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0 letošnÍm ženském Dřeboru cssB ve
Elg!šlélp lsme podrobně reťerov8l| dna
11. července Ra sportovnÍ stťánce' Přl'
pomoňme tedy len' že plebor vyh!ála
houžgvnatým výkonem dvaadvacetllotá.
blrtěnská vysokoŠkolačka Petla Klšová
ÍdřÍve Poláková }'o ženském šachu se někdy soudÍ, Že
ženy hra'í o'patrně' ze 6e boJÍ ftzika. To
však už dávno nenÍ pravda. Následuiící@zensxeno Dťeooru. !ffi

!A!!!!!qvÁ-qg!4IELovÁ
sicilská: 1' s4 c5 2. lf3 e. 3' ' 

d4
cxd4 4. lxd4 |l3 5. lc3 d3 G. 8{' Útoč-
ný tah' který popŤvé zahrál estonský vel.
mistr Keres před 45 lety' |e pořád ještě
tvrdým ořÍškem pro černého. 5. - a6.
v loňském loce se zde v mezinálod.
nÍcb tulnalích brávalo nejčastEji 6. 'hBs ostŤou h!ou. v partÍl Howell-subá'
londýn 1s86, přišlo v rozporu s teoitÍ 6'

- e5 7, Sbs+ Sd7 8. SxdT+ DxdTI Jf5 h5 10. 13 hxg4 11. rxg4 Vh3!?
se složltou h!ou. 

'. 
g5 |'|t7'6. vgl- PřÍ.

moč8rý tah. Jlná možnost Je 8. sg2
s dalšÍ 9. 0-0. 8' _ lcs 9' se3 se? 10. .
v83l 0_o? Čelná dělata zatÍm sam6 lo.

81cké t5hy' ale plesto sto'Í sttstrěně a
ohloženě. Rocháda 

'e 
však vÍc než rts.

kantnt, snad bylo lepší 10. - Dc7 s dal.
ší mcblllzacÍ dámského křÍdla. u. Dh5!
VeB 12. 0-0-0 t X d4 13. S Xrt4 ll8 14.

'4 
b5 15. sd3. chystá óder proti bodu

h7. 15. - b4. s úmyslem 18. J€2 Das
17. Kb1 e5 a čeln6 bý byla z nelho!šÍho
venku' 16. sx87!! Krásná dvoJítá obět.lt. - xxs7 17. Dh6+ xg8 18. €5!
bxc3 

'9. 
ýhst sX8í. čern? st chce

uvolnlt d!áhu pro útěk krále. Ale to se
nepodařÍ' 20. fx8í d5 21. vll Dc7' Ne.
bo 21. - Dd7 22. SXb7.r JXlnT 23.
DXhT+ Rf8 24. Dh8+ Ke7 25. Dt6+
a mat přÍštÍm tahem' 22. sxh7+ 

'xh'23. DxhT+ t(f8 24. ts cxb2+ 25. Rb1
q']lq4lá se lldala. JeJÍ k!ál 

'e 
v matové

sít1.

chalec 1943 a Pečinka 1827.

J4jišgs!L?2!-b!iĚú, z toho
1vM a 30 MM, se uskut€čnil
v Dláždanech ve dnech u. aŽ
26. slpna šachový turnaj. v
soutěŽi hlané švýcalským sy-
stémem Ira 9 kol staltovala i
lraše r ep rezent antka.]!E:-JÉ:
Ia sadílková. V silné konku'
iEňEí-aEEEIá 5 bodů a obsa.
dila 70. misto. iako 3. neileD-
ší žena v soutěŽi.

DaIší zástrrpce naší tJ
Ficbtl startoval ve dBech
až 20. slpna 3gl!!ggg-.:!LL!L
čů v BaŤděiově' Konečné po-
řadí: 1' fiušek..IKošicel 9. 2.
az +. !rcnIi, rjlllnsxas ILraval
?-E6TEi-TRěsrce ] 7,5' 5' salai
(Košice] 6,5, 6. 6va IPťe-
šov) 6, 7..8. Jovanovič a Rado-
jevič (oba Ju8oslávie] 4,5, g.

Mafušák IBaŤdějov] 4' 10. 11.
Dvolský [Košice] a .Kovel
(Bardějov) oba 3,5, 12. copák
(Košice] 2 body. Pěkné 2.mi
sto J. !'ichtla svědčí o jeho
stálé helní svěžesti. -aj_

11.

..ř=6 l'Ýí= .r2. rc2-h. ť.nn]-eIjt
Ve dDech g' 1s' Záií usku-

tečnila TJ s]ovan Rajecké Te.
p]ice Šachový kandidátský tul'
naj ne počest 1c. výIočí vzrli-
lru šachového oddí]u. MeZi 4
Kxr1 a 5 hťáči I' VT staftova]

také zásiupce naší Tl !Is-!i!
E!gE!! který dosáh] pěkného
ú s p ě chu. ggloJ-9!.u!ížÁ.!Il]:jel
beljqdiné. ]oŤoil.v--n--- b5.adil
'zls.!re-4--9é--]2'agB-2..!]ís&.

Konečnó pořadí:1' KM Ma
tas (zilina I 7, aJ._.tr45_Ej!.b&
a KM Marsina ÍŽí1ini] 0.5L 4'
KM Milo!,nik 6,5. Mar aI!
5,5 loba Ziiira], atd. -aj-

dě|.ním 14. - 29' mÍ8to. o

Toké v dolšÍch kotegoriích
byl sm' kroj úspěšný' 2. mÍsto
v řeš|telské soutěži o ,]. místo
v simultónkóch, y celkoVém
bodnocení Dok bvlo severni
Morovo vůbec neiIeoší.

Koneěné pořqdí: í. sm. kroi,
2. Jm. kÍoi, 3. seč. kíoi, 4.
PÍoho, 5. stč. kÍoi' 6. zč.k.oi'
8. Jě. kÍoi. - oi -

DouhÝ oů|bód méně získo| Ju.
iíE-eT.o."Erirce- o-3D=Í[ |niš.
to. lno. zúdroooví se doiilo
l-on pŇní don 

.o s 5,5 body
skončiI v polovině sto.tovního
pole.

Konečné Pořodí:1. KM Bo-
bu|o ( Hovřice) 10 bodů'2..5.
KM česol {Plzeň), KM Čižek
(Brno), lvlS Michenko (Korvi-
nó), KM Fiolo (Pieštony) 9'5'
6. - 7. KM Oimo, NIS Kospe.
rek (obo PLR) 9,8. - 13.
MM B|otný (Brno), MS Anke
(MLR)' KM Pizo (Te|č)' otd'
8,5 bodů, '''. 22. KM inq. stro.
děi 8' .... 35. KM Juříček 7.5'.''
*í-i'5. .i" g.-Žaa,op" Eí-

-oi -

V pořodi Už .l4 ročník me'
zinóro.dního veIetT?ňjfr6..Viken-
dového turno]e proběhI ve
dnech 7. o 8. říjno V Brně
pod pationocí TJ LokoňbEva.
Ingstov o zbroiovko. Nelvět-
šÍ soutěž tohoto dÍuhu, pořó.
donó u llós. mě|o no stortu
ce|kem 275 šochistú Ž MLR'
BLR. R sT:JJL.:ft:F]]Ř;-čš sŘ:
z Ioho 2 Ínezinó|odní mistry,
2 mistry gportu, 38 kondidótů.

zpestřenínr bylo účost ně:
koIiko mistrů, sekundontů hró.
ček p.óvě plobíhojic'ho pós-
mového tuřnoie k Ms žen no
čele s velmistryní PoIihronio.
deovou (RsR). z nošeho od.
dÍ|u stoÍtovoli kondidúti mis-
tro ing. stroděi' ing' Zdd.opq
o Juříček.

Noivíco se doř|lo Inq. stro.
dliqYi' který boiovným vÝko.
nem docÍ|i| B bodů (7 vÝhe..
2 Íe.Í|zv, 2 prohrv) o skoněi|

stálé he!ní svěžesti.
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Tisíe šaehovnie brUo'$$
v.ómct soutěžÍ k čss 1990 V u|eý.ovém šo.ňú hró|o24

člennó družstvo dVoukoIovó
koŽdý s koždým, temPem 5
minljt no portii, s výs'edkem:
1. sm. kroi 241 bodt,, 2. Pío'
ho 215,5' 3. zč. kroi -l85, 4.
Jm. kroi 181,5, 5. seč. kroj

u3pořódoné v€ 4 kotegoliích -169'5' 6' stč. kroj 126,5, 7. Jč.
(oktivnÍ šoch, b|eskový šoch, kroi 120, 8. Vč. kroi 103.Juřl.
řošlteIskó soutěž simuItón.

),

cetičtyřč|ennó druŽstvo švý-
corským 6ystémem no 4 kolo,
tempem 30 minut no portii, s
výs|edkem:'l. Jm kÍoi 65 bodů'
2. sm kroi 56, 3. Vč kroi 53'
4' stč kÍoi 50,5,5. seč k.oi
49'5 6. Jč. kroi 41, 7. Přoho
37,5 8' zě' kroi 31'5. Inq. stÍo
děi. hroiÍcÍ no 4. šochovnici
z isko!2-!!-q)L
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ČsB
: i6 14 a hráií svstémom každá

KM: la
žgn.žgn. Účas.ni€ j6 14 a hrájí systémom každá
s každou' Pořadl po 4. ulkáni: zohanovó r I S,tet!
{Brandýs n' L') 3.5. B|áhová {sl' Měs!o), l ŠllcHť Přobor čsR 

'€o - slsv po 9' ko
chmo|'ková (Bíno) 3' svarcová 2,5 (1)' 

- 

|e: l. KubÍková ÍPrsbal 6.5 b.-
Kubi\ová lobě P.á'.s) 2 (1)' sagl!ryll Přebor republlky 

'en 
_ slóv P9 2E3. sadÍl&oY6' švarcoír io s.

(Vs€t|n), 8|úín€|ovó lsl' Móslo}. v|ásárová vIl' kole: Kublková 5'5. chmelÍ iE6]---tÍE'e.iii]ová, Holoubkove]1--cnrua'm13lo' ková, sa4lllQ!Á. Vaňková {1 vaňková, po.5'5.

zÉ 64 pot| }' l"'o[[""": JJff:-"'i9JJ ".'.ii]j";;;)'ď'4" tÍ:"!;[:
ném zóvěru turnoie rozdě|ilo Vó (Brno)' inq' Sodí koVó,

- VÝborného.výsledku d-osóh o 2..5. místo o uisiln noano. B]iimelov.i, (S]-METE]]--Ěťlo č|enko.noší TJ^ing. sodiI ccnim .S.B ji piiPodlo b|onzo | -bko\. IP7'lIovI o q oodLlkovó no píebotu cSR žen, hro. vo medoi|e' o|Ll'
ném ve dnech 16. ož 28. říina
v chrudimi. Mezi 14 hróčko.

Zbroiovko Vsetín . TotÍo
KoPřivnice B 8:]. V úVodl]írŤl
(oIe kro iské soutěže zVítězi]o
A drUŽstvo Zbroiovky Vysokýnl
rozdi eJn' llosté s]ce |losto!]pi
|] bez dVou hráčů oIe noši
šochisté se s Iocinýn nósko'
kem nespol(ojili a v 7 hto

Uýuka 
"krá|ous|tÉ

hry"
těŽe se
re l3,5.

ziskem4bodůosko

soko| ÚstíB*ŽVsetínc
l:4. V 1. koIc okresni soutěže
zvjtězili hróči po dobrém Vý'
konu výhromi GoIetky' Holó-
ho, Rotoje o Izokoviče'

Z Vsetín. V
ool
po

šVýcoÍským systémem
siIné zostoupení.

Ddlší pořodí: 3' Hóiek (MEZ)
8' 4 _5' Konečný {Zubři)' Bo.
sók (Vo|. Meziříčí) 7' 6.. 10'
Stverók (ZbroioVk o ), zojiček
(Ú stí)' Kocourek (MEZ), VIo
chopu los, Volo (obo Korolin
ko) 6'5 otd' ostotní noši hró'
č; ve druhé po oVině turnoie
překVopiVě odpod ii o skončili
V Pořodí: 13. ing. stroděj 6
20' Do|eža|' 21' 1n9. Zódrcp.
obo 5 30' ing' Zižko 4'5 t]o

Zbaj.\bďín -Tatra Kopřívnice B 8.l
V nedě]i 29. 10. hostilo naše

B družstvo celek Jiskra Krho-
vá B v 1. kole oP osmičlen.
ných družstev. Úvodní kolo
se našim hráčům vydařilo a
vysokým vÍťězstvím 8'5 ku 0,5
vykročili Iázně do soutěže.
své paItie vyhrá]i Hladil, in8.
Zižka, ing. Parák, Nevola,
zamboch, zátopek a Galetka,
remizoval Do Nguyen.

no 1'l kol
Výkonnosině

Trodiční turnoi o pÍeboIni
ko šochového oddíl!t iJ zbro.
iovko VsetÍn byI v nrinu|ém
týdnu ÍoŽehrón úvodními dvě'
mo koly skupiny A, kde stor-
ťuií s výiimkou Fichtlo o ing'
sodílkoVé všichni přední hró.
či.

siov po noúp|ném 2. ko|e:
ing. Žižko, Juříčel< 2' Mocho.
lec 1,5' ing' stroděi, Do!eŽol'
VescIský' Hrodi| ,], stverók
0,5 (1), ing- Porók 0 (2), Ne
volo 0 (1), Do NguYen' zó'
topek 0 bodů.

ll.Ú:'j
Přebol Zblojovky ňá ve

skupině A odehlána už 3. ko-
Ia. SoutěŽ je zatím poměrně
vy.ovnaná, z favoritů se pří
1iš nedaří olJhájci 10ňského
pIvenství veseIskému. stav Po
3. kole; Juříček 3, Machaiec
2'5' ins. stladěj, ing. zížka 2,
Do]ežaI 1'5, stverák' ing. Pa-
Iák 1 [1]' Nevo1a, veselský,
Do N8uyen, H|adil 1, zátopek
0 bodů. -aj.

il ii.,''-Ú

soko| B'střičko *' vsetín
B 3:5. Vyrovnoný souboi 2. ko.
Io okresního přeboru rozhod-
Ii zbrojovóci dobrýn zóVěrem
o Připsolj si do|šÍ dVo body'
Vyh|óli Hrodij' ing' Porók, NeVolo o Růžičko, íL.mizovo]l
Žomboch o I]o N9uyen'

z Vsetín c _ sokol Hoš.
ťó|kovó B 3:2. o Ci|uhén Ví.
tězstVí V okresní soutěží' ten-
tokróte těsném, oIe zosIouže
ném, rozhodji Výhromi GoIet
ko' sVobodo o izokoVič'

a
zóieňce 2 řod m|ódeže u.

Pozorňuie oddí| šocht', že pro.
videlně koždý pótek od 16 hod.
bude V herně oddí|u no sto.
diónu no Lopoči Probíhot výu.
ko kró|ovské hrY. Trenink po.
vcde kondidót mistÍo sportu
JUřiček o První lekci zohóií v
pótek l- 12. ]989' . oi _

ných portiích poVoliIi

zbrc,j.w|ín - Ll,lCH Přerov íh,7Tl
z Vsetín A ' LMCH Přerov

A 5'5:3'5. Dronrotický d!]eI Ve.
doucích ceIků krúiské soUtěže
VYVrcholiI V zóvěrtr' kdY se
Více štěstí přiklonilo k nošim

v sooolu I l, tlstoDoou
čítočem řízené soutěži
/ zb oiovóci početně i
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Prešov 1989
Ve dnech 26. lÍstopadu aŽ

B. prosince 1989 se zúčastni-
la členka naší TJ ing. VěŤa
Sadilková lBezÍnáIodního tur-
naje v šachu Žen v Prešově.
V soutěŽi siar.tovaly meziná-
Iodní mistryně a mistryně

i"ln = 
_r

FIDE ze sSsR a BLR' lol.ska Konečné poiadi: l' MM Šum'
viIězka 7 fs'onska' Účcstn'c'' iikina 

-íSssR l' 2. N4M stepo
pasmového t,]|'naie o mistr'oV. Vaja JsssR) 7. 3.'l' KM Irc.
stVí sveIa. nri!ll.vně sVěLa.jn ErrnoV'l ÍEslonskoj' MM Sa
18 let a 6 česťos]ovenských vova (BLR] 6, 5.'6. KM KubÍ
]|l.áček' Naše feoŤézcnLjlnl|. | {ová. KM Repková 5. 7.8. KM
ob-a(tila 9 mlsln 7i\kpm 4 h.. Procházková. KM ]JnkLlrova
á n-i 

.i''' 
,;'r.i'i.;.;;;" d. a.5. '9. Jírrjls.-!.]r!Esw-J.

lncliná"o.ln'ho hodnoceniELo. l0' ME Aladlová ÍBLRl 3' ] |.
sedláková 2 Lodv.

$rct,or o}trílu l$89.g0

1.v1-= G,,'l lt vÍ= ]7l ťÚ:h. .]ař.1:ekV přeboIu odÚlíl , s!(ul'i ó
Á' jí) po r|eítp]ném B. ko1cn.i
:rlrrLlulir i stJVi Mi!chalec 6
l]]' iDg' straděj 5,5 J1].stvl]
r.ák 5'5, juříčok 5 [2]' Dol()
Ža] 5, ing. Zižk.r 4'5, Nevo1i]
3 [1], V{]seLsi(ý' Ín8. Pafi-lk
2,5 i1]' HIadil 2 (1], ZátopcIí
1,5' ]]o N8uyen 1. Posieclíí 3
1ío1a slibují dral1lati0ký závěf,
nobot na zisk tiluh lnii ptak
ticko{ šrnci jeŠtě pěi hr.tčii'
xJo skupině B vec]o po 6 pal-
lilch s 5.5 l)o(lcm llatai-

ře 14 pwĚí
zl'roidvka vse{ín B - so.

kl'l Vidče 4:.'. V na]Jinltvf]1rl
utk;jni :]. lrola okr.ť:jlliiro pii]'
boru 2ískil1i naši šilchisté v.
(i0llÍ až ']l:1, h(JsIůrll sc všnl(
pod.l ři]o Vy|()vnal' Zii Z|)|0
iovko Vyi||nli j|\ť,, Ž'iŽka, Ž,íú|1
i)orh a L:iirlelk!, lanlizovirli
RůŽjčJiir a Zi1lopírk.

ÍJ Rožnov - brcj.Vsetín C/zz4Tz ii 
'', 

u r'J

ttl ien 4 Íemízy. spolehlivý
Ýýkon podala pouze pětice
prvnÍch, ostatní skoíčili s Po.
měÍně Ýelkým odstup€m.

1l'| lil!ž!]01' - Z'!Íoiovkil
Ýselíil A 4,5:4'5.0.jlkovii r.c
Iníza r/e:]- lio1c hťajské sotl
lčž(j ;lj l)|{] |li|:'o llŤáčo illfá-
|()(l. ()]]}1rl!l)l] ].j sklltcčlrosl,
,,. 7,1JÍi)jovk^ n.!sioupi1il jeD
v o:jÍri hfáčích il ndvíc v o.
sllIl)c}ló s{]stavč [iltg' slldil-
kovj _. lrr()zir1ijť()tli1Í iu|na]. v
j)rešo'Jě, ]uijičok fo{li1rrlé

Konečné pořadí: 1' Macha'
]a. o, 1 ino Šfr'.]čr I''ří-
ček B,5' 4. stve!ák 7,5, 5. Do-
leŽal 6,5, 6. int. ziŽka 5,7,'a,
iÍrs. PaIák, Nevola 4,5' 9..10.
veselský, Hradil 4, 77.'72. Do
Nguyen, Zátopek 2 body.

ve skupÍně B vyh!ál talen.
tovaný Rataj s 6,5 body z 8
paltií, mezi Žáky byl pŤvní
MatoŠka 4,5.

z vseiín B - ŤI valašské z vsetin c - Lipta Liplál
Meziřičí B 1iL' ve 4'.koJe o. 3,5.1,5. Tské okles;í soůtěž
kresnÍho pienoÍu zvÍ.Lězlla zá měla na pořadu /áVěrečné
loha zblojovky vysokým.!oz. kolo a zbŤbjovákúm se daři.
dílem a udržela si..tak k.on. lo. Po výhrách Galetky, svo.
takt s vedouc m ce]kem. -Vý. body. Raiaje a Ťem;ze. izako.
hram! bodovali: HÍadil. ing. viče jsou v popŤedj tabulky
Žižka, jlnt' Pirrá}, Růžička' ziskeň 6 bodii ^a skóre 10,d.
Žsmboch. Zalopek ij Marliš. _s]
Náš celek je nyní na 2. mi.
stě zÍskem 7 bodli tl skóre

71 11 -i i1- --'t 21016
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Zbr. Vsetín - Gum.1ubří 6%z|4
z vsetín A - 6uEáťny zu.

bří 6,5:2,5. Loirskou část kraj'
ské soutěže zakončili naši ša-
chistó ve 4. kole vysokým ví-
tězstvím po dobréú výkonu.

jovka na 2. místě
a skóre 24,5.

sokolHutisko_zvsetín
Á 3:6' Magnetem 5. kolakraj
ské soutěŽe bylo střetnuti
dvou vedoucích celků. KlÍčo'
vé utkání rozhodla větší zku.
šenost našiclt lrťáčů, kteří se
tímto vítězstvím ujali veclení
s jednobodovýR1 náskokem'
vl^!!9.E]-!.9.q.9!.q'!:-ě!.!.q.-lŠ
ť|ček. inE. straděl' Stvcťák a
DoleŽal. remizovali inP. Zá-
draDa i] lnE' sadÍlková.

Zg-jt!gsli--40-šac.b.lstI! pro'
běhl v závěIu minulého loku
ble8kovÝ tuťnai DoŤádanÝ Tl
s-s}9]-!ra!.kv. Ze 4 př€dsku.
pÍn se plobojovali dále všich.
ni naši zástrrpci - dva do fi.
nále A, jeden do finále B.Ve
finále A zvítězil Hájek tMEZ]

TlKelč-zvsetiEc1'5
ku 3'5. V 5' kole okIesní sou.
těže si připsali zblojováci po
dobrém výkoou dalšÍ dva bo'
dy a stále si udržují koÍItakt
s vedoucím druŽstvem. Vyhrá
li: Holý' Rataj a 1zakoviČ, re.
mizoval Svoboda.

t. ;\', r'J

l.]ábou

dy.

Sokol Hutisko - Zbn,Vsetín 1 ,6

9,5 pŤed dr. Břouškem ÍVid.
če) 8 a in8. KŤajÍčkem [Kť.
lrová) 7,5. z našich pak skon.
čiI .q'.-ql!.9r3.E-J.-0 j4a.-s j
děj F. -Finá]p R se sta]o ko'
řistí Konečného Ízubří] 10'
náš .HIad'| skÓnčjl 4 se 7'5
bod u.

IIavjLle1ná rDislIovslíá sou
těŽ tnllžů přs}or okrcsrl. ljy]a zilhájena Doiolinálo
výÍIi turnilji' Ve Vsrj|Íl1č, kt|.
je pořaC|iitc1em 1J N4EZ. sl)
lll'dií dýé skupinV )o j0 hL.]
r'icl r.L' 6 oddilrr nk, psL, Zil
nlsi TJ star't'l]e 7 šlrc]trs|ťl- V
tLlInaji jsotl odehrá1rl] zatÍ1i
cl'.,č l(o1a.

zbrofunka v.etín A - liŠ
kra Krhová 5,5:3,5' Utkání t].
kola krajské soutěže s! zbto.
jovákům heťně přjliš Bevyda'
ii!o a spokojenost nlťlŽ{r být
pouze zir zisk obo bljdů. Flos.
Ié nastoupili jen V osmi, D.1.

ši hfáči se !šak,,!evanŠola
li.. nečekaDýln výpadkem íÍr
prVnicil |ivotl šachovnicicl] a
t.!k by] závěf hodně dralllatil-.-
ký. -!ij] 0! lrir: lllrll: ILLří

z Vsetín c * TJ Vo|ošské |icn zovérecnou L)itonci noií
Meziříčí c 2'5:2,5. Poslední ut bodů o skóre ']9'5' Výhronri bo.
kóní okresní soutěŽe zokončili dovoIi Ho|ý o Izokovič, remi
zbroiovóci po vyrovnoném bo' zovol svobodo. - sj _
ii remízou, kteró stonovi1o ie

Konečné tabulky okresního přeboru v řachu
1989-1990, skupiny B a C.

II, třÍdy i seBóně

3. vsetÍn ..c" 751119.5 1,'
4. V.MeziřÍčí c 7 41z22,5 9

76D126,5 12
760124 12

730418 6
72051,4 4
7106I 2

3. Hutisko-Sol. B 6 4
4._5. Hor. Bečva 6 2
4..5. Vidče "B.. 6 2
5. Lesana zubřÍ 6 1
7. val. Bystřlce 6 1

0 216 I
2274,5 6
2214,5 6
05 8 Z
o 5 7,5 2

i''8. sildílkq!'á lkontumačně l.
rew qv!.lf--EIEl!&--!4lr-0.1 e c

veselskÝ' 8' Hoštálková B 7oo7 7'5 o

SKUPINA Cl
1' PfostŤ. Bečva 5501
2. RoŽnov,,B.' 6321

23 70
16,5 8

Vísónko studénko _ Z
Vsetín A 1:8. Utkó|lí s před
posIednÍm cc]kem to|]u]ky V 7.
koIe kroiské soutěže skonč;Io
Vysoký|Í Vítězstvírn nošich šo
chistů' kteří nedoIi soupeřúm
ŽóClnou šo |]ci. Vyhró|]:' Ficht|,
JL|říček, ing. Stroděl' stV-erók'
l]oIeŽo|' Veselský' .||1g' Zižka
.| in.] ' sodí|koVó.

Po sedmi kolech ie Zbroiov-
ko stáIe no čele soutěže s 13
bodY o skóre 44.

Dosavadní stav ]e jedna iI'
}i8a - dva krajské přeboŤy

- sedm krajských soutěŽi.
Navlhovaný stav: jedna II.]i-
ga - tŤi divize - šest oblast-
nich přebolů. Jeclnání se zú'
častnit také náš l]!áč JuřÍ.
ček, který by] v závěru zvo'
}en do delegace na celostátní
konfelenci šacliistťl 3. března
v PŤaze.

Zbr. Vsetín - Jískra Krhoví 77z,1%

čék inP. straděi. Do}ežal J

sokol Ústí - z Vsotín B
3:5. V 6. koIe okresnÍho přé.
boru mělo nošc zóloho ož ne.
čekoně těžkou próci s hou.
ževnotÝm ceIkem Ústí. RoŽ.
hodnutÍ Podlo až V somotném
Žóvěfu utkóní o uchovolo zb.o
jovókůnl ieště dobré šonce no
přípodný postulp do vyšší sou'
těže. VýhIomi bodovoIi: ing.
Porók, RůŽičko' Goletko o Ne.
volo, remizovoli Hrod;l o lzo-
kovič. - si _

SKUPTNA B:
1. BÍanky
2. lasenic€

5. Kelč
6. Liptál
7. Uslí '.B..

Tl.5]g-via'Jiggegl!Éiwé-})J'-
1.l ve Llnech 27. prcjsínce 1989
až ,2. leČna 1990 pořadaielem
r!€ai!íLq4$.!Q-l]rl!aie V sou-
těži L1r.ané š''ýcaŤským systé"
Eiem ia I l<ol startovala zir
tráš od.jíi ing- sadílková.

z\'í|ěZi1 N'1atty
R se 7,5 body pi'eil

']' 
ÚDA ]'r.aha a I.|i]]s

z ilP ilaha se 6,5 lro

SKUF'ŇA e-: -.'z. iuričet<,
ing' Irafák 2, l]. Galetka 1'5,
g. Svoboda 0,5 bod!-

SKUPINA A.2: j '..1. Fi]ák
IMEZ], Hradll IZbiojovka].
in8' (Ičmář 

{ Zubří ]' V!áŽe]
ÍKaro1inka ] 1,5, 5.7. Zátopťk
1, 10. Ralaj 0 boclir.

t1 1áienice - z'trro;ovta
vsetín C 2:3. o těsné, alc za
s]ouŽené viiěcstvÍ našich hÍá'
čťt' kIeřÍ pIokázali větší bo.
jovnosi, se podělilÍ výhrami
svoboda, llolý a Izakovič-

\: .'ia',C

Vrulonka Studénka - Zbr.Vsetín l:8
7e 6tI Polí

v sobotu 10. únota s€ v
osÍraÝě konal ustaÝuiící si€zd
nového nejvyššÍho šachového
oŤsánu na Moravě a ve slez-
sku, kterým ie nyni Moravsko-
slezský šachoÝý svaz. Na pÍo.
8tamu byly mimo iiDé také
otázky spoiené s ťeilIganiza.
cí sorrtěží družsteÝ, kile snel.
větší pŤavděpotlobností dDide
ke změně stTuktury.

vÝsleclkv 8. ko]aI Va|' Mez. A

Zbr.Vsetín - TJ Novf Jičín 6,1 'il' i'i'-0 il;l{-.'''i,i"l1eli.i.ť|ť,
zbÍojogka vselín A - T! lP.q bud" p-rav-c.řivize. :;m ce]ku TJ val.1Šské M.ezil:ČÍ 3 |". n'1''.!:h. 7ubřl B -Krhová B

Nový JičíE 6:3. soubo; t]vou "..či v záv.ěročném uttanr s iu.!- bi'aiii' ri. ii rli".*ii 
.i 

ng. 1.a'.'o..,'uouá_z vs. B 35

vc.loucich ce,kLl kfaIs\e sou y."ledn'm celkem LMCH Pře. Pordk a Hfadil. rem:zovali {u "'''
ijř ňžil"áii. p" vc,ettru vy. Ťov B jen Ťealzllal. Žamboch a RůŽička. Tabulk. po 8. kole:
lovnaném, a]e .lramatickénr soutě'e dÍužstev se bl1Ži ke Kra|8ká soulěž bude ukon'
Drůběhu hríjči ZbÍojovkY az v 5y6111u lávěÍu. V okresninl čena 18..března' kdy zbrojo. P'#+$^B__ffi{ffi
pos]edni nodině hry. kdy sr přeboru hfálo nrŠe ,,béčko.' váci zalÍžděJí do Přerova pŤo. 

". ':"") 
"i/" A 7 U l 40'5 14

;Ioiev la ieIiIh VŮ|(: ZkLlše u a. o g' kote se slřid3vými tl poslednÍmu celku tobulky j.il.."i^ '
iro.i. viniami bodovaIj: in8. úspechY' NejprVe porazlLo LMcH B. Po výsledcÍch př"d. 

š. ňil;i'to* 'i i á áa'i 
.ě

zádrapa' ing. slŤ3děi. Do|eŽal. druŽstvo sokola Hoštálkova posledn.no aola.sc slruoce-vy 6. Krhová B ? 1 4 ?a5 7

vese|škÝ a ing. sadílko\,á, re. 4.5:3'5 vÝhrarn; Nevo|y' zam jasnila. zbrojovko má trÍbo 7. -R. ÚstÍ 2 2 4 30.0 6

mizovalj luřiček a Šlverák' Po bochJ' zálopka a Íómizami dový náskok, v soutěŽl zvi- 7. -8'7ubřÍB 2 2 43a'o 6

8 kolech isou zblojováci na inF. P-aláka' Ř':ztčxv a Gatet. tězila a postupu]e do vyššÍ 9' val. Mez' B 3 0 5 26'0 6

Ě"i" 
.LŇír.v 

s 15 body . x .i.vi.v 

'"áeir 
ii. tí"áo a1e soutěŽe, kterou bude divlze. 10' Bystřice 2 r 5 26'0 5

pó.t"p' á",uvssi soutěie, kte- páátnlto u domácÍm plostředi l; Í"x."":.^ " Í l9 ?:': ?

VItěz0vé skupin spolu s vl.
tězem skupiny A {Xarolinka)se mezi sebou utkajÍ o právo
postupu do okresnÍho přebofu
I. tř'dy pro sezónu 1990_1991'
PostoupÍ vÍlěz užšÍho Íinále'

In8. v. M8rtiná}

\', , .!-'l
Pototioat" pfetoro oL""*o

iednotliÝců se blíží do fini-
še. Jedno kolo před koncem
je tento stav: skupina A.1 -JuŤíček 6'5 [1), Vlachopulos
{KaŤolinka] 5,5, Maltinák IH.
Bečva] 4'5 {2]' ..'' skupina
A.2 - KrčmáŤ {zubŤíJ 6'5'
ondŤuch (MEZ)' Malek IBran-ky)' vŤáže] [KalolÍnka] vši.
chni 5- -sj-



18ot
I 3 ,)_ .) li. :, .F

1 .'.., éíť; !. .'i.l!\|:l\q\ z'. n. ť!.tŤ,l 2210 Ki"r 1
,,1 t,'1 1 1

!,Lř\t+\Uť! L.):) É1É|+€... s ..' (|'1|.ll.l.'\ .7íLj jl L ,lt
Ú l I ú,,/.

3 PlRÁr rrrl..liít i.* _" -J \ i. filr teoc ,!t tj /L 'it. U a

"tt 
L

+ GALEÍ}i.x '];iv.:ictu- :L'r-l 
,, t. K.\ isto Il 0 lL t/t ,/..

1 1 5'r. 'l :io
M Ai:fJ \A\. ! l4; h ý'1r ]

i't' 
..lor 1o1,., iqoo ť I C iL 11,

I :l
Í' S! -iiJo& L Ll L ri\r.\ r lu'1i 

'r:.H ^ isrc trl 'h L I
i1. ,,:' /l

l iRÁ\N'ťĚ\..it.ťr,';f '- .r-i'!\ r'15- ii, Ů v, 'Ít C 'it ,/t ,f
Vr liL Cat-..\v i\ '- v .etiL., 19.. ú tlt

'/L
}<Ů LÁČ ít- |',,l , l q .1

\'r1 !',\^t!. i?i'n L L n,'L c C 1 !.r!.
DoL. jAL \i l 1ét\-, ůĚi l'r-|i'' i.loc L lr It 1/

ir,l
1 1 +

( ''t .) ;.í\
((ť, rt a';] t lt:'"' l9t, Í /1 ,/t

C

l\ARi:,.. : ilc' iL ''-'" -1r ," r- '7sc

:1il\iir fc,v", 9o. l" a, IL l .'

I 1.., is
+ a N l )il..t. P .1r:,-r '".Ěl .'.' e,.- r '7so 1t. 'll :'-

Ě l l-Ál. řr:i.e rr:lr '. !:3ř|r 1!o9 U L v .:: ,/f 1i Li
\'r:\iaL r.. [.'Ý 'l. ňt. li

] _(\r(,, -l- I !!.-Lq(r- : "', , :.a. ?9o tL E. 1 ,':
' _ ...,1 :_r.a l9{:r:

,IL

L) 11..r a..l l, . ,.\
l; ' {, rssv r

-u3Ť '! ..'o:.. 
'.'

\" ll - rr, . ,..,. , 7;. il l'1.-

skonči]y 1oké pololinálové 55 !:clÍ-s39&]]=s.Y.9.!.9.q-g--!.e 6 ó iroiici llradil IZbro|ovka|.
tulnaje přeboru okresu. J9 4 body a spolu s Galetkouspl' ondruch, Eiiák Ioba MEZ]

5,5. g e 4qý_.lts9!!jl-.Z:ál.9!.gk
3,5 a -dcJé!ý*-&a.!ej--?,!..!'9q.u

dvoiicí jnP. P á}' oatetka
I 6,5 a na-

nili nolmu pro udělení II. vý'
konnostní tÍídy. ve skupině
A.2 vyhlál ing' KrčmáŤ {zub
ří) 7' před Markem [Blanky]

l]i: ! it.vl- -11'r

1196

s]tL Konečné pořadí: 1. Mu.
sermen ísssR| 7.5. 2..4. Ficht|
Voitek IDubnica), Morgulev
(SSSR) 85. 5. $tolciesrytl
ÍPLR) 6' ard' -s|-

zbroiovka B - sokol zašo.
Yá 5,5:2,5. vÍtězství v posled.
ním kole oP už nic nezměnilo
na postaveni zbŤojovácké zá1o'
]ry v tabulce. skončila na 3.
místě ziskcm 16 bodů a skó
re 53,5. V utkání bodovali vý'
llťaml Hlaollt tng' Zrzfia' Zam
boch a Izakovič, remizova]i
Rťlžička, zátopek a Rataj.

L|l[HPřerov ts - zsro.i.vsetín |%,7%

7,e 64 

'ólí
Ziidrapd..l uřiček. Doležal...Ma. s malýln
cnar.ec. veselsKy.a rn8. zlzxa, me sglELd.remlzova| stveraK. !!A krerýLMcll Přerov B.z vsetíí 1'5

ku 7,í. K závěrečnému 9.ko-
lu krajské soutěže zajížděli
hŤáči Zbrojovky na šachovni.
ce posledního celku tabulky
a k vvsokému vítězstvÍ jim
stačil 'jen průměIÍrý výkon.
výhrami bodovali: Eicht}' ilrg.

MEZVsetinA-Zbroiovka
Vsetin B 5:3. lrobr'ou s vc_
doucím ce]kem soutěŽe v před'
pos]edním kole okresniho pi.e
boÍu dIužstev oClpacl1o naŠe
,,béčko..deIinitivně z boje o
postup. Nedařilo se přede
vŠim hťáčům na přcdních ša
chovnicích, kde podleh1i 0:4l
za 11áš celek vyhlá]i lz-ak.]
vič a Iúaftiš. Ťemizovali Zanr
boclr a Zátopek.

.Za účasti 84 hr.áčů uspořá-
dala Tl LP sumperk v sobotu
14. dubna víkendový iurnaj
hlaný švýcalským systérRem
na 7 kol' V početném poii
startova] i náš zástupce KM
ing' ZádIapa a zi5kem 4.5bo
du obsadil 17' místo' Vítězem
šě.šiaT-RMŤišěFlš 1' Č astav 1

se 6,5 boden přeci ME Kar1í.
kem IB' Kar.viná] 6 bodťl'

dnech 2{. 2. až 2. 3.

ía9

v sobolu 21. dubna se úsku.
tečnila v olomouci konleŤen.
ce Molavsko.slezského šacho.
vého sYazu, na níž se lozho.
dlo o platnosti ŤeoIganizace
soutěŽi dŤuŽstev na MoTavě a
ve sle'skrr. stóvajíci syslém
byl íahrazen v lomto členě
ní: 2. liga, tři divize, devět re-
gionálních a 24 okťesních
přeborů.

zbroiovka A se pŤobojovala
do diviz€ ,,střed..' kde se rrtká
s těmito celky: Lokomotiva
olomouc B, Ps Přerov, JiskTa
staré Město B. Tatrat! Litorel'
Jiskra oÍrokovice, sokol BoI-
šice, slavia KIoměříž, T| Hav.
řice- sokol fiutisko. sokol Pře.
mysloÝice a TJ veselí na Mo'
Ťavě.

Zbroiovce B unikl postup do
regionálnÍho piebolu, kde isorr
okÍesy vsetín, zlín a Klomě.
říž, ien Íěsně - o pouhé ied.
rro míslo.

sachisté naší T' jsou od 26.
bŤezna pořadateli letošního Íi.
nále přebolu okresu iettnotliÝ-
ců' kde mají velkou početní
pŤevahu. z 10 staŤtujících je
jich plná polovina, nebot po-
]ofinále ve Val. Mezlříčí anÍ
RožÍrově neby]a sehrána. Na-
víc nestartujÍ někteří oprávně.
ní hláči a tak museli nastou-
plt dva domácí náhladníci.

Zatím hrají irle se střída-
vými úspěchy' jak je zřejmé z
plůběŽnéhc pořadí po 5. kole:
]uříček 5, in8. KIčmář (zub-
Ťí] 3'5 [1}' DoleŽal 3,5, Hole.
mář z Rožnova, vlachopulos
3' vrážel 1'5 [1) oba z KaIo.
linky' selý z MEZrtl 7 Í7)'zá.
topek 1, ing. Parák 0'5 [1]'

kol.
sssR

VsÉtj]]. ve šVýcarsky řízené
soutěŽi Ila 9 kol zvitězil s
velkýÍl náskokeD donlácí Há
jek s 8 body, pied c]vojicíKo
nečný lZubří) a zajíček

těz vzejde z dvojice Juříček
- in8. KŤčmář [Zubří]' kteŤí
hrajÍ spo]u a mají uŽ dosta-
tečBý náskok' Stav po 8. ko-
le: Juříček a ing. KIčmář 7.
Holemář {RoŽnov] 5. DoleŽa]
4 [2 ], Vlachopulos iKarolir

{Ústí] oba 6,5' Z pětice star-
tujÍcích zbrojovákfi skonči1i

kal 4, atd. -sl- Machaiec 0 (2l.



Poř.
1 Ěbrojovka Vsetír'l 9 s I o ,,7 5T,r
2 IJ Noví Jičín 9 7 o 2 1+ ,o
, Sokot lfutisko 9 7 o 2 l+ 4$,t
+ Gumírnc Zubří , 7 o 2 7+ r+&,,

, Jískra Krhoví I 4 7 4 I r+6

6 TJ Rožnov p.R. 9 v 1 , 7 19
7 Íatra |fupřivnicc B I , 7 , 7 ,7
I LrícH Přbrov A I 1 o 6 6 ,,,,
9 Vagonka Studénka I 1 o I 2 Tas
íotríc}| Pňerov B I o 0 9 o 16,r

dubna v helně zb.ojovky. ve
.lvoukolovém střetnutí na 7 ša'

Jbrojou{n Usrtíq-BsE stQl Fritil \a"+Šh-na 
uspoiá.

stvel'ák a in8. ZiŽka po I,5,
in8. straděj a Machalec po 1.

Hráči NDR při]'ali také ú'
čast na odpo]ednlm b]99!-ry9m
tuŤnaii hlaném ]ako Mém o.iá l
raná-Doné-' Meži 18 sfa;tÚ-lct
tri..9-3-9g-q$ se po velmÍ vy.
.ovnaném boji rozdělili o 1.
misto Tuličet. iňE]-šTiááEi-á

šE6-rrčil1 Machalec 13,5, vese]
ský 11, ziúmelEraní [rreital]
10,5, DoleŽal 10, in8' Krajíček
íKlhováJ a Bec ÍF.eital] 9,5,
Zamboch I, atd.

Gumálen zubří, kteří vyhrátÍ
ziskem 46 bodů před Jiskrou
Krhova a Tl Roznov 41. Nase
dIuzstvo skončllo na 10. ;;;;;
.š-3Ž5.boa'. Týs' e-dEi' ] e áno.
t]iVých hŤáců: rn8' ŽlŽka 8,5,
Hradil 9,5 a Zamboch 14.5 bo-
du.15.Jeseníh ug0 .l-:1?.s..lŮ

KANDIDATSKV TURNAJ
Jubitejní 15. ročník kandidátského,,Tu!naje osvobození..

uspoŤádala ve dnech 4. až 12. května, za účasti 40 šachistů
z cech a Molavy, TJ RD Jeseník. v soutěŽi, hra!é švýcarským
systémem na 9 kol, byla 1etos neobvykle početná zbrojovácká
výprava. staŤtovali celkem 4 hráči a konečný výsledek byl
úspěšný.

velmi spolehl1vě zahráli kandidáti mistla in8. sti,aděj a
Juřlček - oba zůstali bez prohly. Ve vyŤovnaném závěru se
Juříček fozdělil o 1. místo. inB. slladěj skončil sedmý. Také

vesélský odvedl solidní výkon. Méné spoko1ený žůštal Macha
lec, kteIý neuplatnÍl několik slibných postavení.

Konečné oořadí: 1'.5..KM Hejl (RD]' KM luříček. KM vá'
vla, Kozák ioba RD]' suŤa ILitoměřice) všichni 6.5 bodu.
q.:Z. Klaus [Třinec), l!g.]gt!qděi oba 6 bodů. 8.-10. mÍsto Has.
tík [RD), sýkola {ÚstÍ n. 1.]' Morávek IBruntálJ všichni 5'5
..' !!. veselský 5,...26. Machalec 4,

v bleskovém |uinaii, hraném na !áÝěÍ soutěže Ý íeděli 13.
kvělna'@pŤeddo.
mácirÍi hráči vávlou 11,5 a Kozákgm 10,5. Náš Machaléc ob.

t'c i 'r,r ď ý\ Ó vl- I Z f + 5 'I () íc t4 -.:
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sadil se 7 bodv 7. místo. -sl-



?oí. oP 1989 - 90
1 ÍJ Val. Aeziťíěí A 11 9 2 o 20 @
2 l1EZ Ysetín A 11 ro o t 20 T5,Í
, Zbrojovka Vsefín s 11 7 2 2 l6 5r,5
4 sokol Vidče 11 T 2 2 t6 ,2
, Sokol Hošíálkoví 11 , 2 4 l2 72,E
6 Sokol Uďl- 11 , 2 6 I 41,r
7 Gumírng Zubřr- B 11 , 2 6 I 4.|,í
6 Soko| Bgstříčká t1 , 2 6 I ,T
9 ÍJ Val. tleziř(ěí B l1 4 o 7 I 1V,q
10 Jiskra Krhoví B 1l , t 7 7 ,,
11 ?{EZ Vsetín B 11 2 I I , 29,s
t2 Soko| Zašovď ll 2 o 9 4 ,4,7

?oř.
1 Sokol Branklt T 6 o ', '12 26r
2 TJ Jasenicc ? 6 o I t2 24
v Zbrojovka VseŤín C T , 1 1 l1 19,,
1 TJ Val. t1eziříěí C 7 4 I 2 9 22,,
, TJ Ke|ě 7 1 o 4 6 r8
6 Lipta Lipríl 7 2 o , 4 14
7 Sokol Ustí B T 1 o 6 2 I
8 Sokot ||oš{á|koví B T o o 7 o 75

5e=távg vl.teznebo dřuzgtva I And. -'.Jnéné' '!1tui ..-na.. ĚLo výa.Ledek 1 úgo.I.FICHTL Jl.ií 22 2232 5'5 / a as2.ZADRAPA Radek, 1n9. 66 2t3O 4tO / Z Sz3.JUA:CEX Stenlslav 52 ZztO 6,5 / A 8l
4.STBADEJ Vla.tj-.{I, 1ng. 51 2tt3 7,5 / A 94
5.SŤYER^R lí1J.au s7 2o42 6.0 / 9 67
5. DoLtŽAL (e.Él 55 L96? s.,s t ě zz
7. t'f 

^CHALEC 
PBeel 4L t943 4.5 / g Sog. vesel.sri. F.sntlĚak 4a 1994 3,3 / B 69

9. sADILNov^ vě.a. l'ng. 65 2o4o 4,5 / 5 90
lo. PECINKÁ JoáeÍ 42 LB27 L,o / L too
II.HR^DIL Kar.l 52 r9OO l,o / L IOO
L2. zÍzKl\ Pe!!' lag. 39 tgoo 2,o / 2 1oo
13. RÚzfcKA Jl.řÍ 37 r9oo o,o / ). o

iil.ti ť]achrrteg-lefu.'< pr'rJl'ahí z'"r-iziI u cžoo.l,r .".l;1.'ia

ŠachoDó hta D!žadu|e F]lné soustřeilěnÍ a bez patnčné stu.lle nel,ze
tLosáhnout DE|aznělšÍch Dýs|edkd, Na snlmku dÚa z Ú!|aznělštch
postai' šachtsttt TI zbtoloDka vsetÍn - ing. sttaděi a luříěek přt
utkánÍ' FoTo: rul. FÍCEK
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Juřícuk obháii| prtteltstttÍ E.
v minulém týdnu skončilo

fiDále přeboťu okťesu iedno.
tlivců, kteÍé letos poÍádala
naše T|. Mezi 10 účastníky z

tělrí na 16. místě s 5 botl

cený časový liBit vyhovovala
nejlépe pardubickým šachis-
tům' kteřÍ obsadlli pt.vá dvě
místa. Jediný zástupce našeho
oddí1u .Doležal qczq]uél Dqdle svých Dředstav a nlohl
skončit i výše, přesto umís-

5 oddílů slaltovala p|ná poto.
vina zbfoioÝáků, dobrý výkon
však Ílodali pouzé dÝa. luří.

Zjilka| iiž Dó osmc Dol€'a| si
vyboioval alespoň přímou ú.
čast v příštíE ločníku. u o.
statních ie výsledek zklamá.
nim.

Koneóné pořaili: 1. JuŤiček8' 2. ing. K]čEář (zubŤí] 7.
3. Holemář {Rožnov] 6. 4. Do.

lHutiskol 6, 2. Vlachopulos
1Kríov] 5,5' 3, KM Vojkůvka
iRoŽnov] 5' . ' .'u.-sNu4t.2!á.
dlaj! ]. E!d., hrálo 30 účast'
níkil na 7 kol. -sj-

rl-lj!1tr!i!!!_Z!E! byra v
neděli 13. května pořadatelenr
vikendovélro tuInaje. hr'aného
švýcarským systénlom na 9
kol. v početném po]i 81 ša-
clristťL zc 26 odc]í]ťl staltova]

LVi= 5%

iežal 5,5' 
'. 

vlachopulos 5.6.
vráže| [oba NaroliDka| 4. 7-
aŽ 9' Šerý lMEz), MachaIec'
zátopek 2,5, 10. ins. Paťák 2body. -sj-

,"1(:r!-"\l.L i.1...ti.' '.].--\Et.lí"*....,'. i.,]:.:.:i.'.] .':.:,lir.\ 
\ťi.l\.íii..!.'a.,. )le"..'\

Za 54 hráčů uspořá.

sumoeŤk 1930:1' KM Víšek
e afjiil.ŤSl-T' M!. KaÍlík

(KaŤvlĎá) 6' '. ' g= K!4.-j!e
zádlapa 'l.5' atd., hrálo 81 ti
častníků na 7 ko].

KaŤolinka 1gg0: 1. Bělunek

c
U

není špatné.
a

':__5-_!_--q"a.sJ

Velký fozmach zaznantena
vaji v poslední době soutěŽe
hlané švýcalským systémem'
Jeho oblovskou výhodou je, Že
umoŽňuje start plakticky ne-
omezelému počtu šacbistli
rťlzné výkonnosti v jedné sku-
pině a podporuje bojovnost,
kteIá je ale často hnána aŽ
na hŤanicl fi21ka.

Podstata systému spočÍvá v
nasazováni hÍáčťl do Itásledu
jÍcíbo kola, kteřÍ do té doby
zÍska]i stejný počet bodů- Při
značDél1l počtLl Ílčastníků je
zře]mé, Že v konečné tabuice
docház] k velké Ciělbě nist a
dalŠi tzv' Buchholzovo hodno-
cení, uťčující pořadÍ, často
,,opticky.. zk.eslí úsi1i ht.áče,
který nlá sice boclový zisk
stcjný jako např. osmý v !o'
iadi. ocitn{] sc však tř-"ba aŽ
na 20' místě' Jt.}ště hoÍŠÍ j.]

však skutečnost' Že případná
plohla v posledÍím kole přÍ.
vodi pád často ještě i o 10
mÍst dolů, čÍm Ýíce startují.
cÍch, lím hťlře.

v minu1ý.ir dnech se zí1.
častDil dvou takových tulna-
jů náŠ kandidát mistla ing.
Záclapa. Jeho výsledek jistě
není adekvální tonru co umí.
v obou připadech totiŽ stačilo
zakoiísáni v závělu a .. '

Přebor VsetínaSoutěŽefšachist

cll na
Vrána
dovník
hová ]

Pořa.
1.-2.
Sla"
ÍKI

předních lnístech:
{staré Město] a
Izubří ) 8' 3. L()v

7 bocl r"l.

oddÍ] šachu TJ Zbrojovka
pořádá v teln]inu 0d 'i' do t2
srpnil v křištálovén sále v
obj.80a jubitejní xV' l.očník
tLl|naje PREBoR VsETÍNA.

Poprvé se letos bude h|át
švýcalským systémenl na 9
kCJl a přeclpokiádá se účast
ko]em 50 hlíičů. z toho ne'
jnréně 10 kal}didáIii mistra.
StiiIl přislíbil i n]eZinálodnÍ
nlistf FichtL. V soutěži je moŽ.
nC] plnil lrormLl Klvl a zÍskat
EI,o' body do.|elosiátlrí listi.
ny ELO-

'L'ui.naj je otev}ený' zájenr.
ci o Ílčast Však musí úrít nej
n1éně J. VT' PodIobné in|of.
nlace o podn]inkócb s.]ělÍ pan
stanislnv jLlříček. tel' 177.

'si

za naši TJ Hladil a ziskem 5

boc]ť) obsadi1 25' lnisto'
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$[on[il fianiliilat$!fi turnai
Ť.přÝe po$ledni dramatlckó partte v neděll 12. 8. Ťozhodty

o koneěnéE pořadi na čeI!obIlých pollch'n€2| 34 ú.6Btnlki xvl.
roěDÍku kandidátského tuřía|e "rlétor mEiE-Ýi6r-ííátEontit
tak deYltld€nDí ma.alón, ktaťý pŤobihal v přI'omném plostředi
křlšíáloÝóho 8álu zbloiovky vs6tin, 

'aliště!ém 
pořádalíclm oddl.

lem .achrt Tl z v.€t|tr.

Í!!! oba lepÍezentovall TJ z
vsetín'

o prvnÍ a d.uhou cenu se pak
dělill ]an sosna z AK ]zD slu.
šovice a 

'os€[ 
vávra z TJ RD

]esettÍk. oba zÍskali po 7 bo.
decb. ŤřetÍ byl 1n8' václav
chládek z Lok. olomouc.

z našeho okresu se na 4'
mJŠtě umÍstlt inp vtá;iiE']j
straděi a 13' sknnčlI Kařél HrÁ.

v překfásnéfi pfostÍedÍ kllštáIového sálu k. D, zb|oioDka vsetIn
bulo dostaveničko 34 účastntkú Šacho,ého ktáni - DiPbo|u měs|a
vsctÍna 1990 _, 2 toho Dlsoká účas| kandd'(i|ú niýra'

Foto: lul. Etcek

SoutěŽe šachiltů řozlosovány šá ehietům
Losovúní 28. 9. v Kronrěříži, 6- 10. Ý o|orl1oueI o 11' 10' ve

Vsotí.ě př|dě|ilo e|ruž3tvům ŽbÍoiÓv]kv v novéň íočníku so.t
těží Morovskos|ezského šochového svoz nósloC|rtiÍcÍ sollpéře:

DIviŽé ,,střed', _ PřeiíYslÓvice, Píe|ov, l]tli]sko, LItoVt]i'
Borši.je, st. Město t], VeselÍ n/M, oIo|not|l) B' oiÍok(rvic.r'
l.]oviic-. o KrÓilrě;.íž' K úVod ílnlI slře1nll1í !e soiioIenl iJťr.
mys]Óvil]e 7o]íŽ(ií ',dčko,. 28' l0. s iedinÓ(| 7lÍěiIot| - |nísi.)
DoleŽ.ilo (odcš{.]| .lo MEz Vselin) nostoupÍ KM il1.j' cIl|ótiť]jr
7 loi(' olonouc V siIrlé sestově. Fií)ht|' JL]řitje|(, in!] stIodě]'
iÍlq' chlódek, inq. Zódrdpo, ŠtV(-.ílik' VeseIský o Moch.iIer''
j!oli zbroiov'íci ier]nínl 2 úriPiríniii nn Pc'stLIp dÓ n]oí.iVskl]
n.irodnÍ ligy.

obIostnÍ přeb{rí .,gtřed,., *kÚpin.i Í} zLlhří' tÚEZ Vs3tili,
l]od|1r' lho!(l, BYstři{.-e p/sv l1'' sloviť,í|r' ljIl|ÍlIov. Zlín IJ'
Z|Ín A, Ví|ošs|.é MéŽÍřÍč|, 11ole!oV o Roi|loV 7|'Íoj('vkri B
mě|o pňvodně stoItov(]1 V ()P, po intť]lní.h PiÓ1)|é|nt.'cll .lis|<lY
Krhová Všok by|o nimořúd|lě zořozEno .|Ú této soi||ěže' t]Vod
ní koIo hIuje 21 10, rlo šŮchovniČíL-h Gilrn(i|ř'n 7lIIjří Cí|eÍIr

ie L|d|:'e||i se V s.]{|těži'
okresní so.|těž, skúpiIto A _ V{r|' KuIloVice, N. IIIo7e]lk.jv

A, Liptó!, tlsl'í t], i(|hovó i:]. N |Jro7enko.J B, llUs|énkY' l | li
deč ;r Ltoijťdikovó B PIVi]l !|tk(inÍ jede hr(it l|i|..] ''r:éčk.,.,
4, 1'l. do VeI Korlovic p|íi1i mí9tí]ÍmIl Tnt|'{lnL|'

ove|turou lllistIovskýcli soLItěží bL|.le pi.1if.Isk.i lll|.dni M|:Z
v. zbroiovko v soko|ovně 19 10 nl] 1.) šo(.hrrýnicíi]h _ gi

*l" n1lÍl'iTj"]i&t,iR#t#ii1
rodnÍbo šaciovéňo turnalo s mezl.
DálodnÍ účastí, .é děltll Gorelov
IsssRl a Lan8no! Ísl. u!vÍřo9|
sboddým 

'lsBom 
7 bodú z d6vÍtl

paltlÍ. oba hráčl tÍmto výsledkem
zÍskall také rozhodtllÍcl 3. bal pro
udělenÍ tltltlu !íezlnÉlo.l!íbo Írls.
tra. DalšÍ pořa.lí: 3' Jauaklev, {'
Káposztás (Madarsko) oba 5, 5'
RiÝe|to [Itálle)^ 6. KárlÍk {č&4 K3r.
v!ná) oba 4,5 z.-!!9!!L1zDI9l!ryE&
v-s.9!d-3. B. sptřÍI. (Un. BÍEo)' 9.
Tatarko oba 3. 10. Flolík Íob! st.
HavÍřov} 2 body. (lv'

obs8zeni. Divizé seveřj 1' Poruba B, 2. NH
Kárviná A' 3' Bo Jeseňík,4. sl€ran opava,
5' DÚ| Paskov' 6. Tř]nec B, 7 Tatra
Kopřivnice, 8 NoVá h!ť ostrava B, 9' VP
Erýdek.[,1lstek, 1o' sigmá Do Benešov,
]1, saVa Havířov B' 12 Hltní montáže
oílavd B Divize s(řed: 1' Zbro|ov|a
vsetin z rajiáňTli6iE]]Tfiliň.bffiiř
ce. 4' s|av]a Kroměřiž, 5 o|omoÚc B,
6' sllojírny Přerov, 7 Tatran HaVř]ce,
8. Soko H!tisk Solanec, I Sokol Piemys
|ovice' 10 Jiska stáré Město B' 1] Vese|í
n, "Mor, 12' soko] Bolšice Divize iih:
1 zďár A,2' soka Troubsko, 3, Univez]ta
Brno C,4 Lok. lngstav B, 5. Zbrolovka Brno
B' 6 TJ Třebič' 7, spa.tak J h ava, 8' TJ
Zno]mo' 9' soko| BedřchoV, ]0' HUstope
čé, ]]' KPs Brno B, 12' Poštolná soulěže
budou zahóieny pivním kolem 28 ijiné'

(kal)

r'reloi zlrr'olout<y 1c$Ú-sl' V
pořa(]i uŽ 50' Iočnik byl
l1i]jen :|5' iiíjnil losovlinínl. sliu
pjDa 

^ 
l]lii lotos ]ctr 10 Ilrá

č ť|: (lal.]tka' Záto]]ck, Juříčc]{,
i)Lg. ziŽki|, Rataj, Veselský.
iDg. l'orark, IJrarlil, ing. Sl)'a
děj a Ma.hnlc(], l(lcIý o])h,rj je ii{l|t.

lesílnik 1930. Na víkendo'
Vénr ltlIniIji s D]oZiniiťo.lní ri-
L:astÍ, pí)]..i(lonénr TJ RD ].sc
Ilík l:J. i]ijna' hriili Z1Jrojovii
ci sÍ] stři(lavýtDi úspěchy. Po
7 kolcch, hl'aných šÝý0a].ským
sysl.)mc|ů lla Zkr.íc{jtrý časoVý
]i l!t, skonči1n soutěž 32 hfá.
ijť1 výs]Í)dken1: ]. Dav1doW

rnr5kn r, !. J.-I!!]l+ .N1v l:,1 
il

lr, rrivnLl !.) ... /, !!::!!9!.r-
l.:,r l,l. I.!+rlrl. 11. inR. srllr
i]ťl. rjLlo 1'')'

Doml|cl hráč zbrojovky vse.

atmosféry ná.



2é Účásti )4 h.éč0 2 celé ČsFR uspořádel
'e dnech 4' - I2' 0' oodil šlchu T'] 7broJov|d
V\eLin jLbilejní' ll' l'. coČni|.. |éndldllsle-
ho lulnájF .Přeboc JretÍna''. h| éni ŠÝ.cérskýn
systáB n6 

' 
ko1. KvalitnÍ Účast (L) (M

é 26 h.áěú s ELo) se odrazila na fubré

.!IlořJ:!ŠÍ0ýIr9-
8m'Nim.ovičova obraná

l. o. }ó 2. JÍ) ó |bŽné by1o i 2''.d5
s precňoda do s|andi.átské nPbo jpdaÓd' c|'.
2'''e5' 

'. 
r| Jl6 .. }] s€4 5. 5e2

€6 6. sď 5e7 7. 0{ |H) 8. h] 9'5

'' 
J@ sE2 |0. t}@2 .Ď /aj,ndÝol fu2nos!]

bylo l0.. 'e5!? ll: d5 Jb€ s plánfr Jbd7'
Je8 a fu'' Pozice nýnÍ nabude .áz flan.ouzské
5 tÍtr. ŽF se černy lbdÝrl bělopolného "třelce'cit€lně ru ovšm bod€ chybět prúloI c7-
c5. ll. e' 57 12. Í. ů. l]. }]! s
Nlešlo l]...c5? p.o 14' Jxc5 Jxc5 15' dxc5
Vc8 (t5''.Ja6 16. c6|) 16' a] Já6 17.
!'4 atd. l.. .] }6 l.'. vdl 3ó 16' Í'
€r!' l7. Yxl' lH 18. vďl B l'. ol]
eó 20. }2 Jednoduchýn způsobď získál
b1lý sloupec spěchá jezdcm
n. h5. 20...!É?! veInL 2ávazni táh! aIe
obra.a je Lž obiížná' J'bžná š}Ó zkJsit
20...0d7 21' J.5 0e8' i kdyŽ po 22.0g](h8 2]. Jl4 je převaha bÍ]ého msporná.
2r. 09] |ot z?. sÚ lb8 2,. u5n Íea
jsoJ slabiny čemého f6, fl nezhojitelné.
zr...Vl 2a. Sg5! $e5 2t. 845 H
26. IM |dB 21. h. v nastávející obÓUstran
né silné časové tÍsni nedopočítal bí1ý
wrl6ntu: 2'7. Vxft I JxfT 28. VxfT KxfT
29. O.t'1 ^tB (2q,.,keb 10, Jfd tf( i..
Drg6 (\Í. J2' Dqn ReJ )]' 0t]' )0. JÍ!
Ve6 )l. ]'eé Ke8' kde ro/hoduje J2' 09/
Dó (lrné|. píiJde J.)|' 'J. 'd? 

q dál4Ín
JlJ-9'' 'a1 ! tP'tL o!ŠÚ pdrt.. Bd/l!
otevřenÍ 5loupce |'r|| Je roYné/ ro/\ooJ]Ícl.
?1...IB 2a. h5 fu. 2'. t!É |Dqó J0.
JÍ. b. ooJze Jfyc-]Uje \o-€c ' !a{e 

'0..'Jíe6]l. Jxe6 Vxe6 ,2. J.5 ýe7 ]]. Vf4 0r5
]A' 0ů5 9rh5 1'. vh! vcde |, Ýyh!e oí|..U'

'l. 
vÍl l' 

'2. 
ďt6 l|1 

']. 
tlg7 -t'l:0.

ozD.Ý - En.IE(
c 60 . Španělská h.a

l. ďB' 2. Jl] }ó ).$'*..sE
Ó.06 

'. 
o-o lob.ou rcŽnostÍ je i 

'' 'd]s pláM Jttd2, b] a 5b2. 
'...!. 

sro
také 5' ' .t6 rebo Íé.É obehlarÉ 

'' '.sd6!?6. ro 0o 6t!éňo 6. nJ ň'|] BÉl bÍlý
óul. 6...Ú|6 7. W }7 6. c] fo6
9. tD' |HHl r0. ť só 11. ó Vývin
bítélE nep{]sobÍ nej]epš1m dojB a nynÍ
těžko po!6dit le!ší tah. Na tl' Vel jde
kliÓé i l].'.!+€8 a Čer-ý '!oJÍ LIčrtě
lépe. u..'cxĎ l2. e'ó lak s' to bÍ:.'
zte}!É pfdstalovél 1ozí JeA' a1e fuUpeř
nacnázÍ výboŤŤÉ poklačo!ánÍ' u...rt!
lj. cil Po l]. J€1? Jxf) 14. gxf) 096
l5. fxg4 Dxe4 je krá]ovské kříd1o bí1áo
!é/ce e\pÓnÓváno' l,...J'ď] l.. Jď)
o| l). .E LPpŠj |5lup dnl nenr' l'...0e'
t6. oJ sc5 17. vel í5 l0. Jrt \a ]8'
rll óilide.J.LJp ČPr-)o pégci. l8'..IEt
lt. Jd m\ m. ha H_o/N 20. le6_ lre
lonÓro.'vat díkY 20' ' 'stl2' 20.-.H UVéd1
dó boie posied.í rezervy s intemí 2l.
]e6? ýxe6 ??. dyeé !d] a v!g]. 21. ss]
ý7 a. B sl) 2]. }ď 5!B 2|. s.?
Závěrečný útok plovede čelný Ýzolně á Ms1e-
ouilcr (dr ov or i.e. i a 24. -fa rbo
2Á. ver|' 2.'..:Úó. 2'. Yď $4L'l 26.
vxÍ] th2 2' . KÍl thl a bí1ý * ý.Ér '0: l.

Pos1ednÍ lkázku 5e auto. tohoto pčÍgpiv-
k! reodvažui€ kmntovat. korečně posudte
sani' zda !tá1ovské.' obět někorik6 pěšcú

nol| - srÍX

^ 
l0 - N€plelirbl(i obrane

zp.acoval: stanislav JUříček

E
Pňan lsEÍír r''

Korečié ;;řají.

1. sosna J' slušovice
2. VévIa P' JesenÍk
). chládek v' olorcuc
4. stIaděj V. Vsetín
5' HejI v' Jese|ík
6' HastÍk s. Jeseník
7' Bechyně Praha
8. Veselský F. VsetÍn

1

6
6
ó

,,,

l.c.ú 2. .b,' s!7 ].g.ó..ó.ó
'' 

|. ú 6. JÍ] b' 7. sd' .H' 8. 0-{
tr'6 9. 5a) bíc4 l0. 5E. Dó2 1l. lbl
tI'4 12. $] c' l]. vbl íb5 l.. 5.Ž lE
r'. Jó .5 16. 15 odr 17. vcl }5 r8.
BJ }E. r9. m. 5Í' 2!' t7 ul z;.
}. }, 22. sE) I}E? 2]' }ď' gíJ
2a. W5 n5 D. S.5 d 26. lld6 $d6
2?. sE7 x!7 2a. $ú YE 29. sc5 sg5
]o. vcdl vd ]l. 5b4 ó ]2. iŽ sló
,'. gJ h5 

'4. 
h. Yc6 )'. $dó l : 0.

Rcii generaci nás Šachlslu š]roké sponov.i mnichovský olympis|ý výsl€oek ]2.5 bod!

'éi€'iosi o mjsIlcýé šachové d.lie bý. ze17paniina3 šachcvnic kdyje]piedsIhl
..ct roi r osél na pokra.ováli. a|e pi po. jen |egendáni Esbnec Pau] Keles a za néjŽ

reňÍ9 s] je. ta .é]iúeŽ|ié]ši iakla a obďže| tilu| mez]náÍodniho mslra svému

J IŘÍ FlCHTL JL B ILAr\.TEM

Dje ]6' úno.a slávi výz.ámné Životn!jlDl.'
Ieum ieden . neivÝznamnéišich ]no.'
laÝských misll! j!!il Fjchu. A lak
p..ha.zim ne]en 2a sebe a|e věiim Že i zá
.e]ou šaclrcvou obec s !.atuacl a piánim
peýného 2d.2!i .jo dá ši.h |el a ]eš1ě rnnoha
rer\ýď parlli TěŽ|o lomu !věiit a|e j]Ž vice

Jak oÚlsloleli se s ]eho ]ménem se|kává né-

Jeho PNií Šáchoýé kro|y 
'ormovalo 

sl|.é
brně.s|é plosliedia 2á|ry se vyplacÓva]ď k
ltU]iJ m]slra Ustiedni jednory Čs] šachistŮ
UŽ lo samo byo ve|kýň ]]spěchern' ale jeho

ces1a š|a sláe vŽhú|! aŽ do lep|ezeitace
Óeskosioýe.ska NeVlň kdo s| cá iedno! t!
prácr spo.ila| poc€moLJ řadu lllrrajŮ' ŽápasÚ'
srm!l|á.ek a liných šachovýď soUléŽí' bude

lch poŽ€hnaně spokolrne se Jen shulečné s
těňr .e]aýznaŤ4ěFimi: d\ o]násobný oiebor
nik replblily (C,orlrla]cov 1950, Oslravo
1960) ,ednou dllhý (Plaira j957)' Účastiik
Ói/r o:'mp]ád iAnslerdan ]954 [4iichov
1358 Lips\o ]960 Va.na ]962) a na pá|é ve
s'\.p]l ]972 V.o]Lý€nóra .e. čs| d.Užs&a
.a ňGtrcÝsrr'i Evropy lvideň 1957' oberha.
Lse. j9.])a V iacjĚ rnazisláhÍch zápasÚ
.ýÓ]iásobný piebor.ik lop!b|jky dr!žslev
|19t-? 197a) ý baýá.hIzÍiinec vitěz nebo
s'o]Uýil.z !Uí]aJŮ slno ]94.1 Zl'. js4.1

Oslfa!. 1950. B.no i950. Vmperk 1951.

"|.a!á 1953 Pralra 1955 Luhačovice 195s.
T.en.|n ]959 oslíava 1964 PnevdŽa1969,
Ti|nec j970171 Wroc6É i971' Tiie.

1971/72. Vseiin ]980' Do]ni Benešov 1987'

Vsetin 1989 o daiších vyso|ýctr Umislénich
anl nem|uvé Hrá| v mnoha 2eních Evlopy
a dodnes je úc.stnjkem ielrŮz.ě]šich soutěží
a prvninr h.ácé^j zbrcjovky Vsélín na jej]nrŽ

postlJpu do noÍavskosle2shé ljgy mé| ve|ký

podil Těžkc iic!' |dy m sÍov3 sa.irová dráha
k!]minovaia' :výpo.lu předcho2ichvýs|edkŮ
se spiše zdá. 

'e 
byla tNa e lysokého cha

lak|eru Jedním z VlcholŮ !šak by]zceá jislě

Žujeňe ,a VyvÍáceni lahu 6' Jc6. Pozn re
dakce: ? dňešního h ediska j|Ž dáVno pieko
nané ýPení,) r1'.. exd5 12.cxd5 J4xd5
í3.sb5 sd7 14'sg5l s€7 (Án] Úsllp dámy
nepcmŮže Dď lsJd4ll a proli sí|e bilý.h
ligul p černý bezmocný' !ý 15'' se7
16Jé4!' B/ 15 Jxc3 ]6'Vtc3 sé7 17sxe7
KxeT rBJlS!. nebo 16.. Sxbs 17Jxbs Dd7
18 Vd3 ald Anebo 1'1.. Dc7 15Sxd7 DrdT
16'Je4 Vc8 l7.0'0 a s]ný Úlok bi|ého jé
hodnohějši než e.a pěšce PcŽn ledakcé
po správném 14' Jxc3] 15 Vxc3 s€7
16Sxd7 DxdT 1700 Dxdl 18Vxd1 c4
19b3 sb4 zŮslává čeínému p€Šec navíc )
15-Jxd5 sxgs (PÍohrává |hned NUlné byic
Jro5 n:cez po rb u\o5 s D

de bí|ý ješté Pc5 ) 16'sxd7 Jxd7 17'Jxg5
Dxgs 18.Jc7 Kd8 19.0-0!l (Bozhoduje

ihned| Špalié by owem by|o Jxa8 ]9
Dxgz 20Vl] Ve8!) 19''. Vc8 (Ne|ze o!šem
K\c1 PÍo 2o\x17 Vd8 l(20, Dd821 Vxcs)
21 Dd6 Kď 22Vxcsl aId] 20.Jb5 vÍ8
21.Jd6 De3 22.Kh1 VcO 23.Vc3! Dxe5
24'vd3 Vxd6 25'vxd6 De7 26've1 a čelný
se vzdal' Ve mL Pékný vý|'on b] ého leoret|c

(Puýodni paznánka g|asálaÍa .Pn" v Cs

FICHTL- PETERSEN (Lrpsko 1960)

c l] - Francouzska obíana

1.e4 e6 2.d4 d5 3'Jc3 JÍ6 :|.€5 JÍd7 5'Í4.5
6'dÍc5 sxcs? (PoŽn,redákce] iépe .ejpÍVe

6 Jc6 7 Ji3 a pak tepN 7 sxé ) 7'og4 0-

o 8.sd3 Jc6 9.J13 15 10.0h3 h6 11.a3 Jd4
12.ví1 JxÍ3 (To ]en vyvjnu]e bilou VěŽ' Lépé

a6) 13'VY|3 d4 (| lo ]e bí|énru příjemne'

nebol pirvádi jezdce na |epší po|e.) l4'Jé2
b5 15'g4! Jb6 16'vg3 Sé7 17.gxí5l (KvallU

blý hÍavé dá) l7... sh4 18''6! sxg3
19'Dtg3 Vfl ?o'Dg6 K!8 21'|5! (olevirá

ceslu sli.|ci .] 21... exís 22'Dh7 gxÍ6' (co

l]nak?) 23'srh6 Ké7 24.exÍ6 Ktl6 25'sg5

Kx95 26'oxí7 (|.ii16lÉdující chyba J|Ž nic ne.

měni .a ce kovém výs|edku neboÍ ploIi 0 G
o s dašim Vgl nená čeÍný oblany)26''.
DÍ6? 27.h4| a čelný se vzdal Fjcht] zname

nité políesia] soUpeioVou |ehkomyslnosI v

zahae|i (Púýadní poznánky n Re|íjře v
čs šach! 12,1960 )

FICHTL. PosPÍŠlL (Vselln l984)

B 99 . S|.i|sllá ob.ana
1'e4 c5 2.J|3 d6 3'd4 cxd4 4'Jxd4 JÍ6

5.J.3 a6 6.sg5 e6 7'í4 (V m|adších letech

hláVa| FLchl s oblibou 7'013' napi' ]eho paF

l]e s Do]ežalem' Praha ]954 poklačovala 7 ''
JbdT I O.O o Dc7 9 Dg3 b5 10 Sxbsl? axbs
11 Jdxbs DbB 12 Jxd6 SxdS 13 Dxd6 Dxd6.

14.Vxd6 h6 l5 Sxt6 Jx16 16.Vhd1 Sb7 17 f3

s velko! kompenzaci v podob€ 3 vo|ných

spo]ených pěšcŮ ,a íiguru ) 7'.' se7 8.D|3

Dc7 9.0'o-o JbdT 10.94 (K velice kompliko_

vané pÓzi.i vede 10sd3 b5 11'Vhe] sb7
12 Jd51? ve|imrov č Ljubojeviě. Umag

1972') 1o... b5 11.a3 vb8 12'sxÍ6 Jx|6

13.í5!? (TyP|cký lah Žk!Šeného hláce. Bíiý

nenÍ zvědav na .leoíelické závody" p0 obe.

hlaném ]395 Jd7 14.sh3 nebo ]4.j5' a|e

slavi picd soUpeie ploblém sám ) '|3..' e5?!

lTo je važné os|abeni po|e d5 Černý se mé|

as| odhodLat k ]3. 0.0|?. což vypadá

liskanlné al€ po ]4.g5 Jd7 15'íxe6 (16'Í6

gxÍ5 17 .ot16 Sxl6|) 15''' Jes vede jak 16'exl7

Ví7 j7 D93 s94l' lak i 16 Dg3 fxe6 17 shs
Dď k lrčilé pÍolihře' např' l8b3 Dcs
19Kbz sxgs|? 20 sxe6 Kh8 2j sxc8 sÍ4
aId ] ]4 Jdé2 sb715.95 Jd716'h4 h6'!7'16|
gx'6 í8.gth6 Vxh6 l9.Jg3 (Bí|ý oV]ádá po|€

d5 i Í5 dLsponL'jje vo|nýrn póšcem' soupeiÚv
křá] uviz| v cenku' NynÍ je poL]č.é s|edova|'

jak bÍIý ryche vyslupóu]e ak) 19''' Jc5
2o'Jí5 vh8 21.Dg4 vc8 22.vh2 s|8 23.Kb'|

Je624.y12 J|425.v|dzvds (Óeíný ]ešlě po-

kry bezpÍos f€dn i hÍozby' a|e Pazce )iŽ uŽíá'

]a ke kombinaónímu iešeni') 26'srbs! axb5

27'Jxb5 a ěe.ný se vzda|.(Zcel3 právem' po

27 . 0.6 26 Jbxd6 Srd6 29 097 vr8

30 ox'6 híozI Vx.6 i J97 a není UŽ viděl Žád'

nou roz!m.ou obranu )

(s|anislav Juiiče|)

siy]u ,Ůstal Včrný po celoL] kaneíU Hlá| a

stá|e hÉje Ú1očně s bohatstvirn kombi.

načnich nápacŮ pÍo zasvěceného i prostého

diváka jb|vé' Taková hÍa oi náší rczdává ra-

dosl a po!Čeni z jeho boháté ivorby nra]'ná-
sIedujícj lři panie ro2pěIivice jak člyř]c€l Iet

a|e na hře Je to p.amálo 2nát J3ko by ňU
lěch sedm kiiŽkÚ aninebyio

N
F|cHTL. cHooĚRA lBlno 19.3l

B 03 A|€chlnoJa oblana
1.é4 JÍ6 2'e5 Jd5 3,c4 (Za jepši po"aŽÚjeme

3'd4 d6 4jl3) 3'.. Jb6 4.d4 d6 5.Í4 dxes
6.'xe5 Jc6 (Až dosLJd povaŽová.o Ža ne|
sl|né]ši Talo panLe všat !káŽe :e nadějně]ši
je prcslé sis 7 JÍ3 e6 s nás|ed!]lciá c5 zdá
se ném' Že dobré je I okaírŽL:é e6 Pozn Íe-

dakce dn€šni ieorallhové a šachis1é vyšš;ch

tříd se ]js1ě nad lémilo a někleďmi dašimi
h stoic!ými IoÍe.láii shovívavé !smqi')
7'se3 sí5 8'Jc3 Jb.l (BéŽné je diive e6 a
1eprv!. po 9Jl3 Jbí 10Vc] c5 11d5!' zna

mena lo je. piehozeni lahú) 9'vc1 c5
10.d5! 1Ve spo]:ní s následr.]]ici oběti Pešce
vý,narnne zesiiení varanry copoIUčL]]em€

srolnáni oběll 
'(eíes 

Šalia|' z 5 čis t r )

10'.' e6 11'JÍ3! {Neb/lo by oýŠem dobíe

11 a3 pÍo etcsi 12atb1 d.í ani l1d6 pro

Ja6 s dalŠim ]2 16 Tah v t€xl! Však poÝa

i poř.dÍ. os|álJr reli rersr.r vet.Í vn"y!}'
HodnotÝ -ery ,l. l\00l Lel<a Š700\'
piÍ je.é ;-.t.";i ' ';";Éď.;;\"jň"!s !J.najÚ. Ilefý iÍdil Ing. r]olNs z Va|'|€zi.ÍčÍ ]sfu velkýn pťÍslrb@ pro príŠtl


