kr
o.), oidicj Nelonuchý

to,

(2185,

ur r a"..,li,- kolc hraLkdho niŤh.,nl . hi.lť d6u.l lcdo ťi
tr Lhol, p,, h,,iipadli\ hro,;, rllid na,'L,lť t,rúhir FhOPoiádl
i.l\\lndál\ Lunolnr,, Prá\a Iilo .oupťii \ť .tiitnn tli|,llm.pňd=
i.nr" .une;e. t rťre Lál, huíle Llta.ÁF pru |,on.(itť PBh.
",^i-r-r,,/d,'] ml l,n l hol\ ,i\ §oulť/iU.prnlť t€dli /a\lup(idaln.ll dt"
\J
tl,,bu nJstho ohrť\u \al, B}\|iiťť x Šh/\.ťlln B, \ rrgiUnlilDrm
Di.hlru .i uFnl l\m libUlk\ l .ti B nili,i| \ellcnl. L'n,ha Hú\Icnk\
iUIn mil] tltro lrťliB\.lri(ln fu,lá(ilá nn h?ťFu \ál, \,l,/iřiii,

) krtú.Lchll piPh,,ru; \ i.lcdh} lrioíJlnihU piTholllI
\e||n Lt.|:5
\lfl\n1l
\l,|,, \,_|,.|l L, \l,,.1-1\ _ \u|, \le/ihai ('2.5|s.5,l|-,,
No,Lll' ,. Ň (l.,'rjl ,,,
h, b., nIl,_, )lr"Fťl D,
,J,
|.,|;: Brr, l B,,.Ul,\1l
s,,l R;.J,,lUlP,
]ačik Závodn! lr|rr, KúčeŘJ í Iúk Plťa0]l, |ilúk , sLx ěk |,:lr,

\ \.ltdt

sl, \!i.|n (' _ ŠhZ \

surclec
č. 'l:y,. Nlrcháč.k BudíkO:L.P Tkadlcc Clodek
'r:|,. , Kuče
Koiuřik |,:y2. ondruch
štclúík DÝořák l1)).

&bdkE

Lhola 8 0
], Kn,něiížC5 0
4]
4 7lii B
4]
5. sl ]Vlěýo c
2.1[

Zvi,B}Ýřica 4
l. sl.\těnoD 3
9.ŠKZY$lín B

.x

0 48,0 2J

l

18.0

4 351] l5
39,0

3r
l0, HobnN 2
ll. \apaj.dla 2 '
1

1:]

]3
5 35.5 12
35,,§

0 5 3d0
2

u

1:2

]5j ]l

5 35,0
6 ]0.0
6 u,5

l0

5 ']2,0

ó

,1

!r:l,r).

(mh)

_li,,hu]tai

,.0l
.1 40
:. Hu§enkl
512
121
4. tbtlilfo\,á C
vd, tsJ-sliice C 4l]
]06
Kelinfu
Ml, Meziňaí B 305
1).4
9.Z^iďá
l0, val. I,\cljiiči C 2|6
] 1ó
MIZ vs.ti,j
].UýíB

5,

7,
8,

l ],

]lj,5 2l
]E,0 |ó
]18.0 ]4

35,0 l2

31,0
29,5

9
9

]

8

1,0
]0,0

24,5

7
,1

n.

6]2, sl, Nlěs

]],5].1,5.

Fl Mjst.k

Ktonrěiíž 5.5:].5. ]ihlav!
5,5 ?.5,

Gryeov 'IijDcc

_],5:.1.5,

Tabdka 1.Ii!v:

lč,'1čší.,|
? Jilr]M
i
]

Fí,

MistrLB

5,§i,Móýo
6,

tbměi'

ó
5
1

1

0
1

3 2
9,R]íhiroln.{.2 z
]0. t.
2 I

BmO
l1.oPNa
12.

l

,].

Gry8ov 01

Pi§dPoslcdDi

l
?2
2 ,t].0 2I

i

l ]
l

]

&§Ošslko!á

Šenkýř ], Pah. Klejčl l Nlalčá
Dck0,5. Kďljk. Bedlařík. Ve§e1
Ostatní ,í§Lqd\Ji Rychnov

Č, Těšin

op.va

sestlta a bod} Hoštilkové:

(qi)

Ftancoua Lhola
pOD]Ué na loRallách

B

lošúlkoYái8ufuý!lr

všech paniích Jněli
jeiich ZíýuPcj Dižši indj\jduá]nj
koeticieil než don]lici, PaPi.ové
pildpokladr se txké naPlniI\,, Zd
ttošlílkovou dokilza] lylLit pď
tiiJen Šenkýi.který na šestéš;lchovnici Porazj] souP.řt s Etenr
o l00 bodú !rššnn.Rerni7t iak
Zlznamcnlri Pal.. Krejča aM.l
čá ek, ale10 bylo Vše.

Tonr

dvojl.i P.í sk&elík (2l]0,
Bmo) ! LNl Jďos]a! Buleš

]ikomoljvrBno

Lo

Dé I!,áče a ve

iš l-akatoš (20ó6. oi.chov )
i v]asnNil siebenhnger (20ýl.
ždlt n. s.) všichni 7 tEdú, V

t!n, Zvilězj] nej!ýšc na\ue
ni t}l Vojtčch Zivďdoň 12.r]8.
Fr MísEk) zisk.Dr 8 Mů před

HóšŤÁLKO\,.{

^čkoli\'
Ulkli!ín v tabul.e výše než
Pi.d
jeji §oupcř. tlYolitcm b}h dozt
jista osttava, Hosté loliž ps!rá_
dlli č!yň sva nejviš.: hodnócc

pňieb 9] Ýchnlů, mezl ltrlnli l,\l l cM.2 nl. : l,\l 5 i€da
KM § pťměmýn El,{) pívníchduceti hráčů 2164 bodů.
soutčžse lŤá]a Da

_

4]_5

L9

]]9_í

l8

]ó
3],5 ]3

3

.]6,0

12

3ó0

11

J 2óJ
6 26-i
ó 3|.0
8 ]6,0

ulkfui

Lipovcc

_

sczony

K.

'

lole IlrUhP liAl .á.hi.lc (h/ \\etln,nmřili
\ lxhUll,ť LilnŇ(L, lln \l ln,dl d,{ni(llx, pn.

šKZvsE'i'i\ 5:]

Vs.lin ll8ujo\Jl

V L!h!].ť Éť{1

tnlto ZliP.s.nr o bod Pi.d Ljpo\
cgn Jťho \ťÝJ\! l]c cl)doP]funůl
ióho koen.i.nN lio b}1. o dost
ýlDatší,]\ lo \c (a[a l]ro]elilo Nr

l' ních tie.h

de\]..i.h

domi.íhii

dili di lNol(ů. ! Utnl lim
ú/.ťléholllrti \!ďnr ! ljé !ž
pi]i dokiz.l \ýsl.dck ]cn korigo
!í tb porr.e 5: ] /úsliliipil!| x]e

sl, \,Iě!1o B

z

jto

s.sttýa a bodl ŠKZvsetiu:
shnčik J

vliik

lí\od )' ], Pil.ik

x

Ko

0.5. NlolLiz, Bč]L!rck, Bo\ák

()§t!!bír$bdtt! Lrniv.Ajtr r]No

]],5:.1.5.

ii,n ].5:].5. N]§ ]]nro

\'lčno\ , KU
Lt Zlin 6 ]

Klomóiíž B JLnrdlo! ],5:,1.5.H!\

k]rč. PlUš,i,rk! ].5:.+.5.
2

Ms&mB

5,

Šlov§.tln

l:l po§

v poslcdnim kol..]cštč ,nuž.

]

odchú]e tlošlálková ! Iedě]i 25, břelna doí,a proti béčku
(n
F._Mí§tku.

Usetín nGodolal
sile Lipouce

* \ pre.lIx^lc,lnnn
J půdu i,us(da
=
ýřcílí!l!žil.

8

,1

7.§
8.

lésio B

Zlin

]0 tfuiim

9 0 1 500 27
622410?0
613 43,5 19
604 43,0 18
415 33.0 13
406 34,0 12
3 1,6 38,0 10
307 33,5 9
208 35,5 6
208 34,0 6

712n5u

! nedéliE {]Uhnr:ell.Ji. \\elnr
dolrr \ Huýopcčcnri po§ťdni
ulki]ni

\ť/onl.

(mh)

r

\

IÍ-

\

I

I

.1
:,'l

I

il][rt'í;]§

I

I

Dne 2, bŘzna o§bvil úctyb{xlných m

n

ne§tor }sétííslýth§chistů a č|en *icho,
TJ MEZ Vs€tíd Lrduťd víi,jk.
Šách] začdl llái ve svém todištiužjalto žák

vého druž§t!9

v Sokolu Hošlálková, kde byl pozdčji Ňkolik
let JtabilníD n áčem d]!žstva dosÉlých,Poloní
přestoupil do'l-J MEZ Vsetí! kdc haje až do
§oučasnostj, v prakické hře zí§kalT, v'I a b)l
\ ar\icl.nneln t\lnú ov Čs'l! v\elln: Šed,i
Šle|.,n Hr.u J \ lrcL, },teLc híi]o v ]erďh ] só'o
- ]973 dva ločnib, ],ligy koíe§pondenč.ího ša

chu. Jako do§pčli sc zlpojil i do práce lunkci
on,ířské a rczhodcolské, Jako předseda oddítu
šáchjsiú byl ! ietccn 1961 1975 v Hošlálko!é
J Pdl iJdU lel l \ nddrlu T] MEZ \.cl]n, Ýce
ncž ]0 le! /ólJ!aL fun],cl pi€dtd}
^lrť\nrhu
šehové]ro svazu vseliú a nětolik le1 bvl
tlké ve
výboru severomorav§kého kmje čsŤYŘadu
let ňdil a lozhodoval předevšírn šachovéluna
jc y b]esko!é hře .reště 2l , lcdM 201 8 na§loupj l
v 6. kole regionálDího přebofu 7a díLržsllo MEZ

É

a

§

vsctjn Droti sokolu tsvstňčk!
Edo. hodně zrlravi á pohody Li přeií vsetinštj
šachistéMEZD a sKZ Vseťn, Redak e lýden!

kU

Jalole.

se ke

gatu]útům pňpoj

&

uje. cj)

ť

I

l $botu 17. břtmá bJlŠKsDH slátmice u vohflni*
_E n'ku turn \iť ! npld š9f hU o }rale st!\ €njtt. souie' §.

21 20

poigdArclem \t(I. roč.
h rála ns 9 kol tf mpem
\€ zliu§tnilo 73 imhi<ru . c;\ke

n nul M p§rtii Klalitna obgAého lmáje
l tM, 1 lw,

r{publik!,a Poí§gsbk,, včehčl cM,
h]áčůrněio Piůn,črnéEi,o 2lls-bodi.

12

KM, kdJž prmích patlácl

.|:ia;:,,

\

,oulcl {fio\lli Jld /anupcl JňNa\nul.nl ,702-,t niaul Jfund
!el- Ffitií218l . velké irsiny) všichnj ó.5
uinístčoínhOílD Pnn: de§ítku !z!vřeli: lM Ca
stani§l§! Júíč€} í2057, M §niňhr)
laŤiru llitc ož1 (2129. PortugAisko),
vsetín§lého š.ach.. kteň odÝed]j

§i jako 8, Das:,zený do §bírk) ÚspČ

ý&

ó6 lel€ch.pňPsa]

dal_

šískvčlý yý§]ede}, tdrž §§ v tuna-

ii ,,ostr_úni lotly".l iiskdn ó,5 |od!
dostal až M bcdn. , na blon7.voť

!řitkB, hvel M]9dý (ló45) jsko

PHpok]ndanýn víózetri s€
většífavoril, nezináíx]ni

mlrcné hodn@ení.

§tiri

ke,€ účilo

Vladima Buíeš (2038), FM vil va]enra
(2l25. oba Velk9
(i846, Monehi.e) všichni ó bodú. (aj)

€

nej-

dí: stani§].! .]uříček (2057, V
Ládi§láv vflnčk (228]. Víbno p. P)

,,**;;"'

l:

.l ;]

)

,j

Faolrisré Zbro iorky [ronzouí,

llstí ,,hřamboroué"
9! tii dru2stta lnlad!(h iáků Zbro,io\l,] \setin á jťden lym
A sot"tn í.ti ."p."."nro\,l} \ala.\|,o ná is(h.ltam krqj\kdm

Dfuboru. vlelln§l,ť ačkn §c domu lrs.clU \ bronzotimi medailťmi.
t.ttatt skonaiti m€/i šťstnáCli dru/.trr a|trtí. Zrilalilo druž\llo

Áčko Zbrcjovb pod vedenín and s!,káčovÁ (2). Po celý tunaj
§enéň d k.p]tára Rddki Zndra, bojovdo družstvo ia če]e hacího
py se předstalilo v ScstaÝě
iúzníiek (u]uál 2 body zc

Palrjk silu ! čl)řiLŤ]il viÉ7ně. K lomu
sedĎi jedná remiza a d!ě profuy, BohU

!ňpíavili ýsctiDslé šacbis§

o

krjtéíiínskončj]i lěSně z! lsetin

d,!

hó místo a postL]P Da rni§lrovství
rePublilry.
Klpilán Ústi Davjd ]lčálek Da
slupoval s rimcm \e 91oženi ]a]iub

Kapitán béčliaZbrcjolky Jo
Kolaiík nřl k dispozici scdnričku hráčů,kteié bylo Řbá to
sef

Matůš (,1), Allonj! Rúdus (5,5).
Jm Píeií'er (5). Káro]ína Kovářo!á (4), Juliána Grycma,o!á (1)
. KŤyštof Gajdoš (],5), ústečli
rovnčžčlyňkrát ulkfu' 1ýmu vy
hrái. jedenkát reňj,ouji a dva
klát Prohrálj, Díky pomocným

či! na šesti šachovnicich. Romana
o6ága (3 body ze š.sti Paílií).Lu
kíšeobra (0/6). Jách},na šlčdrého (2/6), Mich.la Řeznjčka (l/ó),
Matyáše Blbicu (2/6). Beátu Or
ságovou (6,5/7) ! Štěpána Klimeie (3/5), Od /!čátku b),lo j asné. ž.

P;

to bUdc

Ja-

že] ta druhá přišla v §edmém kole
utkáni). Mdléi Kop€.ký (:1.5),
kub Zílrapa (5). Lubomir Hlouch a byla osudoý4 nebol §d odehíáh
s kanurÁ.ly,a niÁ}ě]i 7 ljsli ktčří
(6), Aníie Žád.apová (3) r

Lili-

I

ffi

\

iqrlo iýir \tlnú tč^ý

tumaj, Nakonec třfuáclé n1iýo ze
šeshácti účastníků
lotěšilo,
Kapilineň céčkaZbrojoÝk1 by]
Mřosla! Zljiček a jeho šesti.e na
stupovlla v §eÝavě Matyáš Zajiček (2), Melodčj Ckobák (3). Lu
kiš Kran1pola (1,5), Pavc] Ptáček
(ó). Eliška Zajičko!|i (3) ! Anía

§

ChrcbákoÝá (5), Toto dnlžstlo
hrálo ve]m] dobřc, Pohybovalo se

picvižnčna stolech uplosťcd silu

a nakoDcc skončilo v homi polov]ně konečné labulky. na osmém

V}nitajíci bylo i zédefri a
^ý
mo§féía , pod!ůných týmťl fa-

nynck a t'furouškůz řad rodičúši

chisdl Zbrojolk),

Búr1\l\lL-lll\lL,/llIr],,l|1\\.únql.\|LlllúnlS,klič|\,ó,AúljliťZi.ll1L|\)ló,L|ba]núHkkh,.hlkub
hJrotú |j, h ] ]L, L1 o P.l lk kP., hrl

Uslj, Kždý

.a Pak slouýu zkušenoslí2 pánij

t

^,

;HlIrťf;ffi

i

z účaýnikůsi teDto núnajpatňčně
uži] a krdý si něco odncst. z.jné

Text a foh

_,§

Jo*íKovařík

§

Sakola Úslí Jkončitiý KP nlddšíthžókůrd čIvtlón ]nxtě.

K.lúlíhdKoýíiřOýd, Jdn lŤíe]; Ahlonín Rdhdus

a

l1k|b Malúš.

Zle\l|Knšloí (jaJ.1o

š, -Ialiónd

C rrcnanoýó,

l!éřlto usetína
uyíoultlo rczeruě
Huslenek iluenstuí 2,Hoe§ď/0341,521
8 0 2

!'j§k!k} \r,!i§\é!u!čžo

ŠKZ\selín c - l-nžDá,l:4 ( ]uiičck
Dolcžel l1]. Glbrrš ],kuh1ll,']t .
HJadil Ii1.1<0]l.B.íoš.}i, Slrjlek

1:0.Žižki Č.ka\cc 0:l. \,lfuljnik

snr.h. l:0. Růžič\a, irPijk
KhŇk, sun\- !r:l":).

0]l,

T!b!!a!!!i!tó §oučžc]

1,val,iloriičí

47§

24

lol€ tráj.ke \nulérc Udn- 3,Úsli
19
613E,5
H Ša(hi5lť\ l. }lťzinil t PiŤdpo.|€dfum
4,!bl8y§řkeB 6 1 3 43,5 19
lali n€jlě§nqinm mnrntm nýúl n \htičn, rjs,u l,Li[U plA1,|p
do kr4jského přebonl. Ohmzit je nJ-ní múže už.jen Holešo!: Ze bry 5 shvlófi 5 0 5 385 15
4 44s 14
toúžvypadla po nmíle \€ \'izovicích Yal. B!,ýňct tl. I'liuu]ostíje Už 6,Hošiá*ďá B 4 2
1v7NE
4
2
4 400 14
rcgioní,ltrí soutčž, Jtjí posltdúí kolo přines|o PříIn! sotrboj o pnenslýí
8,BEhovayl 4 1 5 36,5 13
před
tímto šli- 9,zubií 325§,5
mezi ŠKZV§elín D a tlu§lenka]ni B. Oba .elky dčtil()
11
Aren na čet€ pořadí icn ,kórc, úspěšnč:išinak)neť btl \ setín, kteíý po 10.všdinc3l6ý,0]0
lýbit 3:2 získ|l pniýo poslupí do r€gioDÁlníIrc přcboru.
n,L!fui 2 3 5 ,l!,0 9
12 RájMhďiDe 1 ] 8 325 4

[Ýs]e4kr 4{tio!á!!!! so!!čž.i
ŠKZvseííl! l' - HusleDk} B

(Ml.d' - Nlúdrý li]l/:. Danč.i
nová Klím! 11:r!, Dloilik _ rll,bi_
ček l :0, KoF.ký , lvlčrká l :0. Ka
3:2

{rc

07
B 7
D5
4.Bnnlq 2
5.Va!.qdř]e E 1
1,šKZV§eln

2,Huslenl9
3,Val. By§iř]€

3
0
2
5
2

0
3
3
3
7
7

31,5

24
21

27,a

17

24,a

11

]7,5

5
5

Ťi děvčata ze 7,}rojotky

v§é.rn z du .hlapci z Hoš{:ílkaYó
repŤgz€ntoÝrli vAlášsk€ §dt} na břcznotém mistreÝství Če§lré
.!P!b:ilr"v n ád€žc. llrri]o §e rradičně v Koul.ó nad D€snou
9 ,t§€'ín§}á Amáli. ZádEpová 9 v katcqorň do destti l.t umíslila
na brunzovém §rupinku,

-

pŘs dvě §tě nei]cŇcb mládež deseť lc1 a irady se dokrala píosn pilty nejv),šší,se zis
nic].ýc} šachislů se lředstavilo sadil !a
6.5 b&Ir zísiah bronzovou
ý snióenním §rMj. vc kreíem kem
jctždý z nich odehrá] de!ě! někc m€jaili, Mi§ltf Di repub]jty do
slala Adala Janoušlikahodilovýclr Frtií, Rozdělcni deseť ]et §c
ŠKl,ině,
z
oddílu
ková
bylipodl€ pol &í á věk! dokař,
di\tk do šeshácli
v
ka€
8
orii
gorií do deséti, dva!á.ť, čIxirácti

:,,

*

,'!
]

@

Pl1laňsfull.ilku lill u niý^,ně
tlbliký áo orňi \et s.

^nólie
ZfulfuPoýá :e 7,bfui\§^
Vle lfu tent.}kfti t p řell ý4\,i l ll
I lare?orii ao d.seli leí

let so mislíolslýi rePlbliky zr-

!,riaš§§cb

a šertnáctj le!, Pótic€

]

&

|,

č!§tnila mqi dvaceli čtyinii kon,
kucn*.mi lseti.§ká Nelá otá
výpÉ\,y.
s
úž
ktj§té
c,i
h,r-loÝi, (x!áž!ou híou se silněj
po 'inské
celóij, dobu prrcovd3 ! pod
v funá,
i:ůřl Jcsa]ríkůlrojice lrcniŇ rd šiBi §oupeŘa*i do9á].}
ji Fdesáii!Ťocélhílrozisku á §e
vcdoDlln Me{!a Beila,
konďné t3,
De\,ílilctá Analle Zádulová 45 bodu ob§adjlr

šrchistí §c akce z,ičastnila v r&r-

sc po toňSkén úspč.h§, kdy

§e

milt§Ťí repdbliky v !átcgorii do o§ni tet. Ňdst|}vib ,nezi
tiiilřiei šxchntkami Ýe !čkr do
stata

d doýihld a?ěl sl1,!k:ho
li va:hu, s kon čila ! řeíí.

l

Foft)

Rad.k zádr.p3

misto, Zde §e mistrynj r.publi,
k} silla Kďin NěmcoÝá ? oddíl!
o,7, ftáha.

V k.iogoňi

.hlapců usedl k paniim Ďezi č!y,
á,]dvaced non]nova.ýňt šehjsty
5ošt]ilkovský ondřci Vrai, se 7i§kem,1-5 bodu obsadi] celkové 15,

JalOffi

šeýn]áclilelý.)h

,]

misto, Misfum repub]ik} ! !é1o
kalegorji Se su] Mallin Buločkin
z cddíh ŠKpolabiDy,

K.omé í]i§i.ovs[ý.h kalegoní
byly v Mbld.e i dq otcvřené lurnaie. V tmaji s názven NáJodní
opc. se nczi Šcdesáli oslri Ša,
chist!3n] !ře,dstavi]a Adéla BieI
ská ,e Zbrojovky Vselítr a liskeln
6,5 bodu se ulrísn}a na §k!řlém

bronzov

čtvrlem míýčV tumdi s názlcm
.,!'lDt] open ?r§áIl do boJe ú]ezi
čt}Ťialři.eti šachist_v Kďe] vrá]
2 llošťítknvé,doííh] 5,5 bodu
.,. snonči] nu hodnohóm
Jo§ef

repu

na
lI

l

G

!

§.hdvíc}t dnžšbÝrtn!jmů. Fi l hota Ý ořm flolni

kovařik
]&§!g--_dl.J_

!taj§k$9

_

-př-c,!!

lui ŠKzv§cťn R - sl |,lěsto
D 2,5|55 (stlnčíkR. s.allřík
]:0, Ko\r§řik }l] s9ufčik 'ri|i.
6abíVš ]. Šmíds1. }l, Bierski
_ \rini.v' 0:], ZáVodiiý Vlvra
y.iyž, H.adil - Kíča0:l, Budík

oniclfu 0:]. M.]Éinák R.!cbi,
Tabú]kaklai§lrho p!cbq!:

3

íonéiižc

5,Z in B
6.

9,

sl, t4ěs10

0

Šxzvsetín B

802
50 5
424
.l 2 4
A24
415
316
316
21i
]36

w§t,e!!ky__!9do!á!!&o,p§
borui Zaý,ví , l|EZ Y§érín
5,5:2§ lBĎh§k , 1rájck,yl:ň,
Vič{n , s§gíne}

Š|lák ]:0. Kol,íček,
':y,.P.řik 0:l.
Ron1llnet - !'ilák y,]ll. \a Fei{

Tkad].c l:o. l'la§na , 'líálríček
Šňstúýl:0),
]:0. J,

!ei\

],

525

30

51,5

24

390

16

2,

Ťabúltnreqio!!ál!|[!!i9!!ru:
2
UsliB
2 3€.5
Byslii(.

15
43,0

14

395

395

13

37,5

10

360
265

]0

350

6

sadilek -

9 Val, Mež]iiii B

1] MEzvseiin

70
6T
513
432
405
40 6
32 t
3] 5
216
1]7

11,5
,l2

0

385
355
365
335

300

2la

21
19

]6
]6
]5
12

12

]]

]0,

HošťáIItúuásebrala
silnému
Fúdltu bod
\
_
=

pi..lpo\lellnim l,,le Pnni Ii!\ .Jťhi.lť IlU.úllk.{.| \ ll,

ná_

(in, pru.lřHli ft,mil^.li \ rťlt 11,,U Flr\rnlLtr á nrži U, nlřni

tní rj;,§lc!Lk! l_.konúi
]]nŇ Tij!.c ].5:1.5. o]]r!a
!e §oureieir Cn'!!o\ ].5j.1.5. Kírnéřiž.l]h]J

HOši]ÁLKOYÁ _ Ii_Nrístek

44

It

()st
\0

Ho§nlkov.i $,edla
oblovskoU bil\! Podle o!;b i.h \! 5:.]. Č, lišjD ostŘ!.6.5:],5.
kochcicntn j.d!otli!ý.h hrdčn 9e Ry.hi.\ i K sr \lč!lo ó:]

, l, :

'_

-,",:,"""

pl\l, ll. J , o.,l:,l
,. f|

,

1,1,L

llf(,

Tlbulká:
,cTó:^ 8 . ,
,. .],|dd-O1JDo2.
\

l]U

)Ť@

b

)5

2l

d_o

_,

4,J.Mlte^86-2Al\a
diloj.n z čásli. Ze šacholii. l .1 5,§ ]\,lěďo 5 1 4 425 16
urv.]idonrácívýhn] dik),Rolb.lí 6,]<Qňéiiž5 1 4 42.5 16
koli r lii rcmizt slcilr]i poč.l Ic ?,1{ošlállová 3 3 4 40,0 12
1,1 ,\l"l
llj\..ll
n.,l".,\ n.' 80"ž,'
^
?"1
-' 'o,LB,o 2'??
'-)0,0
:
,
,,
,
,,, '',"..
, ,l. ,l l ,ll h,
oo.,"
_ - ,1,5 (
li.l]otili Vr's]ťdťk.1:.1
]2 Gryqóý 1 ] 8 3o,5
slst k a txxl) HGák(M: Rouhl v ncdčli ]5, dubni odehíJ
,1

]it 1, Nloniz, P.ýxwski. P.lr. Kfulík. je ll()iii]koli 1.|ihLlv(1 PonŇni
(,nĎ)
Bq|rruiil ! N'1.Ičaúck 0.5. KIjče 0, ltkání sczony

Tnr

I
]

H ]"d:l""J

z

Zbfo jo tk

§€

hj* zlín§kého k

s.,

z,rčgstnilo r€

ós$ kŤqi.

4j€ v rapidir. utá|o §c §edm l(ol v
tenpu 2líát t5 minu! plus 5 tleřin za kar-dí tah t k ša.h{}vnicírn tl§cdlo
c.lken 12ó hráčů ve !čku do čtmácti l€t, JálQb Matůšá A.t nín Randu§
z |]sť a t kó Ňnáiie zádrlpo!á z!

|ek, klčťilniái cctk

Pl/, i|i1l\ hlli,IiLhn(h.\\ihlllhll1jnhldnoíl^tl]l)Ldl?xllii1.lýdnó(íi
-. / . ., -; , ,, 1 , 1,,,,,
\". n.]
l!114ť

i,]ú lúlík^.\ l0L!

I

n

ó.5 bod!, sřibmou

ukiš Obt

zvítězi]a
j3ko

UfihffilW
ú. \

mí§iěni
I{01ď
bod}]

a

23.

n,o,U ]J.

Českércpublikl

s

I!m!l !c hrrl nJ 9 ko] tť
]\ li miNt !i Pfuliia \td.
lo\!l] ! nčnr i ] lrchi(c naie
]

.1 5 l)enj\ Vi]
ýnr lRusko) a I'lilrn Pcl]á! (§h
\ičn' oba 6 bodi], 6. Joscl Hol
br lB.U jo!-B],] ) i 5. ]
ll
\1i rn .l!nčck (SL!\iairr) Vl!

Dq!!í Dořadí:

př.dsbli]o 36 šachislú. , njcbž
bod] ncjúsPčšnčjší

lse 6

ohelu Jan Nlúd,! 2 HUs
l!nck ! \\el'Dšti §únj§lJl Juň
č.k. hi! Bfutošťk.v soulčžin. dnDil Hlabovski
ho

IlnLcch donlinolrli nej_

lrnij.ij
\iš. n.\.zc!íhlalči, ilo nr.znrá
íiljri j ]jl Nli]Jr l]]bl]J (2257
v]i!o!] a Zdeněk H.iba (]172.
Prrhr) obo zisi.,n E bodn, 'Iic
li lj](lo /iskJ !PlčhliVýrn !}a
ko].nr st.n1!lr! ]uřičck (2057.
\ \elnj). kd!' docjLil 7 bodů.

l-ud!ik Pro.hiyk] lslr!i
ain) r
Goll iL]lrNJi,r.]
]edLx].

\ši.hii^l.x.ndr
5 bodú.

NJ ll J l8 jnlě \ll)rč]
lj ]!dn Drnoš.k (ll]5 \si]ti|])
a Jei ltlrldry i]ó7(] Húneil})
(ni)
.ba/iskeň,l bodú

kterého ý, zúčlstnilo72 šachistů z Čcskó řepuĎIik},, sloven_
ska a UkřqiiňI Hráči ttli mzděleni podlc rýk,nDo§ťi do

V

Uselín si demiéru uyonumal

ŠhZ\.el,n
- l),uhá lila, (ttot\ch dfll/.le, iP U kUnť€. HrJai
.
l,nh:ílťllá.nlali itu.tolcic í ,!b\ dili kolr(itr,
= ^,,."i.".

ó§!r§

],

Nloúz ll,j. Zádla

|u0.

LoUč.Di se sezonou ji' nenroh o§látní \ýsle{lkY: Prušánkt
U!i!.r!ilá Bno 5:3. Jurdjov Li
lo ni. z.isldního fulhodnoUt, ll!!
lop.če Pň]el! !r Yrh(![o § jillo |jolec ]:5. Zlin - k"nněii' B 4,,r
Klinn N'ls Brno B ].a:,1,5, st
t(trl sestuPu. Vsetirl si y přiPadě !i
(mh)
tčzýli moh] v labu].e už jen ]clr \ éStoB Vlano! ]:1.

,wm,l ll d,,,\, F, tn.7 n

, vh,Ul]ll .] ',,, ,,.l,,,i,,ln
Hostó navjc Éie]j osldbeni. . l.k

by1o u&nní od z!čútkuie.oli,zkou
rozdílu ť. skó.e. vilaši nlkonec
slavili VýhíU v šcýj l oýni pd,
tjich. Jcdúul remiz! zlznUnena]
naprlní desc. MolúZ !polážku n!

seslaYA a bodx ŠKZ Y§cťu: vi
tík, Bosak, PJrák. st.Ňik. Z!ár

.D9 0

VrB,aB

5 KO,nóiiiB
ó §l

8

6 2

MsloB 5 ]

g,zn
4 ]
]oi(!in 3 0
1z,Ue,Bmo 2 0

) t0
l
2 5lo ,
4g,o 23
49,5 21
47,3 20
3
5 40,0 ]6

4l0
6
8
g

38]]

37,0
37,0

J,x.f

klíma se u plané dělil
,iitl{,iffi .l#l.ť1*: o btonz

(Bn]Du,
B!1,]. BŇnis]a\ Plilk. (N.!a

ŠKZ\s!]'tÍN_ HusloDečc iloli ! smjleli

Ra,

G.Jld

priměrem pnní d.sítkJ l9l4 LIo b(ťů,

NDr

l1,1

l

t7

l,řelná u\Dořádal odiln Homi I lnlá U I-uhačo\ i(
A], r,,clth \t lil,,,n,lilrho l lTniť \ Hpid \rlhll \ mťzin n,dfu
úči§lí,K soulěži §e dostáÝjlo 26 hráčůz Ruska. Ukrainly
Y

j&

]3
]3
6
0

hlavDí skuliDě ýaíova

lo 32 háčn a V té vedlejši, kde
fuál j ZástuPcc našcho regio
nu M.í]n K]ima (na §nímh)
Karolink!. Palr.10 šachis

Z

tú § průňěrerr pívníchdeseti

1Ťáčů1_591E1o, soutčžse hrá
la na 7 kol teinpem 2x 60 mi_

nut + 30 sekund za provede
ný úh, Prýen§tli !e §klPině B
ziskai ondřci Popovský (Bu
štěhrad), který docjlil 6 bodů,
Druhé Disto Ýybojoval Rudolf

Novák (se,nnovo ťI§í) 7i§_

ken 5,5 bodu, latin Ktín.
odelrá] ce]ý tuťna] bez prohry,
když 3x vyh á1 a ,lX rcDrizova],
Tento výs]edek jej Zfadil na
dělbu 3, míslr, kde sc ,,t]ačilo"
šesl bráčů se ,tčjným bodo-

na), Karel Glacner (Bmo). Pa

vel BUk (Buštčfuad).Mďek

Nla]lninek (Tábor), Jakub si
moD šnnůnck (Praha) a Mfu_
tin Klíma (Kdoli.ka). yšiotni
5 bodů, PNni dcsítku Uzayřeli
Petr Cágáš (Bmo) ! Pay.l voj
tck (Jund.ov) obi 4.5 bodir.
lext

a tbto

Antonfu Juříč€k

:.'r§&&
,..],

di] 3. - 8. Rddo,

nyrMokD,k

!t;_l:;r
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I

axj

šachisté
usetína
a
ktalouali
u Lužné
lUn. hlli t

E s!(hi\li sokólJ
!! u.l. nrinrtu rt[honoanrho

\0botu ]I. l,ielná poiáda|.|i
KonťčíéDqřalí! L -2,sranjsli1
lumJj.. lc klťrqnu 5ť dúťlaliiU Juiíčckl?042,vsclin) a F'i Lip Vr,
,l2 hráčůz 1l oddílůZlíNkóho kqje. soutěž se híálá na 9 kol
tůš(176.+, úýi) ob! 7,5 bodu. 3
tempen 2x l] minut + 3 ýkundy za prolcdcn}'tab. Tllmaj měl ná
5, Jfuos]a! Zálodný (1727), Jan
n8ionáIní polněry §lušnou úťoÝcň, když slartovali 3 KM a ř.da Bosák í2]]l). Pen, Žižkr (i6]0.
brnčůI. a . YT § pťulěmýln Illo pri]lí dc§íťky 1877 bodů.
ýši.hii Vseln'!š].hni 6.5, 6, 7
Zgarha (l929). Lukíš TI
Radek
(66let)
a
z
DaýuPU
Turnd bll koiliont.cí útovnčsla! Juříček
čálck (1735. oba Í]slí)oba 6. tJ
hríčů!čko\ého.o7pětí vícc !cž jíci nejňlidšíkatcgoli. ta]cnlo
-,,,c,,ac|Uob! i|.,.|,.|cŠK/ \"n) liIr\l"llli,'l , ,'.l
l2, Pch slrileli (t97l). Iý!n Ba,
(1710, oba vs.Lin). Ro§li
tošek
vyznělo
Pom@Dé
hodDoccní
lépe
Po
9
ko]ech
Vsclílr a soio]al']slí,
scoPr!ťn§L!í poděli]i dlahráči -

pro Juříčka, ktcrý n!!ic rb9olvo
Záýupce len]orů vsclínský stan]- va]ce]ý lumrj be, prohry-.

sldv slrelana l]75E, Luž.á). ,liň

Časl!lik (l?68. Brumol l]ll)

llstí

a Mnosh! Baři.ka (]6ó.1, vizo
!]ce) všichni 5.5, 13. lE, Kdel

Húíta(1752. B),ýřička). Radck

Vochúa (l3]2, Brumoy

]o

By],).
N,íúdrý(1705), Petr lvlieres

(] 7.16.

obaHusleíky). Malě] Ko

vrř (lJSií] a Jošef Fillik (l7E].

Fl l-holr) !ši.hni 5 bodů, Bez
chybDou olglljzacj tuma]e § řa
do! včcných ceD Zljišloýal. rolhodo\t] a llké si i Zahá] §laro!(ll
(ci)
obce Mn,ck

PaPšik,

i
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*§ §a
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turnaj v L
ovlád li J u říčeks Ma tůšem
]
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! pořadátelů

Bystřiěka uyíOulila stí Rostup
l:! \ D.^h,d |n| k1,1ť krri.lého |,i.hóru..ťh, lťh dnl).lť\ \Jl.
El.,',,.l," ,.t.,t, a".tr p",ri r" Lhulť i ol,.úílilúlonťcnou

]abllká Egionálního ořeboru|

]

7
Vsttin " val r,IeziříčíB 2,5:5,5 3 Hú§bnry 5
(saeán.k Tonrčík 0:]. Šulák 5 lbi,B}§likb c 5
Maíti]iál |i:%, Pďák Horný
6 zašo{j 4
Fnók Křižák %:1/, 'lx,tllc. 'r:|l,
G l 7 Yal,fu]alio 4
ir.riičiB 4
b:'r, ordruch H]adký 0:]. 'lráÝ_
níčckNovák [:/2, Š
čer 9 Ká,olnka 4
]0 \]b].Mez]iólc 2
ný 0:1)
]l V§elin l

ŠKZvs.íínR uzavilt

čívrtouPřičku, J(jí ri\d jc dřuh]'.

\IEZ

sczonu na
dcýátó pozi.i. \t liniši řegioDálního př.boru přišlo dosud tťdoud
ÍlsííB o po§lup. Prohr|iilo t(,tižsltuslenl€mi ajeho áváhání\lužila
Bl §třička, lit Udo|nla (éčlroYal. Bydřic., ukořistila tihll i postup do

vÝsledk! krajského D.řebor!!
tsoršice A - ŠKZv§eó, R 1:,l
l\hlčik sr,niil l1) llalrinek
KovxĎl li][. Náplava Gabryš
1 0, I Piiair sDi]ck 0:], v.trl
_ Bosák [:[. D, PlelŤeí Závod
nýlb:!i, šcbcla Zlj'čck 0:l, To

0

1

c
5.ain B

8
6

0

6

0
2

§
5

7 §l

]

3

30
24

3
4

46,0

19

5

43,5

1d

49.5

17

]7
3
2

9,šl(zvs.]in

2

3
1

45,0

5
6
7
6

]4
11

10

2

ualmez postupuie, lužná
,iifl{i,"§jiťjiilť#j+Jťf*#iťť[,^:nam
opak sBtupoýé dtě pozice do ř€gionáIíího př€boru
Lužnéa RajDochoťc.
7,ubří .

(Kubin

ve]čov

Koský clbryš 0:1. JoseťKnp!
'r:'/,,
Y!ňk 0:], Jďosllv Knpa

_

Závod

HEdil0:l, svák
Mladý'/,:b, Raždíkhjiček 0:].

ný y,:y], tsurdjk

Pascka

ob§adili hráči

Mlrllnákl/1:'/r,

(ính)

1,

2

0

3, údi

6
4

s]avůin

5,

6,

šlc

í
8,

1,

z

Lužná

2

c
3
2
2

27

480
495

24

45,0

19

5

14

5 42,5
6 43,0

13

39J

13

6 37J

11

6
2

22
18

0

4

0 zubíí

52,0

6

42l

8

37,0

9

o 3
1 1
] 4
2 4
15
15
0 6
] 7
] 8

43,0

2

42,5

21

485

19

46,0

]6
]6

39.0

€,5
42,5

13

39,0

13

35J

12

3]0
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tatou Tte Isl ibru
na tlĚR u dámě
l

dámě do§ál

},1i\L.o!sl!i Č$ka le|Uh i(!
nrobčhlo l] k\ětfu ! P1.7., zii
riiau z.. Zš rabtúnr, ,1u.1,1u
l kitĚorji jj]]]dši.h ž.iIúr !r

l

kon.. !. IúútlovllL' do

ll|i

o \,ílĎzst\l v n]m.ji Toho !i.e
!ÁoD.c |e.lošihl. i !e ] új\l.|r
|]c nroh] býl spoloj.D ,Já bych
]e

šKZ vsetín C

]uřičok

2ú$iB

8. Val,

_

2:6

Bt§iilrka 7 1 2

chtěl tímto moc poděkoÝat P.tru ZvJrdo )Ii, ktefý sc Nla-

toušoli v lÉninku čcsl(édíny
dlonhodobě Ýěsqie," vzkizal

proýředni.lvil1,Ialoýcc latinek
Maloušo Pave]

Trcii1,
Fob

PaÝ€l

(ik)

Telil

-}-xi1

;**J J-3

!9
E

sx(lt,,1,1,ni

Adúl Krůrck ze ZbmjovkYvsétin

a

v

Jáklb NIátůš z Í]§tí. Ro?nodlo

Miill,ni valašsia se

ttprczcntáčních proslorách

hi§toriclých ;Vlaštdjsck sc sc
š]o célkem 96,nladých šachi§tů
Z vllašska a ncchybčlo mi nč
kolik hráčúz blizkých regionú.
Tradičně se hril rapid šicb na
sedm ko1 v tempu 2ká 12 i

sulN JU

liánaGlyc]nanová (v sczoiě Zis
kala ! hodnoceni ce]keú 50lour
bodů), Na drubém míýě skon
či]a jeji

kolcsyŇ, Ústí K&!li

na Ko\ďová (,18).lřeti Jan on_

dNšck z Rožlova (45) Pohá,
Zá č!!rtémiýo licbíral Michs1
řtrá]o se o .en} V záýěrečnéin Rezníčekze Zbrqo\k} (.]4), 2a
lumlji a lrkó sc vyhodn@ovali pálé Diýo vá.lav Bč]LDek zc
nei lepši šachjslé , ndeho okesu ZnšoVé (:]8)]7]šeslé húlo Ště
Za cclou upiynuio! sezonu,
pín Hrbáček z Fr Lhol),(]]7),
nu! Plus 4 !1cřiny za každý ta]r.

v

:,

i

.,,,, ,|,:
sc ulka
hráčů. mezi imi nké ti
úPlní nováčci, Zlatou mcdaili si
Mvell Nía!ěi Poniž]jl Z ŠKZlin.

lo k š!.hoýnicím tenlokúl 2] ]o 30

děti. pío o§n l njch 10 btl Prv
ni tinraj ý životě, Zvilě7il PaÝe]
Petroýicki 7e ZŠsalvlilor vd, zvítězil vc všech pdtiich a zhk.!
Mcziiiči. kte{ zílkil ó,5 bodu, 7 bodú stŤibmou mcdaiii ziskai
Na druhém Diýč skolťil LUkáš P.\t] Pláče(
Zbňiovkl ktc
tnlup. 7 sK Bíunov_Btl, sc rý doslin] !a ó bodů, bronzolou
6 bodt ticti Ja! ondrušek 7e nedaili si Za 5 bodů vybojoyal
svČ Rožiov,jenž Lrká] 5 bodil, Dalid Hrbiček Z Fr Lhoty. ]lczi
Zllto me2i díVkrJnj 7nkdl divkeni b,da zlato Emilie Kolr

k

i

AnnJ ChrcblkoYá z. Zblojovkv
vsetín, stóbro J liáná cr}cnra
no!á z Uslj

a

broM lliška Křen

]l ir.histú.pňtoň sed 1
d. té1() cl]lni skupin} .o
!ou. bodú), dnrhý skoDčit Dalid ňinovalo tiloln \éke,n. ale kvd
hrde z! \'al Bystřici {zisla] 45 nich

o úom v sotnfu 14. dubm na r§etíNkýcb Nlešta]iskáó. kdt
pn:,běhl ,áÝěí€číý čNrtj tuíLli letošni l, \AslO'tbu nrládež€,
s€

&'r|'R,

]vlisn,valašska pro lulo s.7o !
sc JneDu.jc Michd| Kmld] jenž suvjb

mhln \áln;ka om ,e,onu :orzl,:ott * ,r,ti
r l \n, \,lichá] húnlsr / \ál, Ll),lrj(.

c.1"*.,,i

,luu;*

J

l

(

lová z ayýřičkl stifuro Beíia
orsá8ová 7e Zbrojolky a bronz
jcji oddilová kole8rně E]iška

Z!]ičko\í,

Hrb.iček (,].+) a třeti To,Jráš Chío
nrik (39), oba jsou Z 1.1r, Lho§,, Po
hár ža cel|o!é

čllnémísto si

od

se

i]tnnni výkon!.

l

ludiž po{DcIn

!e !ěko\Ých krt.3o.]í.h, Phlýi]
počlcm 7 bodů /\iló/i] .lakUb Zr

veZl do Rožnova vojtěch ondn, holček Z Pov PodhŇdia. slříbn]ý
šek (36). t)fté misto si vybojovl] AntoniiR dUs/ t'sli JbQrlr
Jahb Šaliú]kzc Zbrojovk) e šeslč !í Ml.t]n l)lonik z. ZbFjo\ky
jeno odditoÝý kole8a Pave] Ptáček u] áli 5 bLťůZlrto dilai !i od
(34). Nejlepši Ďezi dč!čaltby]d Ve?la Ne]a ()ltíhinoÝ] z. Zblo
Beáta orsáeová (3í]) Zť sleiného

v

kategoťi do ]3 ]el se ulkulo
:2 šachjstú. rnezi Ňmiž byl nej
lepší Adanr Kocúrck §e 6 body.
na druhém nlnlé skonč]] Lubornir Hlouch, kte{ nhlá] 5,5 bodu
a lřeti byl Tonráš

H!úik §

5 body,

celá tlojic. lcPlezentlje Zbrejov
kU VsetiD, Zlalo nreli dívkami zjs
kala K lárd Pšen]co\á ze Zašola,

_vcj]ctši 2 dívcl byla

! tomto ručnik! Kllira Pšenico!í

\{ttlenr valašsk. ! n.i!}iši
kíegolii i. Jdiub ],htúi lr§kal
5.1 tdť lrod)) z Úslj. druhé ňís
lt] lybojoul,rho odlljbvi kole
3! AntoDí]r RoítLr\ 1.1l]. tielí i.
Nlfulii D\oiik l.ró) /c 7bt]iov
ky, Pohfu Za čtlnl r!isl.} si od
lcsl Nlt]ta]] Kl^Jř (.1.1) Z [isti, z0
pité Diýo a]rhnť] Kanr.\ 1.1() zc
Zblojovlť a /r ic\lé \.1. otáhr
lová (39) Zc \1e]téh. irdrovóho
Text á futá Joseť

trlisrrcn v.rt.r(lrn.,,lllrij iv
]i leL §e dal
Kocúrek 17i§_
kal 52 lour body).
^damn! slňbmý sfu"

pinek ýystoo|al

Jiklb

Ko!aří\

Zíďapa

(50). oba své šacholó lnÉDítlz
Yijcjí ýc ZbroJovcc Třctj ceIkově

skončil Palel KLceŘ (.14) z !hl,
Meziříčí.PoĎáry za čtvíé.páló a
šcsté miýo sj rozcbmli daiši boF
.i Ze Zbrojolky Ridek Jurča (]9).

Lubooír Hlon.h (]9) a Roma!
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Ý1lll,úíslají celkoyě šeýý Pdýťl Pú|:(k, lř.lí Jbrlllš (:híl,ník, h^ udtllírkd

^

Me..i šlK,llisry

Michul Kamlúr ýříbňý Dayí.l Hťbdčak a cl]Lk

ýř

slnIAli\D l!nakx /o \!ťú|tnnj Iati
.alr§al 16 l2 200ll a v Dc.]bližšnn lislcd
oLisknoui.reho úlohU, Ntiš dik tcdy posilán€

ó

l

1g

6
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Alé.

a€

eh

už po de§áté do vsetijra

K14.sh3.]i2.]d7.P.-r.
KoDlrolni Dotacc Kgl,Dd5.sh8,J€l,Pc4,B
c2,g2.g3.só (6+9] J.ije zvyke pMa Juř]čka. ú]ohajc (c+]. tj jeji
kor.ktDost b}li prověiena sFciálninr progrunem n. Poaitaij . ]c po
tecnnické stráncc

lrezctrybná,

, rcd -

l(0uzl0 šachOUéh0
ilaaglamu
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Řidi: vlldisl.v BUŇ'KA. mez,
rozb,FIDI]
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ab.dgloh
věno!áno vlad, Buňkovi

§tani§!ay

JuříčeLvs.tín
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31. LEDNA

2ola

WWW.OBZORYKUTNOHORSKA,CZ

skančiLll k,hlo bčn&u kl6lft)ýlf',í valdš,,fu aš,\léfu
v ťtilní
mírlě Nelu ollihaLdi, páLý bll Gdbíiel Kalfu' .iruhi lníO]úl R
s1,0 čil Manin b-ořnk d čtýný
valašskd ý síll Jakkb Mdíůš,lř.íí

u Huslenkách byl
neilepšíJuříěGlí
l

H Šá.hi.lé\ololu ll,Fl.nr\ llhnjn\Jli \ \e/únť2lll''l8l rťcilF
nlilnim přlhnru druž.let pěLna ]. m\lll, \a /{lér Prjl11\kon_
č.nóho
mčníkuusPořtídafi l5, dubna íumaj l blcsko!í bře, klereho
se

kluboýých á hostujícíCh hráči.

zúčastnilo l

1

Hrá]o se

lncDr

§y§t

,iždý s k.ž

dý,n'' dvouko]ově. t,n,.
kazdý
z úča§tnikůsťhrjI 20 Pdtij
'É tcm
tť.n 2r 5 Drilut Po téměř Člyřho,

diloÝůn souj]čřénj zvjtězj]

1ayorj

zo\.úý SLNistav JUňček. ktŤý do_
ci]il l8.5 bqlu pied dvojici AltoniD

l..l

,;

Maňák

a Pelr Miercs oba ziskcm ] 5
bodů, Na dáIšich tniýech skonči]i:
:1, Pčtr ž,ižk!14. 5. Jú I,lúittý l0.5,
6, llm Banošek 9. 7. P.!e] Hrbá
ček 8, E, Roýidav Luňii}6,9,A]o]s
Koiiařjk 5.5. ]0. vác]av cnÉ§leckÝ
5 á l l , Jo§ei \1črta 3,5 bod!. (aj)
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ýnLi íutnaie.7a.l í ř.r!a 1€ýn ,Iú Mú.llý AlDis Koňdříb Jos4 Měrka, Iýún Baiošek Pdý.l
Ňníký ?al,el Holec a Paýet Hťblíč.llPředhí |ada.lel:4 Slanilaf Juííček,1+n1 Žižtd, Rortirll1ý
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Stanislav Juříčekbronzoqý
na stříbrnésternberské věži
rr,

!

i., !r.zi n,nlž btli i ] lrNl i 15
KNl \ |ju|rčrťnr ln|ich ]0 hli
čú]05,1ELo. TúJnlis. hla]l ir 9
ko] t(rnPon

i

r lhflorích uatech

zísftpd ŠKZ vs.tín Stanisl.! Juříček i ?aý.l NlIa.tý §e
(uínlie Ý řdpid š,chu o stříbrnou štembcrsliou
"účaslnili
yřž.kttrýusPoíidal vsobotu2l,dubnamíslniša(holíklub.
Dva

soUlěž bll] k\J]j(rré óbi!7c
nr, }id),ž při]ďo 5() hláčú7 ()lo
,nouťkaho, NluN \konťZskaho,
;/]irr\kahl) J slřťd.a.\kého hd,

tii

l(laióa a Juříče[zářili

]r

l_r

m]|Ur

|r |.l

\sclínšliblrii v tčto q,liži

d.l,j.u nrnn! \ rLDd
ji zYilčzila d!oji.c hLličii llNl vil
1ror!ldi]]

enr. l]l25] 7 v!]ki.h l_osin
, Roman Zli\n ia 12]9.1l l Pro
{ěn]li ohl /nkeh i bodů, s ri
nr;i]lni /nítoU 0,5 bot]u ze lrilrri
\1,

\e íln€(h 2ó. dubDa. l, k\.lna §e U.kutPanil l7. ruCfuI Ulť.
E lřtnaho
přchoru KarloláhlÉho [Ejť \ katcgorii murrj,
-žcn, juniorů a dofixten(ů. Pořadú.lcm byl Šácholý klub Knrto-

slenislr\ Juiia.k l]05l, vsťlirrr r
Pevcl ll.ubci l]1.11l. I-|nikí il
lšn,hni Ý] 6.5 bod\, Drhí |ořJdi:
ó l0. milLoP clsllIn]1.]009,
l-i1o\ell. Toi].iš Pokoůj! L] l_i].

l-eiikloln]. Tomii
(:

\T !-ar}', k!ťi'éntu* podáňlo na

niil)!) !ši.lrni 6 l\odú, l1.

l: Ro,nin solil (]99]. l-ú
iLdírl l]ii sl.]hlil (l!l]ó Ko

pd,edcnj lú], V.tltlský

Kloirčřiž). Vl,ijnrn Adinn,k

li]clýn Jakubem Krcjčoo
7t soltola l lošáiolll (t.l,
nasaz.ný háč) a Ýsetín§kýfi \cnbrcE sl.njsli

lii). |\J Vhdnr]ř Kx]lik í2]l].

i jiří Ni\li
li] r]0]l, Lilrii|l, 1,n.h|j i i
(]']9]. PnÁléiň r

]i

I\ětnJ .ť Huštll|,ota kUnJl dalii fuinil
linlářf \ r8!i,l in.hu, Dó lllnlni \o|,oln\n\
hničť, a hrářek. .bl sc ulkíti nejcD o trůn vítčze

1.1.

Jana

se §jťlo přes 80
tumajc. al. i o pos(y krai§kjch přebornikú.

pňdalet na

tall] ktošníročnik znoýu ukiza]
sih] tun.je. kdý se na slxr1 Po_

ýaliia h.cd !ělice t!áčůmajjcí.h

pied j,nénetn litulIM i dllš' čtve
řice FM. klc' á rnčla i ncznrfuod
ní zastoupeni v podobě slove!§(é_
ho Kúoll ]Vnnj7. lcšrě 26 n,c.
zený hlrič mělelopřes 2000l Po 9
ko]ech se nlkolcc cc]Lo!ý!r vitě
zcm stal IMLadislav stíatilZ Ve].
hých t-osii §e ziskcD 7,5 bodu
DNnÝ INI Paye] Zpěvák žislal 7
bodů, st.jný počet nrěl i třcti IM
Jan sosDa, lvšJk s horšim ]Úmoc_

ný,n hodnocenjn. Velkaho

L]spč

chu dosá]r] mladý oidřej vraj
z oddi]u Šachyrroštálko!á, ktcrý
získal 6 bodů. a tín se ý!] picbor

njkcrn ZlíDskóho kraie v ,apid šachu ! karegoriich junjorů a dorcs
tenců, Pěkný výkon podala laté
dvojjce h.ačůZo vsctiDa, . to Do
núr]k Pfuák a Radek Zidrapa do_

!]Dárá lrošťalkovskýn OMřcjem
K.níkeň všj.hni ,ickxli 6 bódn
Umí§lění híáčiiz našcho okre"
su: ]1, Donriiik Pfák l2 íta,
dck Zádr.Pa (oba Zbr, vsetín).
13, oDdře.]

vraj,

].1,

ondicj

Ka.

lik všich!] 6 bodů,25, Karelvíij.
26, Jakub

ťjcjč!lvšicnli Hošlil

ková),28 Jai Bo!ák (Zb. Vsetín).
30, Jlroslav PJgáč. ]l, Joscl slí
žek, 33, Zbyiěk Pyš (všichiiVn].

Byýiicc), 35, ltcftcris Vla.ho
pulos (Kaíoliikr). 37 Pelr Růč_

!

koni,

0ndřei utai iuniotským
l
H \
tlré]o s§ tcrnpcm 2x 13 minut

šach by]

,
}

ýem JLfičkcn (I3, n.sr
/iný hráč), oba ú]v.d

reprezentoval vsetínský šach

na panii + 2 sek!nd],

Lra,iint.

hráči _ lalentoýdrým dlacc

Juříčekve varech dobře

Nněli

l

n! Přlbon zdto|pen d!ě,na

Juříěe[ a illadí n,:rl"],i";];}:" ;fiii,
§G UG §tGnDeilru nczt]atili

_ \rllfulrinl

&

ó4 hráčůz Čcslra.

F)Ý'1 a l? K-Nl s 9rů!něťeň prÝni.h
dva.eti htnčú2173 ljlo bxjir ! Přť
bor s. hú] n. 8 kol lemp.m ni
p.nii 2x 90 minut +30§ekund/!

Zbon1

]0),

mislé se Uňísli]]Rosti bodu I)rUt]! \trlnsk! /.Ýúl)
.e Pilcl ltll.d)t(]61.1 od\.d]
n|l \bdík (]0.11. \t]|ú 1.osjrr\).
llxhni !Ýkon.d|o\ id.]ici].ho

.a], 5

a

ťlčds1bYla rclni h,a]tnj v/lleden] k onnl, že §!flola]o 5 lM. 2

Jiii Nlolnrl 1l85.1..be
olo ouc) i JiiíZ.plú.] i20]5.
(

!Řbor záii§tit

\čln(Lá. Rakou§ka. chor\!§[a. \lid'grla

si]ne me7nliíodni

íeici dob.ý !'

kon . Ý ]ionďDén b]lxn
cováni doÝihli na dčtlru 5, mjýa.
když v těžkícn pániich !},do]oÝulishú].ě 5.5 bod!. kftý z! .1 \.ý
hry,3 remjzy i ] p.ohru, Ps}chic_
kou i íyzi.kou náločnost šachovýcn kIá i doklJdujc nrj, i utki
ni Juřičla Z pos]cdnĎo ko}a.
v obtíž.éýře|.o!é koicolclj ldo
lal s\,aho souPcic !c !vé neidelši

idl

pfulii, Iderá lda]a léĎěř 5 hodnr

amé]a l02lahúl
Pod]e palilových pře{ipkladal
Zví!čz;ii mczináxxnli .iisťi INl

sebasdan Plischki (24l ,1. \čmcc
ko) .t IN,l Richnl Biolek í2"1ir.
oÝílva) iňa 7iskenr 7 bOú] Přťn

dlojicí

Da

3,

šeň Koálem
cc).

F

4, ňíslé

\,lilo_

(21:17, Litoměii
Ki,"{ Petrem KryL!$tou (21]4.

Klo Éřž]se 6 lady, Na

5, - 9.
nristě se .,tl!ó];" IM EvgeDij Pi
ankov (2217, Ltlnjina). IN,l An

.Lf§ Mez§lit§ {225.1, l,!.dťsko),
|'tí lJonid Nikotae! (2299. Ll.,

jina). KNí Jakub Kr.jča (]l]?.
F]ošúkoÝ1) ! K}í Stanisl.ý h|
ř]ček (2097, v\ot'r) všjcnni 5.5
b(!,]u. 1{], t3, KM Guslav Brej
úk (2l ]7. l-jLofičijce), K}í Pelr
Šprcňa (2],10, Keloly v;r}].

KM Tonáš lrrenc í22l1. soko_
lo!) a Jiii Hodú l]9]8, Plleň)

vši.hni5

bodn,

(.j)

přeDorníkem lfiaic
:

ka vši.lttri 5 bodt!.40. Martin Ko
rnínek. 42 ,Iiň l.bDkal, 1,1 JJro'
sl.V sušel'j (!šiclxrj !a], Byslř]ce),
,15. FianLišek PJrik (MEZ Vselúr)
yš].hni 4,5 bodu. 5], Joseí PetetkJ (Va] t]r-stňce], 52, lvrn tsar
tošck. 55 Pave] Nlladý loba Zbr

Vselin) Ýši.hni .1bod!,6l '|bnáš
c|kja. 6], Jalosllv surý, 67, Já
ch} nr Kúlík(ýšicllni Hošň]ko!á)

!ši.htri ].5 bodu. 69, Jiří Stúěk.
70, Filip Koňďík (oba vxl l4e7i_
řiči). 73, Lli.hrl oŇ,oušek (Hoš
iálko\á) Ýiichnj 3 body, 7,1, .la
klb Zádíajn. ]5, GabrieI Kamaš
lobaZbr Vs.lín) 2.5 t]od!,80, Jři
Gvozdek,

8]

ToJnáš Kabeliiš oha

] bodt E2 Pav.l K!čera (všj.hni
val, ]t'lerjňčí)1,5 bodu,

,:

'
r

ll

,,\'elké poděkování patří rodi-

nč Kovářo\í,cb, kteří turnaj kaž_

doróčně podporují. Dále poděkování patří všem pořadalelúín,

hiičůma spoMorůD, víC. in"
lořmací Daleu nete na webot]jch

stránkách š.chovího oddílu
Hoštilková"'

uvcd] za Pořad.t.le

JosefBednďík,

(n,h)

)rdřt| v lj (\)řeLlu |lApj l púrlel ín kak
?ú]l.i/ Ju,l Z?óúl:ofou .ť Slufujh. Mčýd,
a uji\lil si ún |íí.|.liI klljskiú kdl.!úln:ll
uniani d Llolosl?ntů. Ioto ar.hiý pořndatelů

-§achisté

JuříĚek Dtal na uýchodě
z ualašska
E*'}§fi',:1,,.;f.i Gech l0, míslo
§G uG slraliěce neZttatili
l8. mčnftu oleÝřeného k.4jskího piťboru. kteřého §e
/úl..,|ni|,,9| t |li.|ů / č(\k(| rťp b|ikr ! \íh\ltJ.
Hráči brli ,o7dělen] pd]e \.r'
nístě Jiřim Kadeřábken (2096.

pořadatel€m

Bako! d, J,) a J.lubcm \bjtou

koDnosti do dvou skupni. v h]avnj
§kupině §tlrloÝllo 39 hráčů. Z loho

FM.

10 KN'I s pňnělem Prv
ních 15 fuičů2100 !]o, Tunaj se
hrálna 8 kol V poslednj době oblí
benýD tenpcn 21 90 mjlul + 30
sekund za lrovedeiý la]r, Soulěže
.1

{ \ Yňotu 19, [\élM \ť \ reiii lJ§okol\l,n[ihaU.tUl.řniljiž
ló. Nlcmoíiál ,l6et \Uzal,a a§i(lťnných dru^ttl l rápid
= braný jako ol€vřcný přcbor olonlouckéno kraj., Účast byla
šácbu

(207E. v]ašim] oba §e 6 body,

4,

tr,.ličíěkva'litní. cclken

Na

!e \ěkottm ro/Dell

184 účastnfiů7e ,r4 cclků ČR a Potska

x.8l

|P|

. o/dohou E mi\tru.

1,1D}.

tiruh,

ňk (2]90, IL, K]áloVó) a ondiej

Hralo,€ n. q I;l lťmFm 2\ |5 |dnul dle iqcirk€ho {\úhu
s ollmpijskím hodnmcníln. Řada družstéÝ Y$žila Potol,ných
,.hosht iícicť' hrářů,

vhšnD), FM VjL vdLenta í20:14,
Vél Losiíy), David Gloscr (]9t3,

šÝo s]a}ia KJoměňž A §

2ó,5

cj skaličkr A všichni 23

bodů.

zúč.stnilvsetinský scnior KM
shni§]aý ]!řiček. klery' uhrál 4.5
bod , tj, 56,3 6/a Z! 3 !ýhry, 3 re
§e

ri7y a 2 prohry a to !N v}ncs]o
ilč]bu ]0. ]niýa Přčbor o!]ádl pa
pírcvčlejsi]nč.jšínráč FM TonrÁš
VojLa 123.13, Bmo), k!číý7ísk.] 7

bodů pi€d dvojicí lťáčůna 2, a 3.

5, n1isé skonč]li ]akub Šatn

Matějoýský (2019. vLašim) oba
5,5, ó, - 9. JakUb Voijšck (216],

Prlnj místo zislQ]o silné druž,

Ljpa) a oío r,tuř|á} (l962. P!a]]a)
všichnj 5. 10, 14, David Zloleí
ský (201_1). JUra] steine! (1977,

oba Brcdcc),
(2288.

číl'a

FM

bodu. Na 2, - 4, mjsté skončjly
Llničov, ]:Iusákoly děti a doní

Di]ší pořadj: 5. Zábich A 22.5,
6 olomouc 22.7, , ]0, Los calj

Paýel Iíásek

LjF), Jú Lajb]

(19_?3.

Ji

bos. sebrank!, Rošád! Prostč.joÝ

Stalislav.luřjčelr (2097.

Vseín) všichni 4.5

bodu,

(t\i)

a i\íeotta Př.roy

l], ]4

A

všicllni 2],

KopňVn]ce. Eror Bnro,
St. Mčsto, Kroněňž B všic]rni
20, ]5. Konin A (Potsko) ]9,5,
19 Hus]enký. Rajnocholi

]ó,

val, Mez]ňčí A ! sK Pro§tějov všicnni 19, 20, 23, val, Mc
ce.

ziňči c, Holešov, spdfuk lJerov
a Bílo\cc všichni ]8.5. 24. val,
Bysťice B ]7.5, 25, 29 Zibřeh
D, Zašová. RýmařoÝ] vel, ByÝň
cc

A

a Rošáda Prostějov

B !šich

]7.30, 3l, Meoptd lŤeroý B
a sk!fička c oba t6,5, 32, 34
nj

Litoy.]. Zábřci B a Ru§ava všicn
ni l6.35, ]8. SK Prostčjoý j un..

Gill

leanr, Bvsaico p, H. a Bjlo_
vec B lšichn] l5.5, 39. skalička
B ].1.5.40, Konin B (Polsko) 14,

Pri\Zhn.kdhol,rajť\ ripidšJťhU nr]áú \!po\l€dnimtufltqiiCmnd rťsl,
dcr.sf\,nh.ll
lq.
L\ťlna
}lť\lť PFd\lálilo88.a(hi.tů.
nimi de\él /e /t,.oioll,\ \ \elln á pal .á.hi\líl /ť snklllu l \ll.
- v Dcjmladši k.lesoni do de§cli
l§1

rj

..

,Illkub Zldfu|d

usedlo k šacholnicim ]9 hr.ičů.

Zvitěr] Jlkub },hlůš Z Ústi. kte-

vrnb .írku! \,. s!ultin

Ý §edmi kolech uhlď 6.5 bodu.

lice

Zbhlb\L\
]llt:\1t:

,.

\lří

bú nú l n|.lai l i :o n t u] l é n] í\í0| ka

Zlato ,r va]ašsko Puloulo i Z|
k egoíii divel. Zhk.la ho Alrá
]ic Zádulová Zc Ztrrojov|y, kle-

|3arij

olomouckého kaje se sta] UDi
čov iBě]r,nek, Navráljl DrL, Na
víád] §t, a Hcjnď), Na jedlol]i
výclr šacholnicich byti neilepši:
l, Bělunek (Llničo\) 7.5.2, Ca
gašft 9. 3, BíáZli] (oba KroJič

řalí našj.,h šachj§lů: 22. Kdrolina

ď,

Cajdoš (obá ť]!ti) 3 bod!, ]5, Ště
pán

Khncš (vsclí!) 2 body,

V k.tegorii

do dvanácti let 2!i
lěZil mezi 29 šlchi(y sc 6 body

M]chal Če.ný 7€ Zlína Mal.Do
\ic, střibro si Z! 5,5 bodu odvczl
,setinšký Jakub Zádr.pa, btonz
za 5 bodů úslecký Antonin RodUs, DaIšípořadí lašich šachis
Lú: 4. MaLěj KoP.cký 5 bodů. 14,
Jách],ň Štědíý4 bod],, lE, N,tat),
áš Zajičck3,5 bodu. l9. Pavel Ptti-

čck 3 body,

2:1,

V

řížA) 7 a 4, Vicencc (Zábřcb

:.í;
rťi§lar\j ulesoni

ni.li ]cl sc pitdýrl]b

d.

A) 7,5
čtr

20 h]ličn.

jjlť7i niňj.' 1vítě7j1 \e 7i(l\em 6,5
bodu v]astnnj] B!b!t! z. §t nlčs
lJ N,htč; Ko\ái / l,\Ll sko čil se
^1

lrody osmý ,\d.nr KocúI.k

čtŤú.lý ^

lbqovk! se .] bodr
v ý]učlu rýs]cdki, z!

cclou \c

Zemřel Uáclau Htailil
-27.8.1945 Ť22.n.2018

šlcho!élo lluhu sokol Blank}
Ýc]av Hradi]. a}l jednnn ,e
zakládajicích híáčúv rocc l97]
a dlouholctým přcisedou mi§t
Dícb š!chis!ů, V ašen rcgioDu
by] znám jako lahoun brine.
kÝch šachistů a h].vni Pořada,
tei b]cskových lumajů každo

roč.ě pořtidaDýc]r v Br.Ikáclr,
výkonDoslnč b}l no§ilelem l,

vT

n,u

\e Jekuh tríatů!Unrislil u!

ýiibmlnr (uPinku \

a hráld rád pololiná]. i fi

nále okcsu jcdnotliÝců. !'e n

nále okťesniho Př.boru slarto
vaL cclkefir 10x, z loho 2x (1999
a 2000) dosáhl na 3. mí§to, ]x

5, mjs1o l]982) a ]x 6, miý
lo (]998), Ode}ná ř,du b]es
koviclr a vjkendových tumdjů
v ,?p]d šaclr!. V kundidátský.h
tumajich staťto\al přcdcvšim
na vsethč Dcbo ve Val. Bys
tňci a v roce ]980 hrál j !řcbor mčýr Šunpeík.Vašku.

budeš chybět nejen bŘncc,
kýDšachistům..,(aj)

nejnnJdši

kalegolii .hlap.ů. V !.]nI.dší ka
legorii dneI nii 7]!Lo .\l!al]ie Zá

drilDui Tilodvaš.chisté se v záií
Přcdn!ťi nd Drisoo! (\ í rclubljk}

! ry)id iach!
'l'ell á

jl.ideže.

toto Josef

Lukáš Obr (všichni

V útery ]2, kvčtna 7ernřel čle

vítězná krončřižhíla v se
sti!ě] l,ludrak 4,5, C!8!šjk 9,

Blízdi] 7 aBeneš 6, Přeboíiikem

ilt:his!ů da Llldnlidi l!r

rá §lončili nn .clkólirn d.anfóm
mftč. UhráLa 4.5 bodu, Další po

Kováioýá 3,5 Lrodu, :]] liryštoť

!hi, Me7jiičíB l2.5.42,Hra_
] 1. .13, :1:l. LukÁ-Bou7ov
l Zábich C obr ]0,5,

,11,

'xee
§!,

\

.

nF{

,_1l*,-,

§&*-*Ja
.l.j,"

KoÝařík

Po přeboru dnžýcv §e usku

tečni] b]cskový fuňdi jedno!
liv.ů na 7lol ternpem 2x 5 mi
nut, Llerého §e zúča§Lnj]i dva
hráči Dašeho re8ionu, N,íezi 3ó

účasnikyzvítčzitK),ryl slepov z Bma ziskem 6.5 bodu
před moželskou dlojicí FM
Frmtiškem vránou a zdeňkou
vránovou (oba st, Měýo) 5.5,
,1, _ 7, RoĎal ZáÝuka (Pro!
těJov). Paye] tfv (Vil. Meziřičí).Zdeněk Tioki í]u!dróv)
Šinron I-ondii (IŤoGioÝ) 5.8.
9. Tonráš Lakatoš (ořechov)

a stanis]av Slaněk (fundrcv)
oba 4,5 bodtl, Na 2], mi(ě

§končil Petr Bobalík (val, Me
ziňči) se 3 body,
(sj)

Balula u teziříří neileRší
lali\á(h
! r neaot, ,lo, h,mi Ý hml \e \a]8(l,,,mťzih§l§ch
.
Ý.hU. \á Ýdmém manilu \lťnuňdlu Jiřňó
t*nri
-pid
Zt\iíce s€ §ďlo 17 š.úistrůz Čé§kércpublik! slorefuka a Polsk9. Úi6t

,}šperkovati tři mezin|índDí mistň a dva nlistři !IDE, ve starto} ním
poli neťhr-bělo i det úč6hftůz mkd€žui(kýcb kategorí. Ttllmj
připŤaí,il oddí 't'.I val. NIeiříčís Fdporou mě§ta a fiftín, Hná]o §e
devět kol v tempu 2kráí 12 minuí plu§ 4 i,t€iin} Z každý bn,

!

tvrdili své !cj\y!ši Po§laveDí n.
ien dlc žebřičku. alc i !ýkonenr

furnlji sumot ém, Zviřzil

Milan Babula z Vlčnova

ze st, §,lčsta, nejlePši v

iileroni

osmá.ri ]el by] Alexandr sl!]
ský ,e sl Mčst.. nejlepší v kale

gonj do Patnácti let byl Pavel Ku_

!i

,

lN,l

Bo§ák (Zbrojovka vselin).

12. PeLr

do

čcn z

Zdcňka Viinová (st- i\,íě§to),

ll,J

]t'Ie?iňčí,

Dajši pořldi

v p nj

desít

ce a vislcdb, válaš§kých šachistů: 4, \,Iirosla! Ko.ián (Zlín) 6.5
Janem Sosnou zc slavoje Poruba.
bod!.5, Alexúdíska]Sk} 6, Jaua
ob! me7inirodní ,njsři dos.ihli 7
Z!ě!áloÝú, 7, FM F-rúlišek vrá
bodú, Třct' lkončjl lM Pa\ťl :/,íÉ,
n. (všichni st, Měýo) vš'chni 6
Ýák z xUDovjc, klcry doýihl ó,5
bodú, 8. Jlro§law smagahki, 9,
bodu, vyhlišeny by]! i Ňkle.é
Speciilnj kalegone. nellepš1 ! Le

Na prvnich šachovnicích sc odeěmž
hnival ýyíoynalý ri!ý bo].
nakoncc nej!ětši fa\oitó lčsně po,

!

]0

Llvl

škobák (Zubří), t4, Li

bor Toničik !šicbni 5,5 bodu. 28.

Jiři sraněk (olr. Val, Mczříčí).
30 jlrď !4!dý (7-b ]ovka), 32.
Jiři Gvozdek. 33, .Jan Hhdký 35,
Pave1 Kučera (všichni Val, Me_
ářičí) všichni :l bodý 36, Jaro
§lav ZáÝodný. 37, Matčj Kopecký
(ob! Zbrojoyka). 38, Filip Koňa_

řík. ]9. Rudoll

Klane.,4],

c!t,

.y,],

Břctislav

Tomáš Kab€láč Všich_
íi 3,5 bodu.43.
tišek Lev,44,
Vojtčch Tvrdý oba 3 body.46, Mi_

Fr

ch.] Hroška. 47. Jona!án chrou(

(všichni val, Mcziřlči) oba 1,5
Text a ťoto Jo§€fKoYařík

bodu,

Jm Hldáký

(ú?1l1ě ýleý.)
id.histfu Jdna'lPěýókoýú,

5

§lanislau Juříěek rstoup il

Dukla Pix), lM
l]]§5 BohcDiús

i] Tnčkov
PhN]

r,lfuoshv

I!elško L] ]9] vyšehred Plrd] ! 5.5
bod\ velN |ebqácnč v(oopi] do

nf.
zcni. Áuš.n\'\sclin\krj s. or
tél. ,].im) lÝo\ó" i dvicáli

-1íi,iŤ:iíilii",]Ě,*9-"ií,T,t",|,,:.,9.,:j (Ní shnnla\ ]Uňiek (20j]j. Ll.
Šř*i,, r,,rit"t.

v x*t"rcnci ó3 hrářů
^
sadil ! Píútlehn slušnou l8. Příčku,

sedmi ,cmi Evropy ob_

]\ ]5 mi 11 na
A]ice, kierou oígaDilújeoddí1 n. i lo] teDrPenr
/J plNťd.ni
,ekund!
2
Ij Bohemian§ PŘha, prcběhla 9 Pďtli
anl ]ed.| / !..\ln,
N.]ron..
íŮ
náDrěstí,
čeNna na vác]aýskóm
lLjmijcnr bez pn'ť)
Dorazili h!áči z Č]a, s]olenska, kú nca.ošcl
§é
ddňlo
lM Pcl. Zváío
Bulhď
Náneka. Itá]ic, t]k,.jiny.
J(]]]_] t]olr.lniJns) {J b I
§ka a Frdcié. Me/.i nini i ] GM,
4 lN,I. 7 l,Nl a ]5 K\4. púíÉrné ť.íhr.ičůGM }raítin Pc(r

ELo pí-

25
2 82

tlrik)

ry-

úhedl ýlndfudni !!],on r

ke

Zjs

] bodů dčlij ]8, přičku. činrž

obh.ij1] s!é

nasazeni,

(á)

ve \kupiDč H 70+, ide h.á]o 76
účastníkústaítova]a takó čtleňce
ša.hi§rů Z n!šcho rcgio.u: Alois

liůčk.(HUtisko-sol. E]o t9]3).
]\,an Bárloš.k (vsetin, l7,12).
E]clicdS Vlachopulos (Kďolink.,
l73]) á tlke na vlastni
llr

'idóÝ
scl slížek(Val Býstřjcc,
]9.18).
i kd}ž inoH nrát sklpnlu H |j0+,

soutčži]ose na 9 lio] tcDlpem 2x
90 mjnut + ]0 sekund 7a prolc
deDý t!h, Nej]épe §e dlijloAloisi
Růčřovi.klerý jako ] l. íasd/c

Pě

(25,17

Plrdubi.e). N,látěj l,t.abxša (2309
sloven\ko). FM .ljří Blujna (2245

\ťdn.ťb 28,c"ncnc._5..ípná prol,ťhl t R\(hno\inád hnarnoú
E ml
/in3mdni i..hol! |ť\litll, l,tL ri U\p.,řddal mnlní }lul, land!.
-součá§tí fe§tiyalu bllo mi§trovýýi ČR s€niořů, kt€r{no sť zúčastnilo

S achista Juříčekobhájil
v praze své nasazení

163 hráčůz Pd§ka,

do

ótř kal€gorii:

sloYensk!, Ukrajiny

H 50-. H ň0-. H 70r

a

Čcskó řepubliky rodělenýth

J H 80,,

ný obsadil t0, místo s 6 bod)..lo-

§elsližek.jnko

8. nasúený by] Da
místčs 5,5 body s unístčním
mohou bý spoko]eni na 26, mís
rč E]cfrcis Vhchopulos jako 38.
na§.zený a28, Iv.n Baňoš.k jiko
13,

l

ll

.wqM

I

I

Mezináro{ríího misrmvství slo!€nska
t

R]áztočné §e

zúč6ííiln,

řl€sně

přetomu klětna a

HusIenky Jan }'Iúdrý. A podrobé

postřených
čerBa híáčsokola

íc sYé karióřé

si odtud odv€zl

byla když jako jediný porýjl j poz
\€lmi sihá. valašský šachis dějšiho vílězc ZáviNkóho 7 Ru
ta Pie§lo získa1 trálné 2, nisto. žombcroku,
Konhrcnce

!

RáZLočné

Datší Dořadí: 3.

tla)

a

,1,

Be]ák

(Ň-

MatejoÝ (Turmýka) 4,5.

5, Zcho (Ružo,nberok) ,r. 6.
Gutzclnig (Rakousko) 2.5, 7,
(njč (Bralislaýa) ]. 8, Wol
lDer (Nix a) 0

bodil,

(aj)

obsZi§ken 5 bodů,
Tuto katcgodi vyhál cust!!
Jablcčni( (208l) l Kroměňž.
pied i\,íilanenr Kotvou (l8Eó) ze
svitaý óa §e 7 body d Jiňn Fi_
37, nasazcDý

šerem

(1939)zPnhy

s ó,5

body,
(aD

křupaloué RřeboínilíyHorniho usacka

Neslor va|ašského šáchu ! ladislaY Bamblšck z Kařolinkt
^r8anizoÝal ý sobotu 9. čťrtnaňládežtúcký přeĎor Horního \ Mcka. Hřálo se v budově sklář§kího Bnzca a \j€lo §. zde dvacet osm š.
Chistů
Hovězí
ké KarloÝice.

-

Žáci základních škol byli ro7dě
]enj do dvou věkových knceorii,
,1, ďídy ZŠk
v kategorii
ťedslavilo scdmnáct dčtí,\ kate3oii5,
_ 8, řídv ZŠjedenticl děri L]lkdli se
v scdmi ko]c.h ..pid šachu. hrá]o se
\ l.np! 2křál ] 5 Dri]rui, s oryanizr
cí lydatně Ponr.i]ral] karolinštírodi
čovéa iJko rozhodči sc Píťdrtali]

l.

i šestnáctncťý

v

Romd KieŇk,

mladší kalegoíii Zvitězil Petí
KŤupdlr z Karolnr}i), klo|ý Z'\ka]

ó.5 bodu, Dnhý skončil Robin

l

Páška K[o]iik}. jť|žuhriil 5.5
bodu. a tieti s 5 body Lukáš Li
lúch 2 Noýého lj.ozťnkola, D!lš'
Pořadí: .1. Lubomú T.,]rohý (Ka
íolinka),5. lidnrišek Putala (llo
!ěZi) oba +.5 bq]U. 6, Nlďck Do
ýál (V Kfulovice), ]. Mateo Pog_
no (]lu§lenky), 8, Rostisl.v Allil
dy (Kďolinka] !šichni ,l bod}. 9.

Pat.ik Mikulec (lluslcDk]) j.5

bodu. ]0, viola Tliočová (HUden

kr). l l. \bjrěch Fblba, ]] JJ}iUb
staDčk (obiV Kfulovi.e), ]3,Me_
rek Ha!ič.k. 1.1 Adéh Hol bcoYn
(obaHuslcDky] všichDi3 bod}. l5
JákUh Nlajerov (\: Karlolicc) 2,5
bodu, ]6, Dlvid !h!ja (Hu§]en_
k],,). l7, Šimon or§rg (v Kď]ovi

U bleskouém přeDoru B0 §álí

á.{i."i;ť$;iiT*í,#jfi,
přt-

z UalachŮ neilerŠí

nil 1 Rainochotn;ch kraiski
r,". , trt"n.t olem irthu. ]bmai Ý llr.l na l] kol ý k mlu ]\ 4 mi_
nut\ Dlu\ 2 !teiinl /a La/di t5h, Z\lté/il, t0 bod) Jakuh RoUh,liI
r ouias 8mo, kraj,t rm pith.lmůem.ť,1ál Fu F.anti,€t \ rjná a
st. Města, kter] §konči] čtÝrtý a získal 9 bodíl.

Peú Růčltqna 26. Toliáš Khna
(ticú nezi juniory), nr 30, Jdo

Zc vsctinské tlo]ice skončil'i,ej
ýýše Jfur Bosák. obsadil ]], Di§1o sc Zisterr 7.5 bod!, J o§l.v
Závodný ziskll 7 bo!]ů a ]8, míý

d!i. \ ždy od

o§m

]

6 hodnr,

! pfuek

ic nlvíc lloženo dopo]edíí kolo,

.ŠechisLébudou d]c své výkonnosti
lozdél.ni do FIDE opcn Lurnaje A
a

FIDE oPcn turnajc B. J.ko 7pes

třenj

jc pňpraýen

na čLvítečDido

mlcdne 5, !e en!ť tUTJi d\ojie
slaý s!šcĎ, Celkcm §e I tonri]t i íxóid lacllu, TUho ( mohnu ZU
představilo újcel devčl !yz!!vučů čNňi1 i záieDrci, k ii nehJaií žád
§koDčil
Za
6,5
) / oPCn nlnrj|U PoiJdíela /e
Kovriík
10, Malyliš
/hroh,\k\
Vlelin z\U! do rló n'
Již !e Ýředu 4, č.rvence začne
bodu na 2t, pňčce. druhý Ďezijukreři mohou pňi
oivákl,,
iultu"rv
4],
kL
tury
ve lsetins]rénr domu
n]osk!mi účashiky, v!]aš!kobys
v Píúběhu ttu
lelkého
§álu
ťjčťš.chi§é uh!á[ !šichni s]rcd- ročDíkmezi!úodního šachového iil do
se
odehráýajícj
ducly
slcdoýat
ilie
se
t!
ál
ně 6 bodů. n! 25, niýč \končil Přeboru íÉstaV§etii, Bude
]ričlyiiašedesáti polich
ve ý\eíínsk)n derb| Ý ý niwi k|djsk.'hó přebaťu ý bleskll,Jfu šachu
l'ext { foío Josef Kovařík

.lí

ulkal M alýlííKoldřík (yt.|o ) s Jdnq B.sókeln, Juniar l tofulo dlEh1
ín,
íki| nad jlšthýn sPoLLlni('.n, y celk1Dé tdbube lšuk skončiL

.a

l

i

i
I

ve šďši kate8orij zvjtčzil ka
rolDský vledirnií Křupali před
s!\'m koiegou Jakubem Kic.tcnr,

ulťáli 6 bodú,'lieti §konči]
^
5 Ziskaný.b bodn o!dř.j ]vlnuš
ík z Ha]enkova, Dalši poŤDdi: ,l.
oba

;
§

Jiři šu]lik íHalcnnov) ],5 bodu. 5.
Viklor Křenek. 6. stdislav vra
Dík (ob!

Ka.ohk!)

oba,1 body. 7.

É!a skrabánkoýá (K o]jnka) ],5
bodu, 8, Dlniel Bnbenec (Halen
kov), 9, ondřcj Horák (Kďo]iika)

_1 body, l0. Eleonor. Kierko
\á íN, Hrozclnov) 2 body, l l Jo-

]

I

oba

han! Tkočová (Hus]enky)
:t'cxť a fola Josef

l

bod.

Kovařft

I

]",,

fi

§

r

úq
ln-

L

fw

fi,,

ý'. sluňí kafullořii

§
li

bii lťk,a|LiJti (JAI])

ljl||íí l^Aa [.\a ŠLfub.irk^ai lní.

|h1l1húú

Kúll d, \ kol.č".| kbr|l

.lakub Křc ťL d

Y

mlrdšíkalegolii

blli

oceněnj lilo

šachislé,.leýa najlepší .lílka ýtokl

Tfučoló, celkoÉ druhý Robh Paškd, ýně:
Pelť KřllPaLa a célkoýě lř"tí Lukiš l,í.úů,

fi

|

.l nt111'

íklíonllř|j Múúilík.

Juří§efi a lfifilla na iihu řech noturdili kualitl

9!
E

Če\Le Rudeioliceb\h

.;r," ri,.,l,"i"

ných do

,1

skJ' tumáj,

\Ldn((I]l.-;'J.acĎn!$édlťmŠ!.hn_
,,i.,.lnilo ..lL€ú 90 hráaů nrdťl€-

ll-i;,, ..

§amo§tatDých tumqiů . uzarř€ný mczinámd!í ýelmistřoý,
NrČR žcn, nezinárodní FIDII open ČB a rlIDE ()pen.ri-

hoteské ;niYeřitr-., Pořadafulcn byli místni Queen chcs ctub a ša,
choÝá univcrziťa českó ]iudějotice. valašký šach něl zde dla zástupce, a to rsetiískéhoslanhlaÝa Juříčka á NIaíina Kítnu z Karolink}

V lun,ajj FIDE oPen ČB hú]o

36 šacnj§ú Z Ukaiinr Nladaska,
Po]§ka, š!ódska 1 če§ké rcpubn,

k]: Tato shpina byla silně obsa
7"ená. kd)ž zde na§toupil mj i 2
GM, .1 IM, 4FM, 1'l KM a prý
nich 25 nJáčů lnělo yysoký lÍu

220l ELo bodůlMimo b se
v posledúch 1etech v soutěžích
měr

objevuji jnéna háčů,Ézahrmi,
či,lleř buď hoslují V českých khL
hech, ncb^ úz ma]ll le§ke obLan{\r Neilnit loňu b\lo i \ Če§
kých B;dějovicích, 'Itmaj se }ťál
ne 9 ko] tcmpeĎ 2x 90 mjnur M
40 Lahů + 30 Finút do kolce pfu
tie + 30 sekund za Foýedený tah,

slaii§]av Juříček (209t) staíoval
jako 18, m.§uený hráč, a Přeýože hlál několilnil § hjáči výkon
nostnč §ilnějšjni o více než 200
ve

Elo bodn, lak odvedl dob.ý výkon,
když dokral ufuát Padesátiprocentní zisk. tj, 4,5 bod! za 3 výhry.
3 rcmizý a 3 plohry, což mu vyne§]o dětbu l5. nhl., o prlenství

islaý -Iuříček (lpúlo)

druhé kDle Sla

púlě]jli nejvýše na§eDy GM
Alexey Kislin§ky (2502, oilo\á)
a Anen omelja (2aa5, LlkBjina)
oba se 6.5 body, Na 3, 8. přič
se

l'T se dostali FM Jm M]esb.uer

(2282, Písck), lM Gabor Nágy
(2,172, Ma.IďSko). GM Pea velička (2425, o§trava). FM Mikhaj]
Bclou§ (2337, Ukajina). IM rva!
Hausnel (232l, ČeskéBudějovi

,-:.-o
v

t

ý

30 sekund 7a provedený lah, MaF
tin Klima (15,15) hrál ! iélo sku

Pinč jako ] ], Mseeíý hráč ! po"
dal velmi dobťý výkon, když docí
til 5.5 bodu za 5 výher, r rcmilu
a ] probry, ktelé mU vynedy ko
ncčna pěkné 6, miýo. T.}ó zdc nli
nejvyšši přjčliu do§áhli dva hráči
Zdcnělt sťa}a (1776, Týn n, V)

a Júoslav aánoc] (]779, sloven
sko) obs §e 7 body, Na ]. - ,1, istč

skončili Manvel Asaťyln (1574,
Petko!
č. Budějoýice) a
6.5 bodv.5.
l]80l. sobě§lav) se^ndo!
Kar9l Šedivý (l7.1], soběsla\' 6,
ó, 8. Martin Klíma {1545, Karo
]inka). Ladi§]av KJál(l500. Týn n,

V)

a Ro§tislav Palla (]622.

de§itku uz!!Ťelj D ielr Nagyo,
vá (rI8. Č, Budčjovjce) a Pavcl
Rychtecký (]547. Prah! Malešice) oba 5

t

ííěziJafu s laýu Bánócinu.

I

I

I

I

!u D\oiici mť/inárodnich {aťbo\}ch l ma,iů hU\tilt l
! .encn(e l'Jrdubice a á\odnlci/ nasPhn 0kÉ\U ,. !

polnlině
ni(h íor

hoilně ncztmtili.

Pl.n n lum"]el. -)l c/c.h " {.|l lIoi/,\,,i Fnllhin\
o.cn 20 E. olc\lenc m.ll., Pld hi,. , pl, n,řm)m ljm, in,
i\ cP,l,c |, rU1.1ú,\ ,,},.'cls]rl, |,loj,n'l,ťle/l,,,l) lJ oo,]l,,
DrUIou pardubickou akci
družstev v šacbu, Na sfiíu bylo
l21 týnů Z Rákouská, NěDccka.
Polska" Ruska, UkrajDy. slo\en

ska a České.epubliky. ]Vlezi nimi

i !Ýbčr š názvcn Va].šská to]nbi

Da;e, Hťálo se na 7 kol terrpem 2x
1

.5 bod. + 30 sckund 7a provedený

tah, Náš tým by] sico až 38, Dasa7enýn s průměrným k@licienlem
uo 2086; přcd!€dl atc sk\ělý ýý
konad ži§ku 9 bodn (4 ýýhr],
1 rerniza a 2 Prohry) vybojo\ al vý-

]

bomé 20, misto, Bodovr' zis| va

lašské konbinace. JJkub Krcj
ča (Elo 213])

,1

body ze 7 utki

ni. Jm Malčálek (2129),1/6 ob!

HóšLá]ková. Kďel Milurá (2181)
Lnkáš CabD,š
5/7 hosr Č,]čšín.
(L901)
šKZ vsctín, víiězem

5,

Lm-

škoun) všichli 5,5 bodu, První

bodů,

(4j)

Juříčekzískal skalp ruského velmistra

Manil Klíňd (ýleýo) podl.hl

tétb Pdrlii

ce) a IVI Josof Micbenka (2329,
ost.!!a) !šichni ó bodú, 9 l0,
místo Torbjoň Glimbla.l (2213.
švédsko) a rM Petí PiSk (2329.
Brno) oba5.5.1] 12 FM Patryk
ch)lessh (2335. Polsko) a Jan
Sikora (2209, Tiincc) obi 5 bodů.
Ve skuPině FIDE opcn.Iihočes
ké univeýit}, h'lllo 34 účashíků
z českércPubli}] a slo\€n§ka s
Pnilrěrem pFních ]0 hráčů ló7]
ELo bodú, V deviljkolové soutč
ži se hrílo tempcn 2x 90 minut +

CZ ToUr byl tumaj dvojic
v rapid š!chu, Zúča§hilo §e celkeíl1 36 tsdemů z osllli zeni ce
lého §věta, Náš okes zdo měl je-

v riŤnci

diného zástupce. vsctinského

KM

stmisláva Juňčka (Elo 2097), l\1e-

q Iíil ve dlo ili

se zn.ietnsl,\ln

ti sobč mě]i \€lDi

silné solpeře

loŇtcm Růžičkou(2160),

s

PLo

Eto někdy až pies 2500, vjňrcit

\ po\]edsm LoL" ]:0 ndd nsrou
d\oil(i AúdisJm.\ + semťno\ !

celkovÝm ziskem 9 bodů a]e zíý
kali ra;tastické 3, mí§to, staŇďa!
]úíčekmi jednou ze svýcb sedíúzápa§ů nepohí.l, když zžm,

mena] 5 výher a 2 remízy, což b]l
2. nejlepší výsledck na díuhé ša

chovnici. MiDo jiné §e lnu podaři
i ruského velŤisha Zaj

1o poTazit

ccla

s

Elo

2499,

(ik, aj)
!,t

i

usetín hostil šachisty
z celého sůEffi
*

Pll .\n,.enencos.h dnu Daliil lelli .til l\ťtin\keh, dUmu
lukun Lrálnlské hiŤ. čryňadeladesir ,achhlů / dťtili /emi

=
c€lého

sYěťa st utkalo Ye dYou turnqjí.h 43. ročniku Přeboru města
vseťíng.Jcdnoho 2 n€jstaršich ša.ho!ých §etkání Ý nášínpublice.
LJčastnicidoraziLi ,e s]ov.n\ka. ha, druhý skončil FM Kamil KoPohka. R.kouska. Němccka R S zio] 7 Pohka ! lřeli Pe Kaplsta

5lJ,l( Klnniiý,\.,.tUl6,<
-,. lcn.n.|1, Í|n\. Mor8^l lJJ /P
. , i.t .,"u_ cc.li.eÍ'_1,1ik^, ,Udú, \ pl,n, J"|| c,kJn:ili i
l,tráči bylidlc vý|onnostj .ozděle- dalšíbráči z orruhú těch nejvýnidodlou§klPiD.F]DEopenAa še as.Tných. čtvltý by] IM sta
ljIDEopcnts,

obě skupnry §e

híá

tristav Jasný z tsesk),dskó šachové
l--M Tonráš Vojta z Mo-

švýcfusLíDsyýé- školy. Pátý

]y de!ět ko] tz!,

elr \ lcmp! 2k.át 90 ňinul

30 !!eňn za krždi (dh,
\ lum"iť!, I-IDL oN,

plits

l{l
Št,"oiÉp"A

úv§ké s]avic ltmo, šestý FM Jo
§el Mudlák ze slrli, Króminž
l,m.l \\e1/.|l, / R_
-Jm\

l\,i\\n| 'l
U.,,nllll, ,ť ne|,éne \\polad1l lou,lb ^4
IM Jan šosra

"é

ts^d|],,

Adéla Bierská uspěla
v přeboru města vsetína
Nejýělšího úspě<:hu sýé karié]! dosóhla šachjstka odáílu
'lJ Zbhtoýkd vselh Allél4 Bi?rskó (na ýnbnku). OlnlýictiLetó
hňčka.,:skah 2. nísla l prcýi:lím l|maji FIDE oPen B, i?nž
bfl ljučdstí 43- nčníkuPřebolu něýu v|.tú]a, nl! Ll"tý Llofu.ili šachisíé: celého sýčkl

U,|

^
b}l ondře.j Hsvc]k, 7 od,lilu s ná

dťlilý FM vle,
dn!ííBělunek z Tatrmu Litovc].
de§álý .lulian (e6len 7 Rakous
ka a j.deDáctý ncjnr]adši účlsírik
tuúaje. deleli]etý čiňm Jin Yue
hcn3 (všich 5.5 bodu), Unislč
ni šachistůz valašsBch oddj]ů:
Zvcrn ]nterchcss.

22, oDdfuj

vraj

Hoštálkoýá, 25,

Rldek Zndíapa- Zvsetin (oba4,5
bodu). 28, Jo Bosák Z Vsctín.
29, Kďel !'íú- Hoštilková (oba
4 body), 31, Malyáš KoldíL - Z
vselín (3,5 bodu),35, Jdostav Zá
vúlný - Z Vseún. 36 Jo§erPeterka
val, Bysřjce.3?, Rádek Z8ďba
Ú§ť,38, Jjň Břoušek - Val BySiňce (všichni 3 body), 40, Filip
Matůšústí(2,5 bodu) a42, Jifi
l'oukal Vai. Bystřce (2 body),

v lmaji

FIDE ote. B

(51

Jd

lič,§rnikliJ 7vitě7il hrái Pjlvcl Ko
Zát 7.1e§e!ik!,

Dr

poiádajicj Zbíqovky vsetín (oba
7 bodů). ktcrá
dosáhla sÝého
neivětšiho osobnjho úspěchn v ka
riéřc. N! tictin mí§tč §končil Maí2

tll

lin sovadin.

2 Ho]ešova.

te! uhJíl

Dalšíuní§tčnj valášsbých

.histu:

t2

§*

há skončila te

PNe osDnáctiletá Adé]a Bicsk!

ša-

Matčj KováŤ Ujti,

sonáístí 4j- fučníkuPřeboíu něýa vsetíhd

I

bll i kofu)hí lumaj ý raPid {a.hu, ýe kle,

ťén ý ?olkali fe v..ój.mnan duelu i ýsetínšti (ýleýo) sldnblaý JLříčck a Ra.t

M e.ihlifudfiího šac hoýého
n!ruje se .účasíhili .Iiří
M ldl1 ek z ua L- M.ziříčí.

I

]3. Elefte.i§ Vlachopulos Ktro

,

]jnka, 15. J$ Múdri l,IuslenkY
(všichni 5.5 bodn), 16, Lukáš TF
čáldk _ r^í, ]7 vl3dislav Bánbu_
šet Kďo]jnka. 19, Tomáš K]!na
Val, B}súice), 20. K]áía Dančá,

ko\d

Z vselin (!šichni 5 bodů),
2,+, Petr, Žižka

21, Pavel Mladý
oba Z VseLii.

MEZ Vseti,r,

P

25 Frántišek
ák
26. Maíě] Kope.b,

Z v§elin,27. Jakub

Donjík,

28 liři Rilžičkn7 v§erin

,

L]§ú,

on

'9 1.5
dřej Grycman
Uýi (ýšichni
bodu), 3t, Gabriel Kanas, 33. To
míšBudík - ohJ Z Všelí..:].1 la,
fu9av Čcmotik Bystřička, ]5, J]ii
Mllidek - vď Me7iňč'), 36, v ládj_
mír §!p!]a Kďolilka (\,šichni 4
body). 39, Lubonrir Hlouch, 10,
kub Z.id,!pa. 4i- Ne]a

h

otá]ralo!í

všichniZvsetin :l2 ,lllub M,n"li
Ústí (všichni 3,5 bodu), 44. Dá_
Yid K]ímek - Z vlerin 45 n,nj]i

K5hcláč vll M.7iříčí.18 T.nriš
Huílík_ Z Vselílr (!šjchni 3 bod}),
50, Mctodčj Clťobák Z v§erín
(2 body) á 51. Matyáš

Zajičck Z

Teí a fota J6ef Kovařík

k

u.lfupa.

Juřířelt blal r 0lomouei prrní a druhé místn
Pitd \t!íťm \nulťzl dnu\t€l .aťhi\le / \.laŠ\ta bJohujl
\criil tumajů idnotlir(u. T.,nluhral al|ta|i it olnmoU(e

ú

=

a 4 remjz) zýitězil. slejn],' zisk
7 bodů D!čl j Jan Ku§ina (1996,
Polsko). a]e hoŇi ponrocDó hod-

0lomO!§

ve dnech l] 18, Sípna !§!ořádaly spo,tclub A8.nl!ra 64

Št(Age ure Grygo\ 2] rcčníknezifuírodníbo
t rnrje olonrouc Chess summcr

olonouc

20]8 Zúč!ýnjlosc ho l,r9
chisni Z

nocenj

N

2_]

ša-

zenrí, Híáčibyli roz

dčlen] do pčli §ktPi.. Kíontčjed
né Uzavř§né sklPiny G\,1 ! dvou

uzaÝiených sklpin t§l po ] 0 híá
čjch se hrálajcšlě skupina oPEN
o 82 bíáčichn oteviený tL]mai se
nioru 60+ o 37 §lltLljícich, HJálo
se na 9 kol lempcn 2x ].5 hod,
na 40la]rů + 30 ]io + ]0 s.kund
/duo\cdťný tah, Náš re8ioí by]
na tumaji zastoúpcD dýěma Ša-

chnry v\elinskýriStúi§avem

]iňň Biouškem z vál.
Blstřice
V tumaji senio kde hrá]i l l]\'l a nčkolik KM s průJLlřjčkem a

měrem PrÝní dcsjlk_v 1973 Elo

bodú, staítova| i

ýann]Jý Jlijček

(2099) a prokázal výbomou lbr
rnu. když soutěží prošel bcz pfu
lfy a ,.isken 7 bodů za 5 ýýhcr

jci

odsunulo

n!

druhó

míslo, Ne ], 6. ,ijýě §ko.čila
§ odslul)en 1 bodu č§eřicc hrá_
čů:FM Jo§el Lys (]l15, Dob
rá), nD sp.nton (]916. Anglie).
Lididav Gal!ánek (1994. sio
ven\ko) a Kij oítot'l ( ] 946, Nor
sko) vši.hni 6 bodú. 7, ll,Eind
l-auritze! (2007, No§ko). Miro

Kilť (]9]],

nav

liu!noý), jiň

Kášpfuek (l746, oloĎouc). Jiii
Fjala (]849, l'.ostěJov) a Pavo]
vlkolič (i815. s]olensko] všich
nj 5.5. 12 - ]4, Wáldemlr sle,
zynski (l7.10. Pohko), Joselora]
(1E40, o]omorr.) a Borys GUrtoÝoi (t856. Lrraljina) !šichni 5

Dne 16, §rpna by] ni poiadu v}ože.ý lurn.j v r.pid š&hu,
souřž se hJá]a nr 7 ko] tcmp€m
2a ]0 min, + 5 sekund za r)rove,
ilený tah a zúčashilose ji ói) ša
chistů ..b€z lozdílu vah'', Táké
v tunto fumaji JuŤičok potv i]

Juříčeksé stal vítězem
olomouckého šachovéholéta

Juříěek u Bystré
p]uní a ětuttý
!-!

l

ň

Ý.hi.lé / \ álássl,d

\e pred

blizx,m

{,.larl.m nle.e.on}

dru^tťt aipoiilid., lUmiiů,
=Ve sloven§né obci Bystá
u 3lczna si dá]i dostave ičko
noravští ša.hi§té tleň hl měli
lu.isLicko spoltovni soustiedění,

\ \cdli .i ,elmi dol,^.

které se neobeš]o bcz dvou neD

pamáctkv 217.1 t]lo bodú soulěž
sc há]a V]cdnó sku ě iJ 9 ko]

šich šachových klání, Poř.date-

leň byla
la.

Tim

Bměn§kó

ša.hová ško

!I!ín by] 28, á 29, čer

vence uza!řený [,maj v .apid ša
chu ia chalč Tro8oš]ia. ktetÉho

s. zúčaýlilo]0 híičůsÝ§témem

krný s klždým, v

dcvil]ko]o

vémi]áni hrfurém tempem

2í 12

minut Se nej!íce dařilo vsctfuské
mu senioru Stani§Iavu Juňčko_

Ýi (2]00). ktc.ý zvitčzi] ziskem

7,5 bodu, Druhou soulěži byl

nlj v

tu

b]c§ko\óDr šachu, ker]ý §e
uskutečnil 2 šfuná na chatč pod

Dmbiclom, Tul]]Ji Ý

ltr.j] nJ 7
ko] oblyklým lelnlenr 21 5 ni
,ut. v tato soutěži dominoval
Admči}. ž Proýějova áskcm 6
bodů, ČNllémíšo ob§adil Juň_

ve dncch 29. čettence j, srp-

na p.oběhla mťZinirodli Vclká

c..a Táboía 20]8, jejjlnž pořa
dale]enr by]a

misn! TJ soko], Na

tranai přijela roÝná dovka hráčů

7 ČR. Něrn.cka. Ruska. Polska,
Ho]aDdska, B.]gie a l-ucembur,

sva kÝnlil), když opět ani jcdlou

Dc|ohrúlr se 4 ÝýhrM]:3 rcmí
zaN §e n!(onec děli1 o výbomó 2.
míllo 7vjtělil největší favorit CM

se 7 body před čtÝeřjci Wojciech
Zcljnski 1] ] 57. oba Polsko). Tho,
ma! schnid (2109. Rakousko).

Micha] Bug|]ski (226], Polsko)
á FM vil vaienla (20E5. vclkó Lo18or Ya8upov {2403. Rusko) Zis
kem 6.5 bfilu Před čtveři.j 1ťličú: sin}) ýšichDi 6,5 bodu .íifi Břou

K.i oltoii

( t9.16, No6ko). Jan Su
chomcl (2197. svěllá n, s,), Pclr
LudÝig (]9l8. tsrunLál] a stani

§lav,]uňč.k (2099. Vselín) všich
ni 5.5. 6, l3, Vit Bureš (]174.

BĎo). P[emysLlw Hrla§ (]9]0.
Po§ko]. Zdc.}a Vráno!á (1930.

st, \lěsto). Pc1. Maloušek (2l38,

Piem!sIovicc). Věn§lav Kotik
( 18:l1. o]onrouc). suni§hv
sta
něk (]956, ]und]ov). FM Fral
Lišek Vúla (2268, staré Ntěýo)

! sld]slav

Gschýťndtner (]90ó.

Kdrné) všichnj 5. L1. Borrs GU
noýoi ( l 827. Uh ijilú ] .1.5 bodu,
valdlkob}střick)1 ]ři BnnLšek
hrál ! OPEN nť!.ji, Ldc st[toÝa]i
mczi82 účástníkyúIé] 1]\,l.: FlVl

Ki{ i p§ii.h 2_5 hráčů
mč]o priměmé E]o ] 10.1, t Lr i]o \e
na 9 koltenpem 2190rnin, nd 40
t.bú + 30 inin. + 30 scc,
!ro_
a někol;k

a

vcdený un, Če]o tabulky ollrdli
zetTlnič!' účastlici.kd}ž z!ítézil
FNl Mat€usz Bronowicki (2280)

FM

sc!,]rci shilov

(]2il, Ukia-

jina). , Mďek KawUloL 12169,
Č, Tčšín).FM Jo§eí Kratochvi]
(232.1, Brno) a IM h&áš Kli
ma (2317, Porub!) všicnni \e ó.5

body, Hráči Hošlá]kové dosánli

tčchto umjsiěni: 22, hkub Krcjča
(2]38) 5 bodú. 28, Jan M.lčánek

JoŇf Bednařik (2 ] 0.1)
oba.1,5, 53, ondřej Vraj (]989),
54. Kfuel Vrij (]959) oba ],5
a 56, Fn|tjšťk !ť§el§ki (l957)
(2

3

]

] 8). 34,

body,

Ve nedlejši skupině

B

by]o

šek 1]905)jako 39. iasazený

d@i]jl4 bodú za

2 výhry

a 3 prohry, což slači]o na dě]enou
47, příčku,

JCr8r&

Témči200 šechistů z ČR. Polska. Ru§ka, S]ovenska. ljkaiiny
! R.kou\ka se 18, - ?6, gpna doslavilo na 28. ročDik oPÉNJe§e,
nik,1.1 či b!]i rczdčleni íJod]e vý
konnoÝi do drcu skupin, rl.ao se
9 kol t nrFm ]x 90 mi!u1 na 'l0
lalrú + 30 minul + 30 sekurd za

Do Jescnik! se v}pravi]o z na
šeho regionu 8 šáchistů §okolu
Hošlállo!á. kteří v ddó konku,
Énci obst]íli a v podstJlě obháii
li §vá lasazcní. v hlalní skUpinč
A, kdc hrálo 67 hráčů. byli 1dké
.l

lM. ]] FM, 16KMaPrůlněmé

Bk] p§ních ]0 hráčůčini]o 2] l?
bodůl Z!,!ělil]iň Bolaclq, (2l92.

Poruba) 1iskem 7 bodů přcd pčIci: lM Pavel Jirásek (2232. LiPa),

]27 húčůs Pruměre prlni.h
15 h,áčů191l t]lo. Tulo skupinu

ýyh.á] Jan MLšek (1894.

h.n.),

lteíÝ docíli] 7.5 přcd dvoijcí Jjií

čúík(l936,stoDava)

a PelŤ }LY€-

biček (1876, BohDice) Se ] body,
Z dvo]ice hošláIkov§kých }rráčť,

sc dařilo Micha]u oldrouškovi
(1282), kte|ý j.}o í]l, nasú.ný
hráč uh.á] 5,5 bodu, což ho v!,
ne§]o na 2ó, příčku.]bnáš Gelda (r+15) jako 69 násrený zís

tal 4,5 bodu . tnn obsadi]

misto,

!ka, ňe/i ktelýmj byli i ,1 ]M, 2
FM a l] XM s pfiňěre,n Prlní
terrpeú 21 90 minutna.iO linů +
]0 m!!ut
ný ta]r.

+

30sekund Za Provede

Prt€nývj lčntokát r}tbu

kli nejvčtšjmilvolitúrr hned 3
húči:NlaN.Lš Zeňxn (2]81), Mi
]an Rorko\cc fub. Tábo!] 220:)

! |M

Josef Lys (Dobrá. 2l13)
kLeřídoci]jfi sbod!č 7 bodů, Da]
ši pořidí: ,1. 9 dčn Boď Len
nard (NjzozcDrí, 2] l2). ]M Joseí
Přibyl (T\,áh! 2263). Václa\ Kotá]
(Č. Budč.Jovice. ]]0i). !,l vik_
toí Volodin (2l 38]. scrgc i RoDta
nov (]I02) a A]exúdeí Nlulenko
(všichni Rlsto. 2l09) ó,5 bodu
V tunaji stanoyaii ta}é dM ša_

N.jl?Pšíhróči luňujL l olonoKi f kdl.qoíii
ýníorůsPOlLl s pořa.lalťli. vilě.. Slonisldf Juřn:.k

chislé Zvalaš§ka vtťnski Do
Dinik Púák a Petr Kubíi 2e 7..il_

bři obd fi]Vcdli

solidDj výkoD,

když získ.li shodně 5,5 hodů. Pa,
rá} jako l5, nBsaený skoDčil na
18, lríslě l Kubíi jako 24. nasa,
zcn)'obsldi] 23, Dísto, čí,nžobá

potvrdili své pozjce

(qi)

lIáč

.1rcmiry

www- ialaDvelt- Gz

ó6,
(a,i)

16

zažila

G

k.šachu

.fiříčGIíic !o osmnáclé lhDonllíOm 0l]03u
sean ,rclret hráau a hrácel, / n]/ntch l,nutů F\mlt
_! doíázilo nx iubilc,in, |0. rečnfu otelieného me/inárúdruhu

ša.bovóho turnlrie. kler!' přobě}tl od 8. do 15. září Yc val. By§třici.
\ \ilní |,onlurlnťi \e nP/lratili ani Zistup(i nasťbo E8ioou,

Akci organievali šachisió TJ
soko] liil B}střicť. Účlst b}la

jaio obvykle

v sál.

veljká, ke §tolůnr

spolďenského dolru

Lr Pemckich zlscdli bráčj od
nás, ze s]ovenskd. Ruska a Pol_

ska. lýtezi !im]

i

dDilelé li

ulů lM, FM d KM s !rúňč
rcm Prvnich paháct 2083 Elo
bodú. HíÁlo §c n! 9 kol tcm
pem :x 2 hodhy nd,10 tahů +
30 minut do konce panie. IŤ_

Ka.oLink. ó1, Jiří
snulck (1546).6]],

5

3l. Josel Pc(erk] (]829) val.
Bysřice, 3ó, E]efteri§ Vlacho_
pulos (]75l) a 38, M.ítin Klí_
nra (1545) oba Kďotinka 4.5
b,, .1l. ]an \túd.ý (1668) Hus
lenky, 4], Kdel Hurta (1734)
Bystijčk! a 4E, Da]ibor capi1
(160]) Val t]ysřice 4 b,,5l],
ZdcDčk Románek Zašová. 5l.
b..

t

I

I

F

I

(1539) a 6,1, Tonáš
Kliru (]523) - všich
ni Val, Br§lňce 3 b,69

BŇa brla t dne.h.J. - l0. /iii ho.titelťnl mť/i_
! Homt
národniho mhlrov§lvi ('€§ka repUbUL) lěIcsni poÝi;ť.
-ných šachi§tu, J€ho pořadattlem btla TJ Ré§pekt Frcnšt!íl pod
Rrdhoštěm.

N.jlépe .e .isluP.ú udlašskd ši ý.|d1 a .kteshín
Př?bohík"m 5ť již P0 oýDló(íé ýal slaniskll

klubů našeho .egjoDu, Nejlé_
pe 7 nich si ledl staDis].v ]Uří

(l832) vš]chliVa], Bystřce

I

llIů, É

§lav Banbušck (]6]5)

lenslvi v lumaji zi§kal \bjtčch
ŠláDek z or1o!é (2103). ltÉryl
uhril 7 bodů, prosadit se mezi
ehnI sndžilo; 20 ltráčů7É 7

ček (2] l4) ze ŠKZVleljn,jenž
skonči] s 6 body ve skU|nrě na
6. al 12, niýě, Pomocna nod
n@ení tnu na}onec přidělilo 8
přjčku, Umislčli dalšich v.]aš
skich šlchistů: 15, ZbyDěk Pyš
(1948) Val, B}slřice, 5,5 b,,
2], Josef Sližek (l942).22, Jiřj
Břoušck (1858). 25, J&os]av
Pagáč (]848) a 2ó ,liň Fouka]

l/

Ivan B3íošelr ŠKZV§etin a 52
}'ruliše k P!!á& (]670) N'IEZ
vseliD 3,5 b,. 58, vládi

n!ří<'ek.e

vsetínd- }'oto áfrhiÝ o.ganizábnů

nul. ZvitěZil Fw ,lo§et l-ys (2]4,1)
, Bn šperku _ 5,5 bodu Z našic,h
se umj§ťl] na ,1. až 6, nri§lě sta

n]slav ]uňček a překvaPnč l.kó
donncí Toňáš Klina 4 5 b..tt
Ddlším Přckvapením by]r i 7, až
9 poice dalšího doniciho hláčc
MarLina Kominka (l539) .1 bod),,

Crgániláloň nezlpomčli ani

lnlídež,]\4ezi 24 účasiníkyzvi
tě^1 p]ný,n počlenr 7 bodů Adlm
na

7,íůbek l olomouce picd druhým
Tobiášem Mročkcn z va], BysĚ
ce s ó bod) ! dýčma t!áči Da dě]e
DéDr 3. a 4. míslčDareD Znbkeň
Z o]omoucc a Davidem Hlaváčem
zva]. B}střice 5 bodii,
Ddšídoprovo.lnou akci byl lú

naj V blesko!é hře, sbnolalo
8 l!,áčú, k.žd! od.htá] ]4 pď
ií tempe 2\ 5 rninut. Zlilězil

Fr.niií.kVrin.

la

§e zi§kern

l]

sfiíél]n ňěc_
bodú, ZáÝuPci

7e

Pořadatc]skčho oddílu se §eiádi
li ná 5. a7 8. rnistě i,tartin Ko
Dinek 5,5 b,. Joscf P.telka 5 b,,
Jiří s! ltek ],5 b. a Jiň Rúčka

Nalolec pfubéhlá ješlě §i_

nullánni Punic FM Joscin ob
šivačc(2]7E) z Ms Bmo pfuli
l3 soupeiům, Nlist 7x vyluái
a 6x ťemiznva] s Máninem Ko

mjnk§m. Tomášem Klinrou. Ja
nou B]olkovol. Pefen htlou
kdLem. Jaleln vlničk m a IM
(ajr
n m

okavcem,

Juřířek r simultánoe nc[O]ažGn
Dčti j do§Élj ]nohli §Po]ečně §outěžit y kluboýých

]uisllolstvj se hrá1o na 9
lio] lemPcm 2! 90 ninut + ]0
sekuDd 7a lroledoný tah Na
Ý.n sť doslalilo .16 účaýníků
z Českó le|Ubliky. s]olen§l! .
Madfu§kr, nre7i |terýn]i bvl] i
] I\1 ! ] FŇl s pninč]em lrv

ních l0 hl.ičů]0]2 E1o bodú

vítčz(lisi

tcnta

PřjpsNl F\l Vít Va_
(V Lo\in}, ]lL7) zilkcm

7,5 bodúpř.d d.uhýlr IM Mila_
nem BabuloL (\']čnov. ?2]6) sc

7 bod} a dýojici n!

_], _ ,1. Dís_
(sbÝcnsko,
19E7) a Zdcnčk Šn}l. (Hraby-

lč Julai Zavar\ký

nč.2024) sc 6.5 body Dálši po
řadi: 5, stanislav stančk (Jun
dro!.]90.1) 6.6 _ l0, oío Nývh

(Náchod.]91,1). ],íircel Ře;ni
čck (Hrabynč. ]05,1], Gé/a Raz-

si§ (Madarsko. l97]), Jiň No
Ýlk (sendražice.l9]9) a Kfuel

Haderki (l-ilovel.]80I) \šich
ni 5,5 bodu, Miýro\Tlvi sc zú_

ča!úntaké húčsokol. Hus
lcD}.y Jln Múdíý(1668). ktclÝ
;"t o :t, n",,,"ny nd,cot .ea

si]nými §ouleň l(vllinrí Ýýkon a
padesátiprocennrí zi§k,1.5 bodu
ho vyne§ na 2],

misto.

(a)

^t
§borového domu ! rú7ný.h slolní.h a ka.elnich b.ách.

noý..h

-

Homi sĎor CíílŘ. č6kobHtňké cýd,g€[d<e
2.
nA u]ro.čenípř.ízdni! v n.dili odpolfiln€

v€

\l§eťně L\"ořádál

zíiíDťn ptilý hei

I

SoučísLiheí by]a n! Pořadu
miňo jiné i sinullínní produk

ce ! šá.hu, ke kícrési po7ýali
v§elin§lóho ščnioraKM st.ni-

sla!.t Juňčka, Aitór simllánkf
má obvyk]c na všech šacholn cich bilé figury a yši.hni o§tal
nj nčaslDícihJaji čefuýni fisurmi, v 1oú1o případě si ] uříček

ltižil bru tim. žc hrál slřídavč
n. licbich šachovnicich bílýňi
e na sudý.h šachovni.ich čcr

po témčřdvoubodjnové

hfu do§áhl ]Uřičck !c 1.| p&,
liich 12 výhcr ! 2 re.ríz, Rc,

m;o\at se podfu'ilo Pavle Koňřko\ó z. vsetj.á a ondie
ji rs!áiovi z Kateiidc, simul,

linka byh pčboLl propaga

cí šlchu nerl dětmi i dosPělý

D!i.

l'eí a foío (aj)
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