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ijiičňenvarjante bis Paulsen.system (Berl|n
l971)' slÍ /4 le poz.ánM "po 't8.g4 JÍ6
19.95 Jh5 2o.vxňí-6;trs z'išitzšpatné'lntence je 24'Jxc2 Das e5.g7 nebo
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B'1 2o...exd4 21.Ve1 Kd8 22.sg5
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26 Dc4|) 25.Ve6 Ve8 26.vcc6 s mohutným
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d2? 28'v,e8 KxeB 29 Dg8 a

ffiT$řísurffi

a na anajogické 27'..Vxc2
|ze B.Kxc2 a cemý má ien É!q!!-!gzvÍ
znamnÝch šachú' Toto vyvrácení však pÍavděpodobně neby|o ntkcb pub||kovano'

ÝTElEEdTs?ji?iiEfE-37-gz0

ie

s|ce iiŽ sprámě 20''.Vxb3| 21 axb3 gxhs "a
.cemřsdí |épg, áe ié ioe Úveoénď óanié
U jfumen.Ve|imtíovič' Dubna 1973' Je lo pře
kvapující'neboť pÍemiératohoto tahu se
hÍá|a jú v paÍtii Duebal|Mišla' Ybbs 1968'
jalí dok|áda J. Placheť€, který ií by| osobně
přítomen !
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bova|i téměř veškeý svŮj čás' abydlom pak

8.2 20...Sxd4 21.Sd2l a

222

tepÍve

v tísni ďlybova|i, ovšem závěÍ stojí za to:
18Sxe7 JieT 19.Vd4 Sa6 2O.Vhd1 Va7

ěerný opět 2 moŽnosti'
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24.Vrc7 OxcT 25,
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poznámkové variantě hrát ien 20..'vxb3!,

vyhr.

19'Da4 Dc6 20'Dxc6
vxc6 21.Ve1 atd.).19.Da4 Dc6 (19...Vc6?
2o.Se3 0{ 21.Vre1 atd.) ?Lpgq! (2o.Dxc6
Vxc6 21 dxes Vc2 neni zce'a jasné') zde má

Í.Ý.!.

IYJ --

1|

vyhrát' Ve zmínénémdi|u EŠz,
str. 470474 tah 19.'.Dxb7 už vÚbec není a
c€lá varianta pokračUje l9-''Kc7 20.Vxd7
Dxd7 21'sl4 Kc8 (Bronš1ejn ciocia|lea'
Kis|ovodsk 1969) s dalšimi tahy 22'Db3 Da4
23.DÍ3va6 24'vd1.a bí|ý stojío néco |épe.K této variantě m. cÚvo|te osobní vzpominku
na.partii Jujíčék. Faiíí, {9|'j!-!sg1trpa' kde se
čemý bfiinil 17.''Jds- Ukázkaje to přímo kla.
sicki, jak ie tato variant,a nébezpečná' a|e i
náročná a ošidná... Nejprve jsme oba spotre.
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má rozhodJiícÍvy\od! v €}LslplanéJn
černém králi a s|abosti Pd4
Varjanty B jsou poněkud kompIikovanějši;

r.l.r
c.:..:"'r se Iýká
skot.'hó c .í5 -tl-É-?-JJ-&.9-9-4
.... názolL]
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21.JÍ7 Rea 22'Jd6 KdB 23'JÍ7 Kea 24'Jd6
Kd8 25.Df7! vc7 6.ca Dxg2 27.e6 D95
28.Kb1 Se2 29.V1d2? Shs 30.exd7 596?
3í.Ka.l Va7 32.De8!! a bilý vyhÉl. Mě| však

hrar ihned 29-exd7! s inlencí DeB neboť
čemý moh| v parti. pokačovat |ép€ 30-'-Dg6!
s výměnou dain' MémU soupeň Však přesto
skládam obdiv. po 4' ko|e s pouhýrn púlbodem vyhřá 7 pařlií po sobě a v lumaji nakc'
nec děli| |. místo:,l.-4. Fia|a (BÍno), Juříček
(Vsetín), Víšek (K-Hora)' FajíÍ (Náchod)' atd.
Tomu říkám bojovnost!
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Mo!áÝkai za účasti.]5&š&
.histť] z Polska. slovenska a
'Ě&. uspoiádaly McHz ostrajiž
va ve dnech 27. a 22. 5.
15. ročnÍkvíkendovéhotul'
na je, hraného š!Ý!a!gElB-sys:
témem na 9 kol limitem T}Írl
hodinv na Dartii' zbrojováci
startovali v této soutěži popťvé'ale očékávánííesplni}i.

zklaúali především špatnou
lealizací dosažených výhod,
což se plojevilo v konečném
umístění- Pořadí: 1..2. T!om'
bík IHM ostlava] a Kárník
IPardubice) 7,5, 3' Škola (NH

ostrava] 6.5..'' 21. l!!!ěqE---a
25. veselskÝ _ oba 5 bodú'
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hodlo až poslední kolo.. Elglgl
kem okresu se stal iiž podesáté Il4

Pal4ěť sabá s určityni přesiávka-Úri

až do válečných let' Nejstaršíni

zjištěíýnipřeborník.g jsou

Zínďnfu lVsetínl z loku 1944 a o
10 iet později Podzenný (Val'

Mezříčí].0d r. 1957 všaL znáale
všecblv' kteďm se ve fiÍálovém

c

KM DaÝid HoleBář {llBtisko) a
ťeti příčku obsadi1 Xarel Doležal
(MEz vsetí!) s ó'5 body' Dalšípo.
I.v a 5' n'{ zajíc (oba v'
Meziřič0 ó,5l ó. RůčkaÍHutisko]

řadí: 4.

zé

J'); /. ťalaE l/ vsell!l] );

Cilutisko) 3,5; 10. Rataj (Z Vsettu)
2; 11. tr'laclopulos {KaÍolilka) a
12. V!,Ael [Karolinka) s 1,5 bodem
.^',|;)

ň.á^hř;l

Á

se

cabák (zubŤí] a J. Kopecký,
oba 6 bodů. zblojováci obsa'
dili pořadí 5.6. Kolesnikov a
lÝrl Do 3.5. 7. MladÝ 2.5 bo'
dlJ.

je!

14 ]uáčů'na střÍornou příčku
dosiihlo 17 a na bťonzo.!'ou 24 ša.
qbb]É. Zde je však nutno je'ště do.
.byl
plnít, že do I. 19ó0
závěrečný
tul[aj fioálem tzv- šac]rovélro va.
lašskrlho oksku, tj. bývalých o]ce.
sů val' Meziříčía vsetí11, od ť.
1950 pak užje' společúéhookesu

-Alc-Be!!qdJ&a-Ua!.ued--e

Holea:ď ílÍutiskol, }ter1f byl záro.
veň i nejnladšíE v histoťii (jeÍl 18
let!]. Největšílr
'snolďen. fi!átů
je K. Doležd (l'{EZ],
kteď skončil
5x druhý, stejného počtu dosá}l i
juříček, 4x drutý byl Slížek(Rož.
nov), třikrát vojkůvka (Rožnov},
dvakrát Čeweňrák a J. MaÍek (oba
Vsetín), KaiBer (Val. Mez') a
Pečiva (RožnovJ .

Hodaotit by se dalo samozřejmě i
podle dalšíchLdterí' skoda jeí, že
údaje uejsou kornplehrí a chybí ze.
jlnéíaz koÉce čQřicáíic]r a pade.

ě.

zaiíček(MEz) 4,5; 9. BěluueL

sto obsadil sypták (Bystřič.
kal 6.

tíosb okres

Také soutěž iednotlivců ná Ý,
úasen okres!-dl9Éarlto!-tradiq.
Necbme pronluvit kroniliy, jejicM

,L

tálková]' před Bělunkem ÍHutisko)' oba 6'5 bodu' třerí nrí.

nizovanosti šachistů.co se tÝká
počtu oddrlů i hláčů,zauiímá vse.

boru.

4'/t

I(arolinka: MístníŠI<uslro
řádal koncem dubna finále
ořebolu okresu mládéžníc'
TřE.Tateeorh-:--E-.Eia;sffi
žE!9L zýÍtězí|vaculík IHoŠ-

si na Valašsku získďy už dámo své
ladšence i šachy. 0 ob1íbenosti této
hry sGdčíi skutečnost' že v olga-

ravskoslezshé iize, divizi, oblast'
oín a dvou aídách okŤes!Ílo oře'

5',/:

bodv. kterv ia.ko iedi!Ý Drošel sou.
těžíbez pťoh'v' Na druhém ltístě
sloněil se steja]iB počteE bodů

veďe t.adičl1ě nejpopdá.rrějšíc!
koie!:ti'ních her' kopaié a hokeje,

v Dašem Lr4i ooořed.
Dí místo. 0d podzirnu do jaja, kdy

t

Í

1/,

dosiíhout pět }ráčůa o lšem roz.

SACHOVA
HISTORIE
OKRESU

!4.ts

1

prakticky každýn odehraíýÍl
koleB. Na celkové úGzsM mohlo

FICEK

e'/z-

1

závěrečného turnajeJ

JÍ]ŘÍČEK(TJ zbrojovko vsetín) zí,haliž deset titulů !řeboníha oktesl v s:edsbv ]uřř9Elzlh9tín)-!9

1

1

th

soutéžbyla vel]d q.íowal]á a dra.
matická a čelo tabulky se loěnilo

šachu jednotlipců. FoTo: IuI.

1

L'lt

?4.t;

1

sokoloÝúa TJ valašskéMeziříěí

stan'

7',/t
B/L

1

byla ve dlech 19' 3. až 4. 5. svěd'
kem letoš!fuo finiíIe Přeboru ok!e.
su. Z polofilaorych skupiu postou.

pili do

3:\ ?5

1

1

a

'7'/u

1

1

I

S-B

1,1

93
Jeseník
TŤ1

desÍtkv účastníkťl.z to
.lro 13 kandidátů lnistla a 1

mistr FID_E z Ut(raiiny Slo

Vcnska a ceské r'eDllblikv. měl

na staŤtu tuŤíaj ,,o

putovní

pohár lázeňského města... V
soutěži hrané o(I 1.4. do 22.
8' švýcalským systémem na
9 ko1 staltovali také.2 hráči
ing. Straděi a
Zl]Ťoiov](v
stveTák' al."- Dřitiš se jirn ne.

a skonči]i uprostřed
o 1' místo se rozdě
liii RotštejB IUkr.'] a Vysko
čil (Brno] _ oba 65 bo(iu,
Cl.lři]o

t.bulky.

Před LaštovičkoLl IBl.n(]] _ 6,
15, stverák '1.5 .l 21' ing' stIa
clěi 4 boclv'

T

oBHsnrí PňEBoR
I T.T

\ a]. \{eziiíěí A

11

t992€3
l1

oKREsilÍ sooTĚŽ
0

zz

65

2

17

56

1.

11

I

l1

7

3

11

ó

3

5. Slar ia KloměříŽ B

11

5

6' \ÍS Karolinka
]' T] \'al' Ir{eziříčíB

11

5

11

5

12

43,5

II

4

11

48

6
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]istÍa otrokovíc€
sK Zlín B
.1. ŠKB}.střic€
P. H.

8.

\ÍEZ \'seín

t

Á

L'l

N.Ilrozenkov

MEZvsetínB

4' Zbroiovka

5

5. Sokol

6 0 I \2
5 1 1 11
4 I z 9

7
7
7

7 3 2 2 8
vsetín C

Bysřička

2
I
|
1

7

6. TatŤan v.KaTlovice 7

12

7

11

3.

49

tz

Karolinka

2. Sokol

515
14

MS

1992.93

B
8. start Lipta Liptál

7. Sokol Hoštálková

7
7

3
2
1
0

1
4
3
2

z
4
5
6

23'5
24.5
22,5
18.5
17
12
13

l0

10. Sokol Podhr. Lhota
11. Slar
12.

]

]

.1

34,5

oj Holešov

Elo

oddíl

Jméno

VT

I

PLR
PLR

2 000

KO\ECNÝ v.

Gum. ZubřÍ

2 102

KM
KM
KM

RISICA L,

For. Třebíč

2 053

I.

E,

PLR
MEZ vsetín

2 030

KM

0

SKPP Znoimo

r 929

I.

MEZ vsetÍl
TJ Veselí
ŠKKarolinka

2 0r5

I.

KOSIOREK M.

5 \LADYI'{SKI P,
6 Z{ÍČEKP.
- ŠK{ROUPKA J'
8 DoLEŽAL K.
y S\},íERSKÝ P.

O \I-ACHOPULOS

LFicbtl.

14.

5.\íachalec'

Přebor
Vsetína 93

24

\-S sla\.ičín

2 245

0
0

l 900

z

3

4

5

I

I

7o

1

1

I

6

7

I

9

0
1

1

5

1

I.

1900

I.

0
EO

q"

0
0

1
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28

6

o

2:7

4S

spoltu vůboc netáhne',.

dóvolo přesto so idní tL]i|loj'

hloIlé ooít]e PoorVé se nikdo
neríostol do Dívní desítkY o to
ie Určiiě méně než se čekolo'
VýboIně noopok zohró |i Po|ó'
ci, u níchžse projevuie skU
tečnost' že hro]i Píoki]cky tuÍ

30,5

29

5

L5

27

|'loi zo tuínoiem'

á5
á4
1{

misťři. Úloha to bu.lé ledy ve.
lice obtížná. tím spíše. že kluh
si stojí finaDčně ne pTávěnej'

lépe a sponzory tento d!uh

I

31

{'\íarek
ce' Přáním zbrojováků bude
soutěž udržei' ale v sestavách
soupeřů se objevu].í nle7íná
Iodní mistři a dokonce i ve]

loVko Vsetín P:oii minu|ýn)
dvěmo |očnik.]m byIo iento.
króte no stortU rnenší účost'
o e-34!!9š!-Z39\!.!.-NěE.qq
ko' Řecko o eeské repUblikY

6,5

6
o

Kolesnikov

Do nového ročníkuňolavshoslezské ligy nastorrpí zbro'
iovka s několika změnami. \/
sestavě JuŤíček.iD8' zvaTdoň.
ing. stradě]. íng' chláClek. in8'
Zádrapa. MacuÍa. Stve|ák a
votava bu(ie chybět mist!
Éichrl. novými čleDy jsou Ma.
.ula a Votava z DAK slušovi

sYstémem llo 9 ko| Pořodote
lem byl šoc\J\,ý odJiI TJ zbro

40,5

32

straděj. 15.veselský' 16.JuřÍček' 17 tlraď
30'

8

6
6

0

Vo

d|lech 3 ož 1] 7' švýcoÍskÝnl

Body B-H
8

0

2 001

?5

1

0

0

1.1.-44

Doiší,v pořodi iíž]8 ročník
ilodičniho iurI]o . PioběhI Vc

Konečnépořodí: 1''2' Kosio
rek o Myó (obo Po]sko) 8 bo'
dů' 3' Konečný (Zubří) 6'5. a'

7' Riško {Třebíč) ' ModYňski
(Polsko) Zojíček{MEZ) sko
roupko (Znoimo) _ Všichni 6,
B'. ]0' Doležol (MEZ)' symeÍ
ský (Vese]í)' V ochopuIos
-]4-

zbrojovce uÍčilolosování
MsL 2. 10. 1993 ý Brně tyÍo
soupeře: NH ostŤava' TŽ Tři'
nec, Tatran Havřice. ]iskr.a
staré Město' T'eRK BrĎo' KP
BIno' FoŤtunax TŤebíč'Baní]i
KaŤviná B' Uni Brno, vPE zlÍn

(Řecko)

a HM ostŤava'

* Pl.bo.

lgiáro

3|,oupi|o

5'5.

ňh

12' Ficht|,

l,reťí!.v í 8. ioěot

bad|čníď6,'onó soutěže

n&

4ll&bEtlrDĚDl@l Poře.

dÍ! 1.-2 Ko€brék l.tyc (oba Pobko) 8'
3. KonečíYýE!bří) 0'5' 4.-7. R|ška 0?o.
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27'Vcd1 Jc6 28.vf1 Vl pná obél.kvaL'
Iy' kleré Čeňý neodo á 28... oa7
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Kh8 34 JXes JÍxes 35 sxé5 Vxf1
slí1 Jx95 37 oxes h6 (37 Xg8

36,
38

S92!) 38 Sd3 Vf8 39 De4 K98 40.0h7+
Kf7 41 se4 á!d 32.'. Vbe8 33.Jg5 Jh6
Kalaslroíou končí33 Jxg5 34 Dxgs
e5 36 h6 96 36 Sd5+ KhB 37 Oxesll nebo 33 h6 34 JxfT Vxí7 35 Vx7 Kx-f7
36 oí4+ Kg8 37 og.4 e5 38 sd5+ Kh8
39 096 Vl8 40 Se4 KgO 4r Dh7+ Kt7
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Přes 50 šachistu z Ealcie, Gruzie, Rdska a ceské lepubliky bylo ía
staŤtu 2. ročDí.uturuaje pořádaíého IwEx LitoEěňce. Kva.Iitíí soutě.
že se dvěBa nistry a 19 kaídidág tohoto tifulu se zričastaili ta}é 2
trTacr zbroJovEy vseBn.
Méně se daňlo votaýovi'

kterv
37.

ziskem 4 bodů z 9 kol obsadil
ldslo. ale po ťech letech pics|ávkJ'
š1o těžko čekat úce' línchem lépe
se dďilo lďíčkoú.kter./ se po solidníÍo 6t&prodíra1 stáe lrlš až
sllončll děleííú4' &!q4. Pořadí:
2.-3.
1. Pakosta (Prahal
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BIetšDajdr (Litoú.], sejLora
(Děčín)ó,5' 4. . o' Maršálek
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(Litom']' Juříček' Vodička (Litom.]'

Plíva (Rakovník] ó, 10' Dóřiíg
(Trutnovl 5,5 atd.
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Jde2 Se7 8. Sg2 0-0 9. 0"0 b5

10. a4 Sb7 11. axbs arbs

12.Vxa8 SxaS 13. Sg5 JbdT 14.
Jxb5 Jre4 15. sxe7 Dre7 1ó. Jc7

Sc6 17. JdS Srd5 18. Dxd5 Jď6
19. Dc6 JgS 20. Vdl Vd8 21Jc3
hS 22. h4 Ie6 23. JdS JxdS 24.

sxd5 Jd4 25. Dc4 \'bE 26. c3 15
27. b4 Df6 28. Dc7 Ve8 29. Se4
Veó 30. SdS Ve7 31. Dd8 Kh7
32. Se4 Ve6 33. DxÍ6 Vd6 34.
b5 gó 35. sxf5 exfs 36. bó a
čemý

wdal.
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Jeí JfE 26'Jd3

f5 27.f,]2 27 'els 27..' Í4
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Va2 Kfr 32.Vbl h5 33.Se1 Vh8 34.Jf2
Jh4 35.b4 VagS
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Vsetín: V rórnci nóbo'U hr(i
čú usPoÍódol pon HoÍnik z
nošeho oddílu turnoi hroný ioko Přebor ZŠ Rokytnicc' ktc.
rÝ sko|lčil Výsledkcrn: -HgÍ.aK
8' R AC|omec 7' Rortoš 6'
l] EIiÚi 4 .| Adan]ec ]' V'
EIióš' Pov ósek, Kostko po 2'5'
Urubek 0,5 bodu Prosodili sc
iiž čle 1oVé nošeho oddílLl'
k1cří obsodiIi ]'' 2, 3' o 5
m ís to.

D50 1'd4 d5 2.ď 66 3.Jc3 Jf6 4 sgs c5
5'ď5 Db6!? 6.sx6 Dxb2 7'Vc1 gf6 8'

dcs?l Sxcs 9.e3 eds 10 Sbs+ Jc6 11
Vc2 Db4 12.Dxd5 Se6 13.Sxc6+ KeTll
(diagram na předchozi stíaňé)14 od2

bc6 15 Vb2 o94 16'í3 Dgs 17'Vb7+ Kí8

t-Íl

lEl

18 Vc7? De5 19. Vxc6 Sxe3 20.Dd6+
Kg7! 2'1'Dx65 íe5 22'K€2 sd4 23Jh3
VacB 24.VxcB VxcS 25.Je{ Vc2+ 26.

vxaz

)d2 sď+ 27 'Kd1
0: ''
V předchozí paítiÍ se bilý necha| unést
vidinou rozhodujicího úlok(J. ienže Vota.
Vúv krá| odvedl znamenitou p.áci'

JuilČ!L. Žahour

c60 1.e4 e5 2.Jí3 Jc6 3.sb5 Jge7 4.
0. d6 5'c3 sd7 6'd4 Jg6 7.véíse7 8'
Jbd2 04 g.Jfl sí6
Ve8 11'd5

'0'sa4Jd7 í4.se3
Jb8 12.c4 sxa4 13.Dxá4
65 15'Dc2 b6 'l6'b3 vá6?! l7.Vedí
Da8 18.J93 Se7 19.Je2 Vfg 20.Jc3 Jcs
21.JbS DcA 22.a3?l22.Sxc5 bcs 23.a3
22... Jb7 23.h3 Dd7 24.Kh2 Vc8 25.

36.Kg1l 36.ba5? s4l 37.M hg4

38.

Jxg4 Vxg4 39.Dxg4 40. hg4 Jf3#. 36...
va8 37.sc3 Vhg8 38'vbáí Jg6 39.Vb1

Jf8 4o'vba1 Jh7 41.Kl'| JÍ6 42'Jd3

KÍ8 42 ,' 94 43'hg4 hg4 44 Sxes|? gÍ3
45.Dxí3 Vg3 46,Dí4 Vxd3 47,sxÍs sxis
4a va De7 49 Jxc1 atd, 4:}.sxo5 dé5

44.JxeS Oc8 45.Jc6 J68 46.e5 Jd8
47,Jxe7 KxaT ,l8.De4 KfB 49.Jd4 c5
50' bcs bcs 5,í.Jf5 Jg7 52.Jd6 Dd7 53.
Vb2 Je8 54.vb6 va7 55.Jí5 Dc7 56.
vabí Vb7 57.vxb7 Jxb7 58,d6 Jbxd6
59.ed6 Jxd6

60.Vb8+
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