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Sachové soutěŽe

Dobře cbsazenÝ mezinárodní tuF ing' s|raděj a veselský, méně se Následující parlje je typickou V olomouci 30. zářÍ a ve
naj PoŘd:n! \e dnech 12. . 20' 8' dařilo BaíoŠkovi. ale i jeho umís. ukázkou hřy ing' Straděje v jeho VsetÍně 5' řÍjna byly
šacho\Ín k]ubern RD Jeseník ňěl lění a bodový zisk je dobÍý' Je- oblíbeném zaháiení. kdvŽ v závěÍu rozlosovány soutěže' v nichž
nl .t..nu .. |..r o rš3j-.L!lJ!g dinim 1e"pokojenirn zůslal píes\čdČ|vé upl;lni| síIu ue,'e protr :l":t"j:,d.Y..l:"' ,!a.c.ho 

véh o

l Poi.k.' R,t\. U\Í]]|n\ ]ce5ke E \|achopulo(. kle|ý hrál ov|eÍn iti.t. |{|l]nl| Zorojovxa vseun.

!s4:\ \|ere rordd!lcle ro/d.l|,I oa|e*o |cpť' nei ndpov|Cla Jeho po. ..ljo.J:']:]'oTí.:"i.",no,u ".?##"*.""'jTlil: |';!1:
dodt'uu.! 'r'n' ! ob''u' l,rani.h 'aď {2iňi.jĚ;;fu .-"lky.$z!ryiP}+uj€!'9.

úč3s: 15.l šachistů z Po]ska,
Ukrajin}.. Rrrska a ČR, kteÍé
pořadate]é ťozdě]ili do dvou
skupin' Početná \"i'prava zb|o
]or.ákú obsadi1a obě soutěže
hraIlé š\\'carskj.n] systénrel]l

Jubileum Jána Plachetku zUo,. 5vltek J 0 str8děj 2066
201 9 H.8bovský 0 | ghládeĚ 2151
1 9]5 JaDÁl 1 /2 štv.n{v ) 

' 
11

au}h[bBttn,i [FIm'ítiuíq jiÉÍ í:ffi:n iÍ iáiiffi iui
Jónu Plachetkovi přeje sarnozřejmě vše

i:!.:::;::,]:ť;::i!,*2.ťIZi,i,!iÍ;, šrzur.Ysetín -S.Hutísko 4.4
9 m,. sj3!É!'?y!!iÍ&8.ze-ysa!j.-.!y!
v Kašjcích na vojně, s Jánem se sDřátetit, DIvIzE 2133 votaYs 0 l 49199á1 2|90cjc;ciieslii nntiaiié'wn 

.íŘ. !u.'";"1t" l -i:\:' :l3? šlil:.'j L,i .-š?:}itr. 
3L{na|oŽentnám úlohu se dvěma \/"izvamj. Hutisko 4: i' whráli C']F*;7j;-klaslcká dvojtažxa, aruna le ši;;.ák";.z;jiéď;;i;".;:ii ;]?j 8l''áÍ:ř ] 3 F3lřá'i: l3i3Žertovná (jak stanislaÝ Juřlček pÍše' Ján Fichtt a Hradil.'jevekýmilovnÍklegrace). :3]3 á;:iffi il řsij"". íu3

s|:ni.t'ý |ÚřIř.9 l 938 Hr8dí1 1/2 Pouc\ý l9t i
oKREsŇÍ soUTĚŽ osl-AsrIrÍ soui.MEz Fors vsetín B. sK Št<v+l211'' p 56o/,^|!>lc^d gvoJLalKd frlDZ lors vselln Ď. sK sKv+PzltnD sKzbroiovka

b) Že|tovná ulohJ: bily mau 2 Óhem zbroJovka C 2'5 | 2'5' Vyhrá| B r,s 
' l,s. v"t'ál áiii"ii-u

be? dotvku svých ^Dmeni1 
Machalec' rem lzovali Fůži&é' Valo, remizóvalt Ve.elskú

lové 30ulěži 3i vedl
a.. r.ai'r. .' 1 1 6 6 r y' r' . i o a il I o 8. !.-ljé-|-.E.- ..i.- !!šl
t'l::Í;'l.' lÍ:;"';:;'''.".".ii :-?.#i##d;íť;iřŤ 11:1".:::''.:]:|l":']..:l:.] i':'. i.ť;ii;i:;.: ;Ll"",ii:;I;.' iX ffi#*#t#"'J,i*i",*ni"r..po,'roo n"' .ing ZvaIdoňo\'i, hlajícímu t.č
za TJ \:a]ašské N{eziřičl' kte4 3} 

Pořadí sk. R: 1' Trávníček (Ho.za 'l'J \.ajaŠské N{ezLrro' ktely
skonči] ziskelll 5 bodů lla 33. í donrn) ?.5. 2' . ]' c vla!hopulos
m!stě'

oba 7 bodů,5. mÍsto obsadjl
"ai'' s.'r olomou", Koulsin V letošnlm ročníku .outěžÍ }.P : l+i Í' l,6l.-&!é\-l.jl- ia""".'l..""lii.pár.rl] i.s.iů,Jái, '
lLKR)'-7b '.'I]'z\'a!doÓ 5'85' o^ziiJ.i...i.."ili.i il";i"tŇ Zátopek 4' 63. Paráková 3. atd'

!--PéÉ!-gls vúbec nedařÍ a vesmě3 se (sJ,

]É#.i,'Y ;ťl]5"T]i''.iř 
='lt-':i"'",."u,"',Yi 

o "'ný"niřii-. l,i''l s n' o htr..no' t [oío,"i-"i,"n t.tur"l.

šr v'p Z|ft - 5r zon' Ysetín 5'1
?r]3 Šp6ňhe1 1/2 votaýE
zlě) 5 osn8
2 133 Š r6ňb

1 0 Juříček 2142|/2 Votavg 2133

2 067 sv ítek
21 04 Vyora 1 I 0 Flchtll 0 stT8dě

21Ú

.a) klasická dvojtaŽka
oBl-AsTNÍ soUTĚŽ

bez Clotyku sv'ch ka menÚ Valo, remizovall Veselský.
Hradil a Machalec.Ř€šení:

Martiš a Svoboda. a Machalec.
sK zbrojovka c ' sokol Po 5. kole má B dřužstvo
uslenky 2 | 5' Remizovali zbrojovky 2 body e skóre 11 :

rozlosovány

:!)c'r.l}1 .\.|imcm na q kol. Pořadi sk. 4: 1' Cernrkov 
'" '"r''li""i i' 'Jlr lri : iJ.ii 

Sok. Vra"ov. TT Val' Mezihňr'
staÍto\'aii Šachislé ŠK Zbr. vselín a íRUs) 7' 2. ' 3' Černý (Jablonec)' sii"e +' 

": 
s84 5' se2 e6 6' o.o Žet. prosteiov. Žer.otin |=r'ťossK Karcliilka a daři]o se jim ve]mi Ilczuk (PoL) 6,5. atd. ]]]:]Blš! se7 7. d4 Jbd7 8' Jbd2 o.o 9. c4

dobř.. ygls!lgg!bÉ-*!.p jE3 12' Vese]skÝ 6. 46' Bartošek.{.5 ve8 l0. tl3 sh5 lt. Je5 sxe2 12.
(E2 úč') r několika mezináíodními (r,šichni ŠI( Zbr')' 73. E. vla. Dxe2 Jxe5 I3' dxe5 Jd7 14. e4 Jb6
nl.'t-r 'e nro.'oiIi boioťnou h|ou .t'oputo. ór t<arotinkal 3' xld' i;.-V;;;;;.';""';. ";;: '; 

okresnl soutěŽ'sk. B stal1uJe,' 
^lú.lén pozdéjia náše "céčko"

j Y . . . . .o cxd5 Jxds l8. Je4 sf8 l9' Dg4 š. úIt] a.,o.rtólo''e ." .o,]p.n.

Ze šachoqých turnajů ť:.',xťjtig'*ťx1T

o týden později a naše 'céčko"
se utkádvouko,Iově se soupeň:

-rt 
ltrEttttv 'J Vel Vae8 23. Vxe6 Vxe6 24. f4 I-!!q!g!-S o k. Huslenky, SL

PÍpro\:i v |rlt.ttovq.r't náukoldrysledkemrozhodně oas zs. i.i o'"::o uai ó"ul Li D-Tá.] a .Ťátran -%TI€

liffit<-o.'.''*"r'" 'aťI,ov"ho nť.'||an'3la' V}Lorny Výkon 77 Kh) Dp1 1R nos vÝp5 lo p1!9g11
svézU \ldnovalo rpj,{-lIl l0q podali zellnpni' ing' Slraděj . 

^-^i.^-^. '^ .^..:-'; .'^"-': Rozlosovánt druŽstvá B v
muzu a do'os|pn'ir z Po|.ka' V*s"l5kým a ve skuprně A :j':' "^^:: ::. ::: ": ;,, , ' i"]:, obla31ni 30u1ěži střed B
Bu.kb' Lkrájln! a ČR. o mlnlk Patak' :j :q:."--^1..:^.::-Y:i:' přlneseme v přtštÍm čÍsle.
Devítikolová ioritěŽ itraná skupinaÁ:1 cern|kuv(RUs) Vxa4 Kh7 36' va8 sh6 3?. vc8 a Z]b: Početnou úča3t BB
Av'.alJkJ'In.)'..ál1.nl I!|ě|á 7'l' 1.Čeloj.Ilbblonpc].I]czuk Čemý5ev7ddl' šá-ch-i5tů z Buska. Po]ska.
veirr'i dobr'é ob.az.l'' . nék. ' PUL' o's '''' ttl' slradei. l2. h' |' j člyíi h|;či !(árlo!]|| '" 

qEjE:.9.!€p.-!i.lJJ' '

l*"'il*;;""i:!,1.".1ilí:|l H#*#ffi .,;'];. ;i;'.ř:] ;:,::];",;: ljjlil'i
skupina B: i ' Trávníček klanu.. Paráků dopadi nejlépe nej. ktelého 3e zúčastnili také dva

{Hodonín)7'5' 2- 3'\4achopulos mladší Dominjk, kieřý si vedl hráčt našeho ŠK. v
jejeho (!.rnov), Petřik (ostravs) 7 .-. dobře jiŽ na Mistrovs!!i i\4Šs v deútikolové sou

Ii skŤa st. Mésto B'

..,:1

st.nisl.v Ju.iČek

o) l.e4! Hrozi 2.DbO mat, svodnost Huslenky 2 : J,
1'Se4? sb5! l...Dx.s 2.Jd4 mat; l...Ddl zátopek; Galetka, Martiš a 13.
2'Des n|.t; l.'.Dd4 2.Jxd4 Ír|a|; l...Des Horník.
2'Dxe5 m.l; l...Dq| 2'De5 nrat; |''.sbs ' 

Po 5. ko]e má^c družstvo 2
2'sd5 m.l; |'.'sí2 2'Jxg5 m.l; |'..sqt oodyasKorc7;8.
2,Jxg5 m.l.
b) 1' otočit šachovnici o 90 stupň0. 2.
otočit Ve ste.jném 5nrěrU šachovniciještě
Jednou o 90 stupň0' mat dáVá pěšec e2.

čEsKosLoVENsKÝ ŠAcH 2/] 995



Sousse t$95

dva účastníci mezipásmových
tulnajů k mistrovstvi světa (do-
mácí velmistr Bouazíz a meziÍ|áÍ.

mistrů a

soutěŽ měla vySokou spoltovní

nimp.o|i 4l hráčů byli3\a r dn]isři v AF BICE *r,' i'ř.!-]:#.'*;*itr###
a.l-MM' Hralo se na 9 kol š\'ýcar- měl výborný nástup a po 4'
ským způsobem. V konečném pořa- !:V:l]ni d!r'hl91n \^/s]edíke:T s| iii: i,;i::1'*:.J:1f,i:.
dí zvíězil A| - Modiskhi (Katar) l:!9f!L!gť!g9.]'Il!:ge-JJ!!s€š čeine skupině' ve drulré

9:5 b:. |Šd. Ťuffi .(Syrie) 
8 b'. " ffiťiŤ.st,iffiŤffiH l:[::l'::':j:Í."}:'"*:."::::Hmadi iTunirlot 6.5 b. BaÍvy vu- H*#iffi '' :::]'.j^1l tPlrlpo neUJl.žPl' a]''\ko'lléil n€'. |.anévedrlech 1''7'1istop.adu výuirrrénr g' ňrístě' stejnýnl

lašska hájil Strniš]'f Juříček' kteď i*"l..iy*' "yJ!*".'""], u.j 
",]ř.'il"' l"u. o""',clveln] js|r

se v této silné konkurenci neáratil a .t"4"'!c]-9-!9!.\c.-l B;";"','
v celkovém umistění obsadil sed. z A]žt$9J!g.]*g:&i9šq' {'9'4gšlÉ-!p!gd j! 1. Al
mou příčku s 5.5 bďem. P-::-+|!++\+l:1+' I!Íodja]<hi (qA!.8'5. 2' Hakki

(SYil/ !r, L H,rladi (T!N)6.5 .1.

Z 4eviti 'utkánj 
záZ4a$enal 4 vÝ. iiaffi--F;';.it. -- B")gř. ,ň' 

i'í""''*r." (svK)' Catteau
hry' 3 remizY a 2 porážkY. soi;niEa.j1FTliá-iá kďie.4]n!' \F!,{)' Chihi (1.I.j N) 6, z:]-Q.

Botiáziz ('l'UN)' lvÍi]eto (ITA).

I.gjlš\-]sZEJ. Ben A nlmat.
/ÁŤ Í:\ i q }.'^átt lt'l

Sc'.:: e lj].iŤ'.
u\i.: - Cc.tls",', (f.'."'t-- \

i,;,.'.v; - .)i,,ř íJ-l

\'setín. Ce1kem 42 účastníků z
Aižírska. \{aroka, Libanonu,
sýrie. Kataru, spoj. aÍab' emilátů
a domácího Tuniska.dopinilo ně-
kolik E\'Iopanů z Belgie, Itá]ie,
Francie' s]ovenska a také náš
hráč '

v soutěŽi hrané švýcarským
5}stémem na 9 kol byli favority

i společenskou úroveň a na Závě- sg2 sc5 5' e3 d6 6' Jge2 Sf5 7.
Iečném banketu by]i přítomni d.l sb6 8. h3 0-0 9. 0 0 a6 10.
představitelé Tuniského Šachové- Kh2 h6 l1. a3 De7 12' b.l ]ds ]3'
ho svazu, státních orgánů i spon- c5 Sa7 14' sb2 sb8 15' cxd6
zoři Z řad místní honolace' cxd6 1ó' vcl Sd7 L7' Db3 DeS

Konečné oořadi: l' Kalar 8.5: l8' Vtd| Va7 lq' a4 b5 :0' "\h5
) qirip R''l Tll. Á i. l - Á urb5 2|' \al' \I"l 22' Vx.lI JeÓ

šl*1. i;;.l;. f"; o. ' ró. 23' Jd5 JId5 21. Dxd5 f6 25' VcI

run, Iiali". Juriiek lCRr ql/rr Kh8-.26 Db7 Kgs 27 Jgl KhB
i;;";,;,,; 28. JR 95 io Jgl H5 J0. Je2 vg8
" ''":;' :' 3l. se.] h.l ]2' g.1 ťxd4 .lJ. sls:

JUflCeK - lrllar llUn.,. Vra 1 tv/..1< l< V,a t.,trsoiis.i36íifuiiřE3-- id:D".lri;fs "- š- J)?;;j's]
1' c4 e5 2' Jc3 Jcó 3. 93 Jf6 4' Dxf5 a čelný se vzdal.' (AJ)

TurDaj Ině1 vysokotl
sporto\'1li i spo1ečenskou
úro\'eň' \,Íezi úča stníky b}{iVsetÍrnský šaclrista v Africe PoPRVE

TUNls Úí)- Začátkem měsíce lis-
top.du se \.Tunisku v městě sou.
ssc Uskttt€čnil m€ziíárodní šácho.
rý turnaj arabských zemi. Čes-
kou r€publiku zde úspěšně zastu.
polál hÍáč valašského regionu
slanis]av Juříč€k z oddílu Zbro-
jol ka Vsetín. V tomto mezinárod-
nim turnaji bylo zastoupeno celkem
dranáct zemí- AlŽirsko' MaÍoko,
Turisko, S)trie, Libanon, Katar.
Spoj' arab' emiráty' Slovensko. C&
Itálie' Bejgie a Francie' ve stanoY.



loňský vítěz ing' stŤaděj se 7,5
bodem' před Juříčkem 7. kteÝ
rná alejednu odloženou partii
k dobru. Rozhodnutí o vítězi
padne zřejmě v jejich
vzájemnén souboji v
poslednÍm kole. Na další
DořadÍ . zaiÍček. Bartošek 6,5 a
bečinka 5'3 bodu, už zbyt jen
boj o bŤonzovorr příčku.

SokJracov . šK,,z,'v' e|ín 6.2 šncnové vÝsL€Dl{Y
iKZblojovksB-MKS
olešov 2'5:5'5. Ani v
!ěrečném kole letošnÍ čáďi
)lastnÍ 9outěže neměll
trorováci svůiden a podlehli

'ntii.i-u áetku pbměrně
.cokým rozdÍlem, vyhráli
)..lze z,ajÍček a ing. F. PaIák,
rnizol'a'I vrážel'

23,6 z&Ýék
2116 Sochna
2 00' P.ov8z!Ík
2 027 zuba1Ík
193] Jordát! P.
2 04] k ova zrtík
] 9'1 Jordán J.
] 921 Še besta

sL Liptál - ŠK zbrojovka c
1 : 4. ve 4' kole okresní soutěže
zazDamenali naši hráči první
vÍtězstvÍ. K utkánÍ jeli sice
pouze ve čtyřech' ale nakonec
bodovali všichni ' Machalec.
Zátopek' Galetka i Martiš'
vsetín: séťie mládežntckých

turnajů pořádaná naším ŠK
pro žáky vsetÍnských škol
pokračovala tře1Ím luŤnajenr.
za iÍze\1 pena HornÍka se
hrálo dvoukolově s tí mto
poŤadím: 1. Štastný (sychrov)
7, 2. Pett Smola (Rok!'tnice) 6,

3. Roman Hrňa (Trávníky) 4,5'
4' otevřel (Roky1nice) 1'5.5.
Křen (Roky'tnice) 1 bod'

zubří: za účasti 21 hráčů ze
7 oddílů oklesu pořádal 25.
li stopadu šachoVý oddí l
Gumárny dorostenecký turnaj
hraný švýcarským sys1émem
na 7 kol. z našich mladí'ch
šachistů se prosadil pouze D.
Parák' dalšírn dvěma připadl
úděl nováčků. Konečný sta\.
1.'2' cáň (zašová)' D. Parák'
oba 6,3. Krupa (zubří) 5 atd.'
20. Rornan Hrňa 2' 21.René
Hrňa 1 bod.

ŽelezátnÝ Prostěiov . ŠK
Zlrroiovka A 2.5 : 5.5. Velmi
nesnadnou úlohu měli
zbŤojováci v 5. kole divize,
neboÍ do3ud ani jednou
nevyhráli a navÍc zajÍžděli na
šachovnice jednoho z favoritů
soutěže. Po výborném výkonu
celého družstva se nakonec
zrodilo cenné a překvapivě
vysoké útězstú' když ýýhrami
bodovali votava, ing. straděj,
Pečinka a zajÍček' Ťemizovali
Fichtl' ing. c}tládek a Hradil.

MEz Fors vsetín ŠK
Zbřojovka B 2.5 : 5,5. V 9. ko1e
oblastního přeboru
potřebovali zbrojoVáci získat
oba body a tak proti
poslednÍmu celku tabulky
zača]i ve]mi opatrně. Nakonec
neProhráli ani páÍii a třeni
výhlanri si zaji stili po1řebné
vítězství. Celé body zÍskali
Veselský' D. Parák a Růžička,
renrizoVa]i zaj íček' HIadil'
Bartošek' se.ý a ing. Parák.
Karolinka: polofináte

přeborrr okresu muŽů
uspořáda1 mÍ stnÍ šachoVý
oddÍl ve dvou skupinách po 6
hráčích. z nichŽ pÍvní dva
postupovali do finále'
skupina A 1. Juříček

(zbrcjovka) 4'5.2' z' Bělunek(Hutisko) 3,5, 3. Valo
(Kar.olinka) 2,5 bodu, atd.
skupina B 1. v. Bětunek

(Hutisko) 4'5' 2- MuŽík
(Karolinka) .{' 3. Skalík
(Hutisko) 3 body atd.
DalšÍ skupin1'' hr.ané ve

VsetÍně a v RoŽnově' skončÍ
tenlo týden. {l.

l0
1/2

M.0 1

l0
10

r.1 /2

l0

votaÝa

st18dě j
ch1ádsts
ŠtYerák
P€ č Ínkg
zE j íěek
Eb!t oš9 k

21 33

2A66
21r 1

2113
20't?

2 ]71 AdaEč ík
2207 T!ávníěe}
2 075 Sekatr1na
l 996 záýúrka
2ccc Dvořák
] B97 Iá sék
l972 vléč 1l
20] 2 Matouěek

l0
0l
t/2
0l
1/2
0l
1/2

.Iuříěek
Votava

strgdě j
ch1ádek

zajíěek

2142
21 3l
21A'
2066
21r 1

) 
^'122023

lo?R

ů:.ffi'l#:íl;' :: ze e+ polí
Žerotín Přerov - sK

26totovffi T,í:a-'íÁffi TÍF'ě
zbroiováI(ům v leto3n| sezone
DřÍ l íŠ nedaří, tentokráte
iabojovali a za3louženě
zvÍtězili. Vyhráli Fichtl' ing.
ctládek' Pďinka a veselský,
r€mizoval in8. stladěj.

ŠKv+P zlln c- sK &rojovka
B 5l5. Po celou dobu utkánÍ še
zbfojovÁci snažlli marně
dotÁhnout rychlé vedenl
domácích' kteří Je v závěru
pojistiti leště Jednou ýýhrou,
zs náš celek vyhŤál pouze
Bartošek' Íemizovali Iuříček'
zájíček, Hradil a Růžičks'

ŠK Žbrojovka B Gumárny
ZtrbřÍ 4:4. L]ralllatické lltkání
obla stnÍ síJ Lt 1ěŽe skončilo
nakonec bez vitěze. zbrojováci
sice !'ed]i jiŽ 2|0' a]e v závěru
něko]ik poštavenÍ pokazili'
výi]fallli bodo\'áli ]uříčck'
vese]ský a D' PaIák, tr-'Inizova]i
zajÍčck a Hťadi].

225 9 Kaťlík
21 06 Pos píš11
2194 KÍ{ž

] 901 casgš ík
190] Kučera
] 9' l Ne česq !ý
17' 0 Ad ánek

1 0 votgÝa
0 I F1cht1
l /2 Strgdě j
0 1 ch1ádek
l o ŠtYgrák
0 1 Peč lj.ť*a
0 1 ve se lgký
I 0 Hrsdi 1

2151
21 13
207 2
200Í
1 93A

sokoi Hu;le- n\, ŠK
Z-broj()vka (] 5:o. Ne!.vdařenó
trtkánÍ ''céčka'' \, okťesní
soutěži ' Naši sice IIasto!rpi]i
I)ouze Ve č1}'řech. a]e nLl]oÚ
zisk se rozhodIrě lrečeka]' si

5K,f.vsetín - V.t|e ziříčí +.+

K zbrojovka c - Tstran 2142 Juříěek o l ZvardoĚ' 3P?? A#sffi+f4ď'*".třiliř:.;j;;:: i ' 'l1ilii 3i3; Il:ili ij $i: ilii -lŤT;::ťťliil':.+iY;'.lžstvo c prohrálo na ; ;žE ši;;ó8 j í /2 Pr,yá:x ; x;: M-EáŤíEfir;TŤitriáT Votava,

sjii,llÍ"J.".fj"""j.řjňí 3iŤi gliáiiř li! š:s:i?{ 1g3 &Ťá".:t..p"il"é.,,i*iž.uurl
;čich. VvÉrami bodova|i i";j P;ůi.É l. o ToněÍL !i*? .'i3oil 

il,|}"lÍá.o o,",,.".chalec a.Martiš. ;ó;1 ž;;iůí ó i J;;"ý- l ggr 
"|i.íá.[.,l"oT,i,'l 

,"!To, 
"

Jv

zel. PÍoďějov- íK,/.'Vsetín 2,r,1y 

=#stx"sK rojo!,ka B. Tl valašské
eáňčí 6:2. v 6. kole oblastní
utěže překi'api]j zbrojováci
upeře velmi dobÝm
.konem a zaslouženě \,Thráli
'sokÍ.m .ozdÍlem. výhrami
)dovali zaj Íček' Veselský'
iŤ1o šek. vráže] a Valo,
m'zo\'ali ing' P. Parák a D.
t.ák.

Ťs.?ro,ov - 5K,z'' vsetín 15.. +,,
ŠK zbrojo!,ka c . MEŽ Fors

L'setín B 2'5i2'5. V utkánÍ 6.
ko]a okresní soutěže byli s
remi zou nakonec spokojenějšÍ
Raši hráči neboť nastoupili
pouze ve čtyřech. vyhráli
RůžÍčka a topek, remizoval
Homík. 3i

ŠKzbrojovkac sokoi
Huslenky 2 : 3. Bemizovali
zátopek. Galetka. Martiš a
Eotník.

Po 3. kole má c družstvo 2
bodyaskóre7:8.



ole, kd

ŠK\'+P zbn D ŠKzbroiovka

i:i:1' ::ů:iťiťi'.,rj:tl"i sK'Z'' vsetín . TJ Vese l í
Po 3. kole má B družstvo

InUor dbbilu lg$5-$6

'Ro ňEffi-p-ďáď: 1. Juřlček
9'5' 2' ing. straděJ B' 3. zajÍček
7'5,4'-i' Bartošek, Pďinka 6'5'
6. Vese1ský 6.7.'9. Šerý,
Níachalec, D. Parák 5' 10.
}lradi] .l' 11. ing. F' PaIák 2'5'
12. Zétopek 0'5 bodu. .9Í

oBLA'šTNl soUTÉŽ

ZbFojovky 2 body a skóre 11 :

oKREsNI SoUTÉŽ
MEZ Fors vsetín B. ŠK

Z]rcjovka C 2,5: 2,5. VyhŤál
\íachalec. remi2ovati RůžičkÁ.
\íartiš a svoboda'

ŠKzbrojovkaB-s|svia
KroměŤiž B 5'5:4,5. v
předpos]edním kole ob]astní
so utěže ho3tiIi naši hráči
vedo uct tvm tab ulkv.
\,.r'ror'nané urkánt plné zvraiů
rozhodli hosté štastnějším
závěr€m a prakticky si pojistilipostup do divize. Za
Zbrojo!'ku wllráli Šeď a jng'
F' Pa rák' r€mizova]i Iuřlček.
\'eselský a zajíček.

Tatran l'elké Karloúce . ŠK
a)rcjovkac3:2.Vutkání
okresní sotrtěže pŤoh rávali
zbrojováci hned v úvodu 1i0,
neboť odjeli poUze ve čtyř€ch
h ráčÍ ch ' Nakonec mnoho
nech!'bělo, aby si odvezl i
alespoň bod. \'yhráli Martiš e
SÍastný'

sokol zašová . ŠK zbrojovka
\'setin B 6:2. Poslední kolo
o b] a stní soutěŽe se zbro.
jc\,ákůnl \'ůbec ne]'ydařilo a
po matnén Úkonu podlehli
\\5oki.m rozdílem' Remizovali
pclrze'\'ese]ský. seÝ. D' PaIák
a ing' zŽka. v konečné labulce
obsadila Zbrojovka B 9. Ínísto
získenr 8 bodů a skóre 41'5.

z&ilN frqw6
Ve1ml sllné obsazení měl

letošnl ročník VÍkendového

Š
s

1.7 AcHoVÉ
o ut ěže

ŠK 2l)r('jovka Á'rJ \'eselÍ 3:5.
ArLi 7. kolo divize n,,'Iozhodlo
o deli It iti \'Il í Llčasti llašich
ll fáč ťl \, da]šílll IočníkLr
5()LrtěŽe a Po nťvi'Iazné hře
Zťl s1a]i bcz l-jodfl' \'}.hrál Ijouzt]
\l(]sťlski'' IeIn izova li \'o1a\'a'
illg' sIra(]ě]. iIrg clr]ádek a
Št\,erák'

xzY*tín- šr šternbe rk 4Íz1,r
vssrix

zbrojováků podal neilepšÍ
l.ýkon z předchozÍho tulnaje
rozehraný ing' straděJ.
ostatnIm 3e daňlo střídavě.

PořsdÍ: 1. Movgesjan (GEo) 8;
2. Babula (czE) 7,5; 3. Čičak
(YUG) 7; atd.3g1ing. straděj
5'5; 37. Macuřa. 59' Hradil.48.
Machalec, všictrnŤ 5l 55.Votava'4;; B4' iňs. F' Paiák 41 91.
zátopek s bždn'

"3ř

I vselfu. Pořadatelcm Iřcti po'lofináloÝé skupln\
piťboÍu okrťs! mužlt b)I misuil Šr zbro1or|'.r' irait
p Homil'' l'scn 4|;' 2'HÍJdl] (obJ Zbío'o\ta) 4'
3 Hurta (Bystřička) 3f1. 4 '.5 'Paák F,. PaÍá& D
(obJ zbrojovka) 3. 6 -7 Doleža| V (MEz). Šimek
lUíi) l h. S'-chromik (Fr Lhora) U. Rožlov: ctvrtÝ polofinílow tum:! I)ícboru okrc.
sL nnlŽú pořJdin! mlstni TJ s|onť|l z! ň7cni p
XňžlkJ timto sislcnrcm lVolkurkr 5',' 2 Pagát
4':. ] sJIom (vš'chn| RoŽno!) 4' 4 .í s||Žťk tHulls.
ko). cáó (zašová) 3%. 6..? skaIik (HuÍsko).
solenský J' j. 8 sušeň (oba Rožno!] |

l Zubří: Ve finJ|c picboru otrc\u ij.ck n'ulk3l\
d\i h.rčt\ TJ Gunrjrcn Za irzcrlr I Knlp\ s|o|l.il
z.pJs KrupoÝá.Rlždiko!á !is|(dkunl ] |

t
1
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ttÍl\li. i...l.l i I ". - r ,ii ', r;il:r 1!, ,'i: ,l )

3 l-lt, ii,'.t. l-r , :. I . i, .:,: '.1 i .. ! si t I i I,
i,..j\í.,,]ii. :...' i l.( ?l.:: 

" 
l'.ldv 1lí+ I .)

i \r-_- i\ i-.- i.rt;_r,,r.l- 1,.,,, , --. r.i7 c
I f'1i--l !,;\,r 1i1i C t. 't",

'l , r' :-, i- -:.,.:*..1, \'1. \.J sn I litt
I L + f i-, .i.:

''.|i]:.řlí! .1\ÍJ., s -n ''i.l' 15ío

t.' It"rJn' L],t: Ě] (-,
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l,cpr. ncž Bótl? A]) ]2 'Eids ].1n\ťi- ]]E!l]. gxi]
]asR| gr|+ ]j:;] ?.jj. ].áb ]

]]'.'Exd8 2'{ (xh6 É!n ]] 9j6 ]5 h].
fxs? 26 b8g+l Eihs lree5- gsr,
28.9x.5++-) 25.!r ;|i 16 !! gd6
27.Ehl+-i

A]) 22'''éxB7 ]].E\ió Bxl: ]4,ĚR]
(24'gl]? Eal+ :-í É.. áa'1+=; 2'1 Edh i,]
E{b8l 25-E}7' ,;iB 26 Eh3+ iE"
2?.Elh?+ É8ó-) 2. liJl. 2jěs2 g!4+
26.rb l+l

B) 2o.'lf2 u. možná íáči j 2l sxE
2|' 'tsr!5+ 22'éb|' !]. daIeIo !|n.i3i .
h.2.' i; 2lób|! E|dfl (]| L1dl 2'gh]
{'c] Ž]-6.l+) 22'Edh | !l *h | (22'Ed l+
2l-Exd! gxdl 24gh-l-) 2l Ehl Edi=
24'úc2 Ecl+ 25'rxcl ÉX85Ť 2ó'Ec2 ÉíB
27.&'8+ r.7 28.Exď la] 29.jt8+

!čloli}Ét!qa. fu lo aaa]jz Pllrrlioyal'
d. ji.ú př6Ýědč.Í\ ž! J. ro Po \i* než 70
l.Íd! (!) skut.átě silnějši Pohzčo!á.li
v.dŇi t yýtř. zbýÝi (.dy j.diná otrá*a,
J6l lo' ž uh věÍ uš.] Rétiho poamostj?
,e !t zř.jĎě j.diné 

'}s!td4i Uvedená
P.'ti. * toIiž htáJ! v seu]támi P.odutci a
lab R&i č.su !aáý roáodně ncĎěl
Pok'ačovlÍ! j. to všal IÓáodně poafu.
hodíé l p.úě věří4 ř v uasické tma
Jové Pďtii by učlci R.riho fomáru. nc lar
Rétimu sÚoE!ému' ]istě n.uiLlo

tt:o.Bt^ iliieL)

Uílendový turnai
TubilelnÍ 10' ŤočnÍk vÍken.

dóvéhoiurnaje uspořádala ve
dnřch 5' a 6. dubna TJ MEz
For3 vset|n za úč33tl 22
šachistů z s oa.altú-otresti. v
á6'iÚ]io-Iové soutěži ňrané na
zkrácený časoÚ limit 3e i přes
úvodnÍ potážku orientoval
neiléo€ nÁš Lng. stÍadéI' sérii
o i,gi'ói po sšue výu.o;o"at
YgdoucÍ p o 4 ic !] '-I!ej9]!-,-spřehledem udÍŽel aŽ do konce'
lu řt tek' ul ta z po il e d n íc h vo ú
1$níkú, se letos mú se} strlgFpjÍl
3 2. migtem' DobÝm výkonem
Drel(v60t I Nlacnalec a Eraorl.. 

Xóneóné pořadí:1' sffiděJ 7i
2. Juříček 6,5i 3.'5' Machalec,
Liška cý' Po]anká)' Hradil 6; 6''
7. Doležsl. Pilák (oba MEz) 5'5;
8.'10. olešák (MEZ), vaculík
(Hoíáiková)' ondruch (NíEZ)
5; DalšÍ zbrojováci skončili v
pořadl: 11. Bar'1ošek 5i 12.
Růžička 4'5: 13' zižke 4'5; 15.
zamboch { a 16' zátopek 3'5

€}

Réti zde polŤaóolt] 2o'f6 e ýe vlatlin
tomcnúň píšel ']edňá šúe' Nyni ňsfu
t.mi hrat 20'''gxfó proložt b']y b! !]hE
L.n! 2L'Eh8+ ó\h8 22'ghj+'" PMÉ pol"ž
čoÉla 20'&.] 2I'lxc' Ef.8 2.2Ei1 z
ačkoli! na].oncc v \onmÝÉ vybá. jčdn..
ma.né to Íebylo Koí.čnč ýfl lo \ 

'!i."Di!2nárá: ''Bilý ná roáodn. {h.3]
i'.otoŽe všichii ..mi Pěíi j$! lzolo\J'j
sk.i lr lo všat pň n.jlcpši pronbje i.

v krirické pozici d|a8Idu me \ j:|
léméi ihned napadla fmtalrc\á (ale Ýl4!.:
docc|a iednoduchá) n!šleíla: 20 9|]
Nyni ndze 20,'í\c3 pÍo 2l'E,jh] a.eř! :
dáfiou a j€zdc€m navic (|.) i.má oblJt
píol] Ďafu Deru tedr \2il ncl& a lbi'a]]

A) ]o ijhó ?| f6 uc6 l]l erí6 ]::\..
fx85 2-1 g,hla -) 22.fr8t
A]) ]2,Eíb8 2]'8xhó €hi 1]] El.]

2'1,h7+ éx87 25'{ihó+ ráhs ]Á EÍ:

S|avia KrorněřířšK Yseti.n l,,4 bodrJ.

VSETIN
vSETIN

r \ !er n P.irirr.llm tirrr Dolof'nJlo\c skuprn\
:..\'.U .iÍ... l'nu:- b.Imlsm' ŠX ZbtoJo\LJ' iidl|
b Hom]t I Š.^ 1,/.1,H-?,di (oba Zbrojovka) 4.
]Hur(] (B\íitčk,l) j7r 1.5P]Íák F. Pari!& D
lobr Zbrojórta) j. ó'.7 Doicžal V (MEZ). simck
lL íL) l:..8 chromik (Fí' Lhota) 0
l nozno':(:'r. pÓ|ofin]|o6 Iumq pÍcboru o|lc.
: -"žJ .':-.Jr. mlslnI TJ sIonč|| z! iIz(nt p
l'nájia t;lo rrslcďem: l Vojkurka 5'l. 2 Pagáč
.: 

'. 
] Š:l:m rr:rchnr Roárov) .i. ,r '5'slížck {Hu(is'

]..j Čř Z:so!á) ]]1. 6 .7 sk3|ik (Hu!isko).
S..::i!i. J j S suš!ň (obJ RoŽno!') |

. Zubii \. t]nj|. ořcbo.U okÍcsu iičck sť Ulkal}
:.: :....r\ Tj crmjrcn zr řizcni p K^lp\ skoDči|
;:r:s i.Jj-lr. Rlzdlko!á lislťdkcnr ] |

! B\střjčl'a. Zubři: Vc dvóu \ikclldcch bojolalo
'rlo||L o lll|'I p;(n.Ýn||.3 o'^rťcU

l .]::' :::: 7Ubň) 8': nřťd vlcul||ťm Z
t\lEZ \scrlnl : : 3 vaculikcnr J (llošt.álkola) 7
D:iiL o.i3lj .S\!lď (B\siřička) j%' Huía (B\st.
i|:!r). Pš!k] 

-iare] (2ubři) 4 /' Paseka Pctr
lZ!bii) : j P.boři| (zubři). V3culik P, (Hošt.á'.
|..\]) ]' Zjn]nck (Hoš.álková) l
| \ \ oŠS \ !e(tn: PodI. UdJ|U klj'll]|3člu |o 's.. i ...a." ..tr"n' tr22 nosirllu \ ! z Loho !šik
:l:lb: cjlr t..ttna ie lč oaslliíc|r a nchraje
P:t:r hiaóu l l<nlotIivich stirpnjch VT .Je násle.
ir lc \r ' t KM - i8. l vT - 13.2vT - toz..\T .'. 

] J VT . 2.l1 NJ llsl|Jť ELo ČR L
] 'J i!o5 ]\ L .kres zisloupcn lsg hrá.|' (stahilay 'Jtiičck)

l

r Byslřički| Dfužstvo TJ va|, Mezňči se stalo
zsk€m 48|4 bodů s lchim náskokem přebomikem
okesu v bleslove hie ].|enn}.ch d].už.Íe!' D3IŠj
mista obsadili: 2'Vidče 34' 3'Byíňčka,.A.' 32,
4.Káíolinka 3l.s'Val' Meziřiči ''B'' 29 atd' celkem
hnío dvoulolově l0 dÍuŽstev'
l Ysetí!: Finále přeboru okresu jednotlivcú s pělj
KM a prilrnémjm ELo 2olo méio soi;dni úlovcň'
Prvniho titulu s€ zásloužně dďkal VladinÚr Bělu.
nek kt.rý prošel sou!ěá suverenně a zvitězil s
vélh;m oískokem DruhÝ \ Doiadi skoncll ro!Ílcl
bez irohry' ale 5 remiz ú pŇensM stačit nemonro
Dramatické posledni kolo rozhodlo nakoncc o tom.
ž obMjc€ drulu ástal horšim SB bez medaiie
Pořaď: I'V' Bělurrek (Hutisko) 8' 2.'luřiřxk (Zbt ')
67a 3.-4'straděJ (zb|'), zva'doř! (Val, Mcz) 5';,
5'zaJic N^l' Mez l 5. o.7'|luÍta (B}stnčkn)' \ |]c.
hop!]os (Karolin}á) 4. 8 D Panil 3. g'Bano..L :,
l0'scrý (všjchnj zbr ) I|a

pin po l0 hničich postoupilo nejlepšicb l2 do fi!ál€.
keré skončilo pořadím: l,L€v (zašová) 9z. 2'voj.
h]v].á (RožÍov) 7.3.d'V' Hrad|l (Bra'I\) V B..
lunel (Pulisko) 6Lr 5 sošollk ryal' Meziiiél) 6 atd
l z'lbři: zdeJši vikendolj fuÍIaj mi J.ž dlouhole.
lou tÍadici a la*€ ni letošnim lJ rmnjku se s|ela
E!áliEli a pqč!!Ílá úůst 7l hričú z rcLke dsti
Mora}y a slezská. Za ňzeni bň Krupů a p. CabáIa
5e hrálo tempem 2xlJ mrnut na 9 kol o fualčni a
vě.né cenv' Pořadi: l'.3 sosía (zlin). F vrána' v'
BlálB (oba st- Město) ?7:' 4'Chmelař (Zlin) 7.

'.E'Juňc€! 
(Vse!in), v' Bělunek (Hultsl.o,. ca8ašik

(Přeíov)' sošolil (Val Mezjiičl' o'i. 9.l0 RáňJ
(KárÝrná). s tradÚ (vsctin) ó ald

Družď. Vnorovg - šr Vsetín 4,4

vrála 22^'a
Kr:č8 19,|7
Rechůnek 2 UB8
Oeelka M. 2C22
st8ufčíkR. ] 986
Staufč ÍkM. 1 936
oroe lka R. I 912
chudÍ]i ] 8o5

Š K zb rojovka Al s krs stare
Město B 4 | 4. V závěrečném
kole divize vedli hoslé uŽ 0i2,
ale naši hráči velmi bojoVným
výkoDenl nakonec skó re
sIovnali na ce]kovou remÍzu'
Výhrami bodovati ŠtveŤák,
Veselský a Hrad jl, renizovali
Fícht] a Pečinka.
Výkon Zbrojovky, která lak

1eto s skoněi]a uprostřed
tabrr]]s'' byl sj]ně !x)znaInenán
]oňským nepo ch o piIe] nýln
roz}ro.tŤlll1ín) sTK a \'v MsS'
oprávnění. protest našich
h|áč fi' kteři odhalili něko
likanásobné pol.ušeni
SoLrtěŽního řádu .'Vítězni'rl],'
ce]kenrA64 Glygov. byl těInito
ofgány doslova snlelerr se
stoll).,. tt

5K Vsetín - J.5t.l|ěsto B 1,4
2113 Vot"a!'a

2066 s|radě i2]]3 Štvér4ř
2c72 peč ilks
2c23 za iíčak200] vešelshý.
I 938 Hrad i 1

1/2
01
r, 0

0ll
t0
t0

] zAyJi'tAjici č|en Šo MEz Vselin a stlile či]ý
ncstoí vse!i$*'-ch šachisfu vilén Dolcžil uspořá&i
u pňleát'oíi sťch 80' narozanin pěLTý bleskoyý
fuÍnaj. }Inilo se šťc- systemem rn 9 kol' Mezi 24
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moŘÁvKA nqqa
Velic€ dobře obsazený turna'i absolvovala 17. . lB. květne

čweřic€ hÉčú nsšeho šK. v soulěŽt 52 učastnÍkl z Polsk3.
slovenska a cR st,gňovs|e řada kandidátů mistia i mi.'trů i
nůIo sé ývýcarským sYstémem na 9 kol lempem 2 x 30 mlnul.
z n8šich.zástupcú úhrál nejlepŠÍ tYsled€k -v dobré Ío'rmě

hrajÍcÍ ing. stI8děj. }1eÝ .e doglÁ.l.mezi d.esltlu, neJlep$cn'
osňtní podali s!.r\i standardní Úkon. ále Pň většl pozornoíti
mohli skonč't o několik míst výše.

Pořadí: 1. Fiň (ogtamva) 7,5; 2''3. Tustanovski (Pol.)' VelÍčka
(ostťave) 7; 4..5. tGrník (Pardubice)' Lys (ostrava) 6.5; p.'lQ.
Michenká (Karýiná)' Škola (ostŤava), Pačovský (Pardubice)'
stŤaděl. Kánder (ostfavs)$; atd. 15. Juhček 5.5; 22' chládek.
2{. stverák. oba 5 bodú' 3i

Okresnísou+éž 199,.,6

.soiuÍ|ěž99,+5
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D36 Dámský lambit. 
.Í.d{ d5 2.c4 e6 3.ácj 0í6

...ctds .tds 5:Qs5 óó 6'gc2 0e7 7.€3 H 8.QdJ
obd7 9.0í3 B€E_ro.(H) 0!8 rr.E{bl 8oó l2.b4
Eď t38Íct 0e6 l4J4 Qd6 l5'!5 h6 16.Qrb6
glh6 | 7.fogó Ěg6 lt.gtgó+ lh8 l9.EIh6+ lh7
2o.o4 Qs4 2l'ob4 Eeó 22.ocó+ lg8 23.h3 Qí8
24'gf4 Ě'só 25.bts.| Qh6 Ť6.E5 g,!5 z1.g,cF
fus5 2J.Óid5 E€8 29.Í4 fuď 30.ft7 Ec7 3|.Eel
Qtia 32-bs &.7 (Ft

,
15
25
.a:
4,,

si"adě'j Ir.]as 2]'1o Vset'in L1ZE
t.h jáciek I/ác] 2l61 V3"tÍn czÚ
Za.j i,.\ek Petr 2t)28 VsetÍn cZF
i:'a.1i] Kare] 1943 vsetÍn 1ZE
ú.. ' BLR' cZE'GER' PoL' SvK'UKR' Bvýc-

]]ž do třetÍ desítky ročníko Vstoupi| Ve dnech 29'6.-7 7.1996
me2 1áÍooni ope1 ''Píebor Vset'na' porJdary Šh Zoíojov|a'
staítovalo ce|kem 73 hráčl zé 6 zemí a DoDrvé se hrá|o
ve dvou sxupirJčn' coŽ se rozncone projevilo 1a r'Va|:tě'
V m]stíovském turnaji zvítězi| drti../ým záVěíem 3/3 z|ínský
Sosna, kdyŽ V pos|edním ko|e zdo|aI zkušeného Rotštejna
a předstihI tak výborně hrajícího Uhmanna i dvojici Bě|orusÓ'
Ta ké Ve skup]ně B si naši hráči prvenstvÍ Vzít nenechai'
mohutně ÍnišujÍcí KozU|in zostá| těsně za nimi' K Vydařené
soutěŽi pňspě| kromě týmU or9anizátorĎ s předsedou sK
p' Bartoškem V če|e také Výborný rozhodčÍ Kořínek z ostravy'
Dík patří všem sponzorom, bez nichž by samozřejmě taková
soUtěŽ nebyl. moŽná _ Vsetínským firmám KB' Zbrojovka'
KLM, AqUa stop' Amir Va|' Meziříčí a da|ším'
open Á: 7. sosna 7/9, 2.-3.Utmann a |<orneieve|s (BLR) 6y2'

1lz Mou)v]d (BLR)' Jeřábek a uotava 6' 7.-1o. Mtller(GER)' Riška,
Rotštejn (UKR)' Kuřočkin (BLR) 5y2. 11'_15. Chalivopulos' Pecjná,
Dlouhý azoýýski (PoL) a straděj 5' atd,, cělkem 49 Účastník1'
op€n B| 

'.-2' 
Beseda, sojka 7' 3. Kozulin (BLR) 6y2' 4'-5. F' Paťák

a Matlacha 6' 6,_7. Petržela a Bambušek 5y2, atd., celkem 24 h|áčŮ.

sosn. - Rotštejn
B22 sici|ská: |.e4 c5 2.Jf3 e6 3.c3 tÍ6 4.e5 Jds 5'd4 cxd4
6.cxd4 d6 7.Jc3 Jx€3 8.bxc3 dxes 9'lx€5 Jd7 lo.sd3 Toje zřejmě
nej|epší' po ] 0'sf4 se7 nebo ] o.]xd7 sxd7 nená čern]; poiiŽe'
l0..'Jxe5 l.|.dx€5 Da5?! Přednost 2as1oUžiIo ]].'.se'' Těžko
a-e kÍitizovat' hÍaje Ii se pos|ední kolo a jde-|i o ]' místo.
cerný zře.jmě počítaI s tÍm, Že pěšce,'nějak'. uhájí a uDlatní'
Problém ovšem zní, zda se mu tc može podařjt. l2.o.0 D'es
l3'veI Dc7 Lepší by| návrat 13'.'Das. Dr!hým pěšcem by se
čeínÝ zadávi,: ]3...Dxc3? 14.Sb5+ Ke7 ]5.Sq5+ í6 ]6'Vc]
Da5 ]7'Vxc8' |4'Dg4 sd7 t5'sÍ4 sd6 |6.Dxg? 0 o o tě7-o í|ci,
zdé Rotštejn pň svém ] ]. tahu doh|éd] až sem a otevřený
s|oupec,'9', se rrru zdá| být slibný' |7'sxdó DXd6 l8.se4 Í5
Poz]ce je dost nepohodIná, po ]8'''De7 ]g.Vab] černÝ ien
b.ánÍ' aIe ro1|-ooL]'jic' chybu Jcini aŽ d"šim tanem' l9.Ý;dl
DÍ8? Muselo pi.Úít.jedině ]9..'Dc7. Teď sl Ukra.jinec zahraje
uŽ pouze krá|em' (viz diagram 7) 20.sxb7+! K(7 Po 20 ''KXb7
2].Vxd7 je konéc hned' 2t.Des. Kxb7 22'Vb.|. Kc6 smutnÝ
ý'i'bé.. na 22..'Ka8 i 2?'''|.a6 p..oe 23 Dc7' 23'Db5. Kd;
24.Db4. K€6 25.D.4. Kd6 26.Da3. Kds Záchrany nenÍ 26'''
Kc6 27' Da6+ nebo 26.''Kcl 27.Dxa7 + 27.c4+ K.ó 28.Da 6. Kcs
29.Dxa7. Kd6 30'Da3+ Kc6 3l 'oaó. KCs 32.Db6. Kxc4 33.Vbc|+
a .eÍný se vzda|.

---@
5 D!5 DérBký gámbit' Í.d4 d5-?.c4 e6 l.fu3^o{qÁ* d.Qgs Q67 5:ď0{ ó.ÓB c{ 7.gc2 hó 8.otf6 $Í6
. . 9.Qď! od7 l0.h4 dc4 ll.q\ď e5 l2.0-{-{ ed4{ r3.á€4 fo5 14.Erd4 ge7 15.fuÍ6+ gí6 16.Ef4
3Í gd6 17.Edl gc7 18.áré gtes r9.Ern Qc6

9 kol . r.Kořínek 20.Ee7 Ef6 21.Edd7 l{

Přebor Vsetína po iednadvacáté jednotlioců se stal Sosnao

všEríN 0c)

- }o{|. mčnik
Přeboru
vs€tína Y
šachu jed-
notIivců byl
zakončen v
neděli 7. čer.
venc€'
v hlavní

s K up r n e
kandi-
dátskéňtj
iurnáje stár.
ióváIď 49.
hríčů' mezi
nimi 8 hráčů

? -!q!oruska, .
5 z Němec-
Fa, 2 ze Slo-
veÍišk'a; Tz
Poiška i l. z
U-kraiiirv. Y
zaveÍecnem
hodnocení
lyznělo pr-
venství pro
Jana Sosnu
(ŠK zlín)
ziskem 7 b.,
ZJ.Uhmann

Pochvalně se lyjádřiIi i účastníci tumaje'

Miit|el - Uhňann

D36 Dámský 9amoit: l.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 JÍ6 4.s95 có 5'cxds
exd5 6.€3 Jbd7 7'sd3 se7 8.Dc2 h6 9.sh4 0 0 .|0.JÍ3 Ve8 ll.0.0
bó l2'sg3 sb7 l3.vab,| a5 l4.a3 sa6 t5.sxa6 vxa6 I6.b4 axb4
l7.axb4 b5 l8.h3 sÍ8 l9.vb2 Db6 20'Jel Da7 2.|.Jd3 )b6 22.va2
Vxa2 23.Jxa2 Jc4 (viz djagram 2) ?odaú1i se černému pň

minoritním útoku V dámském gambitu získat pío svéhojezdce
neotiesite|né pole c4' nemá nikdy plobLénry' 24.J€5 V€6 25.Jxc4

dxc4 26'Vbl Da3 27.Db2 oxb2 28.vxb2 Jd5 29'Kfl Í5 30.se5 Ve8

3l.q4 96 32.9xÍ5 gxís 33.Jc.| Va8 34.Va2 vc8 35.Va7 Jxb4 36.Je2

Jd5 37.Jg3 b4 38'JxÍs b3 39.Vb7 c3 40.Jg3 b2 4l'Je2 sa3 a bílý
se vldal' sbnislav Juříček

sosn. - Ro|štejn Mú||e. - tJhmann

l pozic€ po ]9'''DÍ8? 2 pozice po 23.._ Jc4
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- Bílý: Bóller Georg
cerný : Juříček stanislav

2029
21,55

I.d4 áť6 2,c196 3.ác3 Qg7 4.e4 d6 5.Qe2
0_0 6'aR e5 7.0_0 ábd7 8.Eel c6 9'Qfl
Ee8 10'd5 c5 ll-Eb1 Ef8 l2.g3 óh8
l3.Qg2 ág8 l4'Qe3 Qh6 l5.QXh6 áxh6
16.8d2 og7 17.b3 f6 18.Ef1 a6 19.fu1 b5
20.cxb5 axb5 2l.áxb5 Qa6 22.a4 Qxb5
23.axb5 Éa5 24.áf] Uxb5 25.Efc1 Efb8

0-1
26.Q|l Ěb4 27.Bd3 Ea3 28.Adz Ati
29.Ea1 Eba8 30.Bxa3 Exa3 31'Bc2 áb6
32.Ég2 Ba5 33.Eb t Ea2 34'Eb2 fl'xb2
35.sxb2 Ěb'l ]6'Bc2 f5 37.B f4 38.Qc4 e5
3q.e4 h5 z0'sxh5 ohó 4 | .Qe2 2E8 42 '€i4
áxc? a1.Qxci áÍ6 r'4'Éa2 94 45.Ba7+ phÓ
46.wf/ gd2+ 47.Ůgl We3+ 48.if1 $xR+
49.igl 9dl+ s0.lg2 f3+

0-1

|.c4 e5 2.žr3 dó 3.g3 áfó 4.Qg2 c6 5.d4
ibd7 6.e3 g6 7 ,žge2 Qg7 8.0_0 0-0 9'b3
Ee8 10.Qb2 áe4 1l.h3 áh6 12.d5 c5 13.e4
f5 14.f4 exf4 15.ixf4 áe5 16'áeó Qxe6
l7.dxe6 ác6 ]8'exf5 Óxf5 19'Qd5 Be5
20.tsR Bxs]- 2l.Bxs3 fus3 22'E|/ oxč3
2].oxca *2+ 24.isž fo'cí 25.Exb7 fods
26'cxd5 Áe.] 21 .Bd]l 

^f5 
28.Ed3 Ee7

29.Bb5 a5 30'a3 ls7 31.ÓÍ2 óf6 32.óel
ie5 33.b4 axb4 34.áxb4 Ea1+ 35.Ó|2 Ebl
Jb.AxCJ dxcJ J /.bxc5

KB CUP 1996

ŘuikÁ; ČR. Ťaké ón ňa !oát.
ňý úvó<l (o,5 ze 2), sle probo'
Jovsl 3e Ještě hodně vysoko.
Plohra v poíledním kole však
znamenBla konec šancÍ na
dobý \ýsledek a odsunula Jej
o úce Jak 15 mÍst dozadu.

PofudÍ sk.A| 1. luřék(Domaž
ltce' 7'5; }..3. Lechtýnský
(Praha). Bažant (NapáJedl8) 7;
4.-8' vodlčka ťreplice)' Doležsl
(KolÍn), Šurygin (Novgorod),
Gro8' (st. !ngbert), Kučera
(.Iepltce) 6,5 atd. ?B. Iuříček 5
bodů'- 
&tad! s' E; 1. Kracík (Plzeň)

7,5: 2.'4. Dsněk (Příbram)'
Parák. Šíma (Písek) 3 5'-6.
Vaněk (sušice)' Kovář (PŤaha)
6,5 bodu, atd. 3t5.Iitoqeřice 19$6

Iwex C
V turnaji hlaném šqlcárs\'m

systémem na 9 kol ZvítěZi| rusli.i
ml]zinárodní mistr VeSelovskij
(Elo 2440)' který hladce předsti.
hl ostatní konkuÍenci. Ze vse.
tÍLs'kélg.ok|giq !!4!19v'4!j9d'i!Í

:97ex LltorrěÍ.1ce * !7.8'-25.8. * Kandtdátgký OPEN' IwEx cup (5')

Juříček pátý na upu
L|ToMĚňicE {aj) . ce|kern dvě

desít\ šachistů z Ruska a ces.
ké republiky se zúčastnily Y Li.
toměřicích na letošním V roční.
ku této soutěže.

nrac - JunceK tsK zbrotovka)-
ktery podal vetiie slusný dkón á
dařilo se mu zejmena .ernými fi-
gurami.

Pořadí: 1' Veselovskij (Rus)
8,5'2.- 4' stehlík (Kolín), Ko.

7234 567890 -2O Body

zák (Litoměřice), sejkola (Dě-
čln|ó.5. Juiicek 5'5' 6' _ 7. Kro-
pácek (C' Lípa), Čelný (Ltm) 5.
B' - to. Novácet< (Ltm). LouČek
(Louny), Beneš (Roudnice) 4'5.

lttDx cUP l99ó
m hráÓ Elo oddí l Bt

Valaší na chodsku
Pies l60 hÍáčú z \ěmecka. Ruska a

ČŘ se s1elo \e dnech ]9' 6' ' 7' 7'
ne \elkÍ mezináÍodni oPEN turnaj
do K]a|o\, Z naŠeho okesu se soll.
!ěže Zúčaslnila čtreřice šachistů ŠK

'Zbrojo\ ka \'selin (Juřiček. Parák) a
TJ \h]' \íeziřj.j ísošolík. Tomčík]'

\- hoclě i;lné skupině A. kde
inezi ?3 účas|niky staÍtovala také
Íada nirtÍú a t eimistr Lechtýnský.
se nxšr:]'r zísluD.úm dařilo Jen čás.
lečně s.io]íko\o umistění i zisk 5

bodů je při jeho výši E1a odpolída.
jící' zato Juřiček se svým \'ýsLed

kem nemoh] být spokojen. Daleko
]épe šachistó Z okresu vsetin do.
padli ve skupině B' Tomčjk hrál
dobře. a]e ncjvíce přek\ apil výbor
ným výs]edkem m]adý Dominik
PaÍík. Na úVodní poťážku r}'chle
zapomně] a pod vedením zkušené
ho klubového kolegy nesnímě bo'
JovnÝm \,ýkonem obsadjl v}nikaji.
cí 3' místol . Gj)

- Bí|ý : Ceplecha Tomáš
Cemý : Parák Dominik 1861

I VESEL9VSKY S 2440
2 STEILIK JlřÍ 2140
3 KOZAK MltoĚ 2183
4 SE{{QRÁ YLaa 2222
5 JURI]FK Stan 2155
6 íRoP4cEK Pet 1949
7 CERryy Martln 2258
I NOV$CEK Jan 2133
I LOUCEK Vlast 2050

L0 BENES Petr 2116

Moskva RUSKo]Ín CzE
L1toměr1ce aZE
UECTN LLL
lsetin CZE
Ceská Lípa czE
L1toměř1ce czE
L1toxnéř1ce czt
Louny CZE
Roudnice n/L. CZE

o
0

0
o
0
0

0
0

1 11 1 A%
.i,oo

4!46L 4I 2,É 6
zII 1 5t
t** 2 5

*1 34 5
0*0 4 4á

1 a 2r7 4ri*44l.

L'á! r !!řt 0 * 1tc t01 *0
ttla,01 *

*o
4Ao zouoo'á

Pře'sně dvě desítky šachistů z Rusk4
a Ceské lepubliky startovaly ve
dnech 17' . 25' 8' v Litoměřicích na
letošním 5. ročníku této soutěŽe. V
devítikolovém tumaji, hraném švý
carským systémem' dominoval su'
verénně ruský meZináÍodní mistť
veselovskij (Elo 2440) a zvítězil s
velkým náskokem.

v'a]ašský šach zastupoval Juříček
(sK Zbrojovka), který pod]eh] jedi.
ně vitězi a podal velice dobtý
výkon zejména černými figufami -
3 výhry z pěli partií|

Pořadí; l. veselovskij (RUs) 8 1/2
2. - 4. stehlík (Kolín), Kozák
(Litoměřice)' sejkora (Děčin) 6' !
Juříček 5 1/2. 6' - 7. Kropáček (C'
ť6ó; čňý (Ltm) 5,'8' . i0'
Nováček (Ltm). Louček (Louny)'

!5 HaJerlk Vlad
!ě VarI& J1rI
\oef.2122 (20/9)

1o1R Ť ^l!htř r7a

1895 DěrÍn CZE
Dttc aTE

,Í 3*

r. Pletánek



IrYDX eup l99G
Poně|.ud rozpačitě zahajovali pořadatele z I- 9.'.á6 10.0{ hó 11.Qh4 b5!?

wExU Litoměňce v překrásném pÍostředi ho- o&t.pěšce ve srylu volžského g.nblfu
te]u Rooswell 5' Íočník této soutěže. Ke startu 12.cxb5 axbs t3.Qxb5 Qá6 l4.Qxa6 Exa6
se pÍoti očekáváfi s1ely pouhe dvě desitky ú- 15.Ee2 ga8 16.í4 &d7 17.ď ab6
bstnjku Z Ruska a cR a původně'"JŤsané c€ny

Picsné|šl b\lol7'''tsb8 a nae!en( l8ÓcJobo
se tak znÍUba o l/J snlzovaly. I umal Dyl ale ll.
nat s|uŠně obýzen (o ELo prrtri desitkry 220i1 l8.Eaet Eb8 l9.ER wh7?!

a kolo za kol€m zisĚavál na z'aiimavosti BiÍiu- Původně jsem znnýšlel l9..'oaa 20'áxa4 Exaa'

žel jen bojem o 2. misto. Nasazená jedničk4 alc bílý 
'ÍLi 

silné 20.c5 ld7 2l'{xa4 Exaa 22,Qxe7

s/mpalický Rus Veselovsky (2440)' totiž úlchu dxe5 23.fxe5 áxe5 24-Exc5! T \' lextu tcdy lí'
favorita splnil úce než jednoznačně a za- slou. tcntnč kryjc t7'
Ženě nitězil s obrovs\.nr náskokem Picdr'cd] 20.b]! Ecs 21.{!4 á\c.{ 22.bc4 Ea3 23.
\ýbomou techniku hry á až na.jedinou tijimku Ebl !aó 24.E'b3 BaÍi 25.e5
doslo\a zašknil.jako ''Boa Constrictor' vše cLl |o 25-.b5 Ex". 2t' á.? B^ca 27.áxi8 Exa'.]e
mu piišlo do cesly' ol''ii. zda bv m pčŠcc zi kvalltu a píolihra na &c.1
Pořadí: veselovslq' (RUs) 8/:. stelrlik (Ko|ín)' Ko. úh doŠa.cčné šanc.'
át (Li!omčnc€). 

. 
sejkora 

' 
(Děčin) ,6' JuřiŠ} 25...fu7 26.Qxc7 dÍes

(vs€!í!) 5|Á' KJopáček (C' Lípa). Cemý (Litom.) 5. '' - . , .

Nová-k (Litom'). I,ouček (Louny). Bcneš Nnocxa poz'cc

(Rorrdnjce), P' Janda (Pn}ra) 47.. Z' Jalda (Dččín)' 27.f5
vláčil (ProstčjoY), Dateclri' (Č' Lipa) 4' lvlajeňk Přimo.ará snďla o olevřen' flinl. n;Inz| na czl
(Lount). Kořinek (I"iÍvinov)' P3p3} (Dč.in) ]%' Ýcni zalim ncčimého Qg]' Lépc b)lo 27'áeJ.
V3íf (Dččin) ... Pek3ř (Dččin) 2'i. HůIa 27...e4! 28'.Íe4 Qd4+29.ihl E!ra2
(Litoměiice) 2 Bili'se n}'ni mdiouho z"1nl}s|.| ncbo1.čcmá pozi.

c1j úhle r]'kazu. ''kď|čí žlot'
Seikora \'. \'eselovskv S 30.ádó?!
B52 Sicitská. 1.e4 c5 2.áR d6 3.Qb5 Qd7 Po ]0'íx86 BXÉo b!lo sule nl']rsno' Skok.1ezdce
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20.Éh: E'b8 2|.áho Je8 2:. ág2 ís 23.e"f5
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spišcjalo solirini koresponrienčni hráč.
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Sachovy klub hledá mladé posily

Ňtor.avarré do|lyli ||obrošov
]\'ía]ička obec u Náchoda, zrrámá lýstav-

bou hrarričních pe\'ností z let l936-l93E
tvoňcích impozántni t!Ťz Dobrošov, byla ve
dnech 2l'.29 záň dějištěm 2' ročníku o-
PEN'turna|e í,- AgentuÍa o4 lr|Óllel.Mezi
44 UcasmLlJ z,ťolska. )]9Y".i3 a ( K slal-
tovalo tďe 5 ásfupců Mss a dluzno dódai.
že si ner,edli právě španrě' Nejvíce překva-
pil lybomým výsleďleln Jeřábek' dajilo se
mu téměř vše na co sálrl a body ryěžil i z
r1Ťo!.nan\'. h nebo oLrtranjcll po'tavenr
Výečný stan 47,/5 měl Bucfulíček. kte^'
piedredI r nékolika pamtch v1'bomou te.lr-
nil.u (viz partie), alc v ávěru se spokojii
čqťrni renrizanri .vcjrýše nasazený L;,s
(2jLtl) sordaI qvitle ol'arnŽrll' se sIlbs;nIr'
o!5enl llo; o I' mrsrc 1oIrrbiI deflnIIt\nÁ &'
hrubLou r liedposlednun lole. Po pnnr
polo\ini rllél slušné Šarr.e na pékné ulni5|ó.
ní i Peřik (j/5), poté pÍolrrál 3x za scborr a
bylo po nadějich. }t4ůj ýkon or4ir'rrilo ne.
pniemrre .r,irolc ollenIocnón' TcPIory ý
38.5"C v pnrrich 3 kolcch nevěstily nic do-
brého' ale turrtaj jsenl dohÍál' i kdyŽ to b}'l
rúči nrénrtr zdr ar.i uIčiŇ hazard' Ke zdďilé
soutěži přispě1o dobré ub}'továni v mismÍn
pohostinnéIn penzionu. nclydaňlo se pouze
počasi a to ll14a opravdu škoda. okolí Ná-
choda je tuI istickv r'elmi atralitirní.
Pořadí: l ]cřábek (Jcscnik) 7. 2 .3 Buclúiček
(HJ\ňcťl VoJllr|l (.hebI o :' J'.l Dorln!
(Tnltnov). Lvs (ostrJva). ceÍjď (slo)' schu|a
(Pr$3). \,cIcck( (Náchod). 6 !."!: Górecki (Pol,)
.''uňč€k (vsetj]r). NíoJžiš (Náchod). \,acck (PřcIoUč)
5/' j4 Pcřik (ostra!,a) 3'l
Juříček S - Córec|i J _
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{8'''{ia5]'] 9'9h6 b1 lo'ácc? oeó 1 l'tf l ábd?.=]

9'9hó a4 10.h4 h4 Il.Étc2 b3 l2.ch.1 r.]
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VSEÍÍN od prosince, každý
.prtní pátek v měsíci bude hrán
šacho\í turnaj, kde jediná pod-
míDta účssti hťáče je rok naro.
zení 1981 nebo mladší.

Hledáme žáky a žačk] pro Ša.
choť k]ub Zbrojovka ve věku 10
až 12 let, kteří mají zájenr hrát
šachy závodně i rekreačně. Kaž-
dý zájemce o hru může přijít v
pondělí nebo ve čtvrtek do ša.
chové herny u hokejového stadi
onu na Lapači' PŤihláška musí
obsahovat jméno, příjmení, ad.
resu' rodné číslo a pokud je to
možné fotografii na občans$
průkaz. Herna je v domě sekre-
tariátu TJ Zbrojovka vsetín v
prvním patře. Dům stojí proti
hokejovému stadionu, hema je
otevřena od 16'00 hodin. Vedou-
cí Íúádeže je pan PetI Horní<,
sekretář je pan stanislav Juříček'

Hra n4 čtyřiašedesóti
md stóle více ,,1znavačů.


