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Sachisté chtějí uhájit prvoligoyou příslušnost
Sezona šacholých souíěži druž-

stev je na startu a ŠK Vsetin do
ní nasadí trojici družstev. Pozor-
nost je upřena zejmóna na §tart
A-{imu (na snimku) v první lize.
o ambicích družsfi,a. ale i dalších
novinkách v klutlu, jsme disku-
tovali s jeho předsedou Radkem
Zádrapou.

Pandemie koronayiru zapffčinila
prakticky zrušeni celé uplynulé sezo-
ny šachoqých družstev. Jaký dopad
má tato situace na fungování vašeho
oddilu a třeba i členskou základnu?

Šachy měly během koronaviro-
rých uzávěr to ,,štěstí v neštěstí",
že šly snadněji než většina ostatních
společenských aktivit zčásti přenést

na intemet. Něktefi naši členové tyto
možnosti objevili a qu:žili. Atak snad
mohu říci, že lkdyžjsme jako klub
ztratili několik členů a přišli o potě-

šení ze živého potkávání se, mnohým
se oteťely nové obzory. A poslední

§idny namačují, že by mírný úbytek
členů mohl být rychle nahrazen nový-
mi zájemci,

Sezona 202|12022 ie na startu
a vaše Adružstvo čeká druhý rok
v první lize. Jak jste se ně ni připra-
vovali?

ÉIráči se pňpravo-
vali individualně. To
je ale v šachu ostatrě
běárýzpůsobivne-
karanténních dobrich.

S jakým kádrem
do sezony vstupu-
jete a jak se změnil
oproti té poslední
kompletní?

Sestava ie stejná
jako ta v loňském
ročníku. Z něj však
byl odehnán jediný
zápa§, Oproti před-
poslednímu ročniku
isme posíleni valaš-
ským rodákein a pfitelem vsetínského
šachu" mczirrárodním mistrem stanisla-
vem Jasnýnr.

Na které hráče hodláte nejl,íce sá-
zet?

Výsledck zápasu závisí stcjnou mě-
rou na každérn z osmi hráčů sestar1/.

A tak trochu unilinu z otázky, a řeknu,
že lpřcdu spoléhárne na lrosty - vel-
mistra pavla Šinráčka a zrniňované-
ho standu Jasnélto a naše slovcnské
přátele fidc rnistra Karola Mohrze
a Anclreje Vereše a ullrostřed a vzadu
na naše dorrrirci hrác'e kubu stančíka.
Vláďu Bčlunlia. Par la Vitáka. Domini-

ka Paráka a našeho kapitárra Ma§,ášc
Kovaříka.

Jaké cíle si do nol,ého pn,oligové-
ho rtrčníku kladctc?

Rádi by,chottl drrrhou ne,jryšší soutěž
v ČR pro Vsetin a našc rrrladó talenry
udrželi,

kolik dalších družstev máte
v soutěžích dospělých a do kterých
jste je přih|ásili? Jaké budou jejich
ambice?

Krorn zItltttčlt.iho A-t(tntt jsmc nltsit-

dili béčko do lÝchodni skupiny krajské
soutěže a cečko dtl rcgionálního přebo-
ru. Obě soutěže jsoll vcltlli r,],rolnané,

Naším cílem je posílit tjmového ducha
a s jeho pomocí se poprat o dobré qi-
sledky. Ve skr}tu duše douf;im, že mla-
dí zaberou a výáhnou družstva lysoko.

Jaké další soutěžní aktivity čekají
v sezoně mládežnickou základnu od-
dilu? )

\nádež čekají soutěže,_ družstev
i jednorlivců. V druzstvech bychom
rrá,di zabojovali a vnítili Vsetínu mlá-
dežtickou pnní ligu, V jednotlivcich
nas čeká na konci října mistrovství
Moravy mládeže. Bylo by skvělé, kdy-
by se někomu z našich podařilo vybo-
jovat posfup na,,republiku". -mh-

HošťállíOuá i usetín na úuoil §la[ili
- Hoštálkovou a Ysetín. Hned při úvodních dvou kolech si navíc oba
zmíněné celky nevedly zte. Hošálková zaznamenala dvě útězství,
Vsetín pak jedno, ke kterému přidal ještě remízu.

lla
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Hošťálková do tohoto duelu
vstupovala v roli mírného f'avori-
ta. což sejí ttůó podařilo potvrdit.
Ačkoli Ponížil. Roubalík a Gnida
ve srých parriích pouze remizova-
li. jejich kolegové jižbyli úspěšní
a pfidali do tabulky bod zavítéz-
ství. V celkovém součtu pak k lep-
šímu výsledku Valachům dopo-
mohla ještě také konfumační vý-
hra Františka veselského.
Sestava a body HošLilkové:
Richterová, PaIa, IGejča a Vesel-
s§ 1, Ponížil. Roubalík a Gnida
Yz,Zelenka0.,:

Podobně jako Hošťálková, byl
ve svém duelrr l. kola pasován do

role mímého favorita také vsetín.
Valaši zvítězili hned ve čtyřech
partiích a v da]ších dvou remizo-
vali, hohru pak zaznamenal pou-
ze Vereš a Parák, což už ale zmi-
něné šachisty nijak mrzet nemuse-
lo, jejich celek si totiž připsal za
výhru 5:3 první cenné body do pr-
voligové tabulky.

Sestava a body Zbrojovky
Ysetín: Stančík, Bělunek. Vitak
a Kovařík l. Šimáček a Jasný Vz.

Vereš a Parák 0.

;ii,]"1,, , ': ,r1:'i i '' .í:.i

Ve 2. kole si valašští plvoligoví
zástupci prohodili soupeře z kola
prvního. Vsetin tak zajiždél do
Jihlavy, proti které dokázala Hoš-
ťálková zvítézit. valaši v tomto
duelu předvedli několik skvělých

Do akce se po dlouhé odmlce dostali mimo jiné také prvoligoví
šachisté. Ve zmíněné soutěži má náš region dva silné zástupce

a vyrovnaných partií přičemž však
zvítézíh pouze ve dvou duelech.
Zbyláutkani skončila remízou, což
v celkovém součtu bodů nakonec
vyšlo taktéž naremizový stav 4:4.

Sestava a body Zbrojovky
Ysetín: Pmák a Kovařík 1, Jasný
Motuz, Bělunek a Vitak W, Štma-
ček a Stančík 0.

1. i:li1:l.,:, ] ,,], l. ,ll,i,i,

Šachisté Hošťírlkové potvrdili
svou formu z úvodu sezony také
v Chotěboři. Ačkoli skóre z jejich
pohledu nebylo až takjednoznačné
jako proti Jih|avě, dokázali i díky
výhrám Ponížila, Roubalíka, Paly
a Gnidy zvítézit ojeden bod.
Sestaya a body Hošálkové: Poní-
žil, Roubalík, Pala a Gnida 1, Rich-
terová |z, Havelka, Krejča a Mal-
čánek 0.

Ostatní výsledky: Grygov - Tři-
nec 3:5, M. S, Brno B - Č. Těšín
4:4, St. Město - Orlová 5:3, Vlč-

nov - Poruba B 3Vz:4Vz. Orlová -
Vlčnov 2:6. Poruba B - St. Město
4:4, Č. Těšin * Grygov 2:6, Třinec

- M. S. Bmo B 4:4.
Tabulka 1. ligy:

l.Hošíálková 2 0 0,10,0 6

2. st. Město 1 1 0 9,0 4

3.Vsetín í í 09,0 4
4,Tiinec 1 1 09,0 4

5, Poruba B ,1 1 0 B,5 4

6, V|čnov ,l 0 1 9,5 3

7.Grygov 1 0 1 9,0 3

B.M.S.BrnoB 0 2 0 8,0 2

9. Jihlava 0 ,1 1 6,5 ,l

10.Č.lěšín 0 1 1 6,0 1

1 1. Chotěboř 0 0 2 6,5 0

12,0rlová 0 0 2 5,0 0

V rámci 3. kola l. ligy zajíž-
dí Vsetín v sobofu 27, listopadu
do Orlové, kde se na tamnich ša-
chovnicích utká se Slavií. Hošťál-
ková se pak ve stejný den před-
staví v Porubě. Hned v neděli 28.
listopadu pak Hošťálková pňví-
tá na domácí půdě Orlovou a na
Šacho}rnicích Vsetína se představí
Poruba. (mar)
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Dvou republikových šampio-
nátů v rapid šachu během dvou
víkendů §e zúčastnila naděj-
ná vsetínská šachistka Amálie
Zádrapová. A vedla si skvěle.
Stala se totž mistryní republiky
v kategorii dívek do 12 let.

rozdílu věku, a to na 9 kol tempem 2x
10 minut + 5 sekund za provedený tah.

Medailové posty ovladly nejlýše nasa-

zené zkušené hračky mezinárodní mis-

tryně a veknistry.rě. Zlato áskala WlM
Kris§ina Novosadová Q14l) z Fr,ýdku-

-Místku ziskem 8,5 bodu před stříbmou

WIM Natašou Richterovou rí,l. (2105)

z Hořic se 6,5 body abronzovouWGM
Olgou Sikorovou QIII) z Třince se 6

body, Amálie Zádrapová jako 11. na-

sazerrá podlehla jen zkušeným medai-

listkám a ziskem 5 bodů n 4 vybry, 2 re-

míry a3probry obsadila skvělé 7. místo.

v samostatrrém neoficiálním hodnocení

dívek do 14 let byla nejlepší.

O ýden později se Amál.te Zádra-
pová (na fofu uprostřed) zučastnila
v Praze šampionátu mládeže do 14

let, kam se probojovala z krajského
kola. V kategorii dívek do 12 let, do

níž se zapojilo 24 hráček, potvrdila

pozici nejl"ýše nasazené hráčky a zis-
kem plného počfu devíti bodů vybo-
jovala mistrovský titul před Lindou
Slívovou (Teplice) s 6,5 body a Len-
kou Mikešovou (Grygov) s 6 body.
Vsetínsloý oddíl měl na šampionátu

zastoupení ještě Matějem Kopeclajm.
Ten startoval na divokou kartrr v silně
obsazené kategorii chlapců do 14 let.

Své 32. nasazení ze 42 účastníku ly-
1epšil na konečné 25. místo, když zis-
kal 4 body. -aj, mh-

Závodný dělil v Lužné třetí místo
Soko| Lužná uspořádal turnaj v rapid šachu, kterého se zútrast-

nilo 25 hráčů z 9 klubů s průnrěrnýnr ratingem prvních deseti hráčů
1814 Elo. Soutěž se hráIa na 9 kol tempem 2x 13 minut + 3 sekundv za
provedený tah.

Celkovým vítězem se stal nejrryše
nasazený Filip Matuš (l999) ze So-
kola Ústi ziskem 8 bodů před druhým
Elefterisem Vlachopulosem (l647)

z Karolink.v, ktený docílil 6.5 bodu.
Na 3. 6. mistě byla čtveřice hráčů:
Jakub Matuš (l399, Ústí), Jiří Častu-
lik (I745, Brumov-Bylnice), David

Trčáiek (1835, Ustí) a laros|av Zá-
l,o<lný (1884, ŠK Vsetín) s 6 body.
Další pořadí: 7. Karel Doležal (l914,
Francova Lhota) 5,5, 8. 12. Jakub
Záďrapa (1522,, ŠK Vsetín), N{arek
Matůš (1309, Ustí), Starrislav Dan-
čák (1639, ŠK Vsetín), Milan Čoka-
vec (1716) a Petr Jakubál (185l, Va-
lašské Klobouky)

Ivan Bartošek (I-106. ll'/.EZ Vsetin).
N{atěj Kovář, (l585, Ústí) a l\{a-

rek Kratochvíl (l357, Lužná) -1._5,

l6. 20. Rostislav Smetana (1701,

Lužná), Josef Filák (1780, Franco-
va Lhota). Pavel Mladý (ló2 l. ŠK
Vsetín), Miroslav Papšík (l706. Luž-
ná) a František Parák (1544, MEZ
Vsetín) všichni 4, 21. ,23. Jáchym
Štear..i 1ttS:, ŠK Vsetín), Vladislav
Bambušek (1491) a Pavel Maňák
( l398, oba Karolinka) 3,5, -aj. mh-

hned pět
Huslenky

stanislav Juříček_
Vsetin

(3+4)

l586

§achišté §G ilořka!
H 

"o 
dlouhé soutěžní parrze se do akce opět dostali také šachis_

- 
té, konkrétně pak ti působící v krajském a regionálních přebo-

rech. Hned první kolo Zlínského přeboru nabídlo derby mezi rezer-
vou Brumova a Valašskými Klobouky, přičemž se z triumfu radoval
první nníněný celek. Na krajské úrovni pak z valašských družstev
zvítézly pouze B tým Hošť.álkové a Francova Lhota.

Tabulh kraiskóho pňeboru:

a,

1, Kroměříž C
2. Hošlálková B
3. Postoupky

4. Vlčnov B
5. Fr. Lhoh
6. Zlín B
7, St. Město D
8. St. Mésto C
9. Malenovice A
1 0, Val. Bystřice A
í 1. Slavičin A
12.Valínez A

100
100
100
í00
l00
010
010
001
001
001
001
001

6,5

6,0

5,0

4,5

4,0

4,0
QE

3,0

2,5

2,0

1,5

3
3

J
á

3
1
,l

0

0

0
0

0

6.Valmez B
7,ZuŇ
8. Vizovice

9. Bystřice p.

10. BírBylnice

1, Napajedla B
2, Br.-Bylnice B
3. Val. Klobouky A
4. Napajedla C

í
1

0

0
0

na.V
Bystřice D,

stanislav Juříček
Vsetín

0 011

Tabullo zlínského rcgionálního přebotu:

4,5

3,5

1,5

0,5

100
í 00
0 01
0 01

3

3

0

0

0
0
0

1,5

1,5

1,0

0
0

0

Il#3
Cr

H#2

C+

šachová skladba

2.1.1.1 (4+4)

t583

V sobotu 4. ziňiproběhl ve Znojmě

35, ročník trrmaje Znojemská kálorma +

laalowička hraný jako mistovsM Čes-

ké republiky ž,en. Zúčasfurilo se bo 22

šachistek hra.lících v jedné skupině bez

l

_ l5,

4.!fir§lÉnlryA
5.žlínc

í.\tal. Bystř,ice D
llfuěíálková c
3,l(atolinlo B
4.frainochovice
5.1hLBysťiceE
o.Valrnez C
z. KaroHnltl C
8, Hudenky C
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usetín u ilerby
těsně zilolal ualmuz
§ V remci krajské a regionální soutěže se během prvrího listo-r padového víkendu konalo několik zqií,mayých šachových par:

tff. Například derby dvou nejvěších měst našeho okresu, Ysetína
a Yalmezu skončilo těsným ťtězsMm prvního aníněného mužstva.
Rezerva Valašské bystřice pak nestačila na Zlin, odkud si odvezla,
celkem jednoznačnou porážku.

rrr Krajský i regionální přebor v šachu nabídl řadu parádních
|. partff. Například rez€rva Hošá|kové dokázala podruhé v se-

zoné zitézit,když porazita rovněž rezervní celek Zlína a pat-
ň jí tak čelní příčka tabulky, o kterou se dělí s C týmem Kroměříže.
Na okresní úrovni pak zusLívá posledním dosud neporaženým tý-
mem ŠK Vsetín C, jenž si v derby poradil s MEZem Vsetín. 

-

Výsledky krajské souřže: Vsetín
B - Vatašké Meáříčí B 4|/zz!/z
(Závoóný - Ryšánek 0:l, Jurča -
Koňařft 1:0, Bosák - Křižák 1:0,
řIradil - Stmlék Y2|Y2, Kopechý -
I-ev 0:1, Mladý - KosttbtnVz;Vz,
Záďrapa * Kučera 1:0, Štědrý -
KabeláĚYz:Yz),

Tabulka zlínského regionálního přeboru:

1. Napajedla B
2. Br.-Bylnice B
3.Val. Klobouky A
4, H, Lhota

5. Bojkovice B
6, Napajedla C

Tabulka kraiské soutěže:

6

6

6

4

3

3

ó

3
í
0

0

0

6

3

3

3

3

1

1

0

6

4

3
I

0

0

9

9
,9

6

b

4

4

3

1

1

0

0

1. ÚstíA
2,ZlínC
3.Vselín B
4.Zubři
5.Val. Bystřice B
6. Huslenky A
7. Vizovice

8, Bysřička
9.Val. Meziříčí B
10, Bystřice p. . A
íí, Br.8ylnice A
12. Lužná

2 00
2 00
200
110
í 01
l0í
10,1
101
01í
0 02
0 02
0 02

00
01
00
0í
00
11
11
02

200
110
110
110
02,1
020
Vlz
002

10
0í
01
02
11
02

11,5

10,5

í0,5
9,5

9,0

8,5

8,0

6,0

7,5

5,5

5,0

4,5

7,5

4,5

4,0

4,0

3,0

4,0

3,5

3,5

20 0

110
101
010
001
00 2

7,5

6,0

5,5

2,5

2,0

1,5

Tabulka regionální soutěže:
1,HoštálkováC 2

2. Karolinka B í
3.Val. Býstřicé D í
4. Karolinka C 1

5. Rajnochovice 1

6.Valmez c , 0
7,HuslenkyC 0
8.Val. Bystřice E 0

Karo-
linka A - Vsetín C ZYzz}/z (Yi-
Iém - Zádr apa Yz:Yz, M|adý - Ko-
pecký Yz:Yz, Vilímek - Dančák
0:1, Macho - IŤadil 0:1, Dančá-
ková - Orság 0:1, Křenek - Štea-
rý Vz:Yz, Bambušek - Mocek 1:0,
P. Maňák - Růžička 0:l),

Tabulka vsetínského

_ regionálniho přeboru;,l,§KVsetínC 2 0 0
2,Va|, Bystřice C 1 ,l 0
3. Val. Polanka ,l 1 0
4.|ašová 1 1 0
S.UstíB 0 2 0
6,MžVsetín 0 1 1

7.HuslenkyB 0 0 2
8.KarolinkaA 0 0 2

Tabulb kniskáro přeboru:

Tabulka kraiského přeboru:

l.HošíálkováB 2 0 0 12,5 6
2,KroměřížC 2 0 0 12,5 6
3. St, Město D ,l 1 0 ,l0,5 

4
4. Postoupky ,í 1 0 9,5 4
S.VlčnovB 101 8,53
6.Val. Bystřice A ,l 0 1 7,0 3
7.ValmezA 1 0 1 7,0 3
8. Fí. Lhota 1 0 1 6,5 3
9. St. Město C 0 ,l 1 7,5 1

í0. Zlín B 0 ,1 1 5,5 ,1

1,i.SlavičínA 0 0 2 4,5 0
12,irilalenoviceA 0 0 2 4,5 0

Výsledkv vsetínského regl-
onálnfir,o,,, přebgru: Zašová -
MEZ Vsetín !/zl3/z (Z. Bělunek
- Závodný l:0, Vičan - Mieres
Yz:Yz,Malina - Hurta l:0, Romá-
nek - Šulák Yz:Vz, Bíríek- Pariák
0:1, T. Bělunek - Baťtošek 0:l, V.
Bělunek * Onóruch Yz:|z)),

ŠXVsetinC-MEZVsetín
5:3 (R. Zádrapa - Mieres 1:0, J.
Zádrapa - Hurta Yz:|z,Zádrapová

- Šulák 1:0, Orság -ParíkYz:Yz,
Kamas - Bartošek 0:1, Štědrý -
Tkadlec Yz:Yz, Orságová - Ond-
ruch Yz:.Yz, Růžička - Trávníček
1:0),

í0,5
9,0

8,5

8,0

8,0

6,5

6,5

6,0

b

4

4
4

2
í
0

0

aalt
Yýsledky vsetínského regionál-
niho přeboru: MEZ Ysetín - Hu-
slenky B 4:4 (Závodný - Múdrý
1:0, Hurta - A. Maňák Yz:Yz, Šu-
lák - Klíma 1:0, Parrák - Ža*Yz:Yz.
Bartošek - Měrka Yz:Yz,Tkadlec -
Koňařík Yz:Yz, Štastný , Pavel Fh-
báček 0:1, Trávníček - M. Hrbá-
ček 0: l ).

Tabulka vsetínského regionálního ořeboru:

soutěži se z valašských mužstev předsúavi|a pouze Ya|ašská Bystřice,
která však celkem jednoznačně podlehla Starému Městu. Na regio-
nální úrovni byl k vidění například zajímavý souboj MEZu Vsetín
a rezenT/ Huslenek, který skončil za smírného stavu.

rll
-

rr,l
-

Během vftendu 13. a14. |istopadu se uskutečnilo další kolo ša-
chového krajského a regionálních přeboru. Y první zmíněné

Během ťkendu 20. a 21. listopadu se do akce dostali
nejen z valašských oddflů. Napřft|ad v rámci krajské soutěže

1.St.MěstoD 2
2.HoštálkováB 2
3.KroměřžC 2
4.St.MěstoC 1

5,Zín B 1

6. Postoupky 1

7.Vlčnov B 1

8.Val.BystřiceA 1

9.Valmez A í
10. Fr. Lhota í
11,SlavičínA 0
12. Malenovice A 0

1. Vsetín c
2. VaI. Bystňce c
3.Val. Polanka

4. Zašová

5. MEZ Vsetín

6, Ústí B
7. Huslenky B
B. Karolinka A

10
00
00
11
í1,l 

0
02
02
01
01
03
02

300
300
300
201
201
111
111
í02
012
012
003
003

,l6,5

12,5

12,5

13,5

11,5

9,5

10,5

9,0

7,0

6,5

6,5

4,5

7

6

6
4
4

4
J
3
3

3

0
0

10,5

9,0

8,5

8,0

10,5

8,0

10,5

6,0

6

4

4

4

2

2

1

0

Tabulka zlínského rqionálního přeóoru:
1.Bt-BylniceB 2
2. Napajedla B 2
3.val, Klobouky A 2
4, Bojkovice B 1

5. H. Lhota 0

6, Napajedla C 0

9,0 7
9,5 6

.8§ 6'7,5 3
4,0 í
1,5 0

byl k
druž-

Tabulka kraiské soutěže: Tabulka regionální soutěže:
vidění souboj Valmezu s Ústím u Vsetína, ve kteÉm druhé aníněné í. ÚsťA

2.ZlínC
3,Vsetín B
4,Val. Bystřice B
5. Vizovice

6. Zubří
7. By§třička

8. Huslenky A
9.Valmez B
10. Br,-Bylnice A
1 1. Bystřice p, H, A
t2, Lužná

17,5

17,0

15,5

15,0

12,5

13,0

í0,0
10,5

9,5

9,0

8,5

6,0

í,HošťálkováC 2
2. Val, Bystřice D 1

3, Katolinka B 1

4, Karclinka C í
5, Rajnocttovice 1

6.Val. BystřiceE 0
7.Valmez C 0
8. Huslenky0 0

00 7,5 6
106,54
0í 4,5 3

01 4,0 3
00 3,0 3
12 6,0 1

114,0 l
í13,5í

stvo prokrázalo ligovou dominanci a i potřctí v této sezoně bralo plný po-
čet bodů. stejně dobře je na tom již potne zlin c, který úentoxrit zoórar
Lužnou a Vsetín B, jenž dokázal triumfovat proti Bystřici pod Hostýnem.
Výsledky krajské soutěže:

Bystřice pod Hostýnem
A - Vsetín B 3:5 (J. Pecl - Kovařík
0:l. Z. Petr - Závodný t/z:Vz. Roček
-]Ťadil Vz:Vz.Il]obil - Kopecký 0:l.
Vaňhara - Dančrik %:Vz. Gaja- - Or-
ságYz:|/z, Perutka - Mocek Yz:Vz.Bi-
harl - Šlědrý V2:%).
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. V roce 2019 lyNásil měsíčník
Sachová skladba dvouletou (2019
a 2020'1 tneňnárodní soutěž sklada-
telů šachoqfch ríioh - pomocných
matů, dvojtažek, trojtažek a mno-
hotaželq do které bylo přihtášeno
celkem 189 skladeb.

ze 14 zemí Evronv a Afrikv Kongin{
ýsledky byly áeřejněny v Šacho-
vé skladbě č. 612021. V soutěži měl
zastoupení i valašs§i šach, a to origi-
nální dvojtažkou vsetínského sklada-
tele CM Stanislava Juříčka. Hlavním
arbitrem dvojtažek byl Karol Ml:,rrka
ze Slovenska, kteryi vyhlásil následu-

jíci pořadi dvojtťek: l. cena Miguel
Uris (Španělsko), 2. cena ZolánLabai
(Slovensko), 1. čestné uznáni Zdeněk
Libiš (Česko).2. čestné uznáni Vasyl
Markovcij (Ukrajina) + Pavel Murašev
(Rusko). Dvojtažka Stanislava Juříčka
oslovila i rozhodčí. a tak se dostal mezi
ocenětré. když rnu byla udělena 1. po-
chvalrrá zmínka, 2. 1lochvalnou zmín-
ku získal Vladimír Koči a 3. pochval-
nou zminku Miroslav svitek (všichni
ři Česko). Tímto oceněníIn tak Juříček
v ruzných mezinárodních a tuzem-
ských soutěžích dosáhl už 40. oceně-
ní. Celkem 2'7 znich získal v zahra-
niči, a to l cenu, l0 čestrých uznání
a 29 pochvalných zmínek. -aj. mh-

Čtyricaté ocenění Stanislava Juříčka

38 autor.'rse do ní zanoiilnCel

C 5:3 (P. Hromada - Kopec§i 1:0,
Papšík - Dančák l:0. J. Hromada

- Hradil l/z:Vz. Čokavec - Kamas
Vz:Yz, Šihor - Štědr! l:0, Liška -
Babíca Vz:Yz, Švácha - Zajiěek 0: 1,

štefka - Rilžtčka Yz:Yz).

Tabulka vsetínského regionálního přeboru:

1.Val,Polanka 3 1 0 19,0 10

2,Zašouá 220 19,0 8

3.Val.BystřiceC 2 1 1 18,0 7

4.Vsetínc 2 0 1 ,l3,5 
6

S.UstíB 1 2 1 14,5 5

6. MEZ Vsetín 0 2 2 13,0 2

7, Karolinka A 0 ,l 3 1,1,5 1

8.HuslenkyB 0 1 2 10,5 ,l

r41 V šachovém prostředí uzavřely listopad krajský a regionál-
! ní přebory. V nejryšší soutěži kraje byl k vidění aaBí iriumr' rezerTy Hošálkové, která zdolala Valašskou Bystňci a spo-

lečně s C týmem Kroměříže zůstává jediným dosud neporaženým
družstvem. Ve vsetínském regionriLlním přeboru pak již každý tým
ztrati| alespoň bod, první místo zde ale celkem suyerénně držíVa-
Iašská Polanka, která dokázala zvítéziti tentokrát.

Tóulka kraiského přeboru:
1.KroměřížC40024,0 12
2,HošťálkováB 4 0 0 24,0 12
3.St.MěstoD 2 2 0 20§ 8
4.Postoupky 2 1 í 19,5 7
5. Fr, Lhota 2 0 1 12,5 6
6.St.MěstoC 1 2 1 17,5 57,ZlínB11213,54
8.MalenoviceA 1 0 3 12,0 39.VlčnovB 1 0 3 ,12,0 3
l0.Val.BystřiceA 1 0 3 12,0 3
lí.ValmezA 1 03 10,0 3,l2,§lavičínA 0 0 3 6,5 0
Výsledky vsetínského regionální-
ho přeboru: Ustí B - MEZ Vsetín
5|/z:2|/z (F. Matůš - Závodný Vz:/z.
D. Tičálek - Hurta %:Yz, L. Trčá-
lek - Parak Yz:|/z, Hrtáň - Barto-
šek Vz:Yz, M. Maruš - Tk adlec Yz:Yz.

1K:OK, F. Trčálek 1 K:OK,

Val. Polanka - Vsetín

Dorňák
Surovec

Tabulka zlínského regionálního přeboru:

l. Br,-Bylnice B
2. Napajedla B

3. Bojkovice B

4,Val. Klobouky A
5. H. Lhota

6. Napajedla c

12,5
1rE
1 1,5

9,5

0,u

3,0

10
o

6

6

1

0

310
3 01
2 02
2 02
012
0 03

ffi l

raal
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Prvoligoví šachisté Vsetína a Hoštá|kové odehráli během ví-
kendu 27. a 28. listopadu 3. a 4. kolo východní skupiny své sou-
těže. Oba celky se střídavě utka|y s Orlovou a rezervním druž-

stvem Poruby. Zatímco Hoštálková jeden ze srrých duelů lyhrála,
Vsetín úspěšný nebyl.

tlrlqyii _: 
't:5i, 

í, i \ í:1.lú |- kový součet bodů v závěru hovoňl
V prvním utkaní víkendu byl těsně ve prospěch hostu. řtošťálko-

Vsetín proti Orlové papírovým vá vŠak i přesto zŮstala na prvním
outsiderem, což se prokazalo také místě tabulky, kde se mŮže po čty-
pfimo na šachovnicích. Za Vsetín řech odehraných zápasech pochlu-
dokazal svou partii vyhrát pouze bit ziskem devíti bodů.
jediný hráč, a to Pavel Šimáček. Sestava a body Hošálkové: Po-
Další bodový zisk pak zapsal už ntž1l a Znletka l- Pa]a, Havplka'
pouze Pavel Vitak, který remizoval a Krejča %, Roubalík, Kula a Gni-
a Valaši tak nakonec jednoznačně da 0.
prohráli. YSETIN-PorubaB3/z:4/z
Sestava a body Zbrojovky Ysetin:
Šimáček l, Viák 7z, Motúz, Bělu-
nek, Kovařík, Zádrapa, Kopecký
aZádrapová0.

i]lii,i§!,]i ;i. :li !t. i',r,: l. .' i

vsetínu se sice úvodní duel vťr-

bec nepovedl, Hošťálková však
předvedla úplně odlišné utkání.
V k|árrí proti rezervě poruby na-
prosto dominovala a vyhrála sedm
utkání z osmi. Jedinou ztrátu pro
svůj týrn zaznamenal pouze Vladi-
mír Pala. kter} v partii pouze remi-
zoval se šimonem štuknerem a za-
psal tak půl bod.

Sestava a body Hošůálkové: Plát,
Ponížil, Roubalík, Havelka, Krej-
ča, Gnida a Karlík l,PalaVz.

vsetíňanó si ve svém druhém
duelu víkendu vedli dost podobně
jako jejich kolegové z Hošťálkové,
Všechny záplsy byly dost vyrov-
nané. o čemž vypovídal také počet
remíz, Hned pět utkání z osmi totiž
skončilo smírným stavem. Klíčo-
vé pak byly vítězství v partiich. Za
Vsetín bod za triumf připsal pouze
Viták, jeho kolegové Kovařík a Ve-
reš však svým soupeřům podlehli
a nakonec také vsetín v celkovém
součtu těsně padl.

Sestava a body Zbrojovky
Vsetín: viták l, Šimáček, Motúz,
Bělunek. Zádrapa a Zádrapová Vz,

Vereš a Kovařík 0.

Ostatní ťsledky: St. Město - M.
S. Brno B 3:5. Vlčnov - Jihlava
6:2. M. S. Brno B -Vlčnov 3:5.

Tabulka:
l.Hošťálková 3 0 121,0 9

2.V|čnov 3 0 1 20,5 9

3. Poruba B 2 1 ,1 13,5 7

4.orlová 2 0 2 16,0 6
S.M.S.BrnoB 1 2 116,0 5

6.Vsetín 1 1 214,0 4

7.St.Město 1 1 112,0 4
8.Ťinec 1 ,í 0 9,0 4
9.Grygov 1 0 2 1,1,0 3

10.Jihlava 0 1 1 6,5 1

11,Č,řšín 0 1 1 6,0 1

12.Chotěboř 0 0 26,5 0

V neděli 12. prosince bude k vi-
dění valašské derby mezi Vsetínem
a Hošťálkovou, (mar)

Dle papírových
předpokladů se mělo
utkání nést ve vyrov-
naném duchu. což se
také potvrdi lo. ZaY ala-
chy dokázal svou partii
vyhrát Ponížil se Zelen-
kou, remízy pak zapsa-
li Pa]a, Havelka a Kraj-
ča. Duely se však nepo-
vedly hned trojici hráčů
Hošťálkové, tedy Rouba-
líkovi, Kulovi a Gnidovi,
díky čemuž nakonec cel-

V úterý 2. listopadu se Ý aule Ma-
sarykova g},mnázia, §zŠ a vošz
Vsetín sešIo 31 šachistů, aby zmé
řili sily ve školnim turnaji. Hrál se

v sedmi kolech tempem 2x 10 mi-
nut s přídavkem 3 sekundy na tah
a byl řízen počítačem.

Partie byly napínavó, několik hráčů
a hráček překvapilo, když odehráli
slušné partie se soupeři dlouhodobě
působícími v ruzných klubech, Potvr-
dili tak, že tento sport na gymnázium

zaslor-rženě patří a je o ně_j aktivní zá-
jem jak v rámci školních iůtivit, tak
i ve volném čase.

Po pěti hodinách bojů se nejlépe
dařilo trojici Matěj Kopecký, Jakub
Zádrapa a Jakub McMunn. Zejmé-
na Kuba McMurrn byl překvapením.
když za sebou nechal několik ak-
tivních hráčů z Ňzných šachových
klubů. Matěj Kopecký zase zyitézil
ve všech 7 parttich, které odehrál.
Z přednich mist v trrmaji budou vy-
bráni hráči pro okresní kolo. -mh-

gymnazistŮ bez ztráty boduKopecký ovládl šachový

í
1



lll Během orvního prosincového dkendu se dostali do akce mimo
á ;lne tatŮ Sactristé v krajské a regionální soutěži. Ve druhém zrní-
něném podniku bylo odehráno pouze jediné utkání, během které-
ho zvítězily Huslenky C nad Karolinkou C. V rámci krajské soutěže
pak opět suverénně zvítězilo Ústí u Vsetín a, jenž Ák díži s plnýrn po-
čtem bodů první místo tabulky.

šachová skladba

@ttri
třice p. H. AT/z:|z (Vraj - J. Pecl
l:0, Matůš - Z. Petr Yz:/z, Zgarba
- Novák 1:0, D. Trčálek - Roček
1:0, Galda - Hlobil 1:0, L. Trčálek

A - Bys-

1;0,- Vaňhara l:0, Hrtáň -

Dorňak - Perutka 1

Tafu llo laaiské souíěže:

3.Vsetín B
4. Vizovice

5. Zlbř
6.Val. Bystřice 9
7,Valmez B
8. Byslffčlo
9. Huslenky A
l0. Br.€ylnict A
í 1, Bystřice p. H, A
12 Lužná

V.ýsledky reg. soutěže: Huslen\v
C - Karolinka C 2:1 (T{olec - Bam-
bušek 0:1, Peh IŤbáček - Luúch
1:0, Měrka - Alfeldii 1:0). (mar)

2.HuslenkyO 1 2
3.ValmezC 1 1

4.KarclinloB 1 1

S.Val,BystřiceD l l
6,Karolinka0 í 0
7.Rajnocňovice 1 0
8.VatBystficeE 0 1

12

12

9

9

7

6
4
4

3
,|

0

0

25,0

21,5

í9,0
17,0

18,5

17F
í4,0
13,5

10,5

12,5

9,0

6,0

01, Hošťálková c

0
0

0
0

1

0
í
í
0
1

0
0

0

0
1

1

1

2

2
2
2

3
4

3

4
4
3
J

2

2
1

1

í
0
0

0

0 11,5 9
18,05
l7,04
1. 7,0 4

06,54
36,03
15,03
26,0 1

1. ÚstíA
2.ZínC

si přečetl jeho záměr:

Ján Juríček
originál 1977

#3

C-
uekorekfiú

Anabáze jedné trojtažky
Stani,slav Juříček

Cesty osudu jsou někdy opravdu pozoruhodné; jak u lidi, tak i u věcí. A tak se dnes zastavme
ujedné docela obyčejné trojtazky Obyčejné? Kdyžjsem se v roce 2014 m závěr mojí návštěvy
u pfitele-ítlohiiře Madislava Buňky v Kutné Hoře loučil, wiskl mi do ruky lístek s níže uvedenou
skladbou a pomamenal: ,,Tu úlohu mi kdysi dávno poslal nějalE pan Juríček ze slovenského
Z,plgla. Není to náhoffi-nffi a onl6Eáčúď:;7rEř77
d"b,*jffi;ffiaiGffit.niide nemůžu." (VB vedli. č. pruběžně
dokonce ři nrbriky - v Kutnohorském deníku, Tepu a Uderu.) ,,Několikrát jsem ji chtěl opraýií,
ale nikdy k tomu nedošlo. Nechceš ro udělat ty? "

Už při pohledrr na čtvrtku papíru mi zatrnulo, diagram trojtažky byl datován 3. l l. i977 - tedy
před 37 lety! Autor ji na Slovensku v té době k publikování zřejmě poslal (možná i vícekrát), ale
pravděpodobně se mu lrvrili zminěným vadám vrátila vždy zpět. A tak se tato úIoha nakonec
ocitla někdy začátkem osmdesátých let u Slávka, keqi ji ovšem klrrli té nedokonalosti uložil do
svého šuplíku... Hned cestou ve vlaku jsem ji nakapesni šachovnici začal nedočkavě zkorrmat.
Opravdu. Myšlenku měla docela zajímavou, ale postupně se přede mnou odknývaly její
nedostatky. Předně mi malinko vadila žv. kátká hrozba, tj. po úvodníku brozí ih_ned mat;
klasické řojtažky mívaji zpravidla hrozbtt dvojtahovou. Navic zde nebylo nic připraveno na
l.- d5+, takže úvodník se nabízel sám od sebe r.Eú bí. z.trd5# aze zápisu řešení autorajsem

(A) 1._ g5 2.Ed5+ *re : 9n0+
(B) 1__ lif6 2..g95+ áe4 3,Ee3#
(C) 1.- ligs 2.9xg5+ f5, te4 3. Ee3#
(D) 1._ Ef6 2-trd5+ Ůe6 3.9e4#
(E) 1 _ tf5 2.ElB- tes:.§t4#
Docela hezky to,tycbitzi - ři maty dámou na ruzných polích,
další je věží, to, že se opakuje ve variantách (B) i (C), až tolik
nevadí. A kde jsou ty míněné duály? První existuje u varianty
(C), kde autor přehlédl pěknou možnost 2.Eó+ áťó 3.gh8#,
další dva jsor,r pak u variant (D) a (E), jež mohou končit v obou
případech také matem na základni řadě 3.9et#. Daleko větším
nedostatkem je však vedlejší řešení, které trojtžku zcela
degraduje: l.Ě!e3+ áf5 2,Ea+ *e5 3.gf4# a ještě k tomu
opět s tím duálovým 3 lŠel# Práce slovenského skladatele tedy
vykazovala opravdu několik závažných vad a Slávek měl
pravdu, v této podobě ji publikovat prostě nešlo.

Po pfijezdu domůjsem její ideu začal postupně zlepšovat. Prosým posunutim o řadu ntž nnizely
ve variantách (D) a (E) ony duály na prr.ni řadě, jenže vedlejší řešeni zůstalo. Z estetického
hlediska jsem pozici ještě přemístil o jeden sloupec vlevo a ruzn]inni úpravami mi nakonec vyšla
následující konstrukce, v níž jsem jednoho původního čemého pěšce nahradil Pd7, která kryje
pole 97 aznemožňuje tak onen duálov,ý mat zvarianťy (C). Přidáním 6aZ a Ab5 jsem pak
docílil ještě další obrany (F), kdy dáma pokryje hrozbu branim bilého péšce, ktený zároveň pl_ní

iblokádní funkci, aby po úvodrríku nešlo l._Ba4+. Qp6y6 mi netrvala příliš dloulro, daleko
vice času jsem suávi1 nad tim, jak do trojtazky zakomponovat dvojtahovou hrozbu. Nakonec
jsem od toho po řadě marných pokusů upustil, protože tím by doznala celá stavba úlohy až příliš
vell§ich změn aobsahovala by i jiné maty. Iá ale chtěl, aby původní záměr autora zůstal
zachován. Krátkou hrozbu tedy vidíme i v mojí opravě, která úlohu zkorektrrila, kladem snad
může blh i lépe zvolený úvodník a pňdaná obrana (F).

#3

1.Éb3 hí 2.Hc4#
(A) l,- f4 2.Ec4+ áe5 3.995#
@) l._ lle5 z.9f++ Ůd3 3.Ed2#
(C) l.- lf4 2..gxf4* td3 3 Ed]#

@) 1.- *ea 2.Ee2+ *d4 3_ge3#
(F) l _ Pxb5 2 {xb5+ áe4 3.Ee2H

Opravenou úlohu jsem pak vitězoslaně odeslal Slávkovi. Jenže
tomu mezitím všechny tři rubriky zrušili, dokonce i tu čtvrtou,
kterou ještě na krátlgi čas dokázal nealtzovat v obzorech
Kutnohorska. Talrže úloha putovala zase zpět ke mně, už
podruhé,.. Abych zachoval dekorum, nabidl jsem ji
slovenskémtr časopisr.r Paí a mat, kteqi mi sice slíbil její
uveřejnění, ale pak na ni asi zapomněli, protože publikována
zatím nebyla. Posílám ji tedy do naší Šachové skladby

C+ 2640 s jiskřičkou naděje, že se nad ní redakce smiluje, vždy' od jejího
zrodu uplynulo již celých 44let a zatimputovala jako bludný Holanďan sem a tam a zase zpěí. , .

Úphě na závěr ještě jedna poznitnka, která má s touto nojtažkou vzdálenou

I2. 202 tírm celkem 239 Jak to? Inu, ty
a a se tékurioziqv podrže uvedeny jménemu sou se

rreuhodnete koho? Tiprrjete-li Slávka, pak jste na onrylrr, ,,autorenr" těch dvou úloh je - Jrin
Judček ze Zvolena| Co k tomu dodat? Nic jiného než to, že cesty Páně jsou prostě
ne[/zp}Ťatelné. . .

stanislav Juffček
oprava ttloiry:

J. Juríček (Zvolen), l977

(3+9)

2639
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I V nemci 1. ligy šachu bylo během druhého prosincového víken-

- du k vidění regionáiní derby. Proti sobě se střetli šachistó Hoš-
ťtílkové a Ysetína. Z těsného vítězství se nakonec radoval první zrní-
něný celek, který tak nadáte vede tabulku soutěže.

1.|iga:

RnsrU&
n§trffifr§tn

Šachová sk]adba 2020 - dvojtažky (#2) - dokončení

Kuriózní chyba se stala pň uveřejnění rozhodnutí dvojtažek v minulé Šachové skladbě 150. Při
kopírování článku mezi dokumenry vypadl závér rozhodnutí, pochvalrré zrrllnky . Bohužel si toho
nikdo při kontrole čísla nevšiml. Rozhodčimu Karolu Mlynkovi i autorum uvedených úloh se,
velmi omlouváme a níže uvádíme seznam oceněných dvojtažek včetné závérv, roáodnuti.

Redakce Šachové sk]adbv

Cena: Miguel Uris, Španielsko (2206/2380 u ŠS tSo;
Zvláštna cena: Znltán Labai, Slovensko (2055/238l u ŠS tSO;
1. čestné uznanie: Zdeněk Libiš, Česko (?3 1 8/2J82 u ŠS t SO;
2. čestné uznanie: Vasyl Markovcij + Pavel Murašev, Ukajina + Rrrsk o (205412383 

" 
ŠS t so)

Zvláštne čestné uznanie: Pavel Murašev, Rusko (2|9912384 v ŠS t SO;

stanislav Juříček vladimir kočí Miroslav svítek
pochv- zm. Šachová skladba 2020 zvl. pochv, ru. Šach. skladba 2020

4,,

C+

(8+7)

)<11

Uír§lr t!!*čfi, rřrůott_

_ St. Město C - Hošúál-
ková B 4:4 (Dvoulet} - Krme-
la l:0, Sháněl -MalěínekYz:Vz,
Blaha - K. Vraj Yz:Yz, Yavruška

- O. Vraj Yz:Vz,Kolouch - Matůš
Vz:|z,Němec * Galda 0:1, Kova-
řft - Veselshý 1:0, Lajsek - Va-
culík 0:1),

1. Kroměřiž C
Kraiský přebot

2, Hošíálková B
3. Fí. Lhoh
4, st, Město D

5, Posloupky

6. st. Měslo c
7. Vlčnov B
8. Malenovice A
9. Zlín B
l 0. Val. Bystňce A
1í.Valmez A
12. Slavičín A

H r"uirX, a regionální přebory v šachu zaznamenaly v minu-r |ých dnech svá další kola. V prvním zrúněném podniku došlo
ke zrněně v horních patrech tabulky, kde rezerva Hošťrilkové popr-
vé zaváhalq rcmiznvala se Starým Městem a klesla na druhé mís-
to. Posledním neporaženým týmem kraje tak nadrále zůstává Ctým
Kroměříže.
í*rrrrr nrfix§ l*r-
r. ůx* MEZ Vsetín - Ka-
rolinka A 3:5 (Mieres - Vilém
0:l, Hurta - Vlachopulos l:0, R.
Šulát< - Mlady Yz:|/z, Parák - Vi-
limeklÁ:Yz, Bartošek - Macho C
1:0, Tkadlec - Dančáková 0:1,
Štastný - Křenek 0:1, Trávníček
- Bambušek 0: l ), Va_
lašká Bystřic€ C - ŠK v§;tín C

|;,l:':lli.,,, i,.ťií!],t :{'r,,,;1i.]

Domácí do klání vstupovali
v roli mírného favorita. což ale bě-
hem derby většinou nehraje až tak
významnou roli. Tentokrát však
Hošálková svého postavení nako-
nec dosáhla. V jejím hikotu totiž
pfipsala výhru hned trojice híáčů,
ke kterým další tři hráči pfidali půl
bod za remízu, v celkovém souč-
tu bodů tedy nakonec domácí vy-
šli lépe a slavili tak zisk cenných tří
bodů ze zápasu proti svému okres-
nimu rivalovi. v tabulce akfuá]ně
Hošťálkové se čtyřmi vítězstvími

paří první příčka, Vsetín se s pou-
houjednou výhrou ajednou remí-
zou krčí na osmém místě.

Sestava a body HošáIkové: Plát,
Ponťil a Roubalík 1, Krejča, Kar-
lík a Bednařft. /z, Pala a Havelka 0.

Sestava a body Zbrojovky
Ysetín: Bělunek a Viták l, Parrik,
Kovařík a Bosák lh, Motuz, Yereš
a Stančík 0.

Ostatní ťsledky: M. S. Bmo B -
Gry gov 6Yz: lYz, Jihlava - Chotěboř
3Yz: 4l/z, Poruba B - Or|ov á 3Yz: 4Yz,

Č. tUSin - Třinec 3Vz:4Vz,Vlčnov -
StaÉ Město 4:4.

(7+9)

2528

Znow se prvoligoví šachis-
té představí až po novém roce.
Hošťálková v sobofu 22. ledna
2022 vyzve MS Brno B a násle-
dující den se představí proti Gry-
gow. Vsetín vyzve stejné sou-
peře ve stejných datech, akorát
v opačném pořadí. (mar)

( 1 3+8)

2529

l. Hoštálková

2. Vlčnov

3,0rlolá
4. M, S. Brno B
5. Poruba B
6. lijnec
7. St. Měslo

8,Vsetín

9. Grygov
10. Chotěboř

1 1. Jihlava

t2.Č.ftší,r

25,5

z+,c

20,5

2.,5
17,0

13,5

16,0

17,5
,l2,5

11,0

10,0

9,5

12

10

9
8
7

7

5

4
.,

1

1

40l
311
302
?2í
212
210
121
113
103
102
012
012

32,0

28,0

17,0

20,5

23,0

21,5

17,5

17,0

17,5

16,0

12,5

9,5

15

13

9
8
7

6

6

6

4

3
0

500
410
301
221
212
131
203
203
122
113
104
004

Vsetínské rcoionální přebor:

Val,Polanka 3 1 0 ,l9,0 
10

ŠKv§etínc 3 0 1 18,0 9

ú$ie 2 2 1 21,0 8

Zašová 22 019,0 8

Val.Bystřice0 2 1 2 21,5 7

KarolinkaA 1 1 316,5 4

MEZVsetín 0 2 3 16,0 2

HuslenkyB 0 1 3 12,0 1

1.

2.
a

4,

6.

7.

8.

Zlínské regionální přebor:

í.Br.€ylniceB 3 2 0 15,0 1,|

§/zz4/z (Sušeň - R. Zádrapa l ,0, 2. Napajedla B 3 ,l 1 15,0 10

v. smutek - J.zádrapaoi, ot- 9..q.]ry]iŤB, .l 0 2 16,5 9

šivačová - Kopecký {/z:yz, Rička 4,va1,1{loboukYA 3 0 2 14,5 9

- Dančák l:0, J. smutek _ }ř;dtl |:il.il,'Jir. 3 l l 3;3 l
Yz:Vz, Ikaus - Orság Vz;Vz. Matli-
vi - Štědrý 0:l, Růžička 0K: lK).Pochvalná zmienka: Stanislav Juňček, Česko (220l(v)/2527)

@avzdanlivýchhráchsavriešenízamenizajednot1ivé
maty po všetlqrch štyroch jeho špecifikovaných ťahoch. Druhý mat z kyini polovázby sa
transformuje do zámeny obrany po tonr, ako úvodník prostredníctvom obete bielej veže uvoťnil
káťovské pole avytvoril maskovanú batériu. (Autor pozabudol odsh,ánit' Óh5, 4Dea a lg5,
ktorí l,óhec nie ,rú potrehní.)
l_- 4h- (rabcd) 2.3.xe4# (A), t._ e3 (e) 2.-É.xg2# (B), r.trxe4 tempo 1lel (a) 2.Exe1# (C),
l.- dh4 (b) 2_gd1# (D), l - {ifa (c) 2.Exf4# (E), l.- lie3 (d) 2.Exe3# (F), 1.- ůxea (f)
2.9xg2# (B), 1__ c4 2.Wd4#,l._ ďre5 2.§xe5#, 1.-b62.Wa8#.

#2

C+C+

kraiská soulěž:
1. ÚsťA
2,AínC
3.V§etín B
4.Zubři
5, Vizovice

6.Valmez B

500
500
40í
311
302
212
203
1í3
í13
103
005
004

30,0

26,5

24,0

u,5
20,0

19,5

20,5

17,0

16,0

l3,5
12,5

8,0

llstí iede
o
^l
-

rrr Během posledniho adventního r{kendu bylo k vidění také ně-
! tolit< zajímarrých soubojů v rámci šachŇ krajské a regionr{l-

ní souíěže. Zdá se to již jako ohraná básnička, ale forma ÚTstí
u Vsetína je opravdu famózní . Znovutotň v prvním zmíněném pod-
niku zvítězilo, tentokrát nad Vizovicemi, fje první. Na opúém
pólu tabulky se ale nachází Lužná, která počivrté v sezoně fr:ohrála
a je bez zisku bodu noslelrú. Co se t}če iegionální soutéžď, tah zde
je v podobné formě jako Útstí Hošúálková B, která rovněž jeútě nerra-
šla přemožitele a zcela suverénně míří za postupem.

7.Val. Bystřice B
8. Br.-Bylnice A
9, Bystřička
10. Huslenky A
1 í, Bystřtce p, H. A
l2. Lužná

é

3, Karclinka B
4. Rajnochovice

5. Huslenky C
6.Val. Bystfice D
7. Kaíolinka C
8.Val. Bystřice E

15

15

12

10
o

7
6
4

4

3

0

0

15

7
7
6

5

4

3

í

21,0

íí,5
10,5

7,5

8,0

8,0

6,5

7,0

00
11
í1
01
22
l1
04

.1 4

1.

2,
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Šachisíé TJ MEZ Vsetín ve spolupráci se spolďností Sychrovnet byli 26. prcsince pořadate|i jubilejního 40. roč-
nftu Štěpánského turnaje v bleskové hře, kterého se zričastnilo 14 hráčů z 6 oddilů (viz foto).

Tumai se hníl systémem každý
s kťdým, tedy na 13 kol tempem 2x
5 minut na partii. PrvensM získal
největší favorit Dominik Parak z ŠK
Vsetín stoprocenhím ziskem 13 bodů

z 13 partíí před dnrhým Madimírem
Janálem (Zlín-Malenovice) s 1 1,5 boďy

a dvojicí na 3. - 4. místě Jaroslavem

Závodnýn (ŠK Vsďín) a Petrem Špaň-

helem (Mzovice) s l0 body.

Další pořadí: 5, Elefteris Vlacho-
pulos (Karolinka) 8,5.6. Karel Doležal
8, 7, Josef Filrik (oba Francova Lho-
ta) 5,5, 8. 9. Josef Tkadlec a Radek
Šuhk (oba MEZ Vsetín) 5, l0. Pavel

l, UtaOý tŠX Vsetín) 4, l l. Mřoslav Ba-

I ri"ra Mro"ice) 3,5, 12. - 13. Frarrti-

I S.r. eurar (MEZ Vsetín) a Peft Mieres
l (Husleotv) oba 3 a 14. Ivan Bartošek

(MEZ Vsetín) 1 bod. -aj, mh-

.1 Během prvního r{kendu roka2022 proběhla daší kola krajské-
i ho a .esionálních přeboru družstev v šachu. K vidění byla napří-

- klud Uiltva prvnícň avou celků tabulky krqiského přcboru, která
však vítěze neměla. Kroměříž C a Hošátková B totř uhrrály smírný
výsledek a body si rozdělily. V rámci zlírrského regionátního přebo-
ru se pak uskutďnilo derby meziValašskými Klobouky a Brumoyem-
Bylnicí, kter€ dopadlo lépe pro druhé nníněné družstvo.

Výšledky vsetínského regio-
nálního přeboru: ŠK Vsetín C
- ÚIstí B G/z:ll/z (Zádrapa - Ko-
vář 0:1, Kopecký - L. Trčálek l;0,
Dančak - Hrtaň Vz:Yz, Orság - Dor-
ňrák 1:0, Kamas - M. Trčáek 1:0,
šteOrý - F. Trčálek t:0, Mocek _

Surovcová l:0, Růžička - Trčál-
ková 1:0),

V'al. Polanka - MEZ Vsetín 4:4
(P. Hromada - Závodný Vz:Yz,Pap-
šík - Mieres 0:1, Baňnka - Hurta
1:0, J. IŤomada - Šulak l :0, Čoka-
vec - Parák Yz:Yz,Liška - Baftošek
0: 1 , Švácha - Tkadlec 0: 1, Štefka -
Trávníček 1:0).

Vsetínshý r€ionální přebor:
1.SKVsetinC 4 0 1 24,5 12

2,Val.Polanka 3 2 0 23,0 ,1,1

3.Val,BystřiceC 3 1 2 n,0 10
4.Zašová 2 2 1 2.,5 8s.ÚstíB 2 2 2 22,5 8
6.KarolinkaA 2 1 3 2í,0 7
7, Mž Vsetín 0 3 3 20,0 3
8. Huslenky B 0 ,l 4 ,l5,5 

1

V.Ýsl9dkv zlínského regionál-
ního přtboru:

Val. KtoboukyA - Brumo-
v-Bylnice B lYzz!/z (J. Bistrý rrrl.
- Časfulík Yz:Yz, Habořt - Holba
0:1, J. Bistrý st. - Solař 0:l, Foj-
tu - Beňo %:Vz, Iénošik - Kozubft
Yz:Yz). (.mar)Yýsledkv krajského přebóru:

HošťáIková B - Kroměříž C 4:4
(Pala - Malinovský Yz:Yz, Krejča -
KulkVz:Yz, Karlík - Cagaškl/z:Yz,
Krmela - Šudřich Yz:Vz, Malčánek
- Sojka l,.0,ZrleŇa - Beneš 0:l,
Bednařft - Peřft 1:0, Galda - Na-
wátilík 0:1),

stanislav Juříček_
Vsetín

Kraiský přebor:

1. Kroměříž C
2. Hošťálková B
3. St. Město D

4. Postoupky

5. Ft Lhob
6. Zlín B

7. Vlčnov B

8,Val. Bysťice A
9, st. Město c
10. Malenovice A

1l.ValmezA
12, Slavičín A

,ro,U

32,0

28,0

29,0

21,0

24,0

21,5

21,0

23,0

20,0

13,0

11,5

,l6

14

11

10

10

8
7

7
b

6

3
U

510
420
321
3,1 2

3íl
222
213
213
lJl

20 4

105
005

Zlínský regionďní přebor:
1.Bt-BylniceB 4 2 018§
2.NapajedlaB 4 1 1 19,0

3.BojkoviceB 4 0 2 20,5
4.Val.KloboukyA3 0 3 í6,0
S.H.Lhota 0 1 4 7,0

6,Napajedla00054,0

14

13

12

9
1

0

600
501
411
402
401
2,|2
20l
1,2 3
1í4
l13
005
004

#2

C+
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1825 E V .amci kra.iské a regionální soutěže šachu bylo k vidění ně-
i jol;k za;ímavýctr auáů. napfft<tad lídr prvního zmíněného

podniku Ústí uVsetína dokrázal zdolat Valašskou Bystřici a i po šesti

Ódehraných zápasech zůstává bezztrátyboďu. Stejněje na tom Hoš-

ť.álková Č v regionální soutěži, která napos|edy dokázala těsně pora-
zit Rajnochovice a rovněž nadále zrůsávábezztráty květinky,

Kraiská soulĚž:

Stanislgř,{uříček
35,0

30,0

29,0

24,5

24,0

19,5

23,5

20,0

20,5

17,5

12,5

8,0

l8

13

12

12

7

6

5

4

4

0
0

18

l3
8
7

7

5

4

3

1.ÚsíA
2,ZlínC
3. Zubň
4. Vizovice

5.vsetín B
6.Valmez B
7,Val. Bysťice B,
8. Bysťička
9. Br.-Bylnice A
10. Huslenky A
1 1. Bystřice p, H. A
12, Lužná

1. 0
í
2
2

2

3
4

5

24,0

l8,5
17,0

12,0

12,0

9,5

10§
6,5

3,val.

7.Val.

Rajnochovice

2,Valírpz C

#3

C+
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l830

llerby dopadlo
léRe p]o Brumou

I

šachová skladba

8, Karclinka C

l

šachistů e oYládl Dominik
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šlágr kaie kontumaĚně ilo llošíálltouou
_ - - Během orvního rirrorového víkendu usedli ke stolům šachisté

H působíc? v krajském přeboru a zlínském negionálním přebo-

- -. V rámci prvniho zmíněného podňiku byl plánovr{n sou-

boj dvou týmu z piední poloviny tabulky - Eošťálkové B a Franco-

ny"Lnoty. i-ltXárrir" všaŘ nakonec neuskutečniloo a Hošůálková tak

"vitěril" 
t onto*ačně E:0. Tři kola před koncem sezony Ákztrácí

na první Ctým Kroměříže dva body.

Výsledky krajského přeboru:
Hošťálková B - Fr. Lhota 8:0
(Pala 1K:OK, Krejča 1K:OK, Kar-
lík IK:OK, Krmela IK:OK, Vraj
IK:OK, Bednařík IK:OK, Galda
IK:OK, Fuksa lK:OK),

Tahrlka zlínského lqionálního přeborul

1.BcjkoviceB 6 0 2 270 t8

2,Br.-BylnieB 5 2 1 24,5 17

3,Val,KloboukyA5 0 3 24,5 15

4.Napa;edlaB 4 1 3 22,0 13

5. H. liota 1 1 6 13,0 4

6. Napajedla C ,l 0 7 9,0 3

stanislav Juříček
Vsetín

(8+10)

2557

lek - Machala Yz:Yz, Matíň - Ši-
mek 0:l),

Kniská soutěž:1.AínC 7 0 12.UstíA 6 0 13.Zubří 5 2 14,Yizolx:n 5 1 2S.VsetínB 5 0 2
6.Val.BysťiceB 4 0 4
7.Val.MaiříčíB 2 2 3
8.Brumo\,-BylniceA2 í 59,Bystiička 1 3 3
íO,Hu§lenkyA 1 1 5
,1,1. 

Bystřice p. H, A 0 0 612,Lužná 0 0 5

Šachová skladba ť'

Výsledky krajské soutěže:

ŠKVsetínB-Huslenky
A 6:2 (Závodný - Bartošek l:0,
Bosák - Vlachopulos l;0, Flradil
- Mieres Yz:Vz, Kopecký - YaIo
Yz:Yz. Mladý - Koňařík 1:0, Klí-
mek - Múdrý 0:1,Zádrapa-Pa-
vel Hrbáček 1:0. Orság - Měr-
ka l:0). Ústí
A - Zlín C 3:5 (Vraj - Hodov-
ský Yz:|/z, Matůš - Veselý 0: 1, Lu-
kaštík - Svoboda Vz:Yz,D. Trčálek
- Palica 0:1, Galda - M. Čemý
Vz:Yz,Kovéř -Foukal 1:0, L.Trčá-

TaMlka kia|§kého pňlborul
1.KroměřžC 7 1 0 €,0
2.Hošíálkováts 6 2 045,0
3.Val.BysficeA4 í 3 3í,04.Fr,Lhoh4l2n,0
s.Postoupky 3 3 2 37,0
6,St,MěsloD 3 3 2 35,07,ZlínB 3 2 333,0
8.VlčnovB 3 2 33í,0
9.St.MěsloC 1 4 329,5,lo.MalenoviceA 2 1 5 25,5
ll,ValmezA 10 717,5
12.S|avičínA 0 0 7 17,5

2.
20
13

13

12

12

11

11

7

7

3
0

H nunY únoroqý týden patřil mimo jiné i šachistům. Ti se v bar-

-vách 
svých týmů utkali pouze v rámci krajské soutěže, její sest-

ra regionální sourĚž již totiž před dvěma !ýdny zaznamenala posled-
ní kolo, po kterém slavi| prvenství C-tým Hoštálkové. Ye zníněném
krajském podniku byl tentokrát k vidění napřiklad souboj Ysetína B
s Huslenkami, jenž dopadl lépe pm první zmíněný tým. ŠHgrem kola
byla ale bezpochyby přímá konfrontace dvou lídru tabultry Z|ína C
a Ústí, Valašský t]ým v tomto souboji bojoval, na svého soka však ne-

wzrál a na první příčku tabulkT jř tak ztrácí tři body.

1ůi

40,0

38,0

S,0
33,0

33,0

35,5

6,0
27,0

24,0

P,5
16,0

l1,0

21

l8
17

lo
15

12

8

7

6

4

0

0

*, Prvoligoví šachisté Vsetína a Hošúílkové se o víkendu 19. a20.l rfulora utkali střídavě proti Starému Městu a Vlčnolu. Hráči
SK sice předvedli bojovný výkon, ani vjednom utkání však

zútézit nedokázali. Hošťálková pak zvládla porazit lídra tabulky
z Mčnova, na Staré Město ale nelyzrála. Z:ůsává tak na druhém
místě, disponuje však stejným počtem získaných bodů jako první
i třetí celek tabulky.

l ligr
i i.'l i!,;,,ill]l, -r:

Hošůílková s vlčrrovem hrála
ještě o den dříve než Vsetín. Ačko-
li Valaši nebyli v tomto zápase fa-
voritem, na lídra si věňli. To se jim
nakonec také \yplatilo. Zvítězill to-
tiž hned ve řech partiích a v dal-
ších čtyřech uhrali remízu, To jim
v celkovém součtu stačilo na pět
bodťr a tedy i na cenné vítězství.
Sesúava a body HošúíIkové: Poní-
ži, Krejča a Gnida 1, Plát, Rouba-
lík, Havelka a B e.dnŇkYz aPalaO.

li;lsil]rl :,.]i - ]li.',|,i,.,x,..].,,:
Pokud by Hošťáková proti Sta-

rému Městu zvitězíla, šla bv s ná-
skokem třech bodů na prvni místo
l,abulky l, ligy. To se ale nestalo.
Staré Město předvedlo stejně jako
proti Vsetínu dobry výkon a hned
ve ťech partiích bralo vitězství.
To se nakonec v celkovém součtu
ukázalojako klíčové.
Sestava a

nařft 1, Plát, Pala, Havelka a Gni-
daYz,Poružil,Roubalík a Krejča 0.
Ostatní rysledktr Grygov - Cho-
těboř 5:3, M, S. Bmo B - Jihlava
4:4. Č. Těšín - Poruba B 3%:4Vz,
Třinec - Orlová 1Yz:6Vz, Jihlava -
Grygov 4Vz:3Vz, Orlová - Č. těSin
6:2, Poruba B - Třinec 5:3. Cho-
těboř- M. S. Bmo B 3:5.

)ii .i, .,;. 'l ,1 i ij:

Staré Měst<l bylo v tomto utká-
ní se Vsetínem pasoviáno do role
favorita, což také nakonec potvr-
dilo. valaši sice dokazali hned ve
čtyřech partiích uhrát remízu a Jan
Bosák pak dokonce připsal plný
bod zr vítězstvi proú Vránovi. na
celkový triumf to ale ani tak nesta-
čilo.
Sestava a body Zbrojovky
Vsetín: Bosák l, Jasný, Vitak, Pa-
rák a Kovařík 7z. Šimáček, Stan-
čík a Bělunek 0,

t .1 , ilr ', il :,,'

ve druhém utkání víkendu se
vsetíňané utkali s lídrem soutěže

9,l
-

v podobě Vlčnova. Pro toho mělo
být utkání s Valachy jasnou zále-
žitostí, tyto předpoklady se ovšem
nenaplnily. Vsetín předvedl něko-
lik dobqich partií. Bod za výlra
si za něj připsali Jasný s Kovaň-
kem, remízový půl bod pak zís-
kal Šimáček, Stančík a Viták. Bě-
lunek, parák a Bosák ovšem ve
sqých utkáních na soupeře nesta-
čili a prohráli, což znamenalo, že
v celkovém součtu bodů vlčnov
těsně zvítězil.
Sestava a body Zbrojovky
Vsetín: Jasný a Kovařík t, Šfua-
ček, Stančík a Viták Yz, Běhnek,
Parák a Bosak 0.

Tabulka í. ligv;,l.Vlčnov 5 2 2 42,0 17
2.Hošťálková 5 2 2 41,5 173.Jjhlava 5 2 239,5 17
4. M. S. Brno B 4 4 ,l 41,5 16S,Orlova 5 0 4 39,5.15
6. St. Město 4 3 2 38,5 157.'lřinec 4 2 334.5 14
8.PorubaB 4 1 4 33.0 139.Grygov 3 2 4 U,0 1l
10.Chotéboř 3 1 5 33.5 ,l0

1l,Vseťn í í 72g,0 4í2.C.'lěšín 0 2 7 25,5 2
O víkendu 26. a27. března se

valašské celky v riámci posled-
níchdvoukol 1

0

Oddíly šachu z Valašska se během třetího únorového víkendu se- Tabulka zlínského regionálního ořeboru:
šly, aby poměřily sílyv rámci krajského a z|ínského regionálního J .Br.-BylniceB 6 2 1 28,020

ligy sřídavě utkají
Hošálkové: Bed- s č.Těšínem a Třincem. (mar)

Tabulka kraiského ořeboru:
,í. 

Kroměříž C
2. Hošíalkouá B
3, Fr, Lhcta
4, St. Město D

5. Postoupky

6. Val. Eystiice Á
7.7línB
8. Vlčnov B
9. St. Město C
10, Malenovice A
'|1,Valín€? A
12, Slavičín A

25

1§
iE
1a

lii
,1,1

11

10

8
4

0

810
63$
512
432
342
4!4
324
óz4
243
)rR
{la

008

55,0

4$,C

,r l,i
40,5

41,0

§1,0

35,5

33,5

35,5

29,5

2í,s
19,5

přeboru. V prvn í zmíněnésoutěá došlo k přtkvapení, když druhý ce- 2. Bojkovice B 6 0 3 28,5 ,18

lek tabulky Btým Hošťálkové pouze remizoval s Posfupkami a znoyu 3,Val,KloboukyA6 0 S 28,0 18

se oddálil lídrovi z Kroměňže. Ten naopak 4.NapajedlaB 5 1 3 25,5 16

5. H. Lhota 1 1 7 14,5 4

Il'ii I T
I l I l llIfi l7l,.

7 T
l

l l Tl;IF
t-/

I FI,f I
F

zdolat Va|ašskou Bystřici.
dokázal bez větších potíží

6.NapajedlaC 1 0 8 10,5 3

,



Hošťálltouá ilu
íGmizoual
§ Prvoligoví šachisté Hošálkové a ŠK Vsetína se během 22. a 23.

- |edna dostali poprvé v letošním roce do akce. první zmíněný ce-
lek ve dvojici utkání s Brnem a Grygovem uhrál pokaždéremlza4l4.
Ysetín pak se stejnými soupeři dvakrát padl.

Do tohoto utkání již Hošťálková
vsfupovala v roli favorita, Grygov
ji však dokrázal překvapit. Šachis-
té z Valašska vyhráli pouze jediné
utkání, konkrétně Plát zdolal Biol-
ka, Ve zbylých zápasech. pňpsa-
li Hošťálkovjané remízu a Krejča
prohrál. Podruhé během vikendu
tak Valaši duel ukončili za smírné-
ho stalu 4:4,

Sestava a body Hošťálkové: Plát
1, Roubalík, Berezjuk, Pala, Ha-
velka, Gnida a Karlík Yz,Krejča0.

Tak tohle se Vsetínu nepovedlo.
Valaši sice do utkaní proti brněn-
skému celku vstupovali s bodový-
mi ambicemi, ty se však ani zdale-
ka nenaplrrily, Valaši vyhráli pouze
jednou, když Vitak porazil Hole-
maře, v dalších dvou zápasech do-

kázali remizovat. To však ze strany
Vsetína bylo vše.

§estava a body Zbmjovky
Vsetín: viták l, Bělunek a Kova-
říkYr, Šimáček, Jasný, Motuz, Stan-
čík a Parák 0.

Ostatní výsledky: Jihlava - Po-
ruba B 5:3, St. Město - Třinec
3%:4Yz, Chotěboř - Orlová 5:3,
Vlčnov - Č. ttsin 6:2, orlová -
Jíhlava 3/z:4Yz, Poruba B - Cho-
těboř 3Y2:4Y2, Č. rcSin - St. Město
3:5, Třinec - Vlčnov 4:4.

Tabulka 1, ligyl

Utkání Hošťálkové s Moravskou
Slavií slibovalo vyrovnanou bit-
vtt, což se nakonec také potvrdi-
lo. Hned čtyři utkaní skončily re-
mízou, půl bodu Valachům pňpsal
Plát, Ponížil, Krejča a Karlík. Ví-
tězství nakonec na obou stranách
byly dvě a konečný stav utkání se
tak zastavil na skóre 4:4.

Sestava a body Hošťálkové: Bere-
zjuk a Gnida 1, Plát, Ponížil, Krej-
ča a Karlík Vz.Pala a Havelka 0.

Podobně jako v pnmím zmíně-
nóm duelu, také zde se ďekával vy-
rovnarrý pruběh ápasu. V tomto pří-
padě se ale předpoklady nenaplnily.
Za Ysetin dokazali bodovat pouze
Motúz a Kovařík, kteří své soupe-
ře zdolali a Šimáček s BěIunkem,
jř uhíáli remlzu. Zbylt hráči celku
z bývalého okresního města své due-
ly nezvládli. V celkovém součfu tak
vítězství nakonec slavili hoste.

Sestava a body Zbrojovky
Vsetín: Motúz a Kovařft 1. Šimá-
ček a Bělunek 7z, Stančík, Parak,
Zádrapa a Smilek 0.

1. Vlčnov

2. Hošíálková

3.]řinec

4.Jihlaw
5. M. S, Brno B

6. Chotěboř

7. St, Město

8.0rlová

9, Grygov

1 0. Poruba B
11.Vsetín

12, Č."léšín

421
421
42,1
+lL
331
ólJ
23 2

30 4

223
214
115
025

Tabulka kaiského přeboru:
í,KroměřížC 6 1 0 41,5 19
2.HnšlálkováB 5 2 0 37,0 17
3,Fř,Lhota, 4 1 1 26,0 13
4.Postoupky 3 2 2 33,0 ,1,1

s.St.MěstoD32231,0 11

6.Val. Bysťice A 3 ,t 3 25,5 .l0

7,ZlínB 22 326,5.8
8.VlčnovB 2 2 3 25,5 8
9.St.MěstoC 1 4 2 27,0 7
10,MalenoviceA 2 1 4 24,0 7
1í,ValmezA 1 0 6 16,0 3,l2.SlavičínA 0 0 6 15,0 0

Ta9ulka vsetínského r€ionálního ořeboru:l,SKVsetínC50131,5 15
2.Val.Polanka 4 2 o27,514
3.Val,BystřiceO 4 1 2 30,5,134.UstíB 2 3 2 26,5 9
S.KarolinkaA 2 2 325,0 86.Zašová2222g,58
7. MEz Vsetín 0 3 4 23,5 3
8.HuslenkyB 0 1 5 ,l9,0 l
Tabulka zlínského regionálního přeboru:
l.BřrBylniceB 5 2 0 2,,5 17
2.BojkoviceB 5 0 2 24,0 15
3.NapajedlaB 4 1 2 20,5 19
4.Val.KloboukyA 4 0 3 21,0 12
5. H. Lhota 0 1 5 8,0, 1

6,NapajedlaO 0 0 6 4,0 0

34,5 14

33,5 14

30,0 14

31,0 13

32,5 12

27,5 ,l0

28,5 9

27,0 9

25,5 8

23,5 7

2,5 4

20,0 2

llrama u ]Ggionálním

Mieres - V. Smutek Yz:Vz, Hurta -
Komínek 0:1, Šulák - J. Smutek
Vz:Vz,Parák - Jurča 0:1, Bartošek
- Bartík l:0, Tkadlec - Pernic-
ký Yz:Yz, Ondruch - Kraus Yz:Yz),

8l88 S, Juříček

&/,

H#3 3+3

e5 E c5+ 2.be4 ÉaO :. Af4 Ee5#,
f4 Bb72.Éc5 Eb4 3. Ad5 Ad3#

V polovině druhého měsíce
roku, konkrétné 19. a 20. února si
šachisté Hošálkové postupně vy-
sřídají dvojici soupeřů. Konkrétně
Staré Město aVlčnov. (mar)

Kudesnik Magadan
Rusko

g Šachisté z Yalašska se sešli trěhem třetího lr

*ffi;mfi,iffi**trffiq-pT,g,t*
vý souboj o post Iídra pak probíhá také vó vsetínském reeionál- nítního přtboru: zaš-a:šř
ním Přeboru. Zde aktuáIně na prrrích třech pffčkáctr siár šx , Vsetín C r,Z 1W- _ Zádrapa
Vsetín C, ValaŠská Polanka a Yalašská Bystňce. tY oa sebe navzá- 0:1, Burdft - Zádrapová 0:l, Ma"
jem dělí pouhý jeden bod. tina - Kopecký %:Yz, Feix -' Hta-

dtl%:Yz, Bártek - Kamas 0:l, T.

ffiwffiffiffi ffiffi ffiwmffiffiwffi ffi'1;ff;}*,:j*

ffim§ffiffiffi &nffiffiffiffiw
! rosteaní lednový víkend se mimo jiné nesl také ve zrramení ša-r g}ru. Sachisté z Yalašska totiž opět změřili sfly v rámci krajské-

ho a regionálniho přeboru. První zmíněný podnik mimo jiné nabídl
také souboj mezi Huslenkami a Zubřím. Druhý avizovaný týmzto-
hoto zápasu lyšel vítězně a přiblížil se prvním dvou příčkrirn tabul-
ky. Na ty aktu:ílně ztrácí pouze dva body, přičemž na třetí místo má
náskok tří bodů.

rfirrfrrrrrmfiálorliža_ ?|^9 l.u§tíA @fŤeo 
35,0 í8

- Vsetín B 5:3 (Palica - Kovařík Z,AínC 6 0 í 35;0 18
Vz,,Vz, Mařík - Závodný Yz:Vz. M, 3.Zubří 5 1 í 34,0 16

Čemý - Bosrik ]:0, Foukal - tIra- 4,VizoMce 4 1 2 n,5 13

dllvz:Yz,Machala-KopeckýYz;Yz, l.y,ŤTq_ _ 1 0 2 T,0'l2
suchánek - Mladý r,b, sillt,' i:Vll,rJ,ť"' l l Í ;3ť ;Klímek l:0.Režná-Zrádrapa0:1), ó:;dt#ň i , 3 20,0 5

Begionálnísorrlěž:9,Bt"BylnimAllsa,,o4
línffi-T l-rTil:; il ]i:ilffiTi^i l i T,:i í
3.Rajnochovice g 2 z liš ii l2,Lužná 0 0 4 8,0 0

4,Val,BystřiceD 2
5.KarolinkaB 2
6.Val.BystřiceE 2
7. Huslenky C 1

8, Karolinka C 1

É

^

17,5

16,0

14,0

í1,5
7,0

lal boúy noslauil

23
23
14
24
06

8

8

7

5

3

MaraAaII - magadan

L
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Kraiská outěž:
1.zlínc
2, ÚsťA
3. Vizovice

4,Zubří
5,Vselín B
6.Val. Bystřict B
7.Valmez B
8. Br.-Bylnice A
9. Bystřióka
10. Huslenky A
1 1, Bystřice p. H. A
12. Lužná

0

0
,l

3
1

0
2
1

3
1

0
0

8
7
6
5

§
5
2

2
1

1

0

0

1 44,5 24

1 45,0 21

2 37,5 19

1 42,0 í8
2 g1,0 16

4 41,0 í5
3 26,0 8
6 30,5 7
4ů,5 6
6 

,u3,5 
4

7 18,5 0
5 1í,0 0

! V rrtmci dalšího kola krqiské soutěže v šachu družstev byto

- k vidění několik atraktivních střetnutí. Daleko od překvapení
nebyl napňíklad celek Bystřičky, který sehrál rryrovnaný duel s Vi-
zovicemi, jež se dlouhodobě pohybují na vrchních patrech tabulky.
Naprosto suverénní výkon byl pak k vidění v utkání Ústí u Vsetína
a Huslenek, kteÉ skončilo vysoko 1:7 pro první znníněný tým.

Kokrda -Yíúek|z:Yz, Machala - L.
Časfulík Yz;|z, Dubovecký - Čer-
mlík 1:O. Šveďuk - Holba 0:1. Ši-
mek - Šiegl r,O),I

-zubří-šK

Vsetí,n B 4:4 (P. Kubín - Kovařík
1:0, Paseka - Závodný l/z:|z, Yel-
čovský - Bosak 0:1, Josef Krupa -

}Iradil l;0, Daněk - Kopecký Vz:Yz,

J4roslav Erypa - Mladý Yz:Yz,

Svák - Zádrap a Vz:Vz, PÁét<a - Or-ság0:1),EEVýsledky krqiské soutěže: Zlín Ic@uri*l
- Běhunčík 0:l, M. Čemý - Hor- 

|

ňrik 1 0, Foukal - J. Častullk YiYz, I@
1. Kroměříž C
2. Hošíálková B
3. Fř. Lhota
4. St. Město D

5.Val, Bystřice A
6. Zlín B

7. Vlčnov B

8. Postoupky

9. st. Město c
,l0. 

Malenovice A
,lí.valmezA

12. Slavičín A

.-

60,5

52,5

40,0

45,0

38,5

40,5

38,0

M,0
38,0

33,0

23,0

27,0

28

21

20
18

16

14

14
,l3

l0
8
4

1

910
631
62 2

53 2

514
42 4

42 4

34 3

24 4
22 6

118
0,1 9

l, Tabulka zlínského reoionálního ořeboru:

,r.ffia
| 2. Bojkovice B 6 ,1 3 31 .0 19

3,Val.KloboukyA6 0 4 30,0 18

' 4.NapajedlaB 5 1 4 27,5 16

s.H.Lhota 2 1 7 17,5 7

l 6. Napajedla c ,1 1 8 13,0 4

l

l

Hošťálltouá si
komplilíuie siluaci
,;, rlljstr 1 z!írrský regionátnípřebor šachu přinesl řadu zajíma-
;! "Ý.t 

utkání._V prvním zmín8ném podniku se situace pořaOrrO
_._zkomplikovala pro rezeryu Hošťálkové. Ta totiž překvapivr;;:

stačila na Vlčnov, a na p_rvrú g{íčku tabulky tak ztrácí;iZ iropasi_
1í.cl y!m]oaů. Regionální piebor Zlína páknabídl vůĚec 'p"rl.a"l
kolo. !ým Brumov-Bylnice vněm potwdilivou nadvládu, opět 

"nitě-zil, a skončil tak na první příčce. 
-

strana l4 SPoRT I. dubna2022

Amálie Zádrapo vá pátá na otevřeném MCR amatérů
Kulturní dům Elektra v Luhačovicích hostil ve dnech 12. - 19. března

otevřené mistrovství České repub|iky amatérů v šachu. Celkem 38l hrá-
čů z České republiky, Slovenska, Německa a Ukrajiny bylo hodnoceno ve
t2 kategoriích z 4 mezi dospěIými a 8 mezi mládeží. Účast na šampionátu
byla limitována horní hranici osobniho ratingu 2300 Elo bodů a titulem
FM. Mistrovství se hrálo na 9 kol tempem 2x 90 minut * 30 sekund za
provedený tah na partii a zúčastnilo se ho také 6 šachistů z našeho regio.
nu, kteří si vedli dobře.

V kvalitně obsazené hlavrú skupi-
ně (182 šachistů) hnílo i 7 FM, 5 CM
a pruměmý rating prvních 40 hráčů

byl 2097 (!). Vitězem se stal Tomáš
Buchcar (2l4l) z Děčína ziskem
8 bodů před druhým K}ryylem Ste-

I poue. (2059, Jundrov; se 7.5 body

I 
a dvojicí FM Josef Mudrak (2202.

I 
Kroměřú) a CM Zdeněk Urban (2098.

I Jičín) se 7 body. Z valašs§ich šachis-

| ú se nejlépe umístil Elefferis Macho-
Ipulos (ló70. Karolinka), který jako

| 83. nasazenY lrybojoval se 4.5 body
l84. ,rrírto a v samostatném hodnocení
I

Ihničů nad 70 let získal 3. místo! Matěj

l 
KopeckY ( l 598. Vsetín) si jako 9]. na-

sazený uhájil ziskem 4,5 bodu 92. přič-

fu Zdeněk Románek (1624, Zašová)
nasazený jako 88. obsadil l10, místo
ziskem 4 bodů a Martin Klíma (1486,

Huslenky) jako 108. nasazený ziskem
4 bodů vybojoval l01. místo.

V mládežnické kategorii DlO s účastí
22 lrášek rybojovala Gabiela ZéŇa-
pová (1000, Vsetín) jako 22. nasa-
zená pěkným qikonem 13. příčku
ziskem 4,5 bodu! V Kategorii Dl4
mezi 30 šachistkami obsadila Amá-
lie Zádrapová (l582, Vsetín) jako
3. nasazená 5. místo a potvrdila, že
paří ve své kategorii k nejužší špičce
v čR. -aj, mh-

na9iro]

Amálie zádrapovó (vpravo) vybojovala v Luhačovicích vyborné póté místo.
NovINY o""n",*Eli}$::ůl*

-Bystřička 
- ŠK Vsetín B 2:6 (P.

Lév - Závodný 0:1, L. Burdík - l

Smilek 0:1, M. Burdík - Jurča

0:1, Hurta - Hradil 1:0, Malina

- Kopeck} Vz,.l/z, Bátrtek - Mla-
dý Vz:Vz, Prda - Zíňrapa 0:1, P.

Burdík - Štědrý 0:l), Ústí A -
Zllbří §/zl4/z (Vraj - P. Kubín
Yz:%,Matůš - Paseka Yz:Yz,Zgar-
ba - Josef Krupa |/z:Yz, Lukaštft
- Daněk l:0, D. Trčálek - Jaro-
slav Krupa 0:l, Galda - Křenek
Yz:/z,Kovíš - Raždík 0:l, L. Tr-
čálek - M. Novák Vz:Yz.\.|

-f-7

VSETIIÝSKE
REDAKCE:

571 491 587, 571 491 586
jiri.zurek6mestovsetin.cz

michal.horsky@mestovsetin.cz

1. Zín C
e Ú§ťA
3, Zutfí
dv9élín B
5. Vizolrico

6,!hl. Bysffce B

7.Valmez B

8.Br.€ylniceA
9. Bysffčka
í0. Bystřrce p. H. A

11. Hu§bnky A
12, Lužná

l§ffie*re

llstí u Rřeilr
kole bez boilů,

osleilními
Kniskisqrfiř:

§ Předposlední kolo krajské souěže šachu pmběhlo během ví-

- [gn&r 19. a 20. břtrna.t( vidění v něm byl napřiklad souboj
Ustí u VsetínaA proti Zubří. V tomto utkání evítězil druhý jmeno-
vaný tým, jenž tak Ústí poŤádně zkomplikoval situaci
VÝsiedky krajské sgJtěže: E

90í
802
631
622
622
514
325
226
1| 5

127
127
127

49,0

55,0

46§
41,0

4,1,5

45,0

ý,0
34,5

33,5

31,5

30,5

S,0

27

24

21

20

20

16

11

8

7

5

5

5

l
l

/&

ffif;I



Jubilejní skladbu vytiskl jeden
z nejznámějších evropských šacho-
qich speciálů nizozemský čtvrt-
letník Probleemblad. V poslednim
čisle 03l202l (červenec - září)
byla zveřejněna originální tíojtaž-
ka, kterou vytvořil Stanislav Juří-
ček spolu se známým slovenským

13t32 zoltan Labai
Juricek

echié

#3 (5+7)

Probleemblad 79e jamgang m. 3 - juli-september 202 1

úlohářem Zo|tánem Labaiem.
Bílý drí mat ťetím tahem: postave-

ní bílého - Kh8, Dd8, Ja6, Jc5 a Pc6,
postavení černého Ka8, Vb5, Sdó,
Sd7, Jc8, Jf6 aPal.

Juříček je tak nejplodnějším skla-
datelem v celé l45leté historii skla-
debního šachu na Valašsku, a v 69

letech má tak na svém kontě neuvěň-
telných 600 originálů publikovaných
v Ewopě, Asii aAmerice v 65 šacho-
vých periodikách 21 stítu, kde získal
40 ocenění, ztobo27 v zahranjčí,

,Na 2. místě je Čeněk Kainer (Ť)
z poOtraani rnotv s loz stta
na 3. místě lvan Skoba (Rožnov pod
Radhoštěm, Zlín) se l80 skladbami,
na 4. místě lvan Měchura (Vsetín)
se ll0 skladbami a na 5. místě Emil

Převorovshý (Ť) z Rožnova pod Rad-
boštěm se l05 skladbami.

Prvotinu wtiskl Juříčkovi v roce 1979
Československí, šacb. 200. orieinál pu-

b[koval v roce 2007 chorvatslď PZR
- Stranica 300. originíl v roce 2009

@
4O0. orisinál bvl v},íšĚn v roce 2013
ve finském suomen Tehťiviiniekat 500.
qrigiftí[lublikovalv v íole 2018slov§4-
ské Lidové ngvinv u příležtosti l00, l1r-

,@
qiginil wšel v letošním roce 202l v ni-
zozemskémProbleembladu. -aj.mh-

Vsetínský skladatel šachových r[loh CM §tanislav Juffček dosáhl na ry-
sněnou metu 6(Xl publikovaných originálů.

!k
Kroméliž uyh]ála kraislú přeDor

lffiř rrll,{ó 
'trurrl 

ŠK
Vsetín B - ťtstí A 6:2 (Závodný
- Yraj Yz:Yz, Bosák - Zgarba 7:0,
lhadil - D. Trčálek Yz:Yz, Kopec-
lcý - Galda Vz:Yz, Mladý - Matuš
l:0, Klímek - Ifutaň Yz:l/z, Zádra-
pa - Dorňák 1:0, Štědrý - F. Tičá-
lek l:0),

St.MěstoD-Hošťálko.
vá B 3:5 (Staufrft - Karlfu,Yz:Yz,
Vránová - Krmela /z:Yz, Suclllý
- Malčránek Y2:Y2, Šrínd - Znlerlka
Yz:Yz,Yávra - K.V*j 0:l, Krča -
O. Vraj 0:1, Omelka - GaldaYz:Vz,
Rachůnek - Martinka Yz:Yz), Kr<l-
měříž C - Slavičí,n A T/z:|/z (Ma-

linovslql - hochrázka l:0, Šudřich
- Sviták Yz:%, Sojka - Plašek l:0,
Peťík - T. Hofschneider l:0, Na-
wáťr]ík - IGoutil 1:0, Bačr& mt,
- Argaláš l:0, Bačak st. - P. Hof-
schneider 1:0, Štencel - hochráz-
ková 1:0),

1.ZlínC

5.Vizovice

12. Bystřice p, H, A

Itrt
§ Postední kolo šachového krajského přeboru družstev opět na-

- bídlo řadu skvětých utkání. Napřiklad Francova Lhota doká-
zala zdolat Valaškou Bystňci a v tabulce skončila na třrctím místě,
pouze bod za druhou Fezervou Hoš&álkové. Parádně se ale v po-
slednírn zápase sezony prezentoval napřiklad také Valmez, ktery
zpoňce předposledního družstva tigy zdolat Ctým Starého Města.
Celkové itézství v soutěá a možno§t postupu do ryší soutěže pak
oslavi| mimookresní celek v podobě Ctýmu Kroměříže.
lrft§ill1-&E[b_.!řt[slg Fr. - Břoušek Yz:Yz,KubŇák- Foukal
Lhota - Val. Bysřice A ó:2 @o- Vz:Yz, Do|ežal - Sušeň Yz:Yz, Bé-
lachý - P. Kubín 1:0, Vrátný - Pyš hunčft - Obšivačová 1:0, Smetana
Yz:Vz,Zvardoň-Jasný 1:0,ř{rtánek lK:OK),

Ěra=are*
1. Kroměříž C 10 ,l 0 68,0

Géřlto 7l1na uIáilIo kraii
llstí 0 ilruhí ílek nonřišlo
§ Krajská soutěž v šachu družstev se na začátku dubna dostala
5 oo svého posledniho kola. v něm byl k vidění napffklad šlágr,
ve kterém se proti sobě postavily ambiciózní Vsetín B a druhý tým
tabulky Ústí u Ysetína. Y tomto utkání dokázal prvrrí zmíněnýceiek
překvapit, když bez větších potíži zvítézil. Na postavení ÚTstí v tabu|ce
to již ale ádný vliv nemělo. Yítézem soutěže se nakonec stal s násko-
kem šesti bodů zlín c.

3. Fr, Lhoh
4. St. Město D

5, Zín B

7, Vlčnov B
8. Postoupky

9, Malenovice A
10. St. Město C

12. Slavičín A

7 22
533
524
425
34 4

óz0
245

0 1 10

3,1

23

18

17

14

13

11

10

1

6,0
48,0

{75

39,0

46,0

39,0

€,5

27,5

.[a§[t§s!ť*I

ozJ

12 B

54,0 30

45,0 20

34,5 5

l
Vsetínshý skladatel šachovýph úloh CM Stanislav Juříček do-
x{trl na svou vysněnou metu. V průběhu minulých dnů byla
publikována již jeho šestistá skladba.

Jubilejní skladbu vytiskl jeden Sd6, Sd7, Jc8, Jfr a Pa7, pozn.
z nejznámějších ewopshých ša- red.)

Na 2. místě v tomto ohledu je
Čeněk Kainer z Podhradní Lhoty
s 302 sk]adbami, na 3. místě na-
lezneme Ivana Skobu (Rožnov,
Zín) se 180 skladbami, na 4. mís-
tě je Ivan Měchura (Vsetín) se 110
skladbami a na 5. místě najdeme
Emila převorovského z Rožnova
se 105 skladbami, (mar)

ú,l
-

,b5,Ka8,

šachu na
má tak

na svémkontě
v Ewo-

ztoho27

krétně v posledním čísle roku

chových speciáů - nizozemslaý
čtvrtletník hobleemblad, kon-

.lurieet ie t^t nejptoOnejslm
skladatelem v celé 145leté histo-

202l byla zveřejněna origi-
nální trojtažka, kterou Juří-
ček vytvořil spolu se zná-
mým slovenslqy'm úlohá-
řem zoltánem Labaiem
(bW dó mat třeťím ta-
hem, postavení bílého
- Kh8, Dd?, Ja6, Jc5
a Pc6, postavení čer-

\./

I

a

I

a

li I



E9 Poslední dva duely letošní sezony odehráli během posledního
E březnového r,íkendu prvoligoví šachisté Hošťálkové a Vsetí-
na. Důvod k oslavám měli po těchto utkáních především hráči prv-
ního zmíněného celku. Ti totiž i přes to, že tentokrát zyítězili pouze
vjednom případě, ovládli tabulku soutěže a slaví historický postup
mezi tuzcmskou šachovou elitu.

; ., 1.].]:|::i!

Český Těšín zažíval těžkou se-
zonu, během které platil za ot-
loukánka soutěže a během kte-
ré získal pouhé dva body. Proti
Hošťálkové navíc dokázal poslat
do hry pouze pět hráčů a Vala-
chům tak mjrně ulehčil situaci.
V pěti hrirných duelech však i tak
Hošťálková dokazala suverénně
zviíéZit, zbylé tři body inkasova-
la kontumačně a slavila tak jed-

noznačný triurnf.

Sestava a body Hošťá|kové:
Plát, Ponížil. Roubalík, Havelka,
Gnida, Karlík, Bednařík a Vesel-
ský l.

Do <lruhého utkáni víken-
du Valaši vstupovali s tím. že
i případná prohra. pokud by

ušuk u jejich prospěch hovo-
řil součet skóre, by je mohla
poslat do extraligy. Na to se
také nakonec museli spoléhat.
Čistý bod totiž dokázal uhrát
pouze Patrik Gnida, dalších
pět hráčů uhrálo remízu, Ani
to ale nestačilo a Třinec zví-
tězil. To však díky již zmíné-
nému lepšímu skóre nebráni-
lo Hošťálkové k zahájení oslav
historického postupu.
Sestava a body Hoštálkové:
Gnida 1, Plát, Ponížil, Roubalík,
Pala a Bednařík %. Krejča a Ha-
velka 0.

Zatimco Hošťálková na Tři-
nec nestačila jen těsně, Vsetín
již proti stejnému soupeři prohrál
o něco jednoznačněji. Za Yala-

chy získal celý bod pouze Kova-
řík, další poloviny bodů pak přida-
li Motúz. Viták a Bosák, To však
v součtu nestačilo.

Sestava a body aVsetína: Kova-
řík 1, Motúz, Viták a Bosak 7z, Bě-
lunek, Závodný, Zádrapa, Kopec-
ký 0,

Souboj posledních dvou týmů
tabulky dopadl vítězstvím lépe po-

staveného družstva, Ani tentokrát
Těšín nesestavil kompletní sesta-

vu a jeden bod tak Vsetínu připadl
kontumačně, Další dva však Valaši
uhráli sportovní cestou. Čtyři hra-

či z bývalého okresního města pak

uhráli remízu a i přes to, že v jed-

nom z duelů Valaši prohráli. uza-
vřeli sezonu r ítézstvím.

Sestava a body Zbrojovky
Vsetín: Kovařík, Zádrapa a Zá-
drapová l, Bělunek. Viták, Závod-
ný. Kopecký 7z. Stančík 0,

§§t!W"!fr§c!ř" Jihl ava _ V lčnov
5Vz:2Yz, Orlová - Grygov SVz:ZYz,

Poruba B - M, S. Brno B 4Yz:3Yz,

Chotěboř - St. Město 4Vz:3Yz,
Grygov - Poruba B 5%2Y4 M.
S. Brno B - Orlová 4:4, St. Měs-
to - Iihlava4Vz:3%. Vlčnov - Cho-
těboř 4:4. (mar)

Konečná tabulka 'l. liov:

' : l.,

ítroteGemr
?o?,lL

2nd Honorable Mention
Zoltán Labai &
stanislav Juriček|---

Vsetínský skladatel šachových

úloh CM Stanislav Juřiček se do-

čkal dalšfto ocenění, které přišlo
tentokrát ze Spojených států.

Speciální šachový čtr,Ttletník U. S.

Chess Problem Magazine Strategems

2022 neŤejrlll l"ýsledky roční soutěže,

která byla r,yhlášená loni v několika
kategoriích dvojtažky, trojtažL], ví-
cetažlr1,, pomocné maty a samomafy.

Do soutěže bylo přihlášeno přes sto ori-
ginálních skladeb od několika desítek

sk-ladatelů z Evropy, Asie a Ameriky.
V soutěžich skladebního šachu býají
přihlášeny originály jak jednotlil"ých

autorŮ, tak i často skladby dvojic auto-

ru a používá se těchto ří ohodnoceni -
l..2.a3. cena, 1.,2. a3. čestnóumání
a 1. - 5. pochvalná zmínka.

Vytvořit originální šachovou
úlohu tná řádově 60 - 90 hodin

a arbitři hodnotí téma zadání. kon-

strukci. ekonomiku a využití jednot-

livých kamenů (figur), počet vari-
ant, bezduálovost. důvtip a nakonec
i krásu celé skladby a jejího řešení.
Bezchybnost úlohy prověřují roz-

hodčí pomocí šachových počítačo-

vých programů.
Mezi oceněnlimi originály, jež

oslovily komisi rozhodčích, byla

také tfo.itažka Stanislava Juříčka, kte-

rou qtvořil opět společně s jedním

z nejlepších úlohářů na Slovensku
Zoltánem Labaiem, Jejich trojtažce

bylo přiděleno 2. čestné lznání a vy-
znamenaná úloha je již 42. oceněním,

které stanislav Juříček získal. z nich

30 bylo v zahraničí!
Řešení: Bílý: Kh2, De2, Se7, Jc8,

Pc2,f4, f5, černý: Kd5, Va5, Sal, Jb2,

Pb4, b6, b7, c5, d7, 97, mat 3. tahem.
-aj, mh-

2, Jihlava

3. ]iinec

4,0r|ová
5, Vlčnov

6. st, Město

7. M. S, Brno B

8. Poruba B

9. Chotěboř

10, Grygov
1 

'i 
" 
li§l:i,-

12, Č.]ěšín

6 2 3

6 2 3

614
5 33
5 33
4 52
ElF

4 2 5

4 2 5

0 2 9

20

20

19
,1B

18

17
,t6

14

14

2

48,5

44,5

49,0

48,5

46,5

49,0

40,0

42,0

42,0

.!l) í
28,5

#3-ri

2od Honorable Mention-(Z,Labai&S.J - Ml7l7) Another interesting complex.

Reciprocation, move transference, change of play to 1.,.Kd4, Solution: l...Ra7 2.Qe5+[C]

Kc6/Kc4 3.Sxa7/Sd6#; 1.Bí8? (2.Se7+ Kd4iKd6 3.Bxg7/Qe5#), 1...Kd4[a] 2.Qe5+[C] Kc4
3,Sd6#, 1...Kc6I; l.Bd6! (2.Se7+[A] Kd4/Kxd6 3,Be5[B]/Qes[C]#), 1...Kda[a]2.Be5+[B] Kd5

3.Se7[A]#, 1...c4 2.QeS+[C] Kc6 3.Se7[A]#, 1...S- 2.Qt3+ Kd4 3.Qd3#.
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qa Šachisté Hošťrilkové to dokaza]i! Během uplynulého ví-
E r.noo dokonali senzaci, když ovládli tabulku 1. ligy.V rám-

oslavamis historického posfupumohoutohotoc1 zapoéítúspěchu
naSemna uze-soutěžeklubovédo šachu, nejvyššíextraligy tedy

zaobi-Jalovecíu. reportÍŮpřinesemetÝdeníkuvydánípříštím
(mar)tímtose úspěchem.značnýmraJlcr

senzačním dokonání posfupu Hošťálko-

této historické udilosti; ,,Kdyžpřed 5 lety po-

do l . lig1, řekl. jsa n na schůzi šachovéha od-

lmiček ať na nme nehledí jako ru blaz,
v sobotu26, aneděli27, břeryn2022.

a rczhodlo skórc, laeré měltt Hošťálkol,d nejlepší,

FranruVeseJskéln, laeý především stojí za

()statn.í

Na htstoňi valašske-
Vsertna.ho

I{ned následující den po
Pavel Plšek, býva-našeho týdenftunavštívil redakcivé do extraligy,

o zveřejnění jehoTen Jalovec oslovil s prosboulý hrač tohoto celku.
komentáře věnovanému
stoupilo druisn o šachistů
dílu, žr do eýruligy chybí jen

na. Tbnto kruček udělali šachisté
soutěž ] . ligy tak vl,ruvnarui, jako le-Nikd"l v ntinulosti nebyLa šachol,ó
aHošůilkovtí měla stejný počet bodůtos.Tři drulsh,a -Třinec, Jihlat,a

Tbndaa Staňaluříčklviodbomíci bratři

poudní do krásné valašskeTakže přijmětetímto úžasnÝnt úspěchem
a milovníci šachu ravítejtesi uýlet do ol<llíobce Hošťólklvá, uděleýe

mezinárodních mistru, včetně našich
l, na,íí republice,lerle bl se hrály lepší

na šachové souboje i velmistru a
mladých hráčů. Není nmoho míst

š achl, ne ž l, H o štál klt, é. "

U.§. cH!§§ PRoBLI'N{ MÁcÁiaNr]

útoner Juříček v americkém tisku

(

,}



šachové soutěže družstev
202112022 jsou minulostí. Pozor-
nost místních fanoušků královské
hry v nich byla upřena na start
A-|ýmu SK Vsetín ve východní
skupině první ligy. Sezona se mu
ovšem nepovedla - obsadil před-
poslední místo a po třech letech
(tedy dvou komp|etních ročnícich
a jednom předčasně zrušeném vi-
nou pandemie koronaviru) sestu-
puje do druhé ligy. O sezoně jsme
diskutovali s předsedou oddí|u
Radkem Zádrapou.

Čím si lysvětlujete sestup A-§-
mu do druhé ligy?

Prurněmé ElO-ratingy prvnich
osmi hráčů, tedy základních sestav.
všech dvanácti týmů se pohybovaly
od 2209 do 2347, přičcmž hodnota
2224 Ťadila náš tlirn na desáté místo.
Z tohoto pohledu jsme mezi favority
nepařili, Nicméně neobvyklá lryrov-
nanost všech účastníků nárn dávala
lyhlidky na udržení se v soutěži do-
konce i v ročníku, kdy do druhé ligy
padaly 4 q;my. Rozhodla proto mo_

mentální fotma a štěsti, A t}- tcntokrát
nebyly na naší straně. Vždyť hned
tři zápasy jsme prohráli nejtěsněj-
ším možnýrn rozdílern 3,5:4.5 a dva
dalši 3;5. Roli schrály i individuální
\,lisled§. Z našich se dařilo jen Pa-
vlu \itákovi (7 bodťt z ]0 možntich

1ltlzn. red.1 a Maryáši Kovaříkovi
(7,-5/]] po:n. red.1. Je_jich mirnořád-
nou fonnu se však nikomu dalšírnu
nepodařilo napodobit. Určitou roli jis-
tě sehrála anticovidová opatření, ktcrá
na ruzné t}my mohla dopadat ruznou
měrou. Ale to je i,yšši moc, za níž se
nelze schovávat.

Při sestupu qýmu do nžší soutěže
oblykle převažují v hodnocení nega-
tiva. Přesto určitě ne vše se nepoved-
Io. V čem spařujete při pohledu na
skončenou sezonu vsetínského áčka
pozitiva?

Vedle již zrníněných individuál-
ních úspěchů Pavla a Matyáše bych
jako přinos do budoucna viděl i prv-
ní ligové zkušenosti našich mladých
hráčů Jaroslava Závodného. Matčje
Kopeckého. Jakuba a Amá|íe Zádra-
pových. Rád byclr vyzdvihl kapi-
tánování Matyáše Kovaříka, který
jako nováček na tomto posfu s vel-
lým klidem a bravurou provedl ým

soutěž se hrála na sedm kol tem-
pem dva krát ťináct minut plus ři
sekrurdy za provedený r.rh, Za ša-
chowice nakonec usedlo celkem
osmadvacet šachistu ze sedmi klu-
bů. Vitězswí si odnesl nejvčtší fa-

I 
vorit klriní Pavel \4trik t2 l 93t z ŠK

'Vsetín, ktery vyhrál vyhráI všech
sedrn partií. Druhé místo vybojo-

na mladší hráči jistě v budoucnu
zúroči.

Budete se v příšti sezoně pokoušet
o okamži§ návrat do prv,ní ligy? Co
k tomu bude poťeba?

Okamžitý pokus o návrat by před-
pokládal nakoupit hráčc mistrovské
a velmistrovské sily. Touto cestou
jít nechceme a z finančních důvodů
ani nemůžeme, Hostování se nebrá-

nime. ale chceme se soustřcdit na

ýchovu vlastnicl-t hráčů a upevněni
kolektivu.

Ve 1úchodní skupině krajské sou-
těže si poměrně slušně vedl vsetínský
B-t_r,m. Prosím o hodnocení sezony,

z jeho pohledu.
Naše béčko skončilo na čwrtém mis-

tě. Možná, že po předloňském sestupu
z krajského přeboru a loňském mršeni
soutěže někteří pomýšleli na ryc}rlý
náuat, ale já myslím, že vzhledem
k faktu, že družstvo prochází generační

výměnou, je současná pozice slušnlm
základem ke konsolidaci. pokud starší
hráči pomůžou a mladší na sobě zapra-

cují, vidím návrat do krajského přebo-

ru jako reálný.

soutěže. Tady musíte být určitě spo-

kojeni...
Máte pravdu. Spokojenost. Tý,m

složený z větši části z mládežníků do-

plněný zkušenými hráči, pod citlivou

kapitiinskou taktovkou Standy Dan-

čaka, prqel soutěží jako nůž máslem

a zaslouženč zvitězll. Na více mistech

tohoto rozhovoru chválím naše mladé,

tady však rnusím vyseknout poklonu

našemu nestorovi, letos S5letému Jř-
kovi Ružičkovi, ktcrý uhrál kásné čty-

ri bod1 z peti partií,

Vyufijete práva postupu C-§mu
a přihtásíte jej v příštím ročníku do
krajské soutěže?

To je zatírn otevřetrá otazka. Mu-
síme se nejprve poradit. Všechny ři
naše týmy by hrály pravděpodobně ve

stejných termínech, a to můžc bý za
urči6;ch okolností problém.

Před právě skončeným ročníkem
jste se lyjádřil, že si přejete, aby
v něm zabrali především mladi hrá-
či. Podaři|o se to?

Jednoznačně ano. A to plati pro mlá-

dežníky ve všech třech našich druž-

sn ech.

SPORT l 11. ďubna2022

Pavel |lták a Stani,slm,Jasó. Zleva sedí

.Iak se vůbec dařilo mládežnické
základně v ostatních soutěžích, at'už
fýmových či individuálních?

Plan postoupit do 1. 1igy mládcže

nám silně zkomplikovala covidová ka-

ranténa, kdy naši přední hráči nemohli

v kličovém utkání nastoupit. Naděje

však žije. Z úspěchů jednotlivců snad

mohu zmínit 5. místo Amálie Zádrapo-

vé na mistrovství republiky v katego-

rii divek do 14 let. V chlapcciq;,ch ka-

tegoriích nám posrupy na republiko{
šampionát letos unikly.

] Šr Vsetín pravidelně organizu-
je na počátku léta prestžní Přebor
města Ysetína. Loňský 4ó. ročnft
proběhl oproti těm předchozím vi-
nou koronavirové pandemie v ko-

mornějším duchu. Očekáváte letos

návrat k oblyklému formáru?
přebor vsetina lctošní rok v ob-

l,yklém fonnátu. tcdy jako týdenní
mezinárodni turnaj v Domě kulrury,
s velkou pral,děpodobností nepro-

běhne. Ve hře je loňská varianta,

tedy tumaj pro 32 hráčů, domácich
a z okolních oddílů. Ale ani zde ještě

nepadlo definitivní rozhodnutí. Po-

kud bude znit kladně. hrálo by sc tra-

dičně na začátkrr ptázdnin. -mh-

stanislav Juříček_
Vs€tín

Vsetinské novinJ, čtrnáctideník města Ysetína.
IČ: 00304450 Redakce: Městský ťrřad Vsctín,

ŠK Vsetín A. Zleva stojí Dominik Parák, Jan Bosák, Mary,ilš Kovařík, Jafub Stančík,

Wadimír Bělunek. Pavel Šimáček a Andrej Vereš.

mimořádně komplikovanou covido- O soutěž nže. tedy v regionálnim
\ou sezonou. Z obecného hlediska přeboru, úspěšně působil C-rým
je účinkolání v tak vysoké soutěži vašeho oddilu. Celý přebor ovládl

ýbornou zkušeností, kterou zejmé- a získal právo postupu do krajské

9| V neděli 10. dubna uspořádali šachisté Sokolu Yalašská Bys,

A třice VeUkonoční turna_i v rapid šachu,

I va, nýštrice). 5. Josef Velčóv- reÍ Hurta (1781, Bysťička) vš. 4,

slcý (1837. Zuň), 6. Jiří Foukal 13. petr Tkadleček (1671, Frenš-
'(1851), l. neistarSi účastník pěta- tát- p. R.), 14, Hána Obšivačov,í

osmoésatitety tosef Slífuk (1805), (l63b), 15. JiŤí Smutek !'188),
8. Martin liominek (1554) a 9, 16, Vladimír Smutek (1616, vš,

Petr Sewiola (1667, VaL Bysťice, Vat, Bysřice), 17, František Pa-

všichni4,5bodů). _ rák (1668, MEZ V,_"Jfo)_1 19,

rr$t róiatltl ro. liri-s-řóurák Zdenék Malina (1682, Zašová,

(1923, V"l. Byrřice), 1l. Zderrěk vš. 3,5 bodu), (unr)

Bělunek (l792.ZŇoví.) a 12. Ka-

#2

C+

(6+8)

2558

/
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(,1945),4. Zbyněk§š (1888, oba

šachová skladba

chis té tu rYní těší ale talentů§e§
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tech, tak toho během své sportov-

'§

a jedenkrát dokonce
ČSSR. V praktickém

Uplynulé pondělí 28. února

oslavil významné životní
leum 70 let vsetínŇí šachista
CM Stanislav Jufiček.

Text Jan Marschavella,
foto archiv

Foto archiv redakce

oem. Ivanem Hausnerem a Vlasti-
'-ilu 

Horru dokonce porazil.

Složil a publikoval tiskem v Ev-
ropě, Asii a Americe přes šest set

šďchových originálních skladeb

a v celosvětové databazi YACPDB
má evidovaných svých 260 úloh,
posbíral také šachovou historii na

Valašsku, dal podnět k založenl
sedmidílné kroniky šachu o 1320

stranách a v roce 2008 při příleži-

tosti sedmistého výročí první pí-

semné zmínky o městě Vsetín, vy-

dal se svým bratrem knihu 100 let

šachu naValašsku 1906 - 2006, Tý-

deník Jalovec se timto připojuje ke

gratulantům a přeje Stanislavu Ju-

řčkovi celou řadu dalších úspěchů

nejen na poli sportovním. (mar)

! Během_třetí,dubnové sobo-
r f5,59 v Lužné uskutečnil Ve-
likonďní šachový turnqi.

Hrálo se celkem devět kol ve
formátu dva krát třináct minut
plus tři sekundy na tah. Klání
se zúčastnilo na sedmačtyřicet
šachistu. vítězství zde nakonec
zaznamenal největší favorit Ja-
kub Krejča (2150) z Hošťálko-
vé. Jeho triumf však nebyl tak
jednoznačný jak se očekáva-
lo. Před druhým Liborem Tom-
číkem (194l) skončil jen díky
lepšímu pomocnému hodnoce-
ni (oba získali 7,5 bodu, pozn.

red.). Tíeti místo pak bral Petr
Bobalík (1883, oba Val. Meziří-
čí) se 7 body.

Další pořadí bylo velmi vyrov-
nané, Například na 4. až 9. mís-
tě skončili Jan Pfeiler ( l 25 l , Sla-
vičín), Jaroslav Závodný (1588,

ŠK Vsetín), Filip Koňařík (1588,

Val. Meziříčí), Jakub Matuš
(1375, Ústí), Josef Filák (1780,

Franc. Lhota) a Vladimír Hra-
bovskY (1 86 1, Brumov-Bylnice).
Ti všichnibrali šestbodů. (mar)

raal
l-

Uplynulé pondělí 28. února oslavil významné fivotní jubileum

70 let vsetínský šachista CM Stanislav Juříček.

Přestože se k závodnímu šachu kud postoupil z druhého až čwr-

dostal dost pozdě - až v patnácti le- tého místa řikrát do přeboru ČSR
do polofinále

ní kariéry dosahl poměmě hodně

a v pruběhu několika let se vypra- v sedmi kandidátshých tumajích

cova] nejen mezi nejlepší hráče na i s mezinárodní účastí a v celé řadě

Valašsku, ale pařil i k nejlepším dalších obsadil druhé až páté mís-

šachistům tehdejšího Severomo- to. Vyhrál rovněž desítky turnajů

ravského kraje. Od roku 1969 až v bleskovém a rapid šachu. V ob-

do roku 202l byl hráčem A-druž- dobí let 1973 - 2019 sehrál přes ři-
stva ŠKZ Vsetín, z toho patnáct se- cet propagačních simultánek proti

zon působil na první šachovnici. ažosmadvaceú většinou dospělým

Mimo osmnácti tifulů přeborník hráčům s úspěšnostipřes osmde-

oddílu Škz a také osmnácti titu- sát sedm procentl V simultánkách

lů přeborník okresu Vsetín, starto- proti GM a IM remizoval s Ja-

val v letech 1974 - 1982 sedmkrát nem Smejkalem, Jano Plachetkou,

šachu zvítězil

I 7l
I

přeboru kraje jednotlivců, od- Salo Flohrem, Miroslavem Fili-

I ry<rť, _ffi r

§

lx

r*



V pondělí 28. února oslavil ži-
votní jubileum 70 let vsetinský ša-
chista stanislav Juřiček.

přestože sekávodnímu šachu dosbl
dost pozdě - až v 15 letec[ tak toho
dosíhl hodně a během několika let se
vypracoval nejen mezi nejlepší hráče

na Valašshl ale pařil i k nejlepším ša-

chistům tehdejšího Severomoravského
laaje. Od roku 1969 až do loňska byl
hničem A-družstva ŠKZ Vsetíq z toho
15 sezon hnil na l. šachomici. Mimo
18 titulů přebomika oddítu ŠKZ Vsetín
a 18 tifulů přebomika okresu Vsetín
startoval v letech |97 4 - 1982 sedmknát

na přeboru krajejednotlivců" odkud po-

stoupil z 2. - 4. írjsta řiloát do přebo-

ru ČsR a jednou do polofinile ČSSR.
V praktickém šachu zvíězil v 7 kandi-
dátskýchfirmajích i s mezinarodní účastí
a v celé řadě klání obsadil 2. - 5, mis-
to. $hrá desítky hrmajů v bleskovém
a rapid šachu. V období 19'73 - 2019
sehral přes 30 propagačních simultránek

proti 10 - 28 vě6inou dospělým hráčům
s uspěšnosti přes 87 %| V simultánkach
proti GM a M remizoval s Janem Smej-
kalem. Jfurc Plachetkou Salo Flohrerq
Mřoslavem Filipem, Ivarrem Hausne-
rem a Mastimila Horta dokonce porazil.

Složil a publikoval tiskem v Ewopě,
Asii a Americe přes ó00 šachoqich

šachové o
Řidl;Tomášzach,
2ach.64.kďe@s€znam,a

originálních skladeb a v celosvětové
datŇáň YACPDB má evidovaných
260 úloh. Posbíral šachovou historii
na Valašsku, dal podnět k založení sed-

midílné kroniky šachu o 1320 stranich
a v roce 2008 při příležitosti 700. \.ý-

roči pnní písernné zínínky o městě
Vsetín lydal se s{m bratremAntoní-
nem lcrihu ,,100 let šachu na Valašsku
1906-2Ň6*.
Přebled prvensM Stanislava Juříčka:
1979 - Splnění ťídy KM s ratingem

2|25 Elo (v té době jediný v okese
Vsetín).
1993 - Šachový gan ročníků 1904 -

1982, měl nejlyšši osobní rating (2199)

z 56 hríňů Severomoravského kaje na-

rozenýchvroce 1952. '

1995 - Pnní valašshý kchist4 který
hrál na africkém kontinerrtu. Na tumaji
arabslcých mistrů v Sousse (Trrnisko)

obsadil 7. místo z 42 účastniků,
t999 Prrmí ajediný univerzální va-

lašs§f šachista,ktery získa| tiful KM
ve ťech odvěWích šachu - v praktic-
kém, korespondenčnlm i skladebním.
To se podařilo jen dvěma šachistům
v celé ČR,
2fi)2 -Namezinarodnímtumaji v Ma-

ririnshých lÁaúch hnál s Norem Mag-
nusem Carlsenem, budoucím mistem
světa. Partie skončila rem2ou Oba děli-
li 5, - 1 1, místo z 66 starúlicích.

Na třech din§am.c]r 

'e

2fi}5-Prvníaje-
diný vsetínslcý ša-

chish" který vyhnál

v Rychnově nad
kněžnou neoficiální
misnovství ČR se-

nioru v bleskovém
šachu.
2006 - Jako ša-

chista vyhodnocen
třiknit v anketě ,,l0
sportovců oke-
zu Vsetín" (1979,

1981 a 2006) ajed-
nou v anketě ,,10
sportovců Vsetínď'
(2006).

2008 - O§ínnráctl§át lyhá přebor

Št<z vsetin (ts71 - 2008).

2a09 - Zamamena] 302. publikovanou

šachovou skladbu (Ideal Mat€ Review
v USA), Tím r,yrovnal rekord Čeňka
Kainera z Podhradní LhoY.
2012 - Výkonný výbor ČSTV v ttaze

uděfil Juříčkovi ČestnY odzrak ČSrV
n\yallíímý a výjimečný přínos k roz-

voji tělovýcholy a sportu.

2013 Publikoval 400. šachovou

skladbu (Suomen Tehťiviiniekat ve Fin-
sku).

2016 , Pn ní ajediný vsetíns§i šachis-
t& kÍerý startoval na misftovsfuí světa

seniorů (ednotlivců 5Gr) v Marián-
skÝch Lá.aúch.

kénko Rokycanského deníku: duben 2O2

2018 - Osmnáctlcrát vyhá přebor

olrresu Vsďín (l974 -2018).
2018 - Publikoval 500. šachovou

skladbu (Lidové noviny, l00 bt ČR -
Jára Cimrman).
2018 - Pn/ní a v te dobějediný valaš-

slcý šachista" který obdržel od FIDE tihtl

CM. Nejly§í rating FIDE 2278 Elo měl
v roce 1995, kdy figuroval na 85. místě

včssR.
2020 - První ajediný vsetínský šachis-
t4 ktery sestavil čtyřčlenné dnžstvo
Valašska,,Walachia seniors" na misfov-
ství světa družstev seniorů 65+ v Praze.

202l - Publikoval 600. šachovou

skladbu (Probleemblad v Nizozem-
sku). mh-

ý1

vždy bflý B tahu.

lubllelE Na3 iešitel a
skladatel ša(h úIoh. Dan
stinlsldY luIiček_ doVIši] 28.
2, §edmdesété narozeninv,
zdlávotnt stdv mu bohužel
neumožňuie věnovat se
D_Ii!!i!!š-bisé9-gdš!ch..!§!
oieieme iubilaIltovi vitalitu i
polielný !p!i!!!!a_qs.

Minulá řeš€nlj
171: Po i,..Jxe4 následo-

Wlo 2. Dda+! xťd8 3. §g5+
Rř74. s8x.l:o. RÉti * Tdr,

tnkoÝ€r, Videň 1910,

l72: 1. vxg6+! vxg6 2.
Dh8+ ff7 3. DxdEvC8 4.
Dh4. 1:o. Réti - Znosko,
Bolovskij, Londýn 1922.

17:l: L §ť+! Kb8 2, s€8! 1 ;

o (2.. h6 3, Dxf8+ Kh7 4. s86+
a Inatpřištim tahem, nebo
2.,.h5 3, Dxh5+ K88 4, sř+
atd,), Réti - BogoljBbov, Neiý
York 1924,

vť€šili (1n-17]): Blatná:
RNDr. lng, Fr. sefmá, Bo§il-

a
fl

sld §ruc: Ing. r,
zaimbegovič, 8mo; Mgr. J,

Kalendovský, lng. §t. Krejřiř,
i. Závodná HaYifuE lng. J.
Burda, l§ádek u Rokycan:
Mgr. v. zdráhal- Kláštere(
Bd obřl: ilígr. H. cru§svá.
xolin: l. Kalik. Plueň: Ing, v,
Daněk, ln8, M. Kubát, RND[.
il.í, Petř. Ph.D,, lng. }, Petrtýl,
foíUDr, l, soutnPr. Prrha:
NíUDr, v, Beínášek, íng. l. le-
lj[ek. sychotín: zd, Libiš.
v*tín: st lllřiček zdice:
JUDr. v. Klima,

plrň: l71: P. Přibyl,

4.bŤezna2022 SPoRT strana 13
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V úterý 5. dubna se v aule Masarykova rymnázia SOŠ a VOŠZ Vsetín
setkalo 25 studentů, aby změřili své mentálni schopnosti a odehráli školní
turnaj v šachu. Hrál se sedmikolový turnaj tempem na2x12 minut s pří-
davkem 3 sekundy na tah a byl řízen počítačem.

Ve srovnání s minulým tumajem
se úroveň zvedla, špička se výrazně
rozšířila a partie se často rozhodo-
valy až v časových tísních, tedy ve

stal,u, kdy mají hráči na hodinách
nedostatek času, oblykle sekundy.
V těchto situacích pochopitelně chy-
bují i ostřílení šachisté, protože přijít
na ideální posfup pod tlakem času je
úkol náročný.

Opět se ukázalo, že několik hráčů
a hráček má aktivní zájem o tento
sportjak během uýuky, tak i ve vol-
ném čase. Snaží se držet tempo s brá-
či, kteři se věnují šachům závodně
i mimo školu. V kategorii středních
škol je tato skutečnost spíše nýjim-
kou.

Vítězně z celého tumaje se sedmi

ýhrami lyšel Jakub Zádrapa z l. B,
následoval jej Matěj Kopecký ze
4. AV a bronzov,ý skončil Jiři Guriča
z 5. AY.

Z předních míst v tumaji budou ly-
bráni hráči pro krajské kolo soutěže.

-mh-

Stanislav Juříček oslavil 70 let
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V neděli l0. dubna uspořádal
Sokol Valašská Bysřice Velikonoč-
ní turnaj v rapid šachu. Soutěž se
hrála na 7 kol tempem 2x 13 minut
+ 3 sekundy za provedený tah. Na
start se dostavilo 28 hráčů ze sedmi
klubů.

Vítězství si odnesl největší favoritPa-
vel Mták @lo 2193) z Šrc Vsetín, kter,ý

ryhral všech 7 partli. Druhé místo ly-
bojoval Petr Paseka (1670) z Gumárerr
Zubfi ziskem 5,5 bodu. Na 3. 9. místě
byla velká t|ačenice, když sedm hničů
získalo shodný pocet bodů v pořadí: 3.

IgorJasný (1945),4. Zbyněk Pyš (1888,

oba Valašski Bysřice), 5. JosefVelčor-
ský (l 837, Zllbíí), 6. Jiří Foukal ( 1 85 l ),
7. nejstaŇí účasfuíq pětaosmdesitilďý
Josef Slížek (1805), 8. Martin Komínek
(1554), 9. Petr Sewiola (1667) všich-
ni 4,5, 10. Jiří Břoušek (1923, všichni
Valašskí Bysťice), 11. Zdeněk Bělu_
nek (1792, Zašová), 12. Karel Huíta
(178l, Bysřička) všichni 4, 13. Petr
Tkadleček (167l, Frenšót pod Rad-
hoštěm), 14, Hana Obšivačová (1ó30),

15. Jiří Smutek (1488), 16. Vladimír
Smutek (1616, všichni Valašská Bys-
řice), 17. František Parrik (1668, MEZ
Vsetín) a 18. Zdeněk Malina (1682,

Zašová) všichni 3,5 bodu. -aj, mh-

Ve dnech 15. až17. dubna proběh| v Olomouci tradiční Tlrrnaj
přátelství v rapid šachu, jehož pořadatelem by|y Brněnská ša-

chová škola a Agentura 64 Grygov Zde startoval také jeden zástupce
našeho regionu.

soutěž se hrála na devět kol
tempem dva krát padesát minut
plus deset sekund za provedený
tah. Na start turnaje se dostavilo
dvaaosmdesát šachistů, kteří byli
rozděleni pod|e výkonnosti do
čtyř skupin.

bodu a o pořadí muselo rozhod-
nout až pomocné hodnocení.
í#§a rařa& 1. Antonín Va-
lenta (Sulimov), 2. Anežka Kava-
nová (Náměšť n. Osl.), 3. Michal
Špaček (Grygov), 4, Radek Šud-
ňch (Kroměříž), 5, Šimon Staný,
6. Zuzana Stará (oba Staíé Město)
a 7. Jan Knápek (Grygov) vš. 6,5
bodu. Martin Klíma byl osm kol
bez prohry a atakoval řetí místo
a až zaváhéni v posledním kole jej
odsunulo na osmou příčku, (mar)

rr,l
-

čů dokázalo získat 6,5

V nejpočetnější skupině C,
kde se představilo šestařicet hrá-
čů, startoval i jediný zásfupce na-
šeho regionu Martin Klíma ze So-
kolu Huslenky. Soutěž byla vzácně
vyrovnaná, když hned sedm hrá-

Přednosti Standy Juříčka
Dlouholetý nejlepší šachista Valašska oslaví 28, února 2022 sedmdesátiny. Je hrdý
na svůj titul CIVI, ktery mu byl udělen poměrně nedávno, včetně diplomu a malého
odznáčku, Odborník, ktelý tuto milou záležitost ve FlDE vyřizoval, řekl Standovi, že
se oním titulem mohl honosit již dávno, neboť hranici ratingu k jeho dosažení G2a0
bodů Elo) potvrdil před řadou let. Svůj titul bere Standa s humorem, jako spoustu
věcí v životě. Rating, na jehož základě onen šachový akademický titul před jménem
získal na turnaji v Černé Hoře, dlouho pokládal za zkratku,,Černohorský mistr" a moc
se tím raději nechlubil.

Dtuhpu Lehq_uedlp§ti je,že o každém svém šachovém vystoupeni si pan Juříček
vede podrobnou dokumentaci. Přepíše si turnajovou tabulku (u turnajŮ hraných
systémem každý s každým je to poměrně snadné, u švýcarŮ zásadně přepíše
značný počet výsledků vítězů - mezi nimiž často bývá), pak připojí svoje partie
(většinou hlavně ty povedené s komentářem), vše očísluje od začátku, kdy své
kronikaření začal. A k soutěži (ať to byl turnaj jednotlivců, družstev, rapid, blicák,
simultánka) připojí hutný úvod, často humorně laděný s,,tajnostmi" ze šachového
zákulisí,

Třetí Standovou předností je jeho bratr Antonín. Ten je nositelem Medaile za zásluhy
o Zlínský kraj, kterou mu před několika lety předal sám pan hejtman Čunek, Byla tak
oceněna jeho rozsáhlá činnost kronikářská, k níž patři i Kronika šachu na Vsetínsku,
kterou zpracoval s bratrem a jejíž podstatné peripetie tvoření jsou dostupné
v ceněném videu.

Čtvrtou předností (společnou oběma Juříčkům) je vydání knihy ,,100 let šachu na
Valašsku 1906-2006", pfo kterou zajistili sponzory a jejíž náklad B00 výtisků se zdá
bÝtjiž dávno rozebrán, {Zbývá pouhých 29 ks).

Pátou předností Standy Juříčka je jeho zájem o kompozični šach " Již léla skládá
dvoj* i trojtahové úlohy (prvotina vyšla v Šachovém umění 211979 - ce|kem vytvořil
k 31. lednu 2a22 více než 600 prací, uveřejněných v 65 periodikách 21 zemí),
dokonce za ně získává ceny v mezinárodnich soutěžích. V 6^ Albu českých skladeb
(2004-2006) skončil v oddělení dvojtažek na 2. místě, v 7. Albu (2007-2009)
v oddělení dvojtažek na 3. místě.
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Šestou jeho přednostíje činnost pubIikaění. Přispíval do řady odborných šachových
ČasopisŮ (těch tištěných bohužel v poslední době hodně ubylo zůstaly mu
k dispozici snad jen Československý šach a Šachová skladba) a také do novin a
jiných časopisŮ, Jsou to především dobře komentované paňie, zprávy o velkých
soutěŽÍch, šachové humoresky, úlohy a chtě-nechtě i v poslednídobě nekrology.

Za sedmou přednost Standy Juříčka chtěl bych označit jeho zájem o život a šachový
odkazmezinárodního mistra Jiřiho Fichtla, o němž by rád vydal knihu. Řadu
přípravných studiíjiž podnikl, turnajové výsledky a tisíce partií shromáždil, o rodině a
pŮvodu Fichtlových (včetně jeho bratří) se mnohé dozvěděl - takže materiál je
v podstatě připraven. Jedinou obavu vzbuzuje Standův momentální zdravotní
handicap - po nedávném infarktu částečně ochrnul, je trvale upoután na lůžko, leží
ve Vsetíně v Penzionu pro seniory - místní část Dolní Jasenka s kolegou šachistou
Zdeňkem Trávníčkem, Zatím nemá k dispozici počítač a s četnými přáteli může
navázat občasný kontakt pouze přes mobilnítelefon.

Nechceme konČit tuto velmi stručnou zprávu o pilném a zasloužilém sedmdesátníkovi
v příliŠ posmutnělém tónu. Doporučujeme všem k pročtení jeho vlastní šachový
Životopis na webových stránkách šachovóho klubu Zbrojovka Vsetín, kde naleznete
i jeho vybrané parlie a humoresky, třeba tu, jak hrál šachy český polyhistor a génius
Jára Cimrman, nebo jak Standa napodobiljednu slavnou Aljechinovu partii,

s úctou Jan kalendovský, šachový publicista a historik z Brna
Článek publikován 28 2.2022 na hlavní stránce webu
Sachového svazu České republiky v rubrice Aktuality.

s karolinskími šachisty slauil i
§ V sobotu 23. dubna se v Karolince s|avi|o. Uběhto padesát letr 6{ chvíIe, kdy zde byl za|ožen šachový oddíl. Hlavní zásluhy
o chod oddílu má a o práci s mládeží se již dlouhá desetiletí stará
pan Vladislav Bambušek, který shodou okolností oslavil před měsí-
cem své qfznamné životní jubiteum, je přesně o třicet |et starší než
karolinský oddfl. A právě on inicioval a následně ředitelsky dohlížel
i na rýroční turnaj.

\,- Karolince senakulturuaroz_ V-!P!ed&lunaje_m!áde& t. štC-

r q města a podporu rrrládeže ve]- l*.$'.'j (SK Vsetín) 6,5 bodrr,

mi,lbá. pani^starostka rra"". cr," ,2 ,YP* HoliŠ (Karolinka) ó

ranečková je toho veltym prir<la- 91oi, 1 Petr.KřuPala (KaroliŇa)

dem, Neschází na zaone- ájtsiĚi |:5 9o9o, 4. Stěpan Zádrapa (šK
rurnaji. nechyběla pochopltelnl ani Vsetín), 5, Tomáš Bělunek (Zašo-

narýročnímtumajikoslavěpade- vá) oba 5 bodŮ,6. Marek Dostá
:átileté existence oddílu. Šachis- (Karolinka), 7. I-eŇa Surovcová
rum bylo již tradičně zapůjčeno (Ústí), 8. Šimon Orság (Karolin-
t eimi důstojné prosředí - Valašské ka), 9. Ondřej Kozmík (ŠKVsetín)
národní divadlo. všichni +,s boau, 10. Metod Filb

\a tumaj se sjelo symbolicky (ŠKVsetín)4body,
.'Dňa_šedesát hráčů. IŤála se sku- V turnaji dospělých vyhrál Ja_pina A. kde bylo stanoven^o .dvo- kub Ryšánek z Valašského Mezi_
_ií omezení. výše ELO koeficienru riei, a-tJ -isto obsadil Jaroslav

ťo;nkjff.ií:*f,,:i,ť§tr- ::::lli "",setínského 
šr, a,ti

p.3 B ,. sešly děti u* Br-Ó řoi- Yi:I,T':T z Branek na Mora-

ficienru. počethráčů u ru*uiouřJ-r, vě hrající za Holešov, V kategorii

sk-upinách bezpečně byl pr.Jre'"v- ::"_o{]i ]:]l'PŠÍ 
Amálie ZÍdrapo-

rážený. Va ze Vsetina,

Děti byly pň královské hře sa- Výsledky turnaje dospelých: 1, ra-

-otne póc-tropitelně rychlej§ Ú lfl]? 
R':Šán:k (Vat, Meziříčí) 6,5

šachisté zl:ušóní, 
" 

r"t tňl.:ifi 9:o:; ,',_ 
Jaroďav Závodný (šK

r-Ýsledky lyhlášeny jeste pr"a po- Vsetín)_5,5, bodu, 3, Radek Hol_
siedni.n koiem tuáu;" ooiper1,'.r,. man.(Holešov), 4, Zdeněk Bělu-
Zvitěz\I Štěpan Kimes 

". šuĚiro- nek (Zašová). 5, Petr Bobatík (Val.
vého klubu Vsetín, sříbro a bronz Meziříčí) všichni 5 bodů, 6. Jakub
zústal zasluhou Matyáše Holi- Zádrapa 1ŠK Vsetín) 4,5 bodu, 7.
še a Petra Křupaly v Karolince. Amálie Zádrapová 1ŠKVsetín),8.
\Iedailově oceněny byly i dívky, Elefteris Vlachopulos (Karolinka),
konkrétně zlatá l_,enka Surovcová 9. Matěj Kopec\ý (ŠK Vsetín),
ze Sokola Ústí, na druhém místč 10. Filip Koňar'ík (Val. Meziříčí)
skončila vsetínská GabielaZádra- všichni 4 body. (mar)
por,á a na řetím Eliška Císařová
z Hošťálkové.

aR

Výroční turnaj dospělých v Karolince
vyhruil Jakub Ryšánek (uprostřed) před
Jaroslavem a Rad-Zivodným (vpravo)

Holmaneml<em

vpravo)

v slaviltumaji mkicleže Klime,í(uprosřed vzadu)
Holišempřed Matyášem zleva(druhý a Petremv7adu) Křupa-

Iau zpravadruhý vzadu). díyekZNejlepší Lenka Sutovco-byla
va (v popředíuprosřed) Gabňeloupfud (vZídrapovou popředí

a Elišlou císařovou (v dětemTakévlevo).popředí při-
šln Maňestarosíkapoblahopřót acfulvanečkrná ředbel turnaje
Wadislav Bambušek archivFota

:,,^



SycltíOu Gm ouláill íauofit ?áuoUný
lněnem prvního květnového pátku se uskutečnil již 15. ročnik

-6n6;6n66 vsetínského turnaje v šachu §ychrov Cup.

klání se zúčastnilo celkem de-

set hráčů, kteří kmenově spadají do
pěti ruzných klubů hrajících okres-
ní přebor či krajskou soutěž. Pro
všechny ročníky tohoto lokálního
tumaje je dodržován stejný úming
partií - 2Wát 40 minut, hraje se

systémem každý s kždým ve dvou

partiích a vždy s opačnými barva-
mi. Irtošní ročník dokázal s pře-

hledem opanovat favorit Jaroslav
Závodný s počtem 14 bodů z 18

partií. Souboj o zbytá dvě medai-
lová úmístění se rozhodl až v po-
sledním souboji turnaje, kdy bílý
nevyužil převahy figury v koncov-

ce sřelce a dvou věží proti dvěma
véžim, znat1l klíčového sředového
pěšce a utopil své věže na okraji ša-

chovnice, takže musel sřelce ode-
vzdat výměnou za dv a péšce. Zbylá
koncovka jlž byla remízová. Dfty
té získal sříbrnou medait petr

Mieres s l1,5 bodu. S bronzovou
příčkou se nakonec musel spoko-
jit Radek Šulák s 11 body. (mar)

Sycltov Cupu se letos zúčastnilo deset šachistu, Na snímku jsou nahoře zleva Milan Čokavec, Jan

Múdrý, Pavel Mlaďý a lyan Bartošek. Před nimi jsou zleya Petr Mieres,, Jaroslav Zivodný, Radomír

Tkadlec, Františ ek Parák. Foto archiv
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Matěj
Jakub

ze ZŠ Vsetín-Ohrada, dva týmy
ze ZŠ Integra Vsetín, družstvo ZŠ
Valašská PolaŇa a družstva Ma-

lnrenc, pavel
Klimeš, Matyóš

Vítězný celek kategorie žóků pnlního stupně ztikladních škol ZŠ
Vsetín-Ohrada (:lel,a) Ema Trčálková, Štěpón foidrapa, Lenka
Surovc,ovó a Filip Trčdlek. Fota archiv pořadatelů

šachistům z Gymnázia Kroměříž,
ťetí skončili šachisté Arcibiskup-

} V nejrrrladší věkové katego-
ij zvítézlh chlapci a dívky ze ZŠ
Vsetín-Ohrada Filip Trčálek,
Ema Trčálková. Lenka Su-
rovcová a Štěpán Zádra-
pa. Sříbrem se po skonče-
ní turnaje mohli pocilubit
žÁci ZŠ Slovan Kromě-
řiž a na řetím mís-
tě skončili zástupci
ZŠ Integra Vsetín
Jakub Klimeš. Pa-
vel lGenek, Ondřej
Kozmft, JmZmé-
lík a Matěj Lorenc,

Jestli se podaří
zorgarrizovat mis-
trovství republiky
v šachu škol, ještě
zcela jisté neiú. Pokud
však ano, budou Zlín-
shý kraj reprezentovat
první dvě školní druž-
stva ze všéch kategorií,
mezi nimi tedy i šachis-
té z prvního stupně ZŠ
Vsetín-Ohrada.

(Josef Kovařft,
mar)

.1

I

}
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l
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Krajslcý přebor škol v šachu v roce 2020 stihl pnoběhnoutjďtě
v únoru, v březnu poté pňšel covid, kter} dal stopku pořádání

Nejpočetněji zastoupenou ka-
tegorii druhého stupně zéMad-

de facto všech akcí. Ani tento školní rok ještč nenabízel nějaké veselí, ních škol ovládli borci z Gymná-

co se potkávání dětí a mládeže z různých šachových oddilů ťýče, po- zia Lesní čtvrt Z|ifi, druhé místo

tažmo pak dětí z různých škol. Proto se na konci dubna bez přtdcho- získali zástupci Gymnazia Kro-

zích.okresních kol uskutečnil otevřený přebor škol ve Starém Městě. měříž a bronz si odvezli šachisté

I}čast rra něm byla vskutku nad V nejstarší věkové kategorii, ZŠ tntegra Vsetín Jáchym Štěd-

očekávání pořadatelů z řad vedení tedy mezi sředoškoláky, se šachis- ryi. Pavel Ráček, Maryaš Babi-

šachového svazu zlínského kra- té Masarykova gymnázia Vsetín ca a Štěpán Klimeš. Zásupci Zš

je. Je<lenáct ško]ních týmů z prv- umístili na čtvrtém místě. Rozhod- Valašská Polanka Jakub Mantš,

ního stupně základních škol, do- la o tom jen pomocná laitéria že Karolína Kovařová. Juliana Gryc-

konce třináct ze stupně druhého sestava Jakub Zádrapa, Matěj Ko- manová, Tomáš Martinka skonči-

a k tomu ještě šest družstev sře- pecky, Nela Otrlhalová, Roman li osmí, družstvo ZŠ Vsetín-Ohra-

doškols\ich. Do sálu Sportovní- Orság a Tomaš Budík nezíska- da hrající v sestavě Amá|ieZádra-

ho a kulturního centra ve s€rém la bronz. Nejlépe obstái šachisté
poviá| Gabriela Zádrapová, Tomáš
Šimara, Martin Trčálek obsadilo

Městě dorazilo celkem 12"I ša- Gymnrizia Uherské tlíadiště, §čí- desáté místo.
chistů. Mezi nimi také dva týmy bmé medaile byly zavěšeny na krk

sarykova gymnázia Vsetín.
ského gymnrázia Kroměříž,
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llsteĚtí šachisté uyboiowalE
mŇďtúowstwí ť@mtgME§My #rui§jp}":lid§ť,fri,
r!| V sobotu 7. května se sjelo na Vsetín 113 šrrchistu z řad dětí naše- áŠ HoÚŠ (vŠichni Karolinka) vŠich- skončil na druhém místě se-6 body
E no x."1., aby se zde v irostorách historiclcých Maštalisek, utka- ni 3 body, 30. Štěpán Klimeš (ŠK a Simon Chauvin ze starého Měsfa

ti v závěrečném turnqili letošní série krajsĚ Grand Prix v rapid Vsetín), 31. Šimon Horňak (Ztlbř1) na místě ťetím dosráhl 5 bodů.

šachu mládeže. Chlapci a rtívky hráli ve svýótr větovych kategorfich oba 2 body.

A medailové úspěchy slaviti do dvanácti let. Své prvenstvi za- nejléPe mezi 36 stanujícími před_- 8. Ema Trčálkova rurail, ro.-ó"_
borci z valašslcých Óaoitri ze3me- wšiljižvpředposlednímflrmaji," ::9]_ 

TomáŠ Babula ze Starého dřej Kozmik (šK Vsetín) všichni
na mezi tem ne3rntaosími šachis- proto se na vsetínslsých Mašális- Yi'jn *4 7 bodŮ, druhý skon- 4,5 bodu, tl. i*as Kovář (Hoš-

fií?;"-í}t*,af*íÍ;"ffi *,l;*a*:x!*"ffiil,* *!qť:: i:Íl:*#fr-Táfl:, trr:iL' im e*;ijť:
šachového klubu Vsetín, sfiíbro si v kategodi do čtrnricť r", ,,yr,ra ta.ze ŠachÓvého klubu Zlín dosáhl l- ú".rr"-<nYraieka), 18. Eliš-

i:,mt*;;'"*"Jr,T-ii; ffiiTť"ffi;!"ffiffi!,ť ia]s?i&re,ig4ag+ýahš.eli§tt,, í"r.l?iT:,ffffiilť-1',1".H
ze Zašové. V kategorii do čtrnác- jenz dosrihl u .áni §r_ectr,Z toOri. Metod Pilo rŠr Vsetín) 4,5 bodu, 24. pe.- Vašek,(Vsetíni * i,i
ti let skončila druhá mezi 9ěy_",y 

"on"r,y n pořadí byt' Richmd Hobza l? i*o* Zádrapa (ŠK Vsetín). il",;;. Ůňu! *"rška (zašo_
Kmolína Kovařová ze Sokola ústí. n zio^ á t"ti ÚaJi1l*novec ze |a, 

Patrick Mandula (Rožnov 

'p, 
,áila. rri*r"'š*oreit, 33. Voj_

Ema Trčálková vyhriili _, -^, Sulimovaobazískali5.5bodu. R,),_l5, ondřej Satola (ZubÍi), 
,16, ,ě.h B;,ákl;;"1ř.ěml všichni 3

nrladšíkategorii""ro.ornr..eliTJpW*}.;T;ffJ;JxiÍ]..]Ť'."ť-.ó.:,i.iřáir§*".í'"iliú,.ii.
l§:ffit"tr;ťJřJ,,li*:i',fr1xffu,ffi#řj, ffiť:fi,ry§ffi r;jffi1#gři**r;*
starší kategorii celkově oilr:'i uica ršr vsetirrl]lilr*"ri* ř; i;,: )r1';jjm il;*,fiXfl; ll^r_.u'pl, 

iř. "Š".u^o^n ***
právě ona a Ema Tl_čá]ková poje- vářová (ústí), 

'4, !ťill".V39:j všichni 3 body,29.IanZmélk3|'. 
(nosalKova) l.) bodu.

dou na mistrovství čR v rapid ša- (Va]. Bysďice), tS._Pnliej .!nar put it ro"ae ioua šr vsetin)'oua ,(Josef Kovařík, mar)
chu m]ádeže. Na stejné vr9h{oyé (Ústí), 16. I-urc§ !iz{c,n _r§a1o; 2,5 bodu, 32. Václav Vanduch (Val.
akci se představí také ústechý Filip linka) všichni 4 body, ? Y].hť nvrtri""Í, 34, David Friedrich
Triálek, kter,!, zvitézíl v hodnocení Kamlar (Val. By_sřice) T:YY:k 1tiožnov p. R.) oba 2 body, 35. Va_
celého ročníku v kategorii chlapců Dostál, 24. Petr l(řupala, 25. MatY- sil Sidor (Karolinka) l bo-d.

Gabriela Záďrapoyá mezi šachis§
na i}Iaštatiskáctr rre;lepŠí

r

í

l

V sobotu 7. května se šachis-
té z řad dětí našeho kraje sjeli
na Vsetín. V prostorách histo-
rických Maštali§ek se utkalo
113 hráčů v závěrečném turnaji
letošní série Grand Prix, mezi
nimi se představilo třináct hrá-
čů ze vsetína.

V kategorii do deseti let byl nejlepší
mezí áa startujícími René Moravec ze
starého Města, ze šachistů ŠI( vsetín
se do první desítky dostali Gabriela
Zádr apov á a Ondř ej Kozmík. Gabriela
ziskala zlato meá děvčaty a v součtu
celého ročríku skončila dťuhá. ví-
tězkou celorďní série Gp zlínského
kraje je Ema Trčálková hrající za So-
kol Ústí.

V kategorii do dvarrácti let lyhrál
mezi36 šachisty Tomáš Babula, zlato
mezi dívkami si vysloužila Adéla Ba-
žantoýá, oba jsou ze Starého Města,
Vsetinslgi Metod Filb obsadil osmou
příčku. Nejlepší mezi chlapci je ve
vyhodnocení celé sezony Filip Trčá-
lek ze sokola Ústí, kter,ý se už jako
jisry utěz prosťední věkové katego-
rie představil na ávěrečném tumaji
v nejstarší kategorii do čtrnácti let.
zde mezi 35 hráči obsadil sedmé
místo. I v této kategorii byli na Mašta-
liskách nejlepší šachisté ze Starého
Města, Šimon Staý mezi chlapci,
mezi děvčaty dominovala jeho sestra
Zuzana, Do desítky nejlépe umístě-
ných qe ylezl i Matyáš Babica ze Ša-
chovélro klubu Vsetín. -jolq mh-

4,5 bodu cclkovou 20, pŤíčku.
Prvních l4 míst ovládly zkrtšené
šachistky starši o l5 - 30 let.

-aj. mh-

,

Amálie Zádrapová na M R dvacátá
v sobotu 14. května bvl ŠI(

Česká Třebová pořadatelem Mistro'vstr i se zúčastnilo 42 ša-

mistrovství České repub|iky žen chtstck z CR a Slovenska a bylo
v rapid šachu. SoutBž se hrála velmi kvalitně obsazeno, když
na 9 kol tempem 2x 15 minut + startovaly i 4 WGN,1, 4 WIT\I, 6

5 sekund za provedený tah. WFM a prrirněrný rating pr-vních

*
&a

l5 hráček byt 2087 Elo FIDE.
Na mistrovstvi sbírala zkušenosti
také talcntovaná třináctiletá Arná-
lic Zádrapová z ŠK Vsetírr, která
s osobním koeflcientc,m t_557 Elo
FIDE hrála jako 22. nasazerrá
hráčka. Po srdnatém výkonu vybo-
jovala padesátiprocentním ziskem

,

Tři medaile posbíraly na Maštalislaich dívlq
v nejmladší kategorii, na snímku llel,a jsou
bronzovó Jolana hičkovtí, zlatá Gabriela

a stříbrnti Ema Trčálko.y,tí.

!!ii:.1E.

;'Y, &

TrčálekFilip (, zvítěziluprostřed) celoročníy Senl
Grand Pňxšachových turnajů zlínského k ajr,

a získal tak naúčastipravo mistrovství republilq
šaclu mlddeže. Fota archiv
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é sG utlíali u k

!!! Po téměř dvouleté odmlce zaviněné covidovou situací se
E pořadatelé z Valašského šachového klubu mládeže a ze Šachového
oddflu Karolinka připomněli s turnajem, kterým oslovovali zejména
začátečniky, ale i ty trochu vyhranější šachisty. Květnového klání
O pohár 1. VASTO ve Yalašském národním divadle v Karolince se

zúčastnilo šedesát osm šachistů.

- - - V sobotu 14. května byl ŠK Česká Třebová pořadatelem mist-
H .onstuí České republiĚy žen v rapid šachu, Své zastoupení zde

- měl také náš region.
Soutěžsehrálanadevětkoltem- Análie Zádrapová z ŠK Vsetín,

pem dva kíát patnáct minut plus která se svým osobním koeficien-

pět sekund za p^rovedený tah. Mis- tem 1557 Elo FIDE hrála jako dva-

trovství se zú8astnilo na dvaačty_ advacátá nasazená hráčka. po srd_

řicet šachistek z Česka a Sloven- natém výkonu a zisku čtyř a půl

ska. klaní tak bylo velmi kvalitně bodů vybojovala reprezentantka

obsazeno, když startovaly i čtyři valašska krásnou dvacátou příčku.

hráčky WGNÍ, stejný po8et WIM Prvních čtrnáct míst přitom ovlád-

a šesiwFM. Průměrný rating prv_ ly zkušené šachistky starší i o tňcet

ních patnácti šachistek byl 2087 let než Amálie,
EIo FIDE. Triumf zde slavi]a WGM Olga

Na mistrovství sbírala zkuše- Sikorová (Třinec, 2073) se 7,5

nosti také třináctiletá talentovaná body. (mar)

§achisté z
úspěšní na

Ohraí,y;
nĚn

š

H V Xrásném prostředí městečka Nové Hrady se na přelomu květ,
5na 6 června uskutečnilo mistrovstú České repubtiky 1. stupně
základních škol v šachu. Šampionátu se zúčastnilo dvaadvacet škol-
ních týmů a své zastoupení zde měla i ZŠ Ysetín-Ohrada, kterou re,
prezentovali žáci 5. třídy Filip Tičá|ek a Štěpán Zádrapa a žákyně
4. třídy Ema Tbčálková a Lenka Surovcová.

Hrálo senadevětkol,kdypořadí Druhý den se odeŇála ři sou-
se určovalo podle počtu získaných těžní kola, ve kteryích na šachisty
bodů z jednotlivých partií. První z Ohrady čekali těžcí soupeři, kte-
den bylo na programu šest zápasŮ. ří v pořadí po prvním dnu byli na
ZŠ Ohada se postupně utkala se lepších pozicích. První utkaní ZŠ
školami z Ústí nad Labem, hahy, Ohrada odehrála proti ZŠ ČSA
Havlíčkova Brodu a Lysé nad La- Fýdek-Místek, pozdějšímu vítězi
bem. V každém z těchto utkání na celého mistrovství. I když Vsetíňa-
celém mistrovství se vsetínslgím né utkání prohráli, získali alespoň
žákum podaňlo získat alespoň je-
den bod.

V turnaji C se představilo devět-

advaQet dětí, které se teprve zači
nají Šeznamovat se šestnácti bílými
a šestnácti černými kameny a se

čtt'iašedesáti černo-bílými po[.
Nejlépe se v sedmi kolech uvedl
SeĚastian Švach z TJ Sokol Ústí,
jenž získal 6 bodů, druhý Madislav
Stašok z Lokomotivy Brno a řetí
Gabriela Zádrapová ze ŠKVsetín
uhrali 5,5 bodu, Gabriela tak získa-
la zlato mezi dívkami, bronz mezi
chlapci dostal celkově čtvrfý Ond-
řej Satola z Gumáren Zubří, jenž si
uhrát 5 bodů.

Daší pořadí v první desítce: 5.

Hugo Hadaš Ústí), 6. Lulcíš Ko-
vář (Hošťáková) oba 5 bodů, 7.

Alois Polášek (Zlin) 4,5 bodu, 8.

Jolana Žáčkov á (Zašov á), 9. Samu-
el Kovář (Hošťálková), 10. Ondřej
Kříž Ústí) oba 4 body.

Do fumaje B usedlo řiadvacet
dětí, které už šachy trochu hra-

ií nebo jsou již starší deseti let,

A mezi nimi se vedlo nejlépe Fran-

tišku Němcovi z ŠK Z|ll, ziska|

6,5 bodu. Druhý skončil Metod
FiIo ze Šachového klubu vsetín
za 6 bodů, řetí Danil Stašok z Lo-

jeden důležirý bod. Ve druhémzá-
pase je čekala ZŠ Plzeň, se kterou
remizovali. Žácí zPlzné v koneč-
ném účtování obsadili bronzovou
pozici. V posledním kole se Vala-
ši utkali se ZŠ K. Čapka Praha. Po
prvním dnu byla tato škola na prv-
ním místě, nakonec však i díky ví-
tězství Ohrady skončila v koneč-
ném součfu ažprávé zarl:,.

V konečnémpořadí obsadili žáci
Ohrady výborné 6. místo se ziskem
20,5 bodu. V;írazného individuál-
ního úspěchu dosáhl ŠĚpan Zádra-
pa, kter,ý byl vyhlášen nejlepším
hráčem na 4. šachovnici, když do-
kízal v yhrát osm zápasů, a přispěl
tak svému týmu osmi body do ko-
nečného skóre.

(Martin T!čálek, mar)

2. pochvnlná zminka: Stanislav Juříček, Česko ( l 564/2774)

v Žákladním po§tavení vyvraci svůdnost l.§ť4? silná obrana l.- lie8!
Jezdec je odlákán írvodrrikenr a pak vzniká v podstatě dvojtažka. Jejim prvním

1.h7 hr. 2_h89+ ňe8 3,Bxe8#, l - lhxh7 2.Af4 hr. 3 Wc7#, 2 - WxPl
3,Excó#, 2._ Áxf4 3.áxb6#, 2.- áxf43.§-a6#,2.- gxf4 3.gh3#.

komotivy Brno dosráhl na 5 bodů.
Nejlepší z dívek bylalenka Surov-
cov6zTJ Sokol Ústí.

Další pořadí v první desítce: 4.
Lukáš Lizúch (Karolinka) 5 bodů,
5. Šimon Orság (Karolinka), 6.
Antonín Vojta (Zlín) oba 4,5 bodu,
7. Marek Dostrál (Karolinka), 8.
Šimon Horňak (Ztlbíi),9. Štěpán
Zífuupq 10. Jalob Klimeš (oba
Vsetín) všichni 4 body.

Tumaj O Pohár l. VASTO uvítal
též svoji tradiční ,,elitní" skupinu
A.7Áek šachovnicím usedlo šest-
náct hráčů. Mezi nimi byl nejlepší
Michal Čemý z Šr Zin, jako je-
dný ze všech přítomných šachistu
dokazal uhrát všech 7 bodů. Druhý

Jakub ZíÁrapa získal 6 bodů a ře-
í Matěj Kopecký bodů 5, oba hra-
jí za ŠKVsetín. Vyhodnocenabyla
též jedtná dívka Karolína Ková-
řová z TJ Sokol Ústí, která moh-
la klidně na§toupit do prosřední
skupily. Avšak tumaje l. VASTO
vždy sloužily a také v budoucnu
mají sloužitktomu, aby se šachisté

mohli zdokonalovat, proto se fudíž
mnozt z nich posouvají do vyšších
kategorií. Áskáv at bez boj e medai-
le mezi hráči, které už výkonnost-
ně přerostli, to není smyslem této

série.
Daší pořadí v první desítce:

4. Filip Trčiilek (Ústí), 5. Tomáš
Nguyen (ZEn), 6. Roman Orság
(Vsetín) všichni 4 body,7. Jáchym
Štědrý rysetin) 3,5 bodu, 8. Marek
Bačo, 9. Jan Pfeifer (oba Slavičín),
10. Vojtěch Ondrušek (Val. Bysři-
ce) všichni 3 body.

Pokud bude na podzim píiznivá
zdravotní sifuace, chtěli by pořada-

telé obnovit tradiční sérii turnajů 1,

VASTO Tour, kde se šachisté mo-
hou znovu utkávat v mistrovství
valašska mládeže.

(Josef Kovařík, mar)

stanislav Juříček
2. p, zrn, Šachová skladbil 20l9

(7+ l 0)

2774
#3

C+

Jakub 7Ádrapa ze Vsetína, po pravici pak
Kovářovti z Ústí. Ceny předávala starostka

leviciZlínaze stojí stnDrnn1 SeVASTo MichalStal po(uprostřed), jehoPoháru černýVítězem
Karolínašachtstkaa nejlepšíMatějvsetínslqý Kopeclcy

šac,hua neStorchovanečkovóMaie zdejšíhoKarolinlq
archivFotoBambušek.vladislav

šachová skladba
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temori ál Jiř
raal
-
V úvodu v krátkosti připomněl

zejména trenérslcý a pedagogic-
lcý šachový přínos této meziříčské
osobnosti ředitel klání,Josef No-
vék. Zdar turpaji a jedenašedesáti
přítomným šachisturn přišel popřát
též starosta města Robert stržínek.

Šachové partie se odehrávaly
pro tento furnaj v tradičním tem-
pu Zkrát 12 minut plus 4 weřiny
za tah. Zvítězil FM Jaroslav So-
bek ze Šachového klubu karviná,
I( vítězství devítikolového měření
sil mu postačilo 7 bodů, stejného
počtu dosahl i drutiý v pořadí IM
Ktill Burdalev ze ŠK Dopravní
podnik haha. Třetí příčku obsadil
Ladislav Urbarrec, momentálně ne-
registrovaný v žádném moravském
ani českém šachovém oddíle.

Desítý ročnik šachového Memoriálu PhDr. Jiřího Zajíce se
před nedávnem uskutečnil ve Valašském Meziříčí. ul nyPořadatelé z TJValašské Meziř-

čí odměňovali také hráče ve speci-
álních kategoriích, nejlepší šachis-
ta do osmnácti let Michal kubic-
zek ze Šk zlín-Malenovice získal
6 bodů, nejlepší ženaZdeřkaYrá-
nová ze Šr Stare Město 5,5 bodu,
nejlepší šachista do patnácti let
Matěj Kopecký ze ŠKVsetín uhrál
5 bodů. Ze všech účastnílcu nej-
rnladší byl šestiletý Vladimir Sta-
šok, ktený sem přijel se svými ťe-
mi staršírni braft1 z Bnra. Z valaš-
ských šachistu si vedl nejlépe va-
lašskomeziříčský Jakub Ryšanek,
uhrál 6 bodů a skončil desátý.

Další pořadí šachistů z Valašska: 13.
Dominik Parak (ŠK Vsetín) 5,5

ibodu, 2l. Jaroslav Závodný,22,
Matěj Kopecký (oba ŠK Vsetín),
24. Elefteris Vlachopulos (Karolin-
ka),25. Pen Bobalík, 26. Fi[p Ko-
ňařík (oba Val. Meziňčí), 27. Pett
Růčka, 28. Igor Jasný (oba Val.
Bysřice) všichni 5 bodů, 32. Cyril
Martiňak (Val. Meziříčí), 33. Fran-
tišek Pmák (MEZ Vsetín), 34. Li-
bor Tomčft (Val. Meziříčí) všich-
ni 4,5 bodu, 37. Pavel Kučera (Val.
Mezlřičí), 38. Maítin Komínek
(Val. Bysřice), 40. Tomráš Kabe-
láĚ, 4l. Ladislav Černý (oba Val.
Meziňčí), 42. Vojtéch Ondrušek
(Val. Bysřice) všichni 4 búy, 44.
Eduard Křižák (Val. Mezlřičí),45.
Vladislav Bambušek (Karolinka),
46. Tadeáš Mocek (ŠK Vsetn),47.

Rudolf Gut (VaJ. Meziříčí),5l. La-
dislav Vanger (Val. Bysřice) všich-
ni 3,5 bodu, 52. Matyáš Holiš (Ka-
rolirrka), 53. Štepan Kimeš (ŠK
Vsetín), 54. Vladimír Křupala (Ka-
rolirrka), 56. Pavel Petrovic\i (Val.
Meztšiči) všichni 3 body, 58. Vác-
lav Baričiak (Val. Meziňčí) 2body.

Při slavnostním vyhodnocení
došlo bohužel i na postesknutí, že
další ročník memoriálu PhDr. Jiří-
ho Zajice může být nejistý, jelikož
dva hlavní organizátofi Josef No-
vák a Rudolf Gut už zdaleka ne-
jsou nejmladší a toužebně vyhtíže-
jí, kdy se je dadší kolegové z Va-
lašského Mezlřiči odhodlají v je-
jich usilovné práci doplnit či vy-
sřídat. (Josef Kovaříko mar)

Memoridl PhDr Jiřího Zají-
ce je vily skslělou ptYíležitostí
pro valašskom.eziříčske šachisty
utkat se s dalšími hrdči l, kvalit-
ním tumaji. Zde se jich na sním-
ku potkóvá hned čtveřice, vlevo
hmjí bílými kamen1l Filip Koňa-
řík, Pavel Kučera a Petr Bobalík.
vpravo na tahu'čemými kameny
Pavel Petroviclq.

Foto archiv
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Foto archiv školy

v šachu škóL Zleva Z4ídrapa
SokolTI

Zšlacl vsetín-ohrada úspěšněreprelent@ali
Hubu TňólkovdEmaknkaVsetín), Surovcovó, (všbhni
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Přebor Ysetína opět komorní

,,-|"8?

§tejně jako vloni se i letošní
47. mčnik Přeboru města Vsetína
v šachu uskutďní pouze v komor-
ním prosťedí herny Šachového
klubu Vsetín Na Lapači, a to v ter-
mínu 2. - ó. července.

Zájemct o účast se mohou přihlašo-
vat výhradně e-mailem na adresu sa-
chy-mladez@s ezrram.cz. Pňpraveno
bude maximálně 16 šachonic, tedy
možnost utkat se pro 32 hráčů, Po
zaplněni startovní listiny bude příjem
dalších přihJášek ukončen.

Prezence účastníků proběhne v so-
botu 2. července od 14 do 15.30 ho-
din, o půl hodiny později tumaj od-
startuje. Startowé ve r."ýši 300 Kč pro
členy pořádajícího klubu a 600 Kč pro
ostatni je splatné při prezenci.

Hrát se bude sedm kol od sobo-
ý 2. do sďedy 6. července v tempu
dvakrát 90 minut plus 30 vteřin za
každý tah, Šachistum, kteří poťebu-
jí šetřit dny dovolené na.iiné akce,
tak pořadatelé vycbázeji vsříc, bě-
hern furnaje uběhne jen jeden pra-
covní den. -mh-

§§

V herně Šachového klubu Vsetín Na Lapači
se v minulých dnech uskutečnil tradiční, letos již
čtyřicátý sedmý ročník šaclrového turnaje Přebor
města vsetína.

Text Jan Marschavella, foto archiv pořadatelů

Letos se tumaj uskutečnil v herně Ša-
chového klubu Vsetín Na Lapači v počtu
dvaceti pěti účastníku, Tempo bylo stano.
veno na dvakrát devadesát minut plus'ři-
cet vteřin zakaždý tah. IŤálo se na začát-
ku července od soboty do sředy, v neděli
a v úter,ý byla na pro8íamu dopolední a
odpolední dvojkola.

Do turnaje se pňhlasilo devět domá-
cích šachistu, z toho sedm mládežní-
ku, čtyři hráči Vlašimi, ři z Karolinky,
tň z Valašské Bysřice, dva hošťálkovští
a po jednom z oddílu MEZ Vsetín, Hus-
lenky, Boršice a Krnov. Papírové předpo-
klady byly naptněny, favorité skončili na
čelných místech, nejlepší šachista z Valaš-
ska Jiří Břoušek skončil devátý, nejlepší
domácí hráč Jakub Zádrapa obsadil mís-
to desáté. Zajimavosti furnaje bylo napří-
klad, že nejstarší účastrrik Vladislav Bam-
bušek z Karolinky letos slavil osmdesáti-
ny, nejmladší šachistka Amá|ie Zádrapová
z Šk vsetín má řináct let.

Pořadí: l. Patril Gnida. 2. Jakub Krej-
ča (oba Hošálková) oba 6 bodů, 3. Voj-
těch Dudek (Vlašim), 4. Georgis Vla-
chopulos (Krnov) oba 5 bodů, 5. Ondřej

šachový
ďeDor uselína

ou!áilli Hoštállíouští
rrr ve čtvřicátém serlmém ročníku přeboru města vsetína dominovali šachisté! UoStaitové Patrik Gnida a Jakub krejča.

Matějovský (Vlašim) 4,5 bodu, 6. Anež-
ka Vlková. 7. Patrik Pýcha toba Vlašim).
8. Pavel Tománek (Boršice), 9. Jiň Břou-
šek rVal. Bysřice). l0. Jakub Zádrapa
(ŠK Vselín) všichni 4 body, l l, Jiň Fou-
k4 ryal Bystřice), 12. Matěj Kopecký,
13. David Klímek, 14. AmáIie Zádrá-
pová, 15, Tadeáš Mocek, 16. Pavel Mla-
dý (všichni ŠK Vsetín) všichni 3,5 bodu.

17. Elefteris Vlachopulos (Karolirrka), 18.

lg_Y."drY 
(Huslenky). I9, Jáchym Šrědry

(SK Vseťn) všichni 3 body. 20. FranúšeŘ

|1rak (MnZ Vsetín), 21. Gabriel Kamas,
22. Roman Orság (oba Šr Vsetín;, 2:.
vladislav Bambušek (karotinka) všichni
2,_5 bodu, 24.Matyáš Holiš (Karolinka) 2
body, 25, Jaroslav Mattivi (Val. Bysřióe)
1,5 bodu. (Josef Kovařft, marj

]-:

i

W

l

47,účastníci městapřeboru nahořeVsetína, Gabrielzleva Kamas, TadeášJáchym Jiříýědú, Mocek,
JanFoukal. Pavel DavidMúdú, JakubMladý, Klímek. aZtidrapa Ondřej zlevauprostředMatějovsk:,,

Pavel JakubTbruinek, PatrikKrejča, Gnida, Franti,íek Parák, vladislav JiříBambušek, Břoušek, Anežka
Vlková, RomanMatěj doleKopeclcy zleva rozhodčíOrság, Josef Kovařík, ,Holiš,Matydš Georgis

AmálieDudek, PatrikaZtidrapol,á
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Stanislav Juříček - 70
Jiří Jelínek

Y ýznamné životní jubileum - sedmdesátiny - si pňpomínáme u příležitosti narozenin valašského
šachového sk]adatele Stanislava Juřička 28. února tohoto roku. Jubilant se narodil ve Vsetíně,
kde od té doby žije svýjimkou \et 197I-1973, kdy v Košicích na Slovensku absolvoval za
mirrulého režimu povinnou dvouletou zrikjadní vojenskou službu. Pochrizi ze dvou
bratr a -ho hIát

lrysh:doval a práci si své odbomosti ve
Do důchodu odešel vroce 2014. Kromě šachu patři kjeho dalším zálibám

luštění křížovek a turistika. Ie žénaty a má slrra.
Jako chlapec praktickém šachu brzo v}nikal. V 9 letech uz ve Na
vojně se též šachu věnoval. zúčastnil se roce

Samuel Isenegger
Po náwatu do občanského života se praktické hře nepřestal
věnovat. řlrá1 i na řadě soutěží v zahraničí, nejdále to bylo
v Tunisku. Výkonnostně rostl, a když potřetí překročil normu
kandidáta mistra sportu, byl mu v roce 1979 tento titul konečně
pňznán.

K problémovému šachu se dostal čirou náhodou až ve střednim
věku. První skladba, která ho už jako šestnáctiletého praktic-
kého hráče pfimo uchvátila, byla studie šl^ýcarského skladatele
Iseneggera 2872 schyáním čemého střelce bíiou věží na
príudné šachovnici. Šlo o reprodukci v šachové rubrice Práce
tehdy vedené Ludkem Pachmanem:

r.Éaz ůae z.Éc6 ia3t 3.Eb8! ůxa7 4.!íbl .lm s.Etrt
.tb4 6.!lal+ ůut z.Etr +-.

BaseI landschaftIiche

+

C- |3]]l tnonuZ.l sfudieje nekorektní, rryhrává i 2.!!c8 -pozn. red.)
2872

Alexander pituk Další skladba, která jubilanta
2873 se třemi volnými poli na

upoutala, byla Pitukova dvojtažka
páté řadě kolem čemého kále.

5. cena r.afs fu._2.abxd6#, 1._. d5 2.9c2#, l._ Axe5 2.gR#,
t.- exf5 2. E e3# ( l .- ád5/Ěxe5 lěxf5 2.Ábxd6#).
(Téma Pituk je dvojtažkové téma, v němž se cyklicky jedno ze
tň volrrých polí u černého l<rále blokuje černým kamenem, na
druhé se odcloní bílý kámen a třetí se přímo napadne v mafu -pozn. redakce.)

Kluboví kolegové šrVsetínjubilanta podnítili k tomu, aby
složil téžnějakou dvojtažku alespoň třemi obranami. Stalo se
tak, dvojtažka byla na světě, kd}z pochopitelně eště
nedosahovala kvality vhodné k publikaci. sťednímvěku po

#2

c+

padesátém roku života uz svou qikonrrost praktickém šachu(l I+l])
2873

nepovažoval jubilant za ideálni, a tak se pra.'.ý cas objevila
dalšímožnost,jak se díkykompozici šachu nadále uplatnit.

skládai Neměl

v roce
současné doby, kdy Ize odhadovat na cca 600.publikoval asi ve 20 zemích a se

a

Luhačovice, dále I. L. Salai st. a Ten jubilanta při jeho návštěvácb v Kutné
Hoře zasvětil pomocných matů. Jak sám jubilant uvádí, jeho tvorba je
zaměřená spíše na obyčejného řešitele než pro rozhodčí. Nicméně je potěšen tim, že z Valašska

tak skladatelích Č.Kainerovi. E. Převorovském a I. též

S. Juříček vedl od roku 2005

v roceza a
, šachoyses

komentovanou rubrku Č ern o b ilé zrakově

l950

l94L



V souČasné doběje, Žel, jubilant upoután dlouhodobě na lužko po nepfiznivé zdravotní příhodě,
a tak mu popřejme co nejvíce psychických sil k překonávrtrí této obtízné životní siruacel Milý
Pane Stanislave, děkuji za naše Sdružení šachov,ých problémistu i za sebe za Vaši dosavadní
Činnost, kterou pňspíváte k propagaci kompozičního šachu na domáci scéně i v zabraničí.
Myslíme na Vás a přejeme Vám, ať se Vám daří co možlá nejlépel

oddělení které budou letos v Sachové

15 skladeb dosavadní tvorbou.. Většina úloh je
doprovázena
problémistu.

komentáři, případně komentriři dalších

2874 Tato dvojtažka paří k mým nejlepším a velmi se libila i rakouskylm skladatelům.
l.- Y,c4lc2, e2 2.9(xlc2, ElxR#, 1.trxds?, trf^-+? Exd7l, lie4l, t.lte4 hr. 2.Exd4#,
1._dxe4, Áxe42.Q)e5#, 1.-c2,Ec4 2.g(x)c2#, 1,.-e22.ExR#. 1.- Exe42.trxd5#, 1.- Éxe4
2.Hť7#,,,Jako pozdrav z dóvných časů působí tato tiloha- Nádherné řešení ].Ee4! sice ruší
bílolt baterii, ale ta se ve variantě 1.- &e4 2 ,trJ7# opět otevře. Za zmínku stojí též poh$
1.trxd5? Exd7!" (F. Chlubna), ,,Zdařiló úloha s pohádkově krásným řešením. V moderním
kompozičním turnaji je sice praLliclq bez šancÍ, ale srdce řešitele potěší vždy. " QM. Schmoll)

2875 Zde se mi podařilo zpracovat téma Pituk (ři volná pole v síti kolem á). Nad toutŇlohou
jsem strávil s přestávkami možná ři roky. Stále mi něco nevycházelo, ale nakonec se mi to
podařilo! O několik let později jsem nalezl malé lrylepšení: Ea5--+c7, +gas, -ab8 (diagram
28'75 jlž ťutozměnuobsahuje). 1.- Ae4 @)2.fa# (A), 1.É.xc6? Ae4(a) 2,f4#(A) (9e8#),
1.- 1ixc6!, I.Ee2+? Aea (a) 2.f4# (A) (af]#), 1._ lxe2!, l.áe3 hr. 2.gd5#, 1._ Aea (a)
(blokuje e4 aotevírá Ed2 kd4) 2.6xc4# (B) (kryje d6), 1,- Exd6 (blohje d6 a otevírá linii
éa8 k e4) 2.^R# (cryje da), 1.- cxd4 (blolatje d4 a otevírá linii Aa3 k d6) 2.We8# (byje e4),
I.-áe4/áxd4láxd6(válvstupqjenavšechnavolnápole)2.gd5#.,,Úlohoienatémumajstra
svetovej šachovej kompozície Álexandra Pítuka, ktorý by čoskoro oslávil nedožité
l00. narodeniny - pozri obrany ].- Exd6, cxd4, Áe4. Námet samozrejme nie je noty, na tému
Pítuk nesporne existuje viac dvojt'ahovych skladieb, ale táto je vel'mi peltrtá, má dobru
konštrukiu a navyše aj ryborný uvodnik. " (L. Salaist.). Autor: Jedna zmých nejlepších úIoh
vůbec, protože téma Pituk je na konstrukci nesmírně obtížné! V obsahu se nayíc objewje
i záměna matu (aA-aB) ve zdánlivé hře a řešení.

2876 Dvé následující společné úlohy jsou s v,.fonamnými německými skladateli. Jejich zájem
o spolupráci byl pro mne v té chvíli doslova šokujici, vždyť jsem jen obyčejný úlohař, ne
specialistal 1.- fa (a) 2.9xd5# (A), l.- 9c1 (b) 2.trb4# (B), l.ab7? Exa3,9e1 2.^d6#,
1.- Bxd3 (c) 2.áa5# (C), 1.- tsxb3! (d), |.^d'l? - 2.Qse5#, 1.- 9xd3! (c), l.gB? ghl
2.trb4# (B), 1,_ Lg2|, I.We2? 9xd3 (c) 2.9xů# (D), 1.- tsxb3! (d), l.gdl? 9xb3 (d)
2.Bxb3# (E), l._ tsxdl 2.Eb4# (B), 1.- tsxd3 (c) 2.9xď# (D). 1 - gb2!, l.gfl/? ghl
2.trb4# (B). l.- Ag2!. 1.be4 br, 2.^d6#,1._ 9xó (c) 2.Eb4# (B), 1.- 9xb3 (d) 2.Exd4#
(F), l.- fte4 (e) 2.9xd5# (A), 1._ dxe4 2.Wť7#. Velmi obsažná dvojtažka, téma Ruchlis.

2877 l.- a3 2.9xb3#, 1.- áxe2 (a) 2.9xe2# (A), 1.- lia3 (b)/lixc3lÁd22.d(x)d2# @\
1.b8g? Exb5 (c) 2.9xb5# (C), 1._ Áxc3 2.ád2# (B), 1.- Axd5! (d), 1.áxbl? a3
2.9xb3/ábd2l^fú# (B), l.- Axd5 (d)2.da3# @), 1.- lxb2 (e)2.átd2# (B), 1.- Exb5! (c),
1.gd2? Exb5 (c) 2.vd4# (E), 1.- txe2 (a) 2.trd4# (Gygd4# @)/9xe2# (A)/gxfa#, l._
ge4 2,Ed4# (Gygd4# (E), 1.- lxd5 (d) 2.gxd5/gú#, 1.- áxc3 2.gd3#, 1.- lixc3
2.gd3/gd4# @), 1._ .ixd2!, 1.9xb1 ? lxe2 (ýl Le4 z.91x;e+# (F), 1._ E xb5 ! (c), 1.e3? fxe3
2.áxe3#,1.- áxd5 (d) 2.We2# (A), 1._ 

^Xc3 
2.^d2# (B), 1.- Exb5! (c), 1.Edcs+? ád4

2.gD#,l.- dxc5!. 1.áxa4 hr.2.9xb3#, 1._ Exb5 (c) 2.Ed4# (G), 1._ ixds (d) 2.trb4# (I{),

1,- Axb2 (e) 2.ňxb2# (I), 1.- nd2 2,dxd2# @\ Velmi obsažná dvojtažka na téma
Dombroushs, které si wlmi cením, protože můi nápad dopracovali dva uynikající němečtí misíři.

2878 Ztéto dvojtažky jsem měl též obrovskou radost. Byla publikovaná v Holandsku

apochvalně se o-ní l}jádril dokonce*mistr FIDI piet le Grand. 1._ 9g8 (a) 2.9xf6#.(A),
t.- Exal @) 2.trxd3# (B), 1.í8g? tsg8 (a) 2.Lxf6# (A)/gb4# (C),..J.- 9xg5/9f5/9xe4
Nn z.Waq#(C), 1.- c6 i0 z.gao+ (H)/gb4# (C), 1.- Axa!, l.áxf6? Bxg5/9e4 2_,Blx;e+#

(D), 1.- grs z.gx":* (E), 1.- tsxf6 (d) 2.Axf6# (A),_ 1.- 9xd3 (e), Exd3 (b) 2-gd5# (F),

i.--c6 (0 2.Vxe3# Gygd6# (FI), 1.- 9xf7l, 1.gb4? 9xg5/9f5/9xťIlc6 (D 2.á(x)c6# (G),

1.- gfs/gxť/ z.Ql61rs* (I), 1.- Éxd3 (e) 2.9xf6# (A), 1.- c6 (f)/c5 2.wd6# (Ir, 1.- Af8
2.9_xe3#, 1._ 1lxc3 2.bxc3#, I.- fo,g1lf5 2.We5#, Konstrukce ve stylu slavného C. Mansfielda!
Ve zdánlivé hře a řešení je záměna obrany (aAzA) a záměna maíu (bB-bJ), ve svŮdnosti a řešení

záměna matů (cE - cD, I) a (eF-eA), Není diw, že mi pak redaktor Probleembladu napsal: ,,Milý
Stanislave, děkuji za vaši ulohu, herou budeme publikovat v lednovém čísle. Dnešní trendy sice
sledují už jíná lémata, ale strategická dvojíažka je stále vděčným námětem ke skladbě i k řeŠenÍ,

tím spíše, že tato s osmi voriantami má velice dobrou úroveň. Z Vaší klasické koncepce anglické

školy na mne dýchlo jej í vrcholné období z poloviny 20. století. "

,8?, 1- .id8 ( 1-9tzl
lixd6 (d) 2.^d8# (A), 1.- d4 b)2.vď2# (B), 1._ Efll (c)2.6xg5# (C), l.- áfl!, 1.Bxg5?
iixd6 (d) 2.^dS# (A), 1.- Efl (c) 2.9xe5# (D), 1.- 9xg5 (e) 2.Óxg5# (C), 1._ d4! (b),

l.gfl? axd6 (d) 2.ad8# (A), l.- da @) 2.9ca# G), 1.- Ef4 (c) 2.dxg5# (C), 1._ Af4!,
1.gh3+? g4l. 1.E|R hr.2.gf5#, 1.- lixd6 (d) 2.adS# (A), 1.- Ef4 (c) 2.áxg5# (C), 1.- d4 (b)
2.WL3# (F), 1.- Af4 2.Wg4#, 1.- exd6 2.Vf6#. ,,Témou je wájomné zaclonenie veže a sírelca,
ale okrem toho si treba všimnliť zvodnost'I.Wxg5? hrozí 2.gf5, 9g6 mat, l.- Ef4, Áxg5
2.9*e5, €*g5mat(1 - Íga,exd62.Wxg{ Wf6mat),].-d4!,riešenie1.9J3!hrozí2.gí5maí,
1.- Eí4, lí4 2 axgs, 9g4 mat (l.- exd6, áxd6, d4 2.gfó, ad8, 9b3 mat). Stará
Grimshawova téma, osviežená menšou zvodnosťou so zámenou variantov. " (. . Formánsk) Moje
snad nejoblíbenější úloha, v jejímž obsahu jsou lcromě uvedeného tématu i záměny obran a matti.

2880 1._ Ea (a), lc2 2.6xg4# (A), l.gB? Ác3 2,6xg4# (A), 1.- sxB (b), ĚxR (a)

2.^(X)g4# (A), 1.- Ac2 2.6xg4# (A), 1.- AxR!, 1.Exd6? áxd6!. 1.Eb5 hI. 2.gp+#, 1.- Ef3
(a)2.áxg4# (A), 1._ Ec5 2.9xd6#,l.- Ác5 2.ác6#,1.- AR 2.993#. ,,Najlepšia jednofázová
úloha sút'aže. Ani pri pozornom prehratí obsahtt nenájdete triviálnu motiváciu priameho krytia,
alebo jeho znóenia v oM či ŠM, všetlql motívy sú len s vcizbott, jej zrušením a přerušováním línií
s dvoma Gimshawmi v róznych častiach šachovnice. " í§"J494g&Ěík)
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2881 i.- b5 (a)2.c6# (A), 1.- Ea4 (b), Eb5 2.a(X)b5# (B), i.- Eca 2.^b5# (B), áxb3# (C),
1.Afl/? b5 (a) 2.c6# (A), 1.- E a4 (b) 2.ab5# (B), áxb3# (C), 1,_ Eb5 2.ž:xb5# (B), 1.- tsxf4,
Axf42.Exf4#, 1.- Ag- 2.Wxg7#,1.- Axž 2.WxD#,1.-d2, Lď/la2,H(X)d2#,1.- lib-
2.6(x)c6#, 1._ liĚ 2.6(x)e6#, L- 96l95 2.h8g/g#, 1.- bxc5 2.9xc5#,l.- bxa5! (c). 1.gb5
tempo, 1.- bxa5 (c) 2.c6# (A), 1.- Ea4 (b)/Eca 2.Q)xb3# (C), 1- Exb5 2.áxb5# @),
1.- tsxf4, Axf42.Exf4#, 1- Ag- 2.Vxg7#, l.- Axf2 2.Wxf2#, 1.- llb- 2.á(x)c6#,1.- aĚ
2.d(x)e6#, 1.- d2, Acl/Aď2 2,g(X)d2#, 1._ bxc5 2.9xc5#, 1.- 96l95 2.h8g/g#. Poměrně
hodně dvojtažek jsem zkomponoval v tempovém založení. Tato je jednou z mých nejlepších,
nebot'obsahuje l ] ýariont a černý má celkem 25 možných tahů.

2882t.Yg7 e3 hr.2.996+ Ěd5 3.áxe7#, 1.- Éxf5 2.ý!ť7+ Ég5 3.AĚ#, 1.- Ěd5 2.9e5+
ác6 3.Bxe4#, 1.- exd6 2.^d4+ Éd5 3.gg5#. KomentářvV[I. českém a\bu:,,Pekný český
vykon. Slabší úvodníkje viac ako dostatočne kompenzovaný obsahom iformou. " (L. Salaijr_)

2883 1._ gc!/Ědugnz.d(x)Q+ Éú 3.9xe5#, 1.9e6r Af4t, 1.Eíxd4+? Axd4!. 1.ERhr.
2.9xg6+ !xg6 3.d6#, 1._ af6 2.Exd4+ Éxda 3.Bb4# Q._ Lxd4 3,Áxg5#, 2._ exd4

l.Wei*), r._ Ár+ 2.^í2+ ěf5 3.e4#,7._ d2 2.Wc,1 éd3 3.^D,#. Jedna z mých nejlepších

trojtažek, které jsem kdy složil a po jejímž dokončení jsem měl opravdtt velkou radost. Jen se

podívejte - přeiným úvodníkem jde věž naJ3, čímž hrozí obět'dámy, herá uvolní maíicí postltp
'pascejs-d|sva2bou ád4.V].variantě,kíerásevětví,jeobět'druhévěže,ve2.variantěpřijde
mat pěšcem a ve 3.yariantě následuje tichý tah 2.9c7 smalem 3.áJ2# avazbou Ée3. No

řekněte sami, není to lcrása?

2884 i.Eíc4+? lixc4l. 1.993 Lu.2.6xe2 9xe2 3.9e5/Ae5#, 1.- f6 2.9xd5+-Exd' 3.Áe6#

(r] g*as 3,Áxe2#), 1.-'f5 2.Egl+ Éf6 3.áe6# (2.- e5. 3.9a7#):,1.- Eť4 2,9xf4+
Xa.+llt"+ 3.Be5#, t,_ iic4 2.E"xc4+ dxc4 3.9c5#, 1.- 1!xd3+ 2.Elxd3+ Ěe4 3.gf5#,

1.- Ee6 2.ě:xe6+ fte6 3.9e5/Ae5#. Trojtažka obsahující dokonce 6 variant, mám za to, Že je
vyborná, z mých možná i nejlepší!

2885 A) 1.ád5 Ae3 2.Ee4 trxc5#, B):A) Eg4-+d2 t.Ed4 Exť2 2,ó A96#,

C)=B) +Áe6+g7 i. E d3 H e2+ 2,á d4 9 e5#, D):C) +Ée4__+d3 i. áe2 Abs+ 2.á e1 Exd2#,

Ej:oj+eaz_+"6 1.ůd4 E!xc5 2.áxc5 Ae3#, F):E) +Ág7_+g2l.Ěe4 Ec4+ 2.ůa gh5#,

6;:rj+|gz_+d4 1.1le2 Aas z.lic: Eq#, H):G) +lb5_+e6 1,e5 Eícl 2.e4 9c4#,

Útj k porZ" motiv a původní pozice (*h3 trb5 lez Éhz / ée3 Ee4 Áh4 la7 c3 c4 93) se

šesti řešeními Slávek Buňka, přítel z Ktttné Hory, ji po naší vzájemné konzultaci lycizeloval
podle mne do geniální úpravy a je s podivem, že této úloze, aspirující na něherou z cen, dal

rozhodčí pottze 7. čestné uznání.

stanislav Juříček
+ Ytadimír Janál

l l028 Šachová skladba 114Il2012

stanislav Juříček

stanislav Juffček
+ Josef Křivohlávek

540 ŠAcHinfo l39l2o0g

(5+7)

2882

stanislav Juříček
PZR Zagreb 9. l l. 201 l

(8+l l)
2883

stanislav Juříček
2. p, zm, Y . Bron l l0 MT 20l9

(8+ l 2)

2884

stanislav Juříček
+ Madislav Buňka

7, ě, m. Y. Kopyl 50 JT 2007

H#2 B) Ig4-+d2, (4+l2)
C+ C)=B) +lle6-+g7, 28E5

p)=Q) +le4+d3, E)=D) +Ič-+c6,
F):E) +lig7-rg2, G)=F) +lgzJd4, H):c) + 

^ 

b5Je6

#3

C+

#3

C+stanislav Juřiček
p. zm. V. Bron *l l0 MT 2019 Kudesnik 2007

H#2 2.|].1 (4+15) H#2 3.1.1.1 (3+14) E#2 B) ta2+a4 (2+I2)

2886 C+ 2887 c+ c) ůa2+a6, 2888
D) Ůa2-+b8, E) Ůa2-+f8, F) Ůa2-+h6

2886 I. 1.ůe3 Elxa3 2.9xe4 gd2#, n. 1.dxe3 e.p. 9xb4 2.c3 Ad6#. Komentaře řešitelů:

,,Bravo, hoši!" kl,&l§. ,,Hezkófnta s braním mimochodem." Qrk?p ,,P.oslední tah bílého

mohl být i", ,2iTffio je možný e.p. Výborný nápad, to jsem ještě u dvojtahového pomocníku

neviděl!" (J. Karel).

2887 I. I.e2 V a z.V el 9a8#, tr. 1. aR gh7 2.^h4 vb,I#, ilI. t. E 95 9xe6 2. E f5 9c6#.

Ve třech variantách otevírání a zavírání linií vždy s uvolněním dráhy pro bílou dómu, herá
matuje na třech různých polích téže diagonály.

2888 A) 1.Éa1 Bxe3 2.Ea2 'g- cl#,B) áa2_+a4 1.Ec5 9c2 2.Ea5 9c4#, C) ža2_+a6

1.Ec6 9xf4 2.Eb6 Ea #,D) ůa2_+b8 1.tsa7 9b6 2.1ic5 gd8#, E) ůa2+f8 1.Ec7 gb2

2.Ee7 gh8#, F) ůr-+h6 1.9e5 Bc5 2.gg7 gh5#. š"qr:gr4iJLergg# Minimálka

s dvojnílq Nořenými jednotným přemist'ovóním černého kiáIé, s blokovánim Arálovského pole

v každém postaýení. Dvanóct rumých tahů bílé dámy s toolňovánim její linie, včetně

bňstolského ražení dráhy v pozici D.

Originály
Šachová skladba vypisuje na rok 2022 roční skladatelské soutěže v odděleních dvojtažek
(#2 - rozhoděí Bohumil Moravčík, sVK), kojtažek (#3 - Silvio Baier, GER), mrrohotažek
(#N - Udo Degener, GER), sfudií (EG - rozhodčí Vladislav Tarasjuk, UKR), samomatů
(S# - Jiří Jelínek, CZE), pomocných matů (H# - Miloslav Yalka, CZE) a exoproblémů (fairy -
Thomas Maeder, SUI).

#3

c+

§lq!ěžfa oddělení dvojtažek je vypsána také jako jubilejní tumaj ,,Stani$?v Juříček 70 JT"
ýoutez v



olrcnDu, a když bylo potřeba
na sportovštích něco vybudo-
vat netro opravi| vždy byl na
místě mezi prvními," vzpomí-
nají přátelé a sportovrú kolegové

zemřelčervna několik týdnů

hréú, zá-letechV

všech sportech, ve kterych pů-
sobiln byl svým spotuhnáčům

na pana Krupu, jenž byl v
2017 Městem Zubří oceněn

rnladých
dodnes.

A čas si
do hor spolu s

rocenavště-
všechna domácí tifu-

96l zalo-
tímažáků,

Po voj-

Ve (mar)

Zemřel František Kruna Paták s !íuDíngm§8

mmffisJaálll
Duo šachistů z našeho regionu - Dominik Parák z ŠK Vsetín
a Petr Kubín z Gumáren Zubří, přijalo pozvání na 34. ročník

Jiráskova memoriálu, který uspořádal ve dnech 6. až 13. srpna
Šachový klub Rakovnik.

rall
-

Turnaje se zúčastnilo pětačty-
řicet šachistu z České republi-
ky a Ukrajiny, mezi kter}rmi byli
ilFMa8KMspruměmýmra-
tingem.prvních deseti hráčů 208_5

Elo, Čelo konečného pořadí ovtád-
li nejvýše nasazení favoňté. Zvíté-
z1l FM Zdeněk Hába (2156, Kos-
telec nad Čemými lesy) se ziskem
7,5 bodů před druhým Markem
Pokrupou (2124, Kolešovice) se
7 body. Na 3, až 7. místě skonči-
li Václav Čontoš 12143, Karlovy
Vary), Jindřich Bauer (2099, Kole-
šovice), Jiří Horak (2122, Údlice),

Rudolf Hlaváč (l912, Hroznětín) a
Roman Švarc (2036, Klášterec nad
Ohří), všichni s 6 body. O 8. a 9.
místo se dělili Jiri Tichonov (2045,
Ukrajina) a Radek Bayer (2033,
Teptce) s 5,5 body.

Oba zástupci valašského šachu
odvedli standardní výkon. Spoko-
jenější byl Petr Kubín, když jako
11. nasazený hráč se svým ratin-
gem 1977 obsadil 10. příčk-u těsně
před Dominikem Parákem nasaze-
ným hráčem č. 6 se svým koefi-
cientem 2079, oba se ziskem 5,5
bodu. (mar)

parák v Rakovníku těsně
zaostal za Top 10

tqlošští
šachi$tá
Doiorali

u Jesenilíu
.a. V_no!o{ně srpna uspořádal ŠK Jeseník již 32. ročník mezi-
i národního šachového turnaje, kterého se zúčastnilo 21thrá-
- čů z několika států Evropy.Mezi nimi nechyběti ani zástupci

našeho re§ionu.
Soutěž se hrála ve dvou skupi- MilanZelenka(2O3l) 3,5,76. mís-

nách na devět kol tempem pro ka- to pařilo Tomáši Galdovi (1816)
ždého fuáče devadesát minut na 2,5 a sedmdesátý deváq; skončil
čqřicet tahů plus řicet minut plus Jan Malčanek (všichni Hošťálková,
řicet sekund za provedený _4 .Nl 2034) 2.5. Nutno dodat, že Slovak,
fumaji startovalo dvanáct šachistu Gnida. Gatda a Ma|čanek neode_
našeho regionu. V siJnější :hpfoŤ hráli plrrých devět partií.
A hrálo šestaosmdesát hráčů, mezi Ve skupině B startova1o l25 ša_nimiž bYlo sedm FM u d:._:9 .rur* . pit-..ým ratingem prv-KM s pruměmým ratingem prv- 

"i.r, 
o"riJ'rrraeů 1856 Elo. Ví-ních řiceti hráčů 2051 Elo. Prven- ;;ilil;;; Tomaš Filip (Fr._

ství získal FM Jiří nauma {}f1. MňL iďgiirJz,smavpreoa.u-
.23.03L 

zl+em 7,5 bodů př.d.3" i,Y- rrir.šír"i,.ir., Jarrďkem (opa-
hým FM Josefem Mudrákem ( Kro- 

"í iiz_jl *] i"ay a ťetím Janem
méíiž,?20) se 7 body a řetím Fi- Šlachtou (I(mov, 1Z18) se 6.5 body.
lipem Neumarrnem (Liplry, 2090; Na 11. místě skončil Lubomír Vá-
s 6,5 body, Zr zá^stupců Valašska crrlík (1743) 6,5 bodu. řicátý byl
vybojoval Jakub Krejča (2142) 7. Jiří Vaculík (1638) 5,5, o Ovďmii-
mí§to s ó body, sedmnáct} byt jo- ta dále skončil AIeš Kafka (všichni
sef Bednařík (2148) 5,5, osmadva- Hoštáková 1284) 5,5 bodu a de-
cátý Ondřej Vraj (1981) 5, 34. mís- větadevadesátý byl Jáchym Štědr,ý
to pařilo FM Kilianu Slovákovi (Vsetín, 1298) 3,5 bodu.' (aj, mai)
(2303) 4,5,52. příčku obsadil Pa-
trjk Gnida (2215) 4, šedesátý byt

-

I

pffpadech
ho mohou

I

! Pořadatelé 13. rďníku šachového turnaje OPEN Yalašská
5 Bystřice opět nezklamali a rrskutečnili vYnornY festival tří

soutěží s kvalitním obsazením. Ve dnech 10. - 17. září uspořádali ve
společenském domě U Perniclrých mezinárodní šachový turnaj za
účasti šestašedesáti hráčů z České a Slovenské republiky mezi nimž
byli i tři FM a osm KM s průměrným ratingem prvních patnácti
šachistů 2054ELO.

Hlavní soutěž se hrála na devět Jakub Zádrapa (1752,Ysetn) a32.
kol tempem dvakrát devadesát mi- Elefteris Vlachopulos (1574, Ka-
nut na čtťicet tahů plus patnáct rolinka) oba 4,5, 36. J|ňi Smutek
minutplus řicet sekund zaptove- (1611, Val. Bysřice), 41, Karel
dený tah. První místa obsadili favo- Hurta(1723, Bysřička) a42. Amá-
ňzovant llí^či. Zvitézil Jakub Va- lieZádrapová (1584, Vsetín) 4, 44.
cl';/ríů (2214, Velké Losiny) ziskem Zdeněk Romanek (1658, Zašová),
8 bodů před čtveřicí hráčů v pořadí 46. FrantišekParak (1515, Vsetín),
2. Petr Kapusta (2l30,Vlčnov), 3. 48. Maítin Komínek (1702, YaL
Jáchym Bareš (2103, Grygov), 4. Bysřice) všichni 3,5, 55. Ma-
JííiBíiza (1847, Kopřivnice) a 5. těj Kopeclcý (1687, Vsetín) 3, 58.

lytartin taus (2010, Stc MatváŠ HolvŠ (1000, Karolinka),

se 6,5 body. A jak se ":ffiril:'á i?l i::"'^|ftsa 
(1000, Hošálko-

dvacítce šachistů 
" 

nus"to-."sio- Y:] .9b:-?,5: 63, Jaroslav Mattivi

nu, kteří se na furnaji p,._,_. :,_ (ll4z.Yal. Bysřice) 1,5,64. Josef

8. Zbyněk Pyš (1898, u;TTk-_ Slížek,(1809, Val, Bysřice) a 65,

ce) 6, 15. Jaroslav zauoanviíssÓ, Vladislav Bambušek (1450, Karo-

Vsetín) 5,5, 18. JiňBřorš.Íiirá;, linka) oba 1 bod, (aj, mar)

Val. Bysřice) 5,22, Jaroslav Sušeň
(l781, Val. Bysřice), 23. Jiří Fou-
kaI (1-7 97, Val. Bysřice) a 24. Ivart
Bartošek (1666, Vsetín) vš. 5, 28.
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