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dáLoLQdĚ.
lloEYlto'lorll.á ll8a! slušovlco
v' LI Brno 2.5:5.5. VsetÍn-Untv. B
4.5:3.5. g. HavÍřov-ŤEElFTř'.TB
EŤit=sl. HavÍřov 2'5|5.5. st. Ha.
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získali ctalšídva body a udr- ie motívujícíze jména slirlťečžujísi stá]e koniakt s čelem nost. že oba turnaje budou za.
tabulk-v' výhlami bodova]i: počítánydo celostátního ťa'
!ÝÍacha1ec' veselský. HŤadil, iin8u ELo. Po dluhém l.ole
ing. Žižka. ing' PaIák a Ma. vedou ve skupině A.1 se 2 bo.
Ťe]i.

dy JuŤíčeka Galetka, před ing.

Iemizo!al MaŤtíš'

IH' Bečva] 1.5.
zbloiovka vsetín c _ sokol Martinákém
skupině A.2 je na čelése
NoÝý Hrozenkov 3:2- Po vy' ve
2 body íng' PaIák, T'řed zá.
fo\'n1ném boji se v závěIu topkem. Machalcem,
Hladidaišíhc ]<ola okresní soutěŽe lein
zblojovka.l
aFi
Ivšichni
Dřiklonilo štěstí na stranu na- lákem
ÍMEz] s 1.5 bodem'
šich šachistť1. kteií zvtězili
a
výhIami svobody, Růžíčky

z vsetiE B

zE 64 POLI

MEZ vsetin

- oblastního
3:5. Delby 7' ko]a

Msl' 5. kolo: Ks Brno_slušovlcE
5,5:2'5' sl. Havířov-sK .'64.. BIuo
6:2, NH ostrava-Kopřivnlce 5,5 lu
2 5' voKD Po!ub8-B. Haviřov 5.5
ku 2.5, Un. Brno B-LI Brno 4ril.

přebolu mělo vylovnaný píů.

běh, v závěIu

se prosadili hos.

té' Za Dáš celek vyhŤá] pouze
ŠeIy.Ťemizo!ali: ill8' Zižka.

a IzakovŤč.
sokolÚstíB-zvsetínc

iii=ffif'"*--'.@'ftĚc#
Poruba-SK ,,64" Brno 5,5:2,5.

MaŤek. Ratai

2.sl. HavÍřov
3' NH ostrava

těže podali zbrojor'áci dobrý

výkoD a zvítězili vysoko vý.
hlamÍ Růžičk\'.Ho]ého a Pav

la

Brno

4. SK .,64
5. TřebÍč
6,
Brno
7. B' HavÍřov
8.

M1adého. r.en]izarni Galet

ky a

Svobody.

KS

si-

vsetÍn
Un. Broo B
10. t l Brno
g.

11. Kopř1vnlce
12. slušovlce

-sl-

Holého'

TJ

Třebič - Jbtoj.Dsetír2 L.tt

}iqlg noravskos]ezské llsy ša
chu Dechtě] ani jeden zesou.

peřťl .iskovat a s dělbou bodťl
do tabLllky byla oboustranna
spokojenost. Za ZbŤojovku Ie
nliz01'a1i: Ficht1. JÚříček, ing.
Straděj, ing' ch]ádek, ing. Zá

drapa' Štýei'ák.Machalec
Ves6]skÝ'

a

It Biío
Brr2o
_

Lokomotivá IBsstaÝ

z vsetíB A 4|4' iaké :!_]-B): KM
l! M!rl"i9ji hťdči-te]njzovali. I{M

Mališ
B.rcun

I/? L/2 Ficbtr
I/? L/? Juříěek

F. o 1 stra.těj
!/2 L/2 cb].ádck
I/2 I/2 Záclrar'a
Ku
vtčsk
;Í".];;.:iii;.Ě"'''jš'íi,l,nTň
dte DIuDelt uIfianl uKazovat

.."
t.iá.{''n"jiii,á".jii: MM
'rši..áň".
cÍm
momentem by]a pos]ední KM

Blatný
Píšé

stra
I Urbanec
děj. Iemizovali: Eicht]' IuřÍ. {M Vykycal
ček. ing. chládek, ing. Zádra.
pěšcó navíc' Vyhrát ing'

si':*ai

".í.].ár'il''..
7 ko|ech má
Po odehťaBých

pá'.

I Pakosta

zbloiovka 6 bodů za 2 výhŤy,

4

z2a3ie,1 4
52:31g0 4
5423L,a 2
57C41a,3
510415,C

2
2

IPVI

2 hráči z po]ofinále ve Valaš.
ském Meziříčí'Zbýva].Ící mÍ.
sta náležíprvnío třem z loň-

ského ročnÍkua přebolníko.

vi dorostu.

uM
KM
KlÁ

Ioí
Kl{

L/2 I/? Štvcrák I
1 o Macba1cc Í
r/2 L/2 Veoelsbý I
4 z

A 32,5L2

culík ÍHošťálková ]' seIý a
Ga]etka se 3 body' skupiÍu
Á' 2 vede FÍlák (MEz] se 4.5
body pŤed dvojicí Hťadil a
Machalec s 4 body.
Mezi 10 finalistů postouDí
prvnl dva z fiazoe sKuprny a

4

- Jbroj.Dsetiq lt'lr

6C

vsetílskéDolofiíále Dřebo.
v šachu se Doma]u tj]ižíke s\'émrr závěru.
Zblojováci si zatím vedou do.
bře. ve sknpiEě A. 1je na
čele juříček se 6 bÓdy' před
ing. Žjžkou s 4 a tlo.jÍci Vd

Il2 I/2 FicbtI UM
vF v'ud!.ák I/? )/2 Juříěek Ku
KM Sedláček I/2 L/2 Straděj Ku
KM Švanda l/2 T/2 Chládek Ifi
I BucbníčekI/? L/2 Zádrapa IGó
l/2 I/2 Štverék I
KM vegelý
L/? l/2 Mocbalec I
I Tegď
l/2 L/2 Vere1ský 1
r BiĚka
4t

6

55:0.?1'. 10
5 .] J ] Í'']'5 B
6 3 ! 3 :,..5 6
520319,4 !l

Irr okresu

TJTřebíč_zvsetínA4 lfF .Turka

ku 4. \{-.É.9!rcg.c@ulE'i$15

Poruba

I.VOKD

1:4. V datším ko]e okresní soú

MS ll8a 17. tolo): HM ostlav8
veřs. Ks Brno 4,5:3'5' TřebÍč-Kop.

Un. Brno B-B.

řlvnlce

4,5:3,5,

přtlel1),

voKD Poruba-sK

HavÍřov 4:4, !]- jE=]EgjLé4
sl. Havířov-slušovlce Íhosté ne.
,,64' Br.

no 5.5:2.5 íoředehránol. DohŤávka

5. kolal Tlebíč-vsetÍn4:4. stav:

ona
3Í.Ť-a-íiíoE.VoRtÍŤ6iúEE--

14' HM 11' TlebÍčs' "64" Brno
7, Havliov a .ys9!!--p!g-9á

LI Brno 5. Ks

-

BŤno. Un. Brno B
oo!! n;.'xonlluntcó a stušffi

2 reÚizy a 3 polážky a ieií
šance na udŤŽelrí ligové pií.
slušnosti isou leálné.

Zaiímavá partie z korespondenčního šachu
14.Dh5 h6 15.Dg6! }Lxg5 16'Sxg5

s dalšímsf6') 11.d4 exd4

kem (KMl.

Španelskahra 1.e4

e5

2.JÍ:|

Jc63.Sb5 a64.Sa4 Df6!? (romantické dopoŤučenípNního mistla
světa steinitze, kteŤé je speciali'
tou přelovského hŤáče' Na vlnách
romantického šachu ze začátku

zici zaehycuje diagŤam, bílý

d,4,

e5, ť2, g2,h2

c2, Jg5,

ve 24' tahu). ...Dh5 protihráč \Tložíčistou po.

dostanou aŽ k studiovému závě. 20.ve4 (Náhle hrozí prosté stupku (řoyale flash). Cerný se
Chl'
ru') 5.Jc3 Sc5 6.0-0 (Bí1ý nechce 21.Vxg4 a stŤelec ztlatil nohy pro vzdal'
pokoušet osud v divoké vafiantě 6. Vh4) ..Jc4 2r.DcL g522.DxE6
JdS Dg6 7.,Ixc7+Kd8 8.Jxa8.Dxg (Nyní l5rhrávalo í 22.vxg4 DXg4

29.Vn d6' kde hlozí nepŤíjemné 23.h9 Dhs (Df4 24.Sxh7) KxhT
10..S94) 6...Jge7 7.Jd5 Dd6 (Vy- 25JxeB) 24.94 DhG 25.Jxg5 VfeS

26.Sxh7+ KE 27. Je6+ atd., ale
bílý pravděpodobně se těžko loučil
9.Jxe5) 8,Jxe7 DxeT 9.c3 b5 se svojí ideou). ..Dxg5 23.Jxg5
10.sb3 0-0 (Na posílení centfa Sf5 (Teď si asi černý oddechl,
10.'d6? už není čas: 11'd4 sb6 vyměnil dámy a očekává v]íměnu

tváří bizardní pozici, ovšem
7.-Jxd5 8.exd5 Jd4 nešlo pro
Sb? (d7) 13.Js5

pa2,b2'

má přípŤaven klásný skoro stu. Černý:K88, vf8, a1, sfs, b6, Jc4,
12.cxd4 sb6 13.vel Ja5 14.sc2 diový tah, najdete jej1 24.vE4!! pa6, b5, c7, d6, f7, h?
d6 15.e5! (S několika nepŤíjem- KIásný tah, ne]ze vzít ani jednu
Bílý vyhrává překvapivým
nými hrozbamil Dd3, sgs i Jgs) figuru pŤo jednotahový mat a obřatem!
..sg4 16.Dd3 g6 r?'sgs Dd7 navíc je Ďapaden stŤelec' 24''.sg6
18.sf6 (HŤozí převod dámy na 25' Jxh7! vfe8 26.Jg5. (CeŤný
lnlí n.Iše 1.]
h6)..Df5 19.Dd2 (Daleko silnějšínemá obranu proti převodu věže
neŽ De3, neboé bílý plánuje pŤe. h4 h8 s matem' v pokéŤu vzíi.
vedení věže do útoku s krásnou ká podobná situace, když

století atomového věku se hfáči pointou

12.Sd5

Pozice po 23. tahu černého:

Bílý: Kgl' Ve4, a1, Sf6,

0-0 útočnéhošpaně1ského střelce. Po-

l !l l,1./Žál(el]r rZbIojov'
o1]L6 5 ]]oC]ů'
ta
slaloj Horešov _ zbrÚDv.

stŤič!(a

ka vsctín B 4:4. \/e vyrovna'
uél1i s|řetnutí 8' }io1a ob1aS|

tlího plel]or.Lr za Zbro].ovk
'Jyhťá1i Rťlžič]raa Izakovič.

Iemizovali Hr.adi]. lng'
Marek a Rataj.

z1Žka.

zbŤttiovka vsetí[ c._ s'
val. Polaíka 2:3. v utkání
okresií soutěŽe se Dt1šinr htáč[l nedaii1o' VyhIá]i FIol'l,lík

a Hol).

sj

. Ms uga šactu - 9. kolo: voKD
ost.ava-sIušo.
v' sl. Havířov 3:5. HM
vtce 5.5:2'5. Třebíč_KsBrno 3:5. Un
Brno B_šK ',64' Brno 1:7, LI Brno .v.

IQ0m Sh6oute-JbrDsetiQ 3h,\'b

MOVA Slr:iovi.e - Zbro
A 3.5:4,5. !_g

Sogna }
Macuře 0
f Vyoral 0
KM Gabriel
1
f Zapletal 0
-t
I Ďpanner L/.
Kiá
Kl{

lovka Vse:ln
.19]g

I\,Ísr- l'Y9ojc\ra]i 7bIojo'

vii.i daLšíceuDé YítězstVí' Vý

.rIa']]: l]ot]oi'a]i:
JuříLxek. illt].
S|Ii].lěj' irr8. Zádťapa a Vesel
ský. .elnízoval Ši\'erák'

1

KA

tlrř{

U

Un.l &Cle

al.

í

"L/? 5!VerAK
0 Machalec

I

*- :JvaJoa
rlr
.

.IJ]- S

.l

}

u

vesé lský

Nopřivn|.e 1'5.E'5. Jts.e!!u.:E.-Ec4!s!..'jl
*u 4. Yede: s|. Havířov 18' VoKD 16.

t!M

Efr-Tstrava 15

KU
hx{

2,
3,
4.
5.
5.
1.

KM

Ktí

I
I
I

a.

bodů.

s1avia Havířov

VOK) Poruba

Šxs.l sřno
TJ Třébíč
7ňŤo

i.

LÍ Brno

v se

lPV)

15
15

tín

9. Kcpří"nice
10. PS Bmo

]].

1?.

le

é'-v.@gEJ.-E !g!!r-L
Dře]]oIu okr'esu iednotlív.
QL- ktelé pořádala TJ MEz

ziřÍčí]zvÍtězil I,'

vsetín a TJ Valašské MeziŤí.
čí:

kem Ival. MeziříčÍ)6 a Bě
lunkem IHutisko) 5,5 bodu.
Hrálo 10 účastníků'

ve skupíBě B (valašskéMe-

s.srrs.!-E

Vaculík
[Hošiálková] 6'5 před Křajíč

skupina A.1 _ Juříček 7'5.
Baletka' ing. ŽiŽka 6,5, Šerý

namÍ Zubří: 1' R. Kopecký
IKarolinka] 6'5, il=L Kubín
ízbroiovkal'
Í zr1bří]' Bďaj

'..
0.-.LÝ!-4J.-s!!.a!!!s!'ý-!r
12' -P'

V

M]aclý 1 bod.

sobotu 29' 2' uspořádala

(MEz] 0 bodů.
skÚpi'la A.2
ins. PaIák,
Hladil. Šimek-{Ústí} 6,5, Fi'
]ák (MEz] 6. Machalec, surý

švýcarskýn] sysiémenr: 1. Há.
iek 9,5, 2. SvaSera 8,5 {olla

1q

hÍáčťlbleskový turnaj,

Ťr;wníňát:

2001' MaIek 1931, t'IŤadil 1914'

tjoŤnílr 0 bodů'

Žan1boch

hr.aDý

''.4.
'5,Růžič
ÍnE. Žížka1903' Macbalec HradÍl. 5. Machalec' 7'
1901, ing. Pa!ák 1841, Šerý ka, všicbni 7' 73. zátopek 6'
1837' PečÍíka7827 a zátopek 19- in8. zižka 5' 27. Martiš 3

{Hoštálková] 5, zátopek. MaI'

tiš 4. V Doležal (MEz]

MEz],3'

1'5'

7727

-sJ-

.

7

body.

Usrlla - Bnqíh Qnuířou L.rt
Jbr.
zbÍojovkavsetňA_Ba.

HaÝíŤov 4:4. V g kole
MsL se obě dru Žs tvT-i6-TiáE

ichtl

nik

1'lM

I

K),1

.ru

kém boji ťozeš]a smíIně na
všech šachovnicích. Zbrojovka
hrála v sestavě: Eicht], Juří.

i(M

ček, iDg. Straděj' in8' chlá'

dek, in8' zádlapa'
Veselský a Zátopek.

Štverák,

KIj'

XIí

l

říček

ch] ádek

zádrapa

t,vexÁk
I ve 3e 1s Lý
t1 zátoP€k
s

7/2 7/2 ToÍ...gček KlÍ TJ valašskéMeziříčíA
1/2 7/2 ŠN|íchz1K zbroioýlG vsetín B 5'5:2,5. -V
l/2 ]./2 sekáě
K]Ví 10. k(r1e oblastního DřeboŤu
7/'?. I,/2 Bsran
Klí hlá]i zbro],ováci na šachovnř
a/r r/?|:otetrsa

l/2 I/2 yízney
)/2 l/2 BýIElas.
t/2 l/2 Sk]upin

cích jednoho z favoŤitů, kte
rémrr v oslabené sestavě pod
pÍiiate]ným skóŤe vv.
J ]ehli
hráli i.lg. Žižka a Galetlra. ró.
I mizova] MaŤek'
_s j-

l:lí
T

zbŤojovkavsetí!B_TI

z|ín A 2:6. V dalšín kole

olr

1asťniho přeboru podleII]i hIá'
či ''béč](ir..vedolrcímu drlrž.
stvrl'
literé irráčík postupu

.lo divize zcela suvelóně' Za
za ťlčasti30 náš
bodovaIi výhIami

TJ sokol Ústí

íŤ']críl

18,%

22' a 29' 2' našÍTJ a GunáI

N{altinák [H. Bečva] 4' Koňa.
iíL

7 32,5
7 31,'
6 33,5
632
4?5
z 23,5

VÝslcdck nŤcbnrn nkIesu
dgnstencťt šachu- pořáclaný

J. Kopecký ÍKaro]inka] 5.

5' ondruch {MEz)' Izakovič'
J. vaculík (Hoštálková]. ins'

:

48
44

-celek
l.en serý a Izakovič.

sL Liptál - zbŤolovka c
V závěIečném kole ok.es

2:3.

ní soutěže nastoupi]a Zbfojov.
ka jen ve čtyřech hláčích,
přesto zvitězi1a výhTamí Ga'
]etky, Svobody a Holého'

Bystřička: .3Íebp!---.oblEs]r.

tr!1€.q!-Ý!n--4!gŽstg=!]ígvll-E!s- hraný v nedě]j ztj'
4.. měl na staŤtu 12 celků'
zvítězi1y Gumárny zubří, před
TJ val. Meziříčí- oba 57 bo.

dů, třetÍ skončil MEz Vsetín
se 47.5 bodem' Náš zamboch
hostovai v dlužstvu MEZu 3
získal 15 bodů.

Tttrn Ko}riqict - Jur.lloíq t'.t_

zbro' vI llal.6k
Tatre Kopři!!ice
ioÍka \'s€Íín A 4:4' .g.př€l1!qKl,{ S..l ebe.].::1ím lro]e moIavskoslezské

]]si. s:

:,:3š1 hIáči

ve.lli

1(}.í

d0-

Fichtl fl,,
1 0 Juříčék ](u
l./2 I/2 s|Ťt'aě j nr
l/2 I,/2 .h7é'4ek r|1
0 ] zádŤa|a ní
I

Fůžičil''

rV l(áňa Z.

:. r .Jťkénís ambicióz

/'-t 1,/2

iř9
n:::1 .e]\erŤ! TalT}' si stá]i Ť0I !;áňa P.
.r,,: L7 - !rvergK 1
:i..::: ]i ]éEe, Nabídku soupe- I Ros r nlrkr'
)/2 l/"2 iidEha\e. i
:. :]: "9!ko!ou Iemizu však
iE:irli.l: nebot jim defini' I ]1osinský T. I/2 L,/2 Y "reigki 7
i:.i.1ě :a ijstj]á ligovou příi pŤo příštíŤočíík!
'.]:ršnosi
...'.:|á] jng' Zádrapa. remizc''.l: .:]i:] ing siŤaděj' iI!8.
:i ]éd.i Št\'eIá\' Macha]ec a

UsttiÍt- sn

Jbr.

7\rojo!!ia\]setí!A_ŠK

Erno.1:J. 1'r,ost-o.tninr ko
:t _ -:.r\.sf:.rtlezska ligv se
5_!

iii,J

a:: :- t.:i:.i sDOLOjila s dO
-:.::. ]: si'é]io D.staLlení vta

i:i(

Iicht l
JIlř j č ek
.Jtralój

.:].. : . ] lr.lkétn boii se
:..j: :] .:]:ol] ].:){]i] \." !.šech
::]:::.]. ].::o.cr]ia dosáh]a
:É .::::] ]'. ].!di! a s]<óre 40'5'

T
T

I Lruch.r1.c
I

Brqo

1/2 I,r2 iln8u!'"irr
)

/2 I/? !čchet

1,/2 1/2

|ospíěi1

i,lM

(v
X[!

)/2 lacháč9r. w
l/2 1/2 Rů ž ičk"r Xl.{
l,,,2 1/2 skáce ]ovó tl5
I,/2 l/? |1a:.É ]{[Í
],,,2 1/'2 Tikc'76iý I
1/2

Kt1

6L

1.

Sl- HavlŤov

4.

šK .64" Brno

se

.PodhradDí Lhota: Neoliciál
Moravy a Slezska v
j]esicvé hře uspořádala v so.
botu 2.- 4- jako 14' ročníkme.
moIiálu Čeňka Kainera zdej'
š: T: s.kcl. Za účasti100hrá
čůiobY} pÍvenství s převa'
i5u \eděLď íHavířov] 19,před

12

8. B. Havlřov
9. KopřivBlce

10.
11,

12.

xs

Un.

Bťno

Brno

slušovlce

B

24435,5
31637,5
30734,5
22631,5
t 7 B t7,5

6

3

ruba 4:4.
Ks Bťno_Unlvelzlta Blno B
2.5:5.5. šK "64. Brno-Ll Blno {:4'

4:4.

sl.
no

l.

HavÍřov-Třebíč 62 (přédéb.á.

V bosledním kole Í5. dubna] se
utka|i; \'oKD Porubs-slušovíce.

Třebič-HM ostlava, lJniverzita
Brno B-sl. Havířov. B. Haviřov v.
l(oDřlvnlce. Ll Brno'Ks BŤno a
.vséll!=s.E--.E!:--El!9. - v|těz po.
sluDu|e do ce]oslátni llgy' muŽ5tva
'oo'sLednÍch

,lt

l.

SLAVIA IX) I. LIGY
MolaÝ8kmlotská u8a šachbtú,llL

GÉ$!9!!é.l..B!l!|voKD Poruba

v.

šachlsté ha9Ířovské slavle Do.
Ý hl.|otl| sl vybojovall účast

DlÚá

v l. celostátDl llzel z Mst sot|u"
iň|í LI Brno' Unlýerzlta B.no B

slušoÝlcs 6:2,.y!9!!g=E-j!1:-P!gg s slušogtcá. t{oÝýtll ú.sslnlty Msl
.!!!L B. HavÍlov-T. Xopřlvnlce {:1Í' tsou Urlyeltlta Brlo A {sestupu.
TÍebÍč_HMostrava 4|4, Uílv. Brno |ícíz I. Il8yl E g'tězové dlvlzÍ
B-slavla Havlřov 3,5:4'5, LI Bťno Ždá! Í. s', s. Havřlce a NH ostla.

v. Ks Brro

2,5:5,5

(l) !g!g!gil.!g:

ÍPvI

ZbroiovkavsetínB_so.
kol Podhřadní LhoÍa 3.5:4'5.
Po pře.lcho7ích ztŤátách ne'
n1ěli hIáči .,béčka.'!i závěIeč.
nénr ko1e o])]astního přeboTu

už vštšíI\otivaci a podleh]i

bostiinl 11ejtěsnější r.ozClí]enr-

Vyh|á1 ing' Žižka, r'emÍzova]
ing' Par.ák, Se|ý' Rataj' Rťtžič
lía a Mattiš'

Karolinka: Pěknou'qqa!t-5q
'šachistů měl na staŤtu 4. loč
ník víkendového tulnaje. po'

řádallý místníTJ
května.

sponzory.

ČTVRTEÍNÁ],E REPUBLTKY
1. Pfe;fer M;r,.slav

2.

Zcnne. Josef

3.Juř"íěelSraqs']gr.
.{' KočíVladrnrrr
5' Canibal ]aromíÍ
6' }Iůlovec Miroslav
?. stránský Zdeněk
8. Remeš Jindřich
9. Peňna Josef
10' MoInár Sviatoslav

I"encZnťněk
12' v]ášek Ronan
11-

|'d6rÍk občanúol.ralu lÍno.v.nkov.

-slz

qóqao
0l?c
O?o
qa a

o%a
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g

kol.

'7,5
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3.

Početnou účast.s-p-ĚggEgt!
MoŤaÝv a slezska měl na

švýcarským systémem na

10,5

1

v neděli

soutěži hrané švý

slartu vIxenoovy tDŤn.|, po.
řádaný T| GumáŤny zubŤi v
neděli 10. kÝěÍna. v silné kon
kurenci 2 mistlů 6 kandjdá|ů
a--ieEý-jx.áčE-]:-ÝT se-TiEi6

V KoREsP. sAcI]U
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V

calským systémem na 9 koi,
zvítězil S]adovník (Ztlbří] 8.
ořed dvoiicl Tuřiček a Háiek
ÍMEZ] _ oba Lbpdů. z na
šich h.áčůskončili na dal-

st Žopakovat letošnÍúspěch. A
tak spíšenež se sestavou brr.
takticky [3 výh!y, 3 dou mít zbŤoiováci staŤosti ví
plohry' 5 remíz], prohrála jen ce s finančnímpokrytím ná'
s DejsilnějšÍml celky a v ně- kladů' současnédotace na
kteIých utkáních se uspokoji' činnost zdaleka néstačía šala s dělenÍm bodů.
chisté Ťádi uvítajÍpřípadné

8íE

Jez' P86 Í9}. cerný: Ke6,
Va3, Vc4, Sc1, Jc6, JdE, Pc5,
,' 'b7'
eá' e7' i5' f4 {13). DvoJtaŽka
2 body. ŘešénízasÍlelte do 15
Da adfesu: zdeDěk LÍbtš'sy.
tjť 41' 67972, p. Kunštát.

6

#*'i"El+k#*"##&ffiř
slušovlcc-B. Havllov

tlech mtstech labtr.I.
kv šestupuIi do dlvlznj soulěŽe.

sko tak bude mít v nadcházejÍcísezóíě MsI, důstojného
zástupce, ktelý se jtstě poku-

Gaietka

Úý: Xc7, Df3, \,b6, vhs'

8
7

LloA' lll.

vynikaiícího úspěchu dosáh]i šachistézbrojovky, kteří
v sezóně 1991'92 h!áli

16

něc|
sa2;

A

MoRlvsK-.súEzst.Á

na

umísti]i:

ka - !'šichni 9.93'
;.5 bodu.

I a tabem

18

17
16

Vološi ligu udrželi !

a
ieir]insk!.m IPaskov] 15 bodů.

3 naš:cil hráčůse

58
52
50
42

1. sl. HavÍřov 11 10 0 1 62'5 20
2. VOKD Poruba. 11 I 1 I 58 19
3. HM Ostrava 1L ? 3 1 64 7?
4. ŠK
Bldo 11 5 3 3 46 13
"64"
11 3 5 3 40'5 11
.5 vŠptíň
11 34444,5 10
6. Třebíě
11 25{39,5 I
7. B. HavÍlov
11 3 2 6 41'5 8
8. llopřlvnlc€
71 4D74í] I
9. KS Blno
0
10. Ll B.Bo
71 24535
11. Itn. Brno B
fl 2 2 7 35 6
11 11929,5 3
12. slušovlce

po

fí !ře.col

Zrěrákem {Uh' Brod]

1 1
2 1
5 2 3

*.'--'**l-+*-ee#S
2 4 436,5
7. Ll Bťno

bBlka:

ťr:]-'čch L]

9 0 1

VOKD Poruba I
7
3. HM Ostrava
2.

21'ú

zýítězil MF velička ITřinec]
s 8 body, před ing' Lvem IVal'
Meziřičí] 7,5 a dvojicí M' VIá-

1
c/a

0 0700

I

0,5

v pořadí:.29. H'adi] 5. 37.
Machalec.46. Zitopek - oba
zižka 4 body.
4.5. 49' ing.
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pořadí 17' 1'očník tfadíčního

íufnIie uspořádá oddít šachu

našíTI De dnech 4' aŽ 12.če/.
L)once' Tu|naí Íe oteDřený, s
moŽností zápočtu na cetostát-

ní lislinu ELo i zisku mistfol1.
ské Úýkonnostní lÍída.Mohau

se IÚ zúčastnit iak dospěIí,
tak nlládei,, neiméně LJšak s
3. DÚkonnostni třidou. BIižší
inJofňace podá

F'

veselskÚ'

tel. č. 550, nebo s. Iuříček,

'tpl, č.452. MaŽnost přihlášek

Íe pfodloužena aŽ dc,

kon,ce

.efÚna.

l. T'i Z1ín .{
10 ], 0
2. T.I Vai.l.,íeziříčí
.{
001
3. }.{Ez 'Ysgiín
803
4. T"Ť F):stříc6 p.rl. 5 -] 3
5. Jískra Oirokovice 6 a 5
7. TJ Val.MaziříčíR 4 .2 5
8. ?.IZlínE
335
9. glavoj Holešov 236
10. Sokol Fodhť.Lhota 3 c 8
1l. TJ l{u}ín
2 ]" 8
.]

bouby

1010

21 65 ,5
20 66,5
]'6 i0
]3 43,'
12 49t5
to 39,5
9 3?
7 4?
F: 32 l5
5 3c
?

?

Přebor Vsetína,92

v pořadí itž 17. ločníktŤadičníhotuinaje uspořádá oddil
šachu lrašíTJ v teťmínE {. až ]2. čeŤvence. soutěž bude
hlána švýcarským systémem na 9 kol a jiŽ nyní je přihlři.
šena téměř

pŤo zvysenl zajnlu veřejnosti l.e záměŤenl šacbistťlhrát

tr-!-}g]Eg'

v

nebo na zámku.
Tur'naj je otevřený, s nrožnos(íziipočtu lla celostátní iis.

tinu ELo i zisku mistrovské výkonnostní tří.ly- Molrou se
ho zťlčastnitjalr dospěIi, tak n)ládež, nejnéně však s 3' vý.

konnosfnÍ třídou. B]iŽšíÍnío!|lace o podrÚínkách siar.tu' včetně vkladu' odstupňovanóho podle výkonnostní síty hIáčů'
podá F Veselský' Hošiá|ková l|z, ?sČ 75622' iel. c' v závo
dě 550' nebo s. Juříček,ohlada 1858/4,75501 Vsetín. tei. č'
ý záýodě 452. MoŽnost pŤihlášek je pŤodloužena až do kon.
ce čelvna.

Qistoric usetiushdho sndtu

\.\.sIopo!

at serioZně skuteč

né počátk,.' vsetinského šachu
je veijll] olrtÍŽné.nebot prvni
c]ocho\.ané Záznam!'

se

obje

ťujíaŽ z po]oviny 30.

let'

Počátkem 30. Iet pŤonikl aŽ
mezi evŤopskou elitu ta]ento'
vaný ostravský mistr Jan Fo].

tys. Výbornými turnajovými
výsledliy i pŤopagačními si
multánkami značně zpopula.
rizovat šachovou hru zvláště

na severnÍ MoŤavě a vé slez.
sku a velký ohlas mělo jeho
3' nísto v Poděbladech Ťoku

1936. Vždyťpřed nÍm skonči'

de.átiletému zaloŽení je cÍto!.án záznam z ustavující val'
né hlomady SK Vsetín, kde se

piše. Že:

li pouze velmistři Elo}I a Alechin. ktelý v té dobé iakrát.
ko ztlatil titul mistla světa.

přijato bylo u.

'
''.. nový
klub všech
sn€sellí. aby
pěsioval'
tělesná
cvičení
na
sport!'. spoltovní hry, závody,

Prott dnešnímu stavu Eělo
ovšem téhdy Valašsko okresy
dva, z nichž valaškomeziříč.
ský spadal do župy Morav.
skoslezské, vsetínský do Uher'
skohradištské. T,ogickou sna.
hou ťunkcionářů obou okresů,
zejména F. J. Baláše. F. Droz-

da a V. olivy však bylo

vy-

tvořit samospŤávnou šachovou

olganizacj valašska

v

támci

něktéréžupy a réálnějšíse
ievilo přÍčleněnÍk župě Moravskoslezské' Ťo se také po-

dařilo 13.2. 1944, ač okres
Vsetín náležel územně 1 nadále k UheŤskohradištsku a
pozdějl GottWa,ldovsku. Krát'

zejména jÍzdu na kole, na
bruslícl]. jakož i všechny roz.

víjejícíse sporiy jako fotbal'
tenis. šeťm. běhy, Iyžování

li zde tedy jmenována
špoŤtoíníodvětví' pak , poťl

vytvo-

Tsou

1]ná\'ané aL!toIity

a Zna]ce

va

lašského šachu p' Frant' DrozCla. se dozvídáme. že
''NejstarŠínloIganizovaným šachovým
sdŤuženímna valašsku je 9q
cho! v kIub Va]ašskéMeziří.

zbŤoiovka

a přirozeně

zvýše-

nÍm počtu obyvatel vsetína

\'ý kroužek pÍi KulturnÍm
čŤ-ifiÍrz_6iTT6.Et-ťE5:=Ť6ž sdŤuženízaměstnanců zb!ovýše naznačenou oomnenKu jovky (šK Kszz)' ale leho
vylučuje' Přesto je však dosti spoltovní činnost byla ome'
plavděpodobné, že již koncem
zená, poněvadž nebyl členem
minl]lóho a počátkem tohoto rÍstřední jednoty čsl. šachÍsstoleií se šachy sporadicky tÍl a nemohl hlát o|icÍálnÍ
hrálv v Iodinách ZámoŽněj
mistrovské soutěŽe. začátkem
šíchvsetínských občanri' Zřej.
mě Více jako společensliá zá
]ežítostnež aktivní spoIt. Je
to vceLku ]osické' prostý č1o'

věk mě1 v tvÍdých životnÍch
podmínkácb Valašska spíše
existenčnístalosti a šachy by.
]y tedy brány spíše jako sou
část kultury či uměBí majet'
nějšíchvrstev' Také nadchá.
zející1. světová válka mě]a

40.

let tedy existovaly naVse-

konstatovat'

Že v plvních dvaceti letec],l to'

hoto století nebyl na Vsetíně
šach oI8anizován'

Jeden z prvních pokusťL za'
loŽit šachový klub mohl spa.
dat do období těsttě po loce
1923,

kdy se v t€hde]'ší

ravské ostravě koDala

Mo
ve]ká

Eezínárodní soutěž. Vždyt zú'
častnění velmistři ],askel' Rá.

Ťení jéště jednoho maličkého
celku, Ziroiovkv Iasenice, iehož vedoucÍm bvl F' Wchopeň a který sdlužoval někte'
ífiaměstnance a lrčně bydlíoí v Jasenicích na inteťnátě.
Jeho existence však neměla
Ieá]nou pelspektivu a tak se
po klátké činnostl a spolupláci začlenil do šachového klu.

bu SpaŤtak z.

ho qejvětšímúspěchelll. Tel1'
to bŤáč ValašslréspaIty byl
toho času v}ifaznou postavou
vsetÍtského šachtl a o jeho

si u]ťánka v Rož.
chistům { i18 : 1-8)' ze
íň"iíeŤ6ho-EiEE'iis.E6E6--iur.rraie je i následující ukázka ie'

síIe svědčíi

ho hry:

Kóss]el - Vaněček, Brno 1'944,
sicilská
1. e4 c5 2. Jf3 Ic6 3. c3 g6 4. d4

cxd4 5. cxai4 Sg7 6. Jc3 cltj
7. H3 Sr.l7 8. Se3 aB 9. Ed2

Sd3 e5 13. dxe5 dxes 14. ld5
b5 10. b3 h5 11. Vcl lh6 12.
I{fB 15. Sb6 Db8 16. VxcO Sx
c6 17. Db4 KgB 18. le7 Kh7

Is5

at.

ostatní vsetínštÍhIáči se zÍt.
časiňovali pouze pravide]lných
soutěží ].ednotlivcfi a družstev
v o]<rese a klajském přebolu

-sI_

Největšiho úspěchu dosáhla
zbrojovka Jasenice, která tvořila jakousi ,,zálohu.. pro spaI-

tak Z krátce po svém zalo'
žení,kdy zde působili lrláči či však tehdy nebojuií jense
T. a E. Dobeš, J. KaŤola. J. soupeři. ale také s nedostatČaniga, J. DŤábek, pí stržín- kem potřebných rekvízlt. Nejková a dalši, Byl jÍm }rostup výmluvněii o tom svědčízoudo kŤajského přebort, ale Ja- Ía16 výzva v Čs. šachu 4/
seničtíse jej vzdali právě ve 1952. kde se doslova pÍše:

Í\é]|'ež 70 aktivních šachistťl

a

zápisy partií se' bohužel, ne.
zachovaly. vzácným dokumen-

tem je pouze společná ťotografÍe mistťa světa se dvěma
činovnjky ŠsVsetít] pořÍzená u íy Kopp, jejÍžorl8inál
vlastl]í v osobDím alchivu účastníktéto sÍmultánky pan

kromě

účastiv

mistŤov-

skýcil soutěží dluŽstev poŤádal příÍno ve zbIojovce meziobiektovó tuInaje 6'č1enných
mužstev a bleskové tuŤdaje
3 členných mužstev o tzv.
Štodtův.později Valašský poháŤ' Z hráčů,kteří pr1sobtli
v této době, uvádíme mimo
již vzpomenutých ].ména: F.

Andrýsek a F. HŤaMEZI, O. Tkadlec, P.

A.

sr'ame]{.

l.

Hozak

O. Tkacilee.

ii,

Bogoljubov, Talrasch, Rubinstein' spielmann a další
ZnamenalÍ v té době totéŽ co

následuiÍ.

V Bťne DyLoolou

tíně tři šachovékluby, z
nichž neJagílnější byl Šsvseplospěch spaItaku, kam ostat'
tÍn. Dokladém toho ie i skuně přestoupila později větši'
tečnost. Že nehledě na váléč' na uvedených šachistů.
né události dokázal uspořáPová]ečné období vůbec bydat
lo obdobÍm rozmachu vsetÍnského šachu' vždyť jen spar'
tak z měl v té době ne mé-

YŠeobecně l-la Iozvoj spoItu
negativní dopad a tak lze cel'

kem spoleh1ívě

crm s]ezou

19.

stře]bu do teŤčea tulistiku..'

te!m'nem,.spoItovní hry.. by
]ilohla být ukŤyta i hra šacho\.á' A]e. bohrrže], nelrí| z dal
šíhopísemnéhoplamene' a to
ŠachovéročeEky 1945-46 u

z téžesoutěže na

mela znacny pŤopagacrll
rnl- Zúčastnili se jí také
donedávna nebo dnes ve]mis
šachistéÚstí. Hošťálkové' JatÍi Físche!, T,aŤsen, Tal' KaI. blťlnkY' val. MezÍříčía snad
pov' Kasparov, TiúmaD či ještě i z jiných míst a pod
short. významem turnaj zda. níiila velkÝ zá].em o šachoIeka přesát]l náIodní hlaůice' vou hlu neien v samotném
Byl to jeden z nej]epších svě
vsetíně. ale i v šiŤokémoko'
tových turnajťl v tom roce a lí Druhá plodukce se hlála
taková vIcholná udá]ost ltru
za'-T|j- jěfi 'ó7.Ť6TlTfr-n_ce
se]a mít nespo'ně vliv nej0D na zd-ša6E6ifi cícE-.-Í[iEŤř.EbF
na osbavsko' kde by]o zejmé. tvs zvlrezil vysleoxem +J9 =
na V polovině 20. let zaioženo 3:5:-eTe.-Tr-m-F'to_fi 6,ř6-.6íďf ďmnoho šachových k1ubů' a]e ;6fio faktu nejsou dalšíú.
i na Dáš Ťegion. Malé organi' daje lovněž k dlspozici'.Třďí
Začnízkušenosti a zřejmě na
víc i poma]Lr nastupujícíhos'
podářská klize s tížiVýlnjso
.iá lnimi problélny však ocldá.
ce.
iilv tuio snahu o více jak .sJ'
1é destiletí' Ipok.ačování]

mist! ?ikovský, a poněvadž to

v lAré^h 1ox2-qq ca r^. byl jeden z nejsihrějších trlltiž ob].evují v časopise Čs. najťl jaký se kdy na vsetÍně
šach výs1edky dŤužstev sk1áI- hrál. uvádínle ieho výsledek:
9. Walíca 7,5. Pavny Vsetín (hŤáči crha, HIuš- Tikovský
ka' Ko]Ínel' Míkéš?}' RH vse. jk. lolas 7, Bernátek 6'5.- Š.-í'
tín rF' zeť.?] a Jtskra vsetín sa, l1oDza :).t, uucKa 5, Kt]r
[?]' ale místnípŤameny o 4,5, Ančin 4, Eoltys 3, Fuxa
těchto oddílech m}čí.' I lídyžse tento lozmach týkal ].ak počtu členskézáklad'
n:ni

]

ny' tak i kvality hry, výraz'
něišíchvýs]edků dosahoval
vsetínský šach ]en těžce a. Z
mÍsto E. Kósslera z kvalifí-

V historii vsetínského ša.

chu však nesmÍme opomenout

kraie

á ná tře.í

zbrol.ovku

zbyla opět ien nižšíkŤaÍská

soutěž. A z ní se vseťínmaŤ.
ně pokoušel dostat výš dlou'
hých 15 let... Pouze v iedno.
tlivcích a v b]eskových sou'
těžíchměl vsetínský šach lep'

šíVýsledky.

,n{ť:s"*!:esl:tsl.]@

7. e4 c5 2. Jc3 d6 3. g3 Sd7
4. Sg2 Sc6 5. d3 e6 6. Ise2
JI6 7. 0-0 se7 B. h3 Tfdt 9.
Se3 b5 10. Dd2 b4 11. Id1 d5

12. c3 0 0 13. f4 f5 14. exfs
exfs 15 cxb4 cxb4 16. Jd4 lc5
17. Vc1 VfO 18. Jxc6 lxc6 19.
Sxcs ScxS 20. d4 Sb6 21. Ie3
vd6 22' ]xfs Vd7 23. Dxb4 Ďi6
24. VcB Sd8 25. IeT lK]nB 28.
]xds Ia6 27. Da4 a če'ný vzdal.

m

HRÁčÚ

TŘÍDY

již v Ioce 1952 k ustavení ja-

kési ,,zálohy. _ drtžstva MEZ
semetín, ktelé se však po ur.

čitédobě zcela vyčlenilo a
pokračovalo v čjnllosti dále
jairo sanrostatnÝ suhjekt T]

senletÍn' N4EZ
va1 nejl)l1'e

v

VsetÍl staItc]'
okr.esDích sou

těžícha nel'výfaznějším ú

Dých výsledků'

spěc]relll tohoro období byl po<rLln á Á mí.ťn \' nřph^rjr k|'á

je Gott\\'aldov 1s5B' Také v
jednot1i\'cích c1osahují šachis.

po-

té TI MEz pěkných výsledků,

v jiŽ vzpomenutém
loce 1955' ale samozřejmě i
později' Po vZestupném tŤen
du v plvnim desetiIetí oxis'
zejlnéna

tence dochází ]r určitó stabi]izaci výkonnosti' z I| MEz
se stává jedno z předních
dlužste! okresu a přebor.nic.
ké titulv pak získává v letech
1963. 1975. 1988

a 1990'

Ťo už

tín mistr spoItu Jiří Fichtl.
který se sťává samostatnou
kapitolou histolie. Íeho ta]ent a hoUževnatost mu vydo'
byly lenomé jíŽ v ieho lodíšvaroon a
ti Ípřebor'ník BIna 1941] a
ně. Prudký výkonností vzes- neustálý vzesruD výkonnosti
tup se samozřejmě odřáží i jej přivec]1 až Cio reprezenta
ve výsledcích dIužstev. zbro- ce Česlioslovenska. Výčet je.
ho nejvyššíchúsDěcl]ůie bohatý: zvítězil nebo dělil o 1'.
dukcí soutěže na 10 družstev
je tvrdá konkur'ence nad ieÍÍ

síly. Také !] MEZ zaznaíré-

naua vzeštup. Jak jsme již
vzpomenuli dříve, několikIát
cddí]y získávají značnou po- vy1rr.ává ok!esní přebor a.od
tenciouálBí síIu a následujÍcÍ r. 1990 boiuie v oblastním
1éta tuto skutečnost potvlzují' .Po dlouhých leiech uIčité

ce

VA

_ bŤno
a-T9.57. Bratis]ava 1956. 3. mÍ
sta - BrDo 1953 a 1961. Praha 1953.
Přerov 1970' atd'

Startovól na n1ezÍnárodních
turnajích EIIur.t 1g55' PIaha

l. sczawno zdtó\7957'
Dub]in 1957' MaŤ. Lázně 1959,
1956 (1'

po dohodě s TJ MEz a pře-

stupu hráčůČ. Hájka a M. sa-

Sedmdesátá 4 656d65á|á léta jsou obdobím pěkrrých spoI-

tovních výs]edků i dobŤéo!'
ganizační p!áce, jak se lze
přesvědčit z předchozích řád.

WalszaWa 1s61. BeŤlín 1962'
Polanica Zdrój 1963' Kislo.

vodsk 1966, Wroclaw 1971
Í1.]. aj. V tomto období byl

také pIavidelným účastníkem

poněkud ve stínu silnější zbIo'
jovky. ieho zásluhy na rozmachu vs€ťíns](ého šachu isou

i na nejlep'
šíchumístěních Vsetína nlají

nemalé. Dokonce

stev {Wien 1957. obeŤhauseen

o

D|Llhá po]ovina padesátých
a šeLlesátá 1éta znamenajÍ z

uIčitéhopoh1edrr jÍstou stag-

naci a vsetínská dlužstva bojují pievážně v okresních a

ie Ť- 1975

veimi

ska připadla k severomo!av'
skému kraji. vítězná Jiskra
Gottualdov postoupila do lnl
klaje' dluhý TJ Rožnov dosm

v Íadě mezistát'

z; stíii6i.Ťpt.ntlt.o
MEZ a Zbrojovky je

tlž, mimo l' Eichtla, končila

snaha jednotlivých hIáčr1 vždy
na hranici 1' výkonnostní třÍ.
dy.

niŽšíchkrajských

ve vyššíklajské
soutěži nedochází uplatnění.
smolná byla především sezó.
na 1959 60. zněny v územlrín
úspořádání Československana
10 krajů rně1y samozřejmě do'
pad i na spoltovní struktuly.
kdv Va1ašská část Gotiwaido

1961], dále
ních zápasů,

FiŤt, smetana
9,5' Makovička, MuŤatidis. Wa-

lowy 6'5, Michálek 6, Slavin

ský 5,5, Pav]án 4'5' Hastík 3'5'
Korol 2.

výsoká llmístěnína nejŤůzněj'

šich tuťnaiích.jak .lrjiěIgg

Z

pŤe]r1eclu

výsledků jeho

šachovéClIáhy ie zřejmé, Že
v n1ístním prostŤedi neměl potřebnou konkurenci, 6 ,talrlg

kLt 1982 zpět na VsetÍÍra ú'
spěšně hlaje na 1. šachovni.
ci ZbIoiovlry dodnes, což dokLunentují i turnajové

7 i.ř^

hnhArÁ

12. sÍc6 b\c6 13. srf6 Stf6 14'
le2 VabS 15. b3 De7 16. a4 c5

i'lrnáinuÁ

tvo'by prošla odbolným tiskeE řada paŤtií' My zde uvá-

díme jednu staršía méně zDá.
mou. a]e o to výstižněJší'kte.
rá fe]mi dobře chalaktelizuje
jeho útočnýstyl lrŤy s výraz'
n\.mi pozičnímipfvky:

.El9L!.1_qrE4!e!. Praha
i95{. slcilská:
7. e4 .5 2. ll3 dO 3 d4 cxd4
-r. Ix{:ll lf6 5. lc3 e6 6. Sc4
Se7 7. 0D a6 L Sb3 lc6 g.Khl
la5 10. fl Dc7 11. Df 3 b5

12. a3 ]xb3 13. cxb3 Sb7 14.
15 e5 15. lc2 Vd8 16. Sg5 0 0
17. Sxf6 S\i6 18. 1e3 Vd7 19.
JedS Dd8 20. a4 Sg5 21. axbs
axb5 22. Dd3 Sc6 23. Jb4 Dc8
24. IcdS Db7 25. f6 SxI6 26.

VxfO gxi6 27. lxc6 Dxc6

28.

Jxf6 Kg7 29. \'f1 Vh8 30. Dg3
KI8 31. Dh3 Vc7 32. Dh6 Ke7
33. Id5 Ke8 34. D87 Vf8 35.
li6 Ke7 36. lxhT VccB 37. Df6

Ke8 38. Jxi8 a čelný vzdal.
Fichtl'Honfi. Oberhausen ls61,
sicilská
7. e1 ci 2. 1t3 d6 3. d4 cxd4
4. Jxd.l lf6 5. Ic3 96 6. Se3
00 lc5 10. g1 0011. h4 h5
Sg77' í3 a6 8- DLiZ Jbd7 9.012.8xh5 Jxhs 13. Sc4 Sc17 14.
Ds2 e6 15. f4 b5 16. Se2 b4
17. lbl Df6 18. Sxhs gxhs 19.
Vhgl Vfcg 20. e5 Dh6 21. De2

Dl17 22. vE2 KhB 23. Vdgl ShB
24. Id2 Sxf4 25. Vgs Sxe3 26.
Dxe3 ld3 27. Kb1 Jxes 28. VxeS
f6 29 \'Íe6 sxe6 30. Dxe6 Vf8
31. 12f3 VaeS 32. Dxd6 a5 33.
b3 De.] 3.1. Dc5 f5 35. Dd6 De7
36. Dh6 Dh7 37. Db6 VaB 38.
vgs \/f7 3s' lÍf5 a čelný vzdal'

17. Dd3 Da7 18. \'d2 VfcS 19.
c4 rlxc4 20. bxc4 cxd4 2 . Jg3
gO 22 le.1 Sg7 23. c5 aS 24.

vc2 Í6 25. Jgs De7 26'

Dg3

SfO 27. If3 e5 28. Vfcl Vxc5
29. Jxcl.l Vxc2 30. Jxc2 Dc7 31.
Dd3 el 32 Dds Kg7 33. Daz

_

Dt]b

zódropo' Mimoň

P-.lrc0rcov-Ň6.1.e4

1989'

d6 2'd4 Jf6 3 Jc3 96 4 í4
sg7 5'JÍ3 c5 6:e5 Jíd7 7.exd6
0.0 B.dxe7 DxeT LSe2 cxd4
'10.JbS JcG ll Jbxd4 Jxd4 '12.
.]3.Jf3

Jcs']4c3sí5

Jxd4 VeB
'Í5.Kf I

Vod8'Í6'De1 Dd6 17,Dd2

Db6 18.Jd4 Je6 19.94 Jxd4
20.cxd4 vxd{ 21.Dc3 Vdl 22.

Sxc3 23. bxc3 Sd3 24.Kg2 Se4
25'sf3 sxÍ3 26'Kxf3 Dc6 o bí'

Malek . szvmczak. I(aťviná
1. e4 c5 2. JcS lc6 3. g3 g6

Sg2 Sg7 :i. lge2 d6 6. d3 Jfo
h3 VbB 9. a4 ao
10. f4 le8 11. ld5 e6 12. le3
f5 13. c3 Sd7 14. Kh2 bS 15.

axb5 axb5 16. exfs gxf5 17.
c14 19. lc2 dxc3
20. bxc3 e5 21. gxfs lei 22.

De1 d5 18. g4

fxes Sxes 23. Sf4 Sxf4 24. lxf4
Sxf5 25. le3 Ig7 26 Dg3 KhB
27. va7 VEt 28. Dh4 VeB 29.
Df6 llb6 30. lhs DxfG 31. lxf6
Sxd3 32- IxeS VxeB 33. VxeT

ny Vsetín' Jiskla \'setílr a R}l
Vsetín. o jejichŽ existenci a
činnosti není jinak žádných
zpláv. Scučasně se autol o.
m]ou!'á těm hráólim kteří zde
ma

jícínejvýIaznější sportov.

ní výs1edkv či by]i

4.

7.00 00 L

oLjevujL ve výs1edcích

soutěži družstev kluby SkláŤ-

nenaš1i srá jména' z dostupných pramenů u\'edl jen ty'

od 1983 v Baníku KaIvÍuá (2' liga].
1930' sicilská

jovká 6 osobíí:]-alchiv'' p.
o. Tkadlece a autora těchto

Ch|ódek

Gschwendtner, vro'

Í6i 10,6=lcimE-1-e4

c5 2'c3 Jí6 3.e5 Jd5

4.d4

cxd4 5.Dxd4 e6 6.JÍ3 Jc6 7.De4
Dc7 8.Jbd2 f5 9'De2 JÍ4 10.De3
JqO l1.Jc4 Vh8 12 h4 h5 13 D95
.ló^c5 ]4 JfYe5 ]5'sÍ4 d6 l6.
Jxe5 dxe5 17.D96 Ke7 18.S95
Kd6 19-sd8 o černý vzdo|'

Sxfl 34 Vxeg

JxeB 35. sxfl
ld6 36. Sd3 b4 37. c4 It7 3a.
Kg3 Ies 3S. Sb1 Kg8 40. Kf4
Jd7 41. Ke1 a čelný vzdal.

d!ouho1e.

tými pr.acorníky šachového
hnutÍ' .{utoÍ také !'ýnechal u
jrneD' čistě z áIchi\'n!ho hlediska. iitul_v dr. nebo in8.,po
de1ší Cl(lbě Ďy daišÍaŤchivář
Úohl váhat' zda např' zámečník nebo:ng' Zámečnílrje ta

táž oso.Da. Snaži] se

však

Zpřesnlt identiíikaci počáteč
nínt písmenen křestního jmé-

na. v p.ůběhu tisku tohoto
článku doš]o ke smutné udá
losti. ]id!ž počátkem 1etošní'
ilo Ioiiu nenadá]e 7emře1 pa
mětník vsetínskéhošachu p'

o.

Tl(adlec' DíiiY pochopení

.odiny byta nejdilležitějšíčást
jeho .]sobnjho archivu \'ěnoviina oddí]u šachu T] zblojov

l.:

: i!'

nri

Ďrnčíf:

"hi'nóm

da dalších. dosud n€publiko

E.]9s!ý--!-:--s!s'!.Ěi

B'no

siciIskó
1.e4 c5 2,Jí3 d6 3'Jc3 e5 4'sc4
Se6 5.d3 Se7 6.J.i5 JfG 7.Jxt6
1992,

ř*'

ĚřRii;Tt.
il i i Bi] "j'";' ft
ě].zEro iovk o, od
TJ Vot l\n e
'.'''
1989 vc sIovii Hr. Królové (1.
í

ligo).

vaných faktů. záměIem auto.
Ia této,,Historie.. je plozkou'

mat veške!édostupné materiá-

ly neien z

tohoto archivu a
zkompletovat je do uceleněj-

šípodob\'.

nej]épe bloŽury.

kde by bvly zachyceny udá1osti po jednotlivých letech

- chmielovó, Fren'
fxe6 9.c3 0 0 sodílkovó
ítET-]0aE'=Iarsm-tabulelr' fot0grafiÍ. Par'
10.Db3 De7 11.Se3 b6 12.d4 1. e4 c5 2.JÍ3 e6 3'd4 cxd4 včetně
tií atd' Bude to však nesnadexd4 13.cxd4 Jc6 14.d5 Jo5 4'JXd4
06
JÍ6 5'Jc3 d6 6.94
Dý úlrol vyžadujícímnoho ú
.l05 15.Dc2 exd5 l6.exd5 VoeB 7.g5 JidT B.Vgl Jc6 LSe3SeT silí
a volného času. _sj 17.0.00 b5 18.b3 b4 19.Vhel '10 Vq3 0.0 ll Dh5 Ve8 12.0.0.0
l)b7 20.J95 Sxg5 21.Sx95 c4 J({r4 ]3.sxd4 Jí8 .14'f4 b5
t(()\tt'()/,1( \Is \( ll
22.bxc4 b3 23.axh3 Jxb3 15.Sd3 b4 16.Sxg7 KxgT 17.Dh6
i
rLc a r:, Jr, , , rrr ili i,f:,4.r!lL
SXÍ6 8.Exe6

24.Kbl Vb8 25.Ve7

D06 26.Dc3

JdA 27.Kcl Do2 28.Vxg7 KxgT

i_arr VsŽ K'

a Zhrojovkf.

ii.e

]g!jiĚ9L.:-ugš39g!!, Šumperk
]g81. sio!lská

7. e1 .5 2' Tt3 í16 3' d4 cxd4

4 lxd4 If6 5. Tc3 g6 6. Se3
Sg7 7. Sc4 lc6 B. f3 0-0 L
Ddz Sd7 10. 0 0 0 VcB 11. Sb3
leí 12. h h5 13. Sh6 SxhB

14- DxhO vxc3 15. bxc3 Das

16. g4 Dxc3 17. Kb1 b5 18.
gxhs lc4 19. Dc1 lxhs 20.Vd3
Da5 21. Dh6 VbB 22. Ka1 eB

vE7 lg7 24. h5 les 2s.
hca6 fx86 26. lfs lxfs 27.exfs
DdB 28. VxgO lxg6 29. DxgG
23.

KhB 30. []h6 a

BŤno (2. liga].

Mohvla . sousedík. vselín 1s78'

carí.Kaní

7. e4 c6 2' d4 d5 3. cxí]s cxd5
4. Jf3 Íf6 5. Jc3 Sg4 6. sbs Ic6
7. Dd3 Sxf3 8. Dxťs e6 9. sgs
0

0 11. Vadl

a6

)o

Zb Ío IoVk o.

zvordoň - MoIinovskÝ. Vse.
tín 1986. šponělskó
1.e4 e5 2'JÍ3 Jc6 3'sb5 06
4.S04 JfO 5.d3 b5 6.Sb3 Se7

7.c3 d5 LJbd2 00 9.tle2 Sb7
10.Jfl dxe4 I Ldxe4 Jo5 l2.Sc2
c5 '13 Jg3 Dc7 14.Jf5 SCB'15.0 0
Jc4 l6.J3h4 gG 17.b3 Jd6 18.
JxdS Dxd6 1g.Sh6 Ve8 20.Vodl

Dc6 21'VÍel sos 22Dí3 Vod8

23.Vxd8 Sxcls 24.h3 Sc8 25.Vdl
Kh8 26sg5 Kg7 27.Úe3 cA 28'

Jí5 gxf5 29- sh6 Kh8 30'D95
Vgs 3l.Vxcl8 Je8 32.VxeB o
čeIný VzClo

:Talran,
od r. 1980 v KPS

Se7 10. 0-0

,p

(2' liga]. MEZ

|'

KoB 18.e5 bxc3 19.Vh3 Sxgs
20 í!q5 (l5 21.vÍ| Dc1 22'sxh7
J\h7 23.|)/h7 KÍ8 24,g6 cxb2
25'KbI o č.]ný Vzdol'

jak bylo řečeno hned v

ro,

:.,, i rrLi
ÚL-ll] !'
'!.j

..'.]

'rl!
li'. ]l ]'\.' l.. l] j.l|Íl
r.1.,,.j,., ,,!:r ri.j,al![
l:. .( í l.X

co']l.l| ÍlJL

ú

'tl't
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snll

vodu ser.iálu, počátky vsetÍn.
ského šachu jsou poněkud za
m1ženy a Éutolč]ánku se úohl
opřít pouze o Ílstnípodání
pamětníkůa nepřímé ar.chiv.
ní zmínky' Nás]ec1ující deduk
ce o v]ivu dvou významných
turnajii IMor. Ostrava 132:],
Poděblady 1936] na založení
vsetínskýDh šachovýc]] klubů
je však zcela 1ogická, takové

události jsou vždy silným' ne.

li r.oZhodujícímirnpulsem.
jen vzpomeňme, jak
ziskaly šachy na popularitě
díky památnému ziipasu o ti_
iul mistť. světa spasskij jsKoneč1'!ě

Fischel. Reykjavík 1s72. H
toŤie od I. 1936 je však p]ně

podložena pise nýňi podk.la
dy' předo\'šíLD pU])]ikacemi Sachová Iočen]ta 1945 46 (Val.

MezÍřiči1945].6c ]et vsetÍn'
ské tě1oVýchovy ÍVsetín 1965]
a osmdesátileté výročízalo
ženi pfvního spoItovního klu
bu na VseťÍně (Vsetín 1985]'

zázÍ|a7ny z časopisů Čs. šach
ročníky194]' až 7962, dáIe
kTonikou šach. odclítu TJ Zbro-

i]J3 :'.lly pli.il]v'lllj| l'4 cc!lJ .{r n'j L]Ýon
oj!(|3|lv!|() dl.]i.lix1l! Ší]él.ny'r LJJodnI

Přebor

výborlré obsaze!í i útoveň
dčl 17. ročDíkPřeboťu vse.
tíDa Ý šachÚ hÍa\ý 4'-12.

,.
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ŤrombÍk [os.rava] se 7 boav.
Na dalšÍch místech skončili
Zvo]ánek I olomouc l. Te íRus.

Il

c

!','L

): r)

Í

'
q Lol
'
trrn.ut

Ias 15. Sdl Dd7 16. s4 Sp6
17' Jes De6 ra. Je3 iea ň.

u"""..".J;1#o".,,'l'iÍ'xP"","o,Íi."T

lxe4 dxe4 20. Da4 Sc7 Z\. Dd7

il;Ť]; Holeksa'JuříčeE sicÍlská DxdT 22. !xd7 VfeB 23. Jcs b6
24. Iao Sf4 25. Sbs Ve6 26.
VadL vd' 27. lb4 vadS 28. Sc2
f5 29. b3 lxgl 30. Hxg.l St7

Ses
Vxd6 Vxd6
zhrni i i.lxl1t:Ttil.li'ťt šíí
iiiďffil*:i]
c4
Sc3
Sf4
Jc2
lc6
Ě
'í."+]i
36. Je3 Vd2 37. ld1 Vxe2

nec

vÍtan"ou přJležitoslÍ pro řaáu
nracu ceLcllo oktesu zJxěřit

fr

sí]y s kvalit!ími

"

3'

31. Se3

Í

tlo.-.] zqT"TíČ-7žBffi

li,

l"

naDř

Í:

fv

#;"$:".Y'":.á:
zaznamenal 30. KŤč- s'. VaK Vsetín. neza
^"; Ú'i.;-*
Ízubří]. ktelý na 5,5bo- ziřÍčía' s'. Mletarny
vai..iJě
du splnil definitivně kandidáIdea VsetÍn s r.
ta Bistra. ostarní skoDčiIi v ztiiČÍ.
te\
^".
Hošťá]ková
.' o ' plu.tl.
pořddí:33.
3''"

zajÍc ÍVal. Mez.]

mffiffi#
ij"a*11ffimH

a

3í; J

Eiťffi

P,ffifztoil"Lrel "

Mez.l,73. V. Hradil IBrankyl.

33.

Jes

38.

.17. lct4

48. sxd4 g6 1s' K€3 85
50.
'xd4a'1 Kd6 51' \rh1 a černý
vzdal.

-sj-

K|čmář.Du8baba francouzská

:."j"a.Ť.T:, ;ť"1." "'1!š."t
ii"qt[ů"\uiť.]H
3

35.

J".?

vzdal.

ro.. p0řadaťelé děkuií Všém

32.

lbs Sf7 46. Kf4 h6
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.;",.""'"'!-l,'':Í

K0 UomaŽe]ice' vsacan_touŤ
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É

34.

Jxc3 lf3 39. Xg2 Vcz 40. txe4
Id4 41. Se3 IcB 42. Va1 5g6
43. JdB Kf8 .i4. Ks3 Xe7 45.

i'".'.'j,ť#T'',":ffi..,ií
Íi ť,t Á] iLi,čÍ!X-x,^!?;
,;.;"
"li
"l:

;Í:1,, i' "3o""

""::[Ťř,i"'.
Eleťé
sponzorova lv

40 L. Buldík IBystř.l oba
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ř

jÉt
1

]
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c.:. Ol

l;:l:o
lrl s l;:

,

lodDí Eistr Dudyško (Bělotus}
7,5
p!€d tloiicí
ooou pl€
úoiicíclyauets
'/tJ bodu

KusKoJ' Gulieý
I{Rusko)'
Uulleý
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ia'- 21al
::r: :llJ
|:,.,!21?

Pí:l .

puDc

rl.: 0s

:a)" 22e2

6.
bgc nBjIepšího tErla]ie. iaký
36
s€ kdy !a valašsku
vata:stru hiet. pó

lrl l oi uslio

i'iu s lao
..' Z eř oa.]-.l

t,-r,'

-r'orrol.a
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i'ti':{ á
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originá|y
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Tu|naiové ukaŽky:
z .reŽ národniho open lurnaje:

!!!JcE!JEE!d!lšB

52. sjc]lská obrana

Í'64 c5 2.Jt3 d0 3-sb5 sd7 4.std7 Drd7

5.04 Jí6 6.veÍ Jc6 7'b3 é6 8'sb2 s97 9.c4

0{ ío.d4 víd6 11.Jc3 a6 í2.d5 ďd5

13.exds JaS t4.Ja1 0c7 t5.Jb6 Dxb6
16.Yxé7 Vé8 17.sxf6 gtfti 18'D.2 Dd8
'!g.vxotl 0xe8 m.Dd2 b6 21.Dt4
Od8

.ť.nr..]rs -ir'o-"' r 1oll-il]

22.Jh4 O..7 23.Jt5 Des 24.fu4 Kt8 2s.Vd1
Vd8 26'H Dé4 27.Kft a čený Vrdal.

l

-.

3o96

: íie3enjJ P:i (3'6)
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A
_
-:sko
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I 1.r'7G, 1) r-r'!rrt:t-..--llcr z L_ri(.11. H
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lpi,.. ost: . csň :'
stón€n 9 }.of

)oiic
'. "yr'_.ek
10. 'ilro:{,n
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iC.: - 0

_*lr_1..- 1_:,_ r

-

Polička: Šachový|eslival s
tEr. t(rál'] 5,5 bodu' sEuDina
účastÍtóměř stov\y šachistů B měla konečné pořadÍ: i'zi.
z Ho]andska, Dá!ska. velké tLrrd lUkí') 8.5' 2'.4. vacek
T|einý obů H|' x|áIovél' (ár]
B!ltáDie, NěDecka, Ité]je, Ra.
kouskal UkíaJlny. Ljt!v' Rus. nÍk ÍPárdub') všj.bnl 6.5' 5
aŽ 10. Vasi|(enko lRus!n-i
ka' Gruzle a ČsFR uspořádal
v terÚinu 1 9 8' DIstnÍ kIub schUia lPrahd], TroEblk Ío
steianydes Pivo!ar PoIlčká' straval' lUř|leli ÍvsetIn ]! Lovš.chny 3 soutěže _ misťlov. oac tfi!s|{o |. TŤoian ÍPlahn
siiá skulina A s 10 účastD!

!y' mezinéťodnÍoPEN IB' 62]
l n6rodní oPEN c, 24l _né.

ly výbo.nou úroveň a stalyse
významno]l kultťDÍ akcÍ s
v€]kýn zájňen veleJnostl. z
našeho okiesu startova]i na
lestiva]u hláčl TJ zb.olovka a
TJ Kalo]jnka' vé skupině A

t

zvftězll nezinárodní mistl Hau-

v šathavé]nspoÍtu
vsetífi ' st' Juiíček'

|et udrŽUjc

sil'le posLl\,eDÍ hÍaČTJ Z
Foto. J- F cek

seř tPrana] 7'5 bodu

Dřed

velmlstlem Pančekem ÍBu.ko]
b.5 a m€z. mlstlem votavou

řHiiiŤffi";laj€

s€ hrálo o nornu I' vT.a Óbá
zástulci TI Ka.ollnka sl ved]l

zpočáiku dobře. Nakonec zis.

kal Trampota 5 a Kopecký4,5

oodu a oba se umÍstili uD.ostřed tabu]ky.
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l.
4.
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7.
3.
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iai.l
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Sobek
Yr,l

teru

OrCru:rel:
!]eni čka
Z ír]]i ok

Šlnek

Kl,,
T

tii..
T
T

'l

KlÍ

Jereník 92

Druhý .očníkpřeboŤu lá

zeňského měs|a uspořádala 25.

:42)1 r': ..se nr:k
?2i1 ]-.- . cs.r-ik
2]l.i i:.:] . ]:' r\,'-* n í

1 ? il,r ( ,.1--,-Lrlit,
'21i., lrr...]a :.lcneio.,'
117í, l1]. eseník
"
2al) -{.učuk
lil.11upy
: )'.

?clc

}.]]

července až 2. B- místnÍTJ
Rudné dolv. Téměl 6 désÍtek

,š-!gEjs.!!j-q!!š bu l 6Třz-a.E]Ě
no do dvoLI Vikonnostně ro7-

a

dÍlných skupin.

,1,l,cc

.17 ,

|::rvíní

oC

.1 7,1Ki ?o.uba

) 14

v nichž

se

hlálo švýca!ským systémem na
9 kol' z laši TJ startoÝati 2

hťáčive skupinř A Í26 účast

níků].1ve skupiEě B a Do
průměrném \'ýkonu skončl]í
uprosťřed staIto\'nÍho pole.
výsledek sk' A: 1- \'ávli
ÍRDT7-2:]]EEjÉt n o ) souer<
IKalvíná]' valteťa {Kra]upY]
_
všichni 6.... 11- inP' si;a'

SKLADEBNI sÁCH
$qislaý Juříčel-ma( 3.!anem
ol;s;ná] Pro

GARDE tJ91

vyhlášení soutěže

|lez, íc.cist"iíLg. i,r,'"rcr;.:. " .le'..'ír., -1-.'.
.Ť ,..''U.:. '
.. : i J i -J- ' l
'i') 'ťnt'q

'

ves{.lr }.í(,r ler

ú .l.|e),

' '

Redakce carde \-apisuje ski3''daťels!ý tumaj

na Půlod Příméšacho!éúlohy a studje'
Rozhodčín sÓu!ěže byl jmenorrin ing' Ja.
rodáv Brada' pŘdseda komj* plobléÍno!é.
ho šachu Css' Pořadatel.n]je Zdeně]< Ltbiš'

.Q.]s!'..?9.!91!ds!9'9d'P.a'!!š!9g

chu ke stladebnioru. Dies!édčuie autor úlo.

hy š' l0' lseiínsltý kandidát ňistra.
Rešení zasilejte do 30' srpna na adresu:
zdenčk Libiš. s]'chotnt 14. 679 72 p' Kun.
štát. slejlrý tefulín PIatí j pro řešcní skladeb

č'taž5zG.{RDEč.4.

Pubčev
v9si] ř enlro

l- e

i;.

á

ií'l 2.1c)

lll.raJinrl
Rusko
3:l .I iav ířov

iÍT 2 3,5

SD.Ll!.lro

?l!t

1{r,{

laŽ i'nt

Kli

sna
sé'zonov

K.\t ?.30?

Z

igura

:lo

212 2

til ?295

Klii 2I

. z
s

;t?1c

i'.t

C0

LrKn

I.]]ápdje d-l a
llkra j i na
Á1.| Sl u jovice
liu s ko

1

7

5
5
a
5

t

Ze Iř4 polí
Početnoll Účost 68 hróčůz

Polsko o ČsFR nrě| no stortu
b!eskovÝ tuřnoi 21. IistopodU
rJ s rgmo Dornr tJenesov,gllL
corskÝrn sVstén.em no ]5' ko|'
Ve Vc]mi siIné kolkUrer]ci si

Vedl dobře iediný zóstupce

Zbroiovky Ficht , který ziskem

s's bodu šó-?fiT-6-7-=-T

r

mís!o--ŽníTě-'TÍT-n'cFýVe-.3
ko s 13 body' před Nedě Ul-l

".ó

Hovířov) 12,5 o Michenkou
(Korvinó) 10 bodů'

(

SK

r93o ztin

V

srpno mÍstnÍ

soutěži hro.

né šv.7corským
9 kol stortovol zo nóš
Órnoucí M

oddíI

Konečnépořodí: 1. RubčeV

(Ukr.)

ko)

7'

7,5' 2- Vosilčenko (Rus-

3JL

Nedě|o (Hovířov)

o Ficht| 6'5. 5..7. zDéýók luh
e,o-a':-Božont ( ruápo;ed |o 1 o
sosno (slušovice) 6 bodú' otd'

TuŤlrai
ruŤlrai PREB{)R
PŘEB0R zBRoTov.
KY 1ss2/1sg3, v pořadí jii 52.

y$L-ÉE!!-.?-.:9g!ry-l. Un|venita Brno
(RamÍk'
Kiša, K.Šová,
{nami(' KiŠa,
Kjšová- chytilek,
chvlilék Kalod,
k.Io.l Čip,
Čln
saljová, Pakosta), 2. o3tÍava (K.ajina, Fiř(
Bachotí|, Ma.ek, Tlomb|k' Vlátnv, K.ňok,

smetana), 3. Š|(€'4 Brno lAlJoustjn'
véchel' PospiŠ|l. spodny, LáŠloviČů,Ma.
cháÓek, Mareš. K.eiči), 4. aanit Haviřov
{Tom€ček, Pod|€sný, Šp|íchal,sekáč' Ho.
lexa, Beran, Bulawa), 5. Poruba iKteberc.
Kíčmář, Ku"fa, Novotný. Híivňák, Potomák,

Dobeš, Kubalg).

6'

Kopřivnice

{Wa|€k,

sa|aba, Bůžička.Fl6ndl, Xáňa zd', Káňa P.,

Rosický P.. Bosinský T.)'

7' Nová

da' sed|áček. Goth. 8zowskt, Novotnýl, 1l'
ŽďáÍ (PavI|š' Tomáš€l.. Černá, c€|v' si€.

benbúrgeř V'. v€čola, si€b€nbůrg€r
J'.
chalupa). l2. Hrvřico {8abula v'. Kňazov.
čik, s|uka. BUiáň, Rachůnek. Julásek.
Mahdal, F|ekač). soL]lěž odstartuie 18.
?íjna'

Tumai vé z|ině oli|áka| 50 híáčů'PrvnÍ

huť (Ukíajina) ?iskem 7,5 b, 2. Vasi|čenko
ostrav. (Je|inek' chura J', N€usch|, Mrva- (Rusko) 7.]3:=L N6děl9 (Haviřov),&!!1
Ko|ář, Hládik, chura R', sko|a),8. KPs Bínó
{Vsetínl 6'5. 5'_8' zoěvók (Uh' Brod).
{Mlýnek, oonnert, vyskďil, Pospíšil v., Éá!ái-išI-tt,tasto1, ziguía
{Ukí'), sosna
{slušovice) 6 b. H|avnimi sponzory byly
íiÍmyvP Eloktrotechni*8 a AR Technik.

má za sebou 8 neúp]nÝch kol.
V-"doucí hráč ma v pitrtczno
tabu]ce znate]ný náskok' a]e
nehrá] ]eště s dalšími favolity výlrolně se držÍta]ré Pe.

činka' 1.telý se po de]ši o.l.
m]ce Zača1 opěÍ vě!1ovat ak
tivDÍ hře' Pořadí: Juiíčel(7.

il1g' st.aděi 5.5, in8' ZvardoiÍ

6 Pečinka 5' \7ese]skV 4.5. ine
Žižka. Šerý.MacLa]e. J. Ma.
Ťek 3,5, ing' Paťák 2,5, zátopek' HŤadil 2 body.

