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SK Ztrn 128.4.1 ,,22. Memoriat A. Va(r tike" 1

mistr PeteI Michalík z hie-
údze před &uh]ým Petfem
Koutným ze Z]na. k{eý
se zároveň stal přebomftem
Zínského t<raje, a ťetím
havířovs\ým Pehem Kič.
meÍem. Na tumaji staItova.
la také ekipa 12 šachisÍu z 6
oddíIů našeho okesu, z ,ichž pod.

a n adších }uráčů. Klalitní výkon
podal a do první dvanac&y se pÍo.

celkoi}'rn vítězem se sta1 nei
větší favorit, slovens1cý vel.

t|ačil jeŠrě 

'ašovslgi 
Ludmir 
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chalčák. ondřeji Karlí<ovi z Hoš.
tálkové stačil zisk 5 bodů na 25.
mísťo, čímž se stal junio$kým kaj-
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ffimmffimwffi
... ve dnech 2.6. dubna. t. května probětÚ ll' ročnft mezinÁrodniho šacho. cou Radovanovičem |2296\ ze

!l vého turnaje opeo Kartory Va.ry Hlál se na osm ko| s časovým lirnitem Srbska, k.:'. "j*ť 65j:9::

" (2287, z"Íep|ic s 6 body. Do prv-
polt Dyl I Jeo|ny za$uq:e- na:e' ní desitky se ještě prosadili: 4' -
ho oklesu KM.Y]9s=timi| slraděj o. ru n'uin"i Rósémann 12284.
(na snímku) z SKZ Vsetín.kert Nemecko)' FM Vladimír Kaf|ik
jako 23. nasazený s osobní.m ko- (2305. koměňŽ) a FM Aleš Jed-

5 m minut na partii + 30 sekund na ltah. a tŤetím FM Jakubem Ttrmou

s pruměmým Elo první eficientem 2039 Elo odvedl pru- Řk" í223l. P.dubi"e) všichni 6.
dvacitky 2204. v soutěži měmý výkon a ziskem 4.5 bodu 7. . 1d. ondřei.foman (|8,12.Úd-
dominovali poďe očeká. obsadil 35. místo' Lce). FM Jiří soukuD Q3o4' K.
váni favorizovaní lrráči. Tumaj !ryhrál |M sergej ves- VaíY), PM MiloŠ Kózá{ (2|84)
kteí obsadili předú mís- se1ovsky (Elo 2]&) z Fďdku- a Fiú Jan Baltoš (2213, oba Lito-
ta. v kvalitním staÍtovním Místku před druhým FM Joú. měřice) všichni 5,5 bodu. (aj)
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Klání s přehledem ovládli ša-
chisté z domácí TJ.

Tumai přjl.ůal 32 hÍáčů. kte-
ři se utka]j v sedmi kolech Po
náročném pětihodinor'ém k]áni
se nakonec vítězem sta] V]adi.
míI Adame (TJ v M')' Jen těs-
ně uteklo zlato druhému Petru
Boba]íkovi a bronz vybojoval
Pavel Lev (oba Tl V M.). Oce

nění pro nej|epšího seniora pak
ziskal Bohuslav Vykydal lTJ V
M.) a nejlepším juniorenr br'l vy-
hlášen ondř€j Vraj (Soko1 Hoš-
éálková)'''Vítězové přebrali
poháry' diplomy' furanční, věc"
né ceny a poukázky na výběr
zbožÍ' Po skončení turnaje se-
hrál mezinárodní mistr Zdeněk
Beil simulťánku proti čtrnácti
účastnikům,.. uvedl řeďtel fur
naje Jan Prda a doplnil: 

''Chtělbych poděkoyat všem, kteří
mi pň organizaci pomáhali a
také sponzorům, bez kteďch
by se turnaj nemohl konat, za
podporu." 0m)

sedmý a Jáchym Karlík osmý..&
tesoÍii do dvanácti let ovládl Flant!

soutěž probíhala jako školní tul-
naj Sachového klubu Vsetín, jenž
pořádá na závěr roku ZS Huslenky
a místní lestauŤace' Vedle účastníků
ze šachového odďIu Zs Huslenky
se do furnaje zapojily Zs Jablůnta,
Zs Kalo|inka, ZŠ IntegÍa vsetín,
Zbrojovka Vsetín, ZŠ val' Bystřice,
ZŠ Lysá p' M. Děti uvítal pořada-
tel Mircslav Bě1íček' L1eí'ý na závěÍ
také předával ceny. Nás]edně se ša-
chisté mezi sebou utkali tzv. švýcar-
ským systémem na sedm kol' Dozor
nad počitačem držel Martin Klíma a
rozhodčím by! Ladislav Bambušek'
Za výsled\ jak v logickém uvažo-
vání v furnaji' tak i dobré výsledky
ve škole děti dostďy bohaté ceny.
První místo obsadil Jakub schón z
pořádajíciho oddílu. stříbmá pňč-
ka patřila Lukáši Hajdítovi ze ZŠ
Jablůnka, bronz získal Jiří ftáček ze
ZŠ Kalolinká.
Konečné Dořadí; ]. Jakub Schón
(Huslenky, 6 bodů).2. Lukáš Haj-
dík (Jablůnka, 5,5 b'), 3. ]iří Ptáček
(Kalolinka' 5 b.),4. Tomáš Gatda
(Jablůúa, 4'5 b'), 5' václav Hmči-
fik (Zs Integra Vsetín, 4 b.), 6. Ja-
kub RoŽnovjiák (Huslenky. 4 b.), 7.
Leo Jantovs\ý (Z vsetín, 4 b.), 8.
Roman Panáček (Lysá p. M.' 4 b')'

oria iná|" Hes|Ie|shy zpÍavooa]

!! v MďenoúCícb u zlína byla v sobotu |9. kvétna zawšena |etošní

- krajská Grand Prix v rapid šachu mládeže. Mezi cell'orym po-
čÍem sedmdgáti šesti hráči zd€ startoYalo i sedmnáct žáků a ákyň z
valassKvcb odd u.

v katesorii do deseti let zvítéál
hoštákovsry ondřej vraj. kteď V

sedmi kol€ch vybojoval 5,5 bodu, v
kategodi do dvanácti let zvíté7117Fi-
lip vadilz PostouPek' jenž získal
6 bodů, a v kategolii do čtrnácti tet
jeho odďlov1 kolega Miroslav Ra-
l.ušan' ten dosá}ú 5,5 bodu. Umís.
tění našich šachistů - kategorie do
deseti let: 8. Jáchym Karlík (Hoí
ťrálkolá) 4,5 bďu, 9. Štěpáo Řezní.
ček' 12' Patrj} RezníČek (oba ZbÍo-
iovkafiffi'T'Ená-óE$ířota
(Va]. Bystřice) 4 bodv.28. Veronika
wiesnerová íHoštálková) 2 body'

.Kategorie do dvanácti let| 2'

Adam Bř9zina 5'5 bodu, 3. Jah:ub
Gálft, 4' Kalel vraj (všichni Hoš-
Íílková) 5 bodů, 12' vercnika Rich-
teťová (Val' Bystřice) 4 body' l5.
Adéla Bienká (zbroiorka Vseún)
3Tbil;;20-iaa;DaD-ffi ia-
fI2I' Monika Mafuškavá, 28'
Jakub Husička (všichni Hošťálko-
vá) 2 bodv. KatePorie do Čtrnácti

-]sL4. Jakub Kreiča íHoŠtálková) 5
bodů, 5' Lukáš TrčáIek 4 body, l |.
Jatoslav cemotík (oba sokol Ústí)
3,5 bodu.

vitězcm celého ročniku se v nei
m]adši věkové katesorii sral Ond.
E-řraiTEl7řffiek skontil

šek Mlkus ze stalého Města' Jakub
Gálík skončil celkově čtwtý Adam
Březina pátý a Karel vlaj sedmý. ]L
íeisiaÍší věkové skupině zvítězil
čňdrc;TiuchifiesiaEE-o-Měfia
Jakub Krejča obsadil druhé mís-
to, Lukáš Tlčálek sďmé a Jaroslav
Čemotík osmé. Mezí neinrladšími
děvčaty zvítězila Jana obšivďo-
vá' v prostředni katesorii Veronika
- , ,-:------j--:'..:...--=--. .Klcntelova preo Aoelou ljlersKou a

Klárou DančákoÝou.
Na podzimní mistrovstvi České

republilry tak mohou do Klalov vy-
ruit a valašs\ý mládežnický šach
rcprczentovat onďej Vraj. Jakub
Krejča' Jana obšivačová, vercnika
fuchterová a Adéla Bierská. (ok)

499 HzX (3+3)
duplex

dominoua! Jakub Sch Uladimft Ailame
! Napínavá klánj m|adÍch šachistu b}'|a k vidění.ř€ti kvěÍnovou so-

- botu v HLslenkách-Bařinách. Již třelího ročníku ško|ního furnaie
se zúčastni|o ló hráčů ze sedmi škol dg!jis[!!Et mezi nimiž nechy-uětaaninmaffi

9. Michal Slovák (Val. Bystřice, 3,5
b.)' 10' Martin Sucháček (Huslenky,
3 b.), 1 l. Jiří Bartoň (Jablůnta,3 b.).
|2' L|lkáš zlocha (3 b.), 13. Diana
zlochová (oba Lysá p. M., 3 b'). 14.
Dán Martinec (Z vsetín, 2.5 b.), 15.
Radek Kovalčík (Jablůnka. t b.), 16'
Jakub Zalešák (Jablůnka, 0 b.)'

Text a foto MiroslaY Bělíček

Ícnb|i|Ít idc nět šat z Ualašsla

0u Ptáěek' EáIí|Í a Beilnaři|Í
I vatxst<ý šactroqÍ klub mtá<|eže připravil ve spáupráci se Zbro-

- joYkou vsetín závěrečný mládežnický turnaj v rapid šachu, jehož
vítězové získa|i pro s ezonl20!Ll20l2 Íjtul regionálních přebornftů ve
své věkové kategorii. Poslední květnoYou sobotu se tak sjely v šachové
herně Na Lapači Íři osmičkv nei|eDšich šachistu sezonv. abr se }e sDra-
ffiňharyamedai|e,
kt€ré věnoval Regionální šachoý svaz Vsetín.

Velmi vyrovnaný boj se odehrál v
neiÍ adší věkové katf,sorii do dese-
ti let. o jehož konečném pořaď na
prvních třech místech lozhodla aŽ
minitabulka z jejich vzájemrrých
utkání: 1' Jiří Ptáček (Karclinka),
2. stěpán Řezníček (Zbrcjovka Vse-
tin)' 3- Jáchym Ka ík (Hošťálková)
5 bodů, 4' Jakub Schón (Huslenky)
4 body' 5' Tobiáš Mrcček (Val. Bys-
třice), 6. Jakub Rožnovjrik (Huslen.
ky) 3 body' 7' Jana obšivačová (Val'
Bystřice) 2 body, 8. Patrik Řezníček
(Zbrojovka Vsetín) 1 bod.

Y kategorii do dvanácti let bylo
následující pořadí: l. Jakub Galík'
2. onďej Vraj (oba Hoštálkolá) 5
bodů, 3. Petr Daniš (val' Mezjříčí)

Březina 3 body' 8. Klrála Dančírková
(všichni Hoštálková) 1 bod'

Neikísněiši bYl turnai hJáčů do
Šs!tn3gL]e!' KJuci předváděli ve|-
mi krásné a dlouhé bitvy. ve kte-
Iých zúIočovali celoročd tréninko-
vou píli jak ve Svých oddílech, tak
na společných celodenních sou-
středěních' Pořadí: 1. Josef Bedna.
řík (Hošťálková) 6'5 bodu. 2' Lukáš
Gabryš (Zbrojovka Vsetín), 3. Ja-
k.ub Krejča (Hoštálková) 5,5 bodu,
4' Jakub stančík, 5' Matyáš Kovařík
(oba Zbrojovka Vsetín) 3,5 bodu,
6' Jaloslav Cernotík 2 body, 7' Da-
vid Trčálek 1 bod, 8' Lukáš Trčálek
(všichi Sokol Ústí) 0'5 bodu.

''Pro 
žáky a mladší dorostenc€

družstev a čÍyři turnaje jednotliv-
ců 1. vasto Tour. Z těchtAké ýze-
šly nominace na tento pá|í finá-
lol.ý turnaj nejlepších jednotlivců.
Do celé sezony zasáhlo více než
sto padesát mladých hráčů. A ze-
jména v nejstarší věkové kategorii
jsou často k vidění velice zajímavé
a kvalitní partie,.. zhodnotil mlá-
deŽnické akce sezony předseda Re-
gionálního šachového svruu Vsetín
Vladislav Bambušek a dodal: ,Je
znát obroYský posun ve výkon.
nosti hráčů ve srovnání s před-
chozími lety' Svědčí o tom i fakt'
že patnáct z těchto čtyřiadvaceti
mladých šachistů pravidelně na-
sfupoYalo v mistroYských utká.
ních družstev dospělých. A zdďe.
ka nepatřili jen mezi paběrkující
účastníky' Toto vše by ale nebylo
možné bez obětaYé práce trenérů
n ádeže a všech dalších' co se o
žáky y oddí|ech starají, Touto c€s-
tou bych chtěl těmto nadšeným
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Wkídežnicbí ýýkvět šaclw našeho okrcsu. Zkva Lukiš Gabryš, Jakub Krejča' 'IoseÍ Bed ařík, Matyriš Kovařík,
)aýid TrčdÍek,. Lukiš Trčólek, Jakub Stančík a .Iarcslav Čemotík.

Juřířek, stÍailěi a Beilnaři|t

z UalašsItÍch šachistŮ neileRší
l! Po skon.ení sezon1 souiěží dru;stev šachistu nastává období indi.
E údurátních turna.iů, kterých Y ka|endáři neustá|e přib}'vá. Turnaje
jsou pořádány po celé ČR a také šacbisté z našeho okresu v řadě z nich
;tártují, jen mít možnost uYolnit se ze zaměstnáni či sfudia a mít dosta-

tek dovolené a času.

V Kroměříži uspořádali šachisté
místní Slavíe ve dnech 5' . 8. květ-
na šilně obsazený open KIomě-
říz zejš4$!-.]]-h'éšg'Z-4!s!Ž-by]!

v soutěži hrané na 7 kol s limite.$
90 minut + 30 sekund na paíii stď
tovalo také 5 šachistú z naŠeho ol're-
su' I v tomto furnaji měli navrch fa-

vorité. Vítězství získal ziskem 6,5

bodu IM Vítězslav Priehoda (2402'
I v(Á n I, ) Ďřed IM ŠtěDánem zil-

Lysá n' L.), Martin Bačak (2096,
Postoupky) a Antonín Vavruška
(213l' st' Město) 5,5,6. - 8. FM Jo-
sef Mudrák (23 1 3, Poruba), Maltin
Dvořtík (2185, Postoupky), Roman
Brázdil(2105, Kroměříž) 5,9. - l0.
Tomáš Cagašík í?,7Á o]^ňn!|.\ q

Vítěz regionáního přebolu sokol
Ústí uspořádď v sobofu 5. května v
plostorách k]ubového zaíízeÍn HoÍ-
monie tumaj v rapid šachu. Soutě-
že, ktelá se hráa na 7 kol s časo-

.uj11-!:r'!s-2ě-.1Ájgigl!g.Pg.ttl
se Zúčastnilo 11 domácích hráčů.
Dvanáctým pozvaným účastní@m
byl KM stanislav JuŤíček ze ŠKZ

seřadili v následujícím pořadí: 2.
- 4. Zdeněk simek, Roman Dvořá-
ček a Lubomír Plachtovič 4'5' 5' .
7. František Paťá*, Alois Koňďík a

Jaroslav Lukaštík 4, 8, David Trčá-
lek 3' 9. - l0. Petr Šrámek a Lukáš
Trčálek 2, 1 1' Jaroslav z,ajic 1,5,12.
Jan Surovec 1 bod. Dobře zorga-
nizovaná soutěž v příjemném pro-
střeď byla vhodným zpesťením na
ukončení soutěží družstev Iočníku
201|D0I2 pro šachisty postupující
do kajské soutěže'

V Janslcých Lázních se ve dnech
3. - 8' května uskutďnil šachový
fumaj. kte.ý byl vypsián jako přebor
Klálovéhradeckého kaje. v soutěži
hÉné na 8 kol s časoyýln limitem 90
minut na partii + 30 sekund na tah

P!9-@g9!9-hŤ4če-|9.PreglE]]blq
šachistů s pruměm,fon Elo pívní de-

{lq2_!83. Mezi nimi bylo i 5 FM.
Na přední místa se podle předpokla'
du prosadili favorizovaní fuáči, když
zvitězi] J. Jiiptner (Elo 2350, t{r'
Krrílové) ziskem 6,5 bodu před tfo-
jicí na 2' 4' místě: V KaÍIk (2329,
Kroměříž), T. vojta (2356, Tumov)
a J. HamaÍl (Kladno) s 6 body. Na
fumaji staItoval také jediný zásfupce
našeho okesu KM vlastimil straděj
(2049). ktenj odvedl solidni vÝkon a

._Ť.:F..----=-:-

zlsKem ) Doou !Yboloval lU. DriČku.------__r-_:-_ _v prvru oesrtce se lesle umlstlh: ).
9' T' Ptáček (1969' }lr. K1álové), L'
Roško (232l, Polabiny). P Tazlar
(2161, Hořice), V Moravec (2149,
K. HoIa) a c. Matonoha (201ó' Ho-
řice) všichni 5,5 bodu, 10. stÍaděj
(Vsetín) 5.

nejlepší výkon stále se lepšící Josef
Bednaňk (Hošťálková) na 23' místě
ziskem 4 bodů, ostatní odvedli stan.
dardní výkony odpovídající jejich
kvďitám: 41' Elefteris Viachopu-
los (Karolinka) 3'5' 47' Jan Múdrý

..us]rÍ u ýsětin"

D.r|šj oóádi' ]]' ]]' (ož!šek 1Po].b/D\,l. /ý1ršjčko 1ílÚdD.i R!!l]ilI LHoir.e .'i].l]l. :] '] ''j
čcřo"sl.vN1.ox,otr,'en1ll.VrL.]i.L'!,rl)e]Nl ..D íl..r.. 'rl,l]1ri r]:.] ]l|] . l/.
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V]!|ldb t Fl:rčl.ola l-/.'.nr.lr. Řr.:]]ei ]lb€le. '!l,l] lI. .'.. . ] ]'

!r1i ]|. o|. Hoir.e. l(l.].]ti. LZi|i€hr P. |y!" lIiti] 
'1lr1J'.i 

l]ýLi]]l(]' ,l'11 R)'!i !l.].r] l
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Kouzlo šachového
diagramu
Dnešnimu neobvyklému za.
dání i postavení můžeme při"
soudit i slůvko ,,Šachový h1a'
volam... Jde o ZáměŤně sesta.
vený problém, který je věno.
ván našemu věInému přispě.
vateli naší hlíďky stanislanr
Juříčkovi k šedesátinám!
u Kol ma poomlnKu:mat bu. ta-
hem. Ale pozor! všech šedesát
tahů, musí vykonat v mezích
Šachových plavidel, jen sám
bílý král. Jiné figury netahaji.
Tedy po Šedesátém tahu bílé.
ho klále bude stát černý krá1 v
matu.

Úkolč.7o9
vlád. Buňka' Kutná llora

Mat60. tahem,
tahá j en bilý král

v/, v/,r. :

B. 7l
%47, I& ,&
// a#, IK /y',,

r4.Q7z ,

,,4,

Vz&
,&.*

u
.̂r4,

,,,2

abcdelqh

zářili Uc slÍalicce
11 Téměř olympijskou atmosféru měl jubilejní 10. ročník Memo-
l riálu Josefa vozáka' který pořádal v sobotu 19. května oddíl

- 
sokol Skalička u Hranic na MoraYě. Zde si dalo sraz celkem

38 čtyřčlenných družstey, Íj. 152 hráčů, kteří Y tempu 2x 15 minut
absolvovali 9 kol.

obsazení bylo letos velice kva-
litní, když řada týmů zďadila do
svÝch sestav hostuiící hÍáče mis'
trovsk'ých tříd lM a FM kvalif,ka-
ce a popNé se zúčastnili i šachisté
z Polska. S ořehledem zvítězil silnÝ

""t"t 
Šr ŽiiiJšóiiiFoi6áiŘ' r'-

čál, Koutný) před Hutiskem-solan
cem a slavií KIoměříŽ' další pole
bylo hodně v1rovnané a o dobrém
umístění rozhodovala každá polo.
vina bodu. Kromě Hutiska skonči-
la výborně také valašská Bysřice,
dlužno však dodat, že jejich sestavy
značně posílili hostÚící olomoučtí
a řinečtí mistři.
dalo i vsetinské kvarteto

ské Meziňčí (Lev, Bobalík, Novák,
Herman)' Výtečně zolganizovanou
soutěŽ, l1erá získává rok od Íoku na
populadtě, řídil JaromíI vozak s tý-

lupracovníků. Zahájení a ukončení
tumaje s předáváním množství cen
byla přítomna i stalostka obce paní
Kočnarová'
Konečné oořaď: 1' Zlín 27'5 bodu,
2. Hutisko-solanec A 25' 3. Kromě-
Ť1ž A.23,5,4. valašská Bystřice 23,
5' Vsetín 22, 6. Skďčka A 21'5. 7.
- 8' Sachoví I-etci, Moheldce 21,

9. - 10. Valašské Meziňčí, Kroměříž
B 20,5' 11' staré Městoz0,12. - 1,4.

Husákovy děti' Ho]ešov A, Hetman
Konin (Polsko) 19'5' 15' - 16. Haví.
řo1 Holešov B 19, 17. 19. Uničov'
hostějov A, spaItak Přerov 18,5, 20.

Kopňvnice 18. 21 ' - 24. Llbina, Zá.
břeh A, Napajedla, Los calibos 17,5'
25' - 27. Skalička B. Hutisko.sola
nec B' Zašová 16,5,28. Rajnocho-
vice 16. 29. - 32. Ústí u Vsetina. Vi-
nary, }Ťarrice. Skďčka C l4'5' 33.

36. Loštice, Zábřeh B' Luká Pro-
stějov B 13,5, 37. SK Přerov 12, 38'

-h2-6.Kxh3-g,lJr5-g6-tl-c8-d8- I LKxc8-cl8-e8-
t7-g6-h5-g.l-h3-92-ll -c l-d l-c I -b2-27. K\a3-a'1-
a5-30.Kra6-a5-al-a3-b2-c3-36.Kxc.l-cl-b2-c I -

d 1-c ] -ťl -92-h]-g4ll5-g6.17.c8-d8.c8-52 'K!b8-
clt-d8-e8-fl J6-i8 I(xe5-59.1(re6-60.Ke5# O

ú|ohy 
''Nlat 

60.tahem..: l'Kcll-c l -íl.gJ deníIr
sobota 25. \rroÍa 2072

Trenér A|eš KrmeIa (SokoI Hošt,á|ková) V rozpravě s Jakubem Gá|íkem

V pozadÍ trenér IVan Bartošek (sK Zbrojovka Vsetín)



V |rvn|'Ť\ ťeI\enco!ťm .lrťJť(
níln dopolcdni se lentokrít vzh]e
clerl k ncjistéllu počasí usadili ša'
chis1é v pod]otlbí u nlčslského úia
Clu r' pn,rběhu exhibicc skutečně
d\.a]oát zapÍše]o. A jc|ikož se hrálo
\ ||.ťl'\]rj dťn přťd |n|cdncl]l p]'o
! hi lťli nlto]o V\ehňffe LL ]né|j po\tJ.

11. .ctyňadyacet.šachist Jednoul z doprovodnjeh akcí 37. rrrčníku PÍehoru mésta vsetín b.|a.i-

- 
multánka mezinárodního mistra SlanisIala Jasného. Poprve luÍo

atraktivní disciplínu předvedl již loni v létě.

Me;iltóndního misÍru Stanis|arn Jasnéln l, 'simu|túncc před \ setí|lskoLt
rd{lni(í n?jyíft potl.ápil Vladnni. Hrabot,ski :,e sokola Fnn(o\:d LhoÍa
(.-'(:?|d IPrayo), Vedle něho hrcýí Mat',tiš Kot'tlřík 3 Zlttljol,a\ Vsetfu (upro
sh.ed)a JoseÍ Bednařík ' ÍIclšttílklyé

ráno o Zdímavou podí\.anou',,Prcti
loňskí'mu roku se moji soup€ři
hodně po|epši|i'.. hodnotil stani-
s]av JaSný sí]u protivníků' 

''Dík]' 
ji.

nému seskupení stolů jsem se sice
tolik nenáběIlal, nicméně o to úce
sc nadř€la moje h|aYa. Líbil 5e mi
ze.iména výkon Í adých kluků. Na
Valašsku rostou dobří šachisté...
přidal Jasný kterÝ je 7e šacho\'é ro-
diny z Vidče' Dnes sice rcpr.ezentuje
Fqidek.lvlistek. nicméně veLmi rád
jezdÍ naVsetín, kde hrává letní turnaj
a organizátolun pomái.l sc zajiště
ním Zajíma\'ých doprovďných al(cí'

Jen dva souleři rnistra oorazili.
a to vladimír fl]abovský z Franco
vy Lhoty a ta](é nclcgistrovanÝ hráč
Jakub Sinxln z Prahv' RcmÍzu uhá
li žírci Pavel H.biicř-ž-Ěrr-s tln"[
a Lukáš Gabryš ze Zbrrljovk1' Vse
tín a D adší dolostenci Josel.Bed.
naift Z Hošťálkové. Rostislav Vi]én
ze Zbrojo\'k\ vsetín a Dar'id.ličá]ek
ze Sokola Usti' scsté remíZy dosáhl
Pavel \41adÝ ze Zbrojovky VselÍn.
v šestnácli pirrtiich donliloval v sj
mulláncc mezináťodní mistl stani
\Lav Ja\ni. ook)

Šéftrenér m|ádeže Z|ínského kraje
lMartin Be

Foto Josef Kovařík

trnGlnM
Pozicei
I}ílý: KbI.
Da2' Ve5. Ví.5.
sgó. Jc6' pd7
ccrný: Kd.].
Vd:1, Vh7.
ScS. Jí2. pb.4.

c.l. d5. e.i. 13.

Bí|ý táhne
e oa mat
2. tahcn1.

'pJ,Ú.tL*
200.1)

Rešení na tét,
stnně

.",',.ř;

Že i v toll]to poŽehnanÓnl
stále unrí i1získala Polovi

hotlú z nlurtlne moznjch.
Tcxt '|iří Koňařfu,
fbttl .Ioseť Kovařík

L)eÝět|scdnrClesá1iletí Oli]il
Hriovri (na snimkul b11a nej
st4|ši ilčastnicí 37' |očníku ša-
cho\'ého Přeboi.u nlč\tir Vsetína,
ktet'ri re hi.iil pÍ\,ní pl.]Zdnjno\'ý
Víkend v nístniln A]cedu' Ně
kdejší hr.íička Zblojovky před

'l...Vxe4 2.Vxd5 mat,

1...Kxe4 2.VÍ7 ma|,
.| 

'. 'e2 2.VxÍ3 ma|,

1...c2+ nebo Vc4

2.Dxc2 mat.

1. Ve4 hrozí 2.vxd4
mat, 1...Jxe4 nebo



Bělunek ilruhý u bleskouém
Bleskový tumaj probihal ve vse'

Íínském středisku volného času Al.
cedo v klidu a pohodě. od pátého
ko]a Se Začalo krystalizovat čelo pe-
lotonu. v desátém již bylo iasné' Že

o pomyslné zlato bo.jujívt Molavec
ze sparty KÚná Hora a Vladimír
Bělunek hájící barvy Tatranu Lito
vel. jinak poctivý Valach z Hutiska
solance. o kva]itní umístění do po-
sledních kol usilovďi i stanislav Ju-

E V rámci osmidennjho šachového Přeboru mésta vsetín se re stá-

= tečním ČÍvr1cóním dopotedni sešli z4iem(io bteskotT šach. ve tři-
nác(i ko|ech se ulka|i . t,empu 2 x 4frňíÍýliET-iGEný@@
dfrEi-iráčů z Poruby' Zlína, Frenštátu, Litovle, PodhŤadní Lhot} či
Dubnice nad Váhom.

říček z pořádající Zbro.jovry Vsetín
a dvojice m]ádežníků z Hošťálkové
ondřej Karlík a Josef Bednďík'
Výsledkv: l. vít Moravec (Kutná
HoIa)' 2' VladimíI Bělunek (Ljto-
vel) oba 10% bodu' 3. David Vác-
lavík (Poluba) 9 bodů, 4. Miroslav
Beneš (sK Z|ín), 5' stanislav Ju'
říček (Zbrojovka Ýseffi|66í.8%
Doou. /' UnoreJ KaÍL1K. ó. Joset
Bednďik (oba Hošťálkoýá\ oba 

,7y2

ka Vsetín) 7 bodů. 16. Pavel Mladý
':r#,4-(áoIoIovKa vsetln] )72 Doou. ló.

Jaloslar Sracera {MEZ Vsetin) 5

Zbroiovka Vsetín). 13. David Tr-
Í-a"t (sotot Ústl),. 14. Rostislav
\4lé-!q'-]5.-D!y:d-š1ím9&'l9bt
Zbroiovka Vsetín). 16. Pavel Liš-
tutMgŽŤcTfi) 5 bodů,Jf-&
yq!]4]adÍlzbÍqi9yEg$sj&L 1 8.

Libor Novák (valašské Meziříčí)'
19. Martin K}íma (Karclinka)' -20'
Jaloslav ZátoDek. 21' Kryštof Pa-
pl99-19!C-2trE9:!L-ys"b.)'
22. o|ga Hrňová (neregistÍovaná
. vsetín), 23. onďej vraj (Hoš.
érálková) 4'lz bodu,.Z|..I!É3!Ž!Ě\q
(Zbrqiovka Vsetín! 25' Lukáš Tr-
čálek (Sokol Usú), 26. Karel Vraj
íHošťílková). 29. ZÁeÍěk Tráýni-
ček (MEZ vsetín)' 2g']!dé1a BieI-

Vladínír Běllnek (ýle...'o) . Hutís.
ka'Solance byl ve vsetínském bles.
kovém twlnjí nejlepším šacltisttlu

z, Valašska. v této partíi. pora.íl ]i-
t.ího L|hlíře ., R(tjnochoýíc. Upro.
střed Stal1illa| Jllříček, tlad ím stq.

i RaEr ztata;A;f;:anro
ř..."1'í-Foto.rose-rK6aňF

Přebor byl rozdčlen do dvou

skupin' v silnějšim tumeji s náZvem

FIDE Open se v deviti kolech ulk4lo
42 hráčů, v tunaji s názven NáIodní
open-dsto'pilol9Tá.E]siůlE;áro.e'i&ET6iiEmpu zEiTToainy na

40 tahů + 30 minut na dol]távku, od

soboty 30' června do soboty 7' čer-

lence každý den, vždy odpoicdne
jedno kolo, v neděli bylo r'loženo
i kolo dopoledni.

Kromě hlalních turnajů 37. ročniku
Přeboru més1a Vsetína připravili
pořadatelé i doprovodlrý program'
Ve středu 4. čelvence se v prostolu
před méstskou radnici konala šachor'á

exhibicc - gipglg4\45-]494!ggg!!11
mistrem stanislavem Jasným, klerý se

\' dvoulrodinové bitvě utkal naJedlroLl

se 24 soupeři. scstnáctkrát lyhrái'
šestkrát se soupcři rozešii smírně, jen

dvakát mistí podlehl. ve čtvÍek 5'
čefvence proběhl v A]cedu b]eskový
turnaj' v ÍěmŽ zvítězii Vít Moía\'cc
z Ku1né llory. A poslední akce byla
opět v reŽii stanisla!a Jasnébo,

v pátek 6. čeÍvence mél zaJjmavou
šachovou piednášku s náz\'em Recept
na ruský beton'

JosefKovaiik

ka), Pavel Budík 3tlz

bodu, 1933*\Zq!Eps_(ZEs9!-

Huslenky) 272 bodu. 0ok)

tín), 3ó' Pavel }lrbáček (ř{uslenky)

íTody, 38. Jaroslav Černotík (So-

kol Ústí) 2/r bodu, 39' Jiň Ptáček
(Karolinka) 2 body. (iok)

26. Ivan Banošek tZbroiovkaVse-
ffi -0:-JŇť-FiimŤ;-anco"ai*t',) 1o pérÝ 

"Aiíěek 
7hr.|ia\J.

ŠachovÝ Přebor města Vsetínaý

$osna a lffeiěa rítězi U$GtÍn$IÍÍch tumaiŮ

' sKZ vsetln

výstedky - FIDE oDrDj 1' IM

Jan sosna 772 bodu, 2. Petr Koutný
(oba SK Zlín) 7 bodů' 3' IM sta-
nislav Jasný 67z bodu,4. Michael
Kubfl< (oba Fýdek-Míslgk)' 5 ' on.

nek (Vďašská Bystřice)' 10. MilaÍl
Podoba (Dubnica) 5tlu bodu, 16

1ík (Valašské Meziňč0, 35. Marek
J,9Íč'a !?blojov]{1 Isďín ). 36..vla-
dlltDr tlraDovsKv ( řÍancova Lnota]
31zz bodu' 38. Josei Bednařík (Hoš.
ťálková), 39' FÍantišek Paiák (so-
kol Úsú) 3 body' 42' Elefte.is vla.
chopulos (Karolinka) 2 body.

VÝsleilkv - Národní opcu 1. Ja-
kub Kreiča (Hošťálkoýá),7y,' bodu,
2' JaÍosiav Ulban GK z}"!q,") 1

bodů, 3. Lukáš Gabryš (Zbrojov-
ka Vsetín) 67u bodu, 4' Jan Múd.

'ýG.'siffi)-í]*os1av 
Lukaštík

(sokol Ústí)' 6' Pavel Bartoš (Li-
&ice n. vltavou), 7. Jalomír ca-
letka 6 bodů, 8' Matváš Kovařík
jobu-zbrgjgka$9$L9 No:be't



el Htailll slauí šeilesátiny
E Dne 24.7. 20l2 os|aví zivotnijubileum - í'0 |et.ieden z dlouho|e-

- hjch hráčů šachorého klubu Zbroiovka Vsetín Kare| Hraď|.

Tento skonrný šachista pťLsolril do loku l976 v oddílu MEZ Vseín, od-
kud přestoupi] do Zbíojovky' ktelé zůstal věmý ú doposud. osvědčil

se především jako úitečný hráč pro ďuŽstvo' obětavě t]íhl řadu
. sezon B družstva zbrojovky jalo jeho kapitán a osvědčil se také

i jako spoleh]ilT h.áč A družstva. YlL9!!.&]9igBLg!9E1
přes 900 pětihodinových partií s úspěšností kolem 50 7o'

i Jako háč l. vT dostihl i několika pěklých výsledků v tur-
najích jednotlivců. y přeboru oddí]u Zbtojovky Wbo-

joval 3. místa v roce 1984.2000 a 2008. V pieboru

i. @estývroce
1999, sedmý v roce 2000 a čt\a.tý v letech 2002 a

,..,..l;!1 2003. Sehráldesítky tumajů v Íapid či bleskovém
(achu. kde.e pral ide|ně umistora] r pnnr

desitr'e tětně zl hlar ni|ni f.\ oňl) '.V_Ig!id'
šachu získal mimo jiné: 2. Ínista \4Ez
Vsetín 1997 a ŠKZVsetín l998. 3' místa
LuŽná l998 a MEZ VseLin 2002 :t 4' mi.
to h|o\ 1999' \ bIcskovém iachu do\a-
l mimo jinó i,ý!la$: I'místo MEz
Vselín Iqq7' 2. mista sKZ V.elin 200l
a MEZ Vsetín 2006, 3' místá ŠKZ Vsetín
1997 a MEZ Vsetín 1999' 4' místo SKZ
Vtelín 2008. KJr|e' hodně zdrar l a hodů i
v dďších sezonách přeji spoluhráči- (aj)

|van Měchura Vsetín-.-':=.-._....,_----._onolnal
Res lelshy zpravoqal

500 HzX (2+3)

duplex

! ve dnech l l. - | 8' srpna se v LázníCh Jeseník usku.ečni| uŽ 22' roó-

= nfl( mezinárodniho (achového př€boru' na kÍerém 5e ull.alo ll3
šachistů z Ruska, Ukrajiny, Polska, Šlovenska a České re.pIEEE$TÍ&í
rii pru-.ě.é@

Natunaji híaném na9 kol stáíova' nejspokojenější Stálg se lepšící n adý

la také Dďetná skupina 13 hIáčů na- húč Sokola Hoštiilková Josef Bedna

šeho okesu. lteří odveďi standardní ří<, kte{ý jako 81. nasazený obsadil
výkony odpovídající jcjich osobním 44. příčku. hosádit se v tuma;ích s
koeficicntťrm' Po týdenním klfuí byl takovou konkuÍencí na přední míSta

Ie stá]e těžší'

Beilnařik zaskoěil zlušGné šachlsty
o pÍenství se podělilo Íentokát

hned st šachistu v pořadí: TomáŠ

IGaus (Hořice. 2269). Kfzysztof Ba-
nasik @olsko,2269). FM Jurij Vo-

robjov (Ukrajina. 2254). Petr Munk
(Lysá n. L.. 2224) a M Alexander

Chudinor'skjch (Rusko. 2248) všichni

se 7 body. ó' - 8. IM Jevgenij Pjankov
(Ukajina" 2338), Jan Siekaniec (Pol-

sko.2147) a Josef Punoch (Nelatoví-

ce, 2l 10) 6,5, 9.' ll. FM Josef Mud-
rIík (Krorněříž. 2324). Alexander Mu.

uatsl po.adl: ]]. ]/. Mlchalek' l-rata' ondreja|, sLadek (y'' cZE), Vorobjov (UKR), chatLrs (.ZE) Všichni 5'1'
18'-26. HoLtan M.' Patková, sura, Herčík, Eretová, Kejztar, Hájek \vš' cZE|' saez coma (Esp), Kantor (5VK)
Všjchni 5' 27..]7. Erer, Nový, spaček (Vš. cZE), Roew (6ER), Čečil, Dungt, Berka, šimáček, Šithavý, simet,
Katista všichni 41/t, 38' 42' Hottan P', MaLý, Smrčková, HoLý, VeleLský (Vš, CzE) všich|i 4, 4]' 49' Pokorný,
Lo|erc (abo CZE\' Bartošek lcZE yseri'l MoLnár 7á.h .ivin lVš .7F] Héi;'eŇě.k lcFp\ V.].hni 1',1 tn'

lenko (Rusko' 2082) a FM Jan Malí}i
(Poruba, 2265) 6 bodů. Z valašs\ých
hráčir se do první dvacítlq dostali Petr
Kubín (Zubří' 2009) a Dominik Pa-
Iák (vsetín,2091) s 5'5 body' Umís-
tění dalších hráčů našeho okesu: 3l'
Lubomír N,Iichalčák (Zašoví 2079)

5'5, 32. Milrrn Kulišťák (Rožnov.

2060)' 34. onďej Karlík (Hoštálková,

2120)' 40. v]astimil Shaděj (Vsetín.

2086). 4.l. Josef Bednď.ík (Hošt|ilko

ví 11 l7 |)' 15 ' Zdeněk Bělttnek (Za

šová, J971) 5' 52. Frališek Vcselský
(1937) 4.5,73. Jakub Krejča (l780).

84. Jakub Gálík (všichni Hošťrílkoví
t594) 4 a 98. strnislav JaSný (Vidče.

1881) 3 body. (ai)

ó j'. x

I Y Plzni
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lísk.i.elkeDr 6.5 bodu a lozděii]sc sd.]ijuÍe']ihLl

Pořadí: l 2 Kv Poýu|. {l-ysí !' L,] a t]t Tn.
]io! lP]ah!) 7,5 bod!. ]' '1, F\l Ku]hánek lTlrlovl
i lM suňn (Lysi n' L ) ]' . 8' INl \ť\clorshlj
(F.].}Ijýck). CV sou|.l (Prxha), ]NlJi.ovsk! (Ku
li'l]. C}'1 Zád.:t|a lvsetn]) ó.5. 9' l2, ]Nl Čcno.
šek iF;atbúÍ_T\TlTili1ř| lPlahr). cNl TnÍner
(Ji]rlaya)' cll Ň]ňa (Ko!ři\Dicc) 6 atd

sru|ě.r šd.hiltl.l ýýko,ni ýíb.| '{s.! l1.l'l.

l ": ;.i- ,-. --.1. .- "1.'-'



I|a šachouém Íestiualu
u Bystřici zářil Juřícelt
E \á|a\la a)\|iicf Ý tť dne(h &. |5. ?ař| slďs déjillém 4' ro(ru|U .d(ho\ého tc'ri\..

=|U'\tN|n|iá.hhrpi'iprsli]ihandjdálsl'ilUrnajFTDfnpcnsm€/inán,dniÚčaÝinakterý se sjelo ce|ken 65 hráčů z Č.ské republit!'' Ruska a sloYenska' nlezi nimiž byli 1

IM,:lINrařidáffi
soutěŽ sc ]Iáh (!ýcerským hÍáči' Na 2' 6' místč s. ýeÍrim

syýé']em ná 9 koi s časovýDr ]j bodolýmZjskenr |nrGÍili'FN'l lo
nritcDr 2 hodjny na.10 tahů + 30 sef obšilač (Gry'8oy. 2285). |',M
ffiřÍa d-;hň]' ŤunE il} Mďck MaLý (Vel' Los]ny. 2] ]:),

'iuEo"T--nalfu 
vJroÝnanoslí |oňsry vitěz KNI Tomáš C.gašík

a o celkovém víězství rczhodo (ŇomčiíŽ, ]2.15). FM vladiÚ]í
raly aŽ paltie poslcdnjho to]a, Kirlik (KÍoméříž. 23]0) a vj
Z litězltví se n.konec mdovll lě^]aý i!'Itrsil (ska]ička' 20l8)

:. ':

VÁLAšSKÁ BYsTŘ|cE 2ol2 ' sok.t VaL Byíři.e (3 15'9'],4'FDEolen.'LÍ]

'aiii.ůňií: 
]]' Hnúl l.rýý'] 6 ], ]3 Háb fu;'-dňa( úóňiii'.'', iEÍit

l.ryloi, (!i. LNooor.dk] ]1' (ou;k lrnoDĚn.é] srLiáné{ LPÓ']' 56boLo!á ( 1ý!l 
'ýlÓr.nýř LBrcbyiá [rh;ie| fu!i'ot9) .]..t

l|iziě ý LoJ'ný) /]l' veih i lsojrot..r, Lx|;
ilrtJméit4 uíil- Ý|"lloi bn,jÉd
]NdpÓjedb]' (ómďóí
B.diiov] 1Freindp/P]' Horyni rphÓ ýaovful, FÓ.b inJj.iir' Růřc o \vBy)|.'.i,14i 39 41
s9ro'i 1ysyl, IndrLV 1árc] VLá.\oE]Los 3.mb!icI lobc kor]' l!hE.[Í

|Ui|ý 1híi, Posp]nL (ltoněnc) ý.ór 4 { 5!' }l]' ý!],
FoJ|.LFb! ý3ý] vrLe á (Podhl |'oI.r, {oibir15Viý'd. Do!|ai i6mo' biÓx|i 1{opnyl€]

kono!á lprcho cLanÉr lByýíl ! iýDoýtP) tn]9L {ď , tséÍt.]
lL roí]éitél rn.mj 2'
5V{lk.:09], rczh BroLÉk,70 I!l.hrv 5r]

pro rjlcpšiho seíiora i nejlcp
šího valašského hráčc. Jeho pÍ
ýensíli je o to cenÍější. že sc

yšichni ó.5 bodu. ]. . ]l, K\'I
Lubo!Ír fuška (ZDo]Do. 2205)'
K]ýI Jan ]vlacičck (F': Mistek.
2]64j, ll'l viklo| volodli (Ruý
ko' 2209). Tadeáš t]a]áček (Ko
ljn. 2]94) ! Micha] tlrab.tllcÍy.
go1.. 2090) vŠichro 6 bodil' Unlís
1čDi bIáčů našeho okresu: 17' Jan
N'la]čánck (RoŽnoÝ. l9]3) 5.5 b'.
3t' ondřei Růčka (hl' Bysiii
ce, 190.+).1.5 b..39 Pe1I Seslo|l

(Val. Bystřjce),40 vác|áv H..tdi]
(Bránky), 4l, L]eftens v|áchop!.
]o\. '12 V]adisIaý Bambušek (oba
Karo]jnka). .15, Fianlišek Par'k
(Úsli).4ó, Jan Múd.ý (Huslenky)
všjchÍi .1 b'. .18. stanisla! .|a\ný
sI,, 49, Jiřj Foukr| (obá \h|, ByŠ
ti']ce) oba 3.5 b'. 5ó' MáÍin K1í
n. (K.roliik.), Dalibor Capjl.
Zdeněk RornáD.k (ob! lai B}s
třjcc) !š]chDi 3 b'' ó2' Petrvrábel
(Kďolj.l!) 2'5 b', ó.+' olga Hr.
nová (vscíjn) ] bod' KTomě vitě
zú by]i oceněni také Dejlepší žena
K sabo]oyá (vys' Mýto). nejstaÍ
ši účaýnjk osndesáti]etý Šiňek
(Poruba) a nejnrLadši stei'rhauset
(Stmjlovl

součáýi šacho!ého |eýjva]u

!!r4É!qEif-I!!!-|!:!-!1
7 kol s limitem 2x 15 milut. ktc
|l s- liiffitctfrITŽ. i7řiŽl-e asti
].{ šac]ristů' TaLé l'lonlo ttrmji

Ko2e1 (Pláhá) 3 b.. l2 J' vlDjček
(]ab]onné) 2'5 b'' 13' M, DoŠ
kař lBmo) ],5 b'. 14' K' c]acnel
(Byýrc) 0 bodi]L'

Ddlši 
'L 

b\] blc.|o\\ rLu.c

'o.Ý]e y.n l na\|e.Ulr.rň pUÍJ
dín] 1 CagaŠik 10'5, 2' j' sta
!ěk' Dvořák E'5' .{ Kunc í}*apa
jed|a) 8. 5, H.aba] íGrygo!) 7,5.
ó' Tkad]ečck (Rožnov] 5' 7' G'
sabo|oví. 8, Kamaríd (crvgo!)
;l, 9' Jasný í' 3. l0' Koze1 2,5.
]l ]2 C]acner. Ko]ibík (Slo

I open rapidu Žíkú 7 \.al' tsyý
|iicc a RoŽnova zaiičaýj ]6 hráčů
bylo pořadi] 1, R]chlerová. Mro
če| ó, 3' . .1 ČerveDý, sino! 5.
5' 7' obšn,ačolá' Joch. slovík
.1,5.8 12. Burian. !hla. wlobel.
Špnrek. Řezníčkovi '1 atd'

snnultáDta cM cveka sé lo'
|áTá \ h.ft]U \GH Rožno\ l Vi
sledkem: 9:0=1. re'nizovali Slo
yák, kDíčck ! Rolránel'

v Drůběhu fe$Ýalu se konaluŽ
lradičně 7áDas na .1 r)artie, tento.
lJátv PodáníGN'l Cveka a l]vl Bi.
o]]ia ntl' Zkušený vehnist| svého
soupcřc pieh|á] 2Í] při dvou Íe.

všcchny soutěŽe rozhodoýdl
s obvyklou jistolou I\Í Bio|ek
ý' (sj. aj)

Foto archiý hráč€

prckazJ| \"ctjn\L) J!řLřťk dÚh.
ro! tbťmu. kdyŽ ziskcDr 5 bodů
\lĎnln\J| ] mýo z1 Y]Iczn]m
Čluaši*em tĚóňřijž) s 6 body'
Za nimi se seřadi]i]rráči ý pořadí]
3, 5. G' sibolová (vys Mýto),
s, slanět (BrŤo) .' 1ý1' Dýonik
(KÍoměňŽ) 4'5 b'. 6 . 7' V Ko'
zo]ed (Na|ajedla) a s' s|o!ák
(RoŽnov) '1b'.8, Pet Rnčka (val,
Bystiice) 3.5 b. 9. 11. J. Hory
na (Praha). J' Ko]ibík (sliač). M'

V' Kářlik. s' Juřiček
D02 Dlmskyln pěšceň 1'd4 Jf6 2'JB e6 3'sf4 .5 4'e3 d5
5 lbd2 Jc6 6.ca se7 7,Sd3 0-o 3,Dbl h6 9,94 Jxg4 t0.Vgl
Kh3 11.Vxq4 e5 12.lxe5 Ites 13.Vq1 Jxd3' 14.Oxd3 c415,Dc2

se6 16.Jf3 De3 r7.les Vq8 18.De2 Kh7 lS-e4 b5 20,exds Sxds
21.0 0 0 sf6 22'vde1 sxes 23'Dc2. Kha 24.sx€5 Dc6 25'DB
VáeB 26've3 f6 (Ýjz di.gr.fr 1): 27'vq6? ve6| 23.sf4 Vxe3

A57 VÓ|žský gamb]t: l.d4 ď 2.d5 Jfó 3.c4 b5 4.cxb5 a6 5'b6
d6 6,Jc3 96 7.e4 Sq7 a,Jf3 0-0 9,Se2 Oxb6 10,0 0 Sg4 11.a4
a5 12.Jd2 Sxe2 13,Oxe2 0a6 14.Jb5 JbdT 15.Ja4 lb6 16.Sd2
Jxc4 17'Dxc4 Jd7 t8'sc3 Jbó 19'De2 Vab8 20'5xg7 Kxg7 21'b3
Vfca 22'Vfc1Ja6 23.Db2+ f6 24'Vc3 J.7 25.J a3 vb4 26.V€ 1 VcbB
27.Dc2 Ob7 2A.Vee3 e6 29,Jc4 Da6 30,Ddle5 31,h4 Vf8 32,h5 s5
33'Dg4vÍ7 (vjz djaqram 2):34'h6+| Kxh6 35'of5 Kq7 36.vh3 h6
37.Kh2 Vxb3 3a.Vxb3 Dxc4 39.VbB Dta4 40,Vxh6l JeO 41,Vh7.
Kf8 42.Vxřr Kxť/ 43'Vb7| a černý se vŽdal'

Elo ]i0ó),

.3

Juřiček s 2106 vsetr] cl.
.b, 

"ac 
] 

'Úi 
c19o' czE

MaLýM' 2]1] VeL'Los]ty c7E 'Ú
czE
czE

slaLiala CIE
Rjika L 2205 Znojmo CZE

6

. sÓkot VáL'Bys|ř].e (]2.9') ,'0pen Porúi'
45 8 0 z l

1 cágašik Ť' 2254 1l l
Juřiček s' 2]0] 0 1 5

t0 l
10\4 0
1199 KÍÓňěřiž 0

u
0

0 tl
l

l l

8 1943 0 ll
1818 0 0 0 l 0 l

t0 ]ó87 SLiai rS!kr 0 !
tl 1848 0 0 3

12 00 0 Z1/'!

I oln00 0



Ú. o předminulén úkendu odJtártotál noyý .očník krajské a re.
! tsioDá|ní 'oU|ěř l .achu dru^let. KrJj\kd .oult' nahd|a l\.

- 
hrádné ryrotocnd souhoje. / ná\i(h /Iislupců dJti lilÉz\l\|

sKZ lsetín B' var. Me,iříčí a taky BMov.Bytni.e.

-,.--

vcl Budík l. Adé|á Bicrská l)'
HošLii]ková Postoupr] 3.5:2,5
(JJkub Krejča 1, Jmos]av Lu'
k.!štík 0. Jahlb Gálík 0,5, K!.el
Vraj l. Ondra Vraj 0.5. Adam
Březina0.5).

odpoledne si va]aši protiý'
nÍky plohodi]í a opět us!ěli na
sto procent: Poýoupky Vse.
tj! 2.5j3,5 (Gah]'š 0,5, Kola
řík 0. stlDčík ], Fojlů ]. Budík
0, BieBká ]). Třinec ' HoŠťď
ková ] :5 (ttejča 0' Lukašík ] .
K' vraj ]' o. \.raj r, Bře,iná l.
Jalab Husjčka 1)' oba ús!ěšné

výsl€dkl kmiské soutěže: sKZ
vsctín B ' Zašorá 5l3 (Juíč.k
Michalčík !',':%. Zajiček Kubín 0:
|. snri|ek - Čáň l o. JLlrča Bélunek
l:0. Doležai . vjčan 10. HÍadil .
sadilek0:1. GabÍyš Koláček |,:':'
Ko!ďik \'Íaljna 1:0), Zín D . val. Meziříčí 35l.r,5

\ J]' B\ ýii cc . B rmrt . Br |' 3.. |.l'5si poěíhal

lbtsug r€gionďniho DřeboN:

šxz ls"tl" c '
Rožnov B 7'5:05 (Gabryš s]'Ž.L
|, 1/'' Ko\ařik ' HoÍ.i' ] :0' ZÍtopc\
Kijžlik i:0. vj]án. voll.ů\ ka ] ]0,

slaÍčík Pon'ba l:0, Klim.k PIo
rok ]:0' M1ad}. PobonL l:0. Foíů

K1ína 1:0)' (nů)

4 oýr.Na ]] 0 ] 6 ll
5.Eošt]á1ko'á201610
ó. Kuiin 20ló9.5
7. Poýoupl} ] 0 2]]l0.5
8 cryo! I 0 2I r0
9.Br!oB 102-r9.5
l0' Kunolj.ť 00]0.
]1 PmslěÍjr 0 0 ] 0 4
]],lřiía 0 0 ] 0 :
Dorcstenecká PNnj ]iga pokla.

čuje d\ojko]em Ý soLrotu 8, plo.
since' obá í*i zástupc] pojedou
rrajih MoŤavy a stietnou se s Ku
řimj á Dulsem Bmo B'

l'eí a foto JÚsef KoÝařft

Účdýnti PN|ího 1?bšaí1@ ýd
lLiýwho šdchÓýého der^: fuv
síoÍ Pa|.l Bu.lík, Iakdš Gab,r-š,
Ja]oskL, Ilkaštík' 'Idkub Stak
čík. Ondra \|raj' Áťan FajLd, Ka'
rclwdJ, Jahb Gólf\ ']akub Krej
ča' |funér Zbft]hýK}a vsďfu Rallek
7ljdlipd' MdtjJóš Koýdříl! írcnér
H.štiilko].é F} anťišek uesťlsbí'

na Hošťállrouou
E o picÍ|nÚnuléD \i]ieí.|u /Jťs|l d.|.idle iá(hut$oulé.

- 
/cdrul\|el. \ l.r4i.l'ťnt přchoru hned M úlodUpfuhní

Ia Hnl'ťál|olá' hlšrá i(\lé l|;ni pu.Ubila \e li.|i Ii/f' \a do.
mácích šáchovdcích PodI€hIá tÍmu ŠKZ vs€tín' v Íegioná|.

ním přeboru se daři|o \s.ťínskému cóčku. kléřé zálozc Rožno"
Ya má|em uštědřilo kanářa.

l..Íď.dkť krajsli.hó Dře6o.
lri Hošlílko\á . ŠKZ v*.

tin .]:5 lKďlík Párík 
'':':.Pala JLlřičck |/':l,'. 

'.e|enk! 
strr.

děj 
'']l'''' 

Beseda Bosá]. '/':. |,. \t)čeřa - sni]ek ]:0. PlŠek
Zád..LPa 0:1. VesellkÝ Za
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BéěltoZEďor[r
postu[ui 0

y k,1!Íké soutěi :iků ý ulkd|a
osn dťu".',Íeý| . fiich Pěl . ndše
ha okreýl' Nd lhnhku \,leýo hÚit,
B,střía) OfulřPj Ba|Íoň f dklu
Ý ýs.| ífl skýú ý ěP ún 0n HuÝu,
ýe.]le kěha h}újť ulidaý HÚL
L:iřík' ?aiiín přihlí:i před
Ý.|a Sakald B|*ýk&a Ka.

S|říb},é dfužstý. ýarší.h
.nhi| Zbnioýk! vseííh B si ýy
bo]oýdb poýup da íachoý..
ho krajskěho přeboÚ- ZaB
Kl.']Il Dd\.:ókaýú' Danie|

?::;:t:,f;{':?,#; &Ře.níčka\,i' 9:i:

l'slaviÚín 7 0 0
lvýÍnB 6 0 l
3.EBlmtJ 31310 17,0

4' KrcměfiŽ :] 1 ] ]0 lÓ.0
5' Be/Íěfuv ]04 9 l5.0
6'Ysďín c 2l4 7 135
7'Byířičta 1 l 5
8. val. llezifičí 0 2 5

s ambicemi na Poýup se ncta
ji] s]avjčín. který notně posílil ná
pÍvnj šr.holnici hoíem z llo\tč
jov! o poýup se t.té chtěl poprat
KroměříŽ. Beměroý a domácj

on ÚÍiJ]eň pÍotI Dťz za\ana|l.
rovnčŽ béčko Zbro]o\'ry proch4.
zelo sedm] kolv v nohodě rDo 7á.
sluze se po \o!ém r@c vsctfuŠí
šac]rjsté utkají ve třech sobotnj.h
trojulkíiích s devilj da]šíni cerLy
v kajském přeboru' Ten se hÍaje
již v tempu 2kát ó0 miDui s po
vimostj zapisovat a se zápočtem
na nďodÍi koeficielt ELo'

Broizolou !íčku si ý Posled.
nim ko]e sobotní krajské soutěŽc
zajlsti]v Hullenky Da]ší zásfu!.
cr naŠcho okresu dopaďj takto]
vsetín C šesl)'. Bystřička sedňá.
Valašské Mezjříčí osÚé Úspčírý
tým Vselína B hrál ! seýavě Dan
oldiejjk ('1l7), Klfua Dančáková
(7/7). Štěpán Řezníček (3,5/7).
Lronďd Jaíkovský (5'), Patik
Rezníček (6/7), B|onzoyí šachjý
Lé Huslenek inělj luto individuáI
ni bilď.i: Jah'b sc]rón (3.5/7).
s1čpán !'áclavík (1/7). Jlkub Rož
novják (5/7), aeněk Šu]áN (:V7).

Fr.ntišek Holčák (3.5/])'

Text a fota Josef KoYařík

E } *!9|: 20. ňjna h!^ořádď \s|si\lq .s(hovÍ k|Ub ÍJade.

- ře l 'ildťl!ř l\elíblé Zs Inlťqr! trai\tou soulěž přtiřl€mích
družst€v staŤších žáků. Přiielo oqn týmů' přičenž se hrálo o dvě po.
stuporá mísia do kÍ.ristého přebon. ve fuacím tempu 2kŤát t5 mi.
nul se utka|y celky každý s každým v sedÍť kolech'

Táhilka:
21 30.0

1E 25é

4 11é
2 11,0

E \edé|€- 2r' irjnc Patri|a.-v
sacnovtn' Kll-

nim' v mirtni rc-staumci proběbl
15, rocnrK znpnrno Drenon v sa-
.h!' ienž s kon9|jako Ilcmoriá|

Klání tentokái přilá\ďo č1rnáct
híičú z okoli. me' njmiŽ nelh}bělo
mi ojn mladších Žáků ze zá}]ad!ích
ško| Huslq } Halenkov' KuoLjnka
a ve]ké KÚlovice' Po napínNých
soubojích-.!!Z!]q4!š!aijÁ\g9e.
]oval Iň Pl.ičěk (Kďo]inka)' Daň]o
Ft.\é Pav]U Šulďovj (Hdc!kov)'
kled 7i:kaL oíenlNi nrezi ÍcJšjmi
ž;l\ K5t.sLliido\nčli.h DÁ \ nci
ť ce.fu] .vDo ťEnens vDcnnlrU
lo! (na snÍnrku Kao]inka)'
vÝslódky: 1' Eictc s vlachopu
los 6.5 b'. 2 vl.dis]av Bfunbuše\

$aO lOto Ualmezu Brumoua

Lub.ní| Michalčúk rcPre. nie
zašo|ou f klúJské Ýutě:i' Hťaje
na prýfií ýlthafní(i d z p ni:h
Llýau leÍoíÚích d|elů lnd ind^,idu.
ó|,í bildnci d|,ou rení.'

Foto Josef Kovařík

a HošÍá|ltoué stá|e nezaráha|i
E Kmj.ki \oul..druz5tP\ pmb Li úspelné pro nlchi\l \ď. \|eiň,.

- ši. htťň stťjně jako B'1mol a HU|e.nl B m8ji po dvou lo|eth I'|Dj
bodoť zj5k. v t€gionální soutěži totéž platí už pom o Hošn koYé C.
výs|edkY krajské soutěžé: val. ' HÍadil 1l:%' No!ák Žižka ]:
M€ziříčí. ŠKzvsetín B 5:3 (Lcv 0, Hermai. Gabryš 1:0. cvema

stradčj 1:0' Boba]ft smíLek 0: vi1ém ]10, Hladký stančík y,i
]. Doňík ' Juiča 0:1. AmbÍos 

'')'

(K.ir|jíka), 5 PaÝel Šulák (tl en.
kov), 6' Miroslav Bě]jčck (Huslc!
B) všichni:l b'' 7' M.ni'r sucháček
(Hus|eik}), 8' Jjí ť*ek (KÚo]i.
kd). 9' Š1čPfu v&la{l (Hus]cnl'y]
všicbn 3 b', 10' Josef slnbánek
(1 Kd.]ovice]' ]]' Zdeněk Šulák
|Huíenky] obi 2.5 b,' l2, ItÚti
šek HolčÁk (BJcrúov). L3. Michac]
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LesKa sfio]a uLono\'a Zoe ov
asi skladatel h]eda] těŽko něco
nového' čÍm by rrlohářstvi obo.
hatil' Prclto se v dnešnÍ dobé
sázÍ na strategické hledání no
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uřÍrek zíslmĚ u ffiusk$E

\ Eň]. bý|. nnh|..eno 85 Ul.h o.]

t +q ouružJiirliliii tulo.

.sare-*-uery,p4B-sE-!r
chvalné zmínk] stuislay Juíček
i telnu vrlt!tu
Hory, ÚsÍÉch vsetínskébo šachisty
jc cemý ncjcD ploto. že byl dosaá!
napůdě šachové velmoci Rlska. ale
í.ke ploto, že Své ť'lohy skládal sa'
moýahě, zdímco nmozí Ukajú
ci. Rusové. ]záe]ci a Něnrci Noň|i
své sk|adby spolďně Ýe dlojicich
v mezinárcdníc]r soutěŽích ták fu.
ňček dosálÍ jjŽ 27 oceněú. z c]rŽ
přev.Žná většjÍa by]a dosažena
v zn.aničj. (4)

Foto aÍchiy š:tchist!

(Rusko) a 3' Foničev (Rusko)'

Do soulěž. v pommnÍ'ch ma
t .h. kterou rczhodoval llkajhcc

Tiojnásobný úspěch šachisty Juříčka v Rusku

P \J .c|e Lrai\ke soulě,e iacboY}ch druEsl€l frgurujť \a|a!s\d

= \'|eziňč!. to /árim j.ko jedine De7|ratilo anibod. \. /ád' mu
ltle dýchají \'alašsl'i Kóbóuky s dvěna iTbrUni a jednou rcmíáJ.
v regionální soutěá si rřpo}azitelnost drží celky tlošťÁ]kové'C' v5.
lssk?B}stilcecáÚsnB'

Thbulka:
1.vaL Meziříči 3 0 0
ZYar Xroboulf 2 t 0
3'HolešovB 2 0 1

d BmoY-Byl. 2 0 I
5. ŠKZvÝtíÍ B 2 0 l

4
3
3

lt
&ya|.Biýfice l 0
9. Zašoýá 10
ll.Z1inD 0 I

12. Btstiice p H. 0 I

Tabulkal
], Hoštálkovác 2 l
2.HusbnryB 2 0
3. Fr Lhota B
4 Bysňčh B
5, va1' Byýiice c
6' Ústí B

L\mjin4 Madesko, Fmcie, Iz
Ecl. Rumunsko. Ildkcdoue, Ces
ká Íepub|ika a UsA, kvíj lři ceny
áskat v Pořadi: r' onloud (Fm

| ( e)' 2' c.Jk (MJďÚsko), ] ČUm'.
ko! (Rusko)' Pnní tří čcsnrá uzfui

J niohdřeli: ]' onk.Ud cfuL e].2
Pá.}ntěv (Rusko), ]' GcršlisKj
& Palkalěv (LliÍaj]na + Rusko]'
Z udě]en)Lh Í]fuh!ďi}ch zmi

11,0 9
!,4,0 7
13.5 6
l3F 6
t2.5 6

7' va1' IÍezňčj C
8. Brdrr]
9' KďoLilt!B

2
1

0

0 lt,0 7

]8,5ó
17,04
16,54
05J4
0 7,5 3
05.02
1 .1.5 I

TÍěnér Radek zádÍápá

tři ocenění
Hned třojnásobného úspčchu docíIil v RLsku rc sk|adéb.ím šachu Ys€Ín.
skÍ šachista slánis|aY Juříček (na snímku)' kdiž v celoroční meziÍárodni

- 
soutěži získal od rozhodčích tři po(hva|Dé mínkll

PořadaElé Magadanské ob]asn
uspoiáda]i k jubj]eu jednoho z ne]

]epšÍch ruských šehoyých sklada
te]ú soutěŽ ,'Kožakin 55'.' |deňby|a
ýypséna !e dvou odvěivích I í.oj
taŽkách a pomocných m.tech'pg
lŤojlažÉk bYlo přj]rlášeno 5ó šacho'

s}ladbám tii ceD', tň čestná uzní.
ní a třilochvalné zmínl}, mezi u
nŽ byiá !],hodno.ena také ]e{]ná
úloha Vsetínského šachjsq'. oce
nč!' zjskaljv pořadi: L. cend Grin.
blad & Bourd loba lz!cl). 2. cena
Grilbbd (lnc])' 3 ' cela Pa*mtěv
(Rusko)' čestná unáni: l' NÍ]loše.
skl O{aledonie), 2. P&hl & wcis
sauer lobe Něntcko)' ] Alajlnc

taŽkách Mamdjuk z L'kajny,
klďý udělil deviti nej]epšín

(Rusko)' 1' pochvalnou zmíůu
zistat pro čŘliEEEjj6iEffi

I ll.5
t 10,0

2 r\0
2 10.0
210,0 PelÍ Růčkd j? ílk:lliýI TJ s1kol ua]ošskó B$Ířice a |IfuJť

ktdjskou sauÍěž" Ndýa Lllo se.onu hosnie j.ště ý krojskéh|

Pí?b)}a.u od.líl Gunórry Zubří' I| lťfui]lích paníích p,t ý'é



t.. v úteÍý 6' listopadu se rozběh| další ročnik šachové Gřand PÍix
l ško|Íí n ádeže. okrcsní Dfubor záklldnÍcn |";#ň;šiň íoul i soŠ Jos;fa sousedlka, kerá lhbu]ka II. stuDlLZí

-Pnrtí tumaj se od€hrál jD třadičně Ye středisku Yolného času má ! soltě'i hned tii duŽýva' l'IltegnA 5 ] 0 20,0

Domeček Ýe valašském M.ziříčí. v tempu 2krát l5 minut se v té. Grmd Prix školní mládež-e pořá- ] Fx Lhok 5 0 l l9.5

ío soutěži ulká!á pět čt-iřč|enĎých drožsiev z I. sťupně ZŠ, dvanÁct d. va]ašsl.ý šachový k]ub m]ádeŽJ .'r lYsi . | ! l l1t
dru'stev ze tr. stúně ZŠ a sdm !ýmů stř€doškobkých' ve slo]upňi* zšr"tg"v*ti'' !'l|^|1M 1]]l].|. ; 5 McvÝtj! 4 l l 16.0Nestejné Počly díužÝev v jed !i ryl\'oňli ;ňlý náskok před Zš Dru]rý hrfuajje na prograDN i]' .' ^ ^ ^.^].;.^.'.'. o úrccÍ' blot1ivých ýěkoÚch kategorjjch Jlblůůou' třetijsolděti7e ZŠva Fosi.ce vc valaškém nárcJn|m ; L:ť " i i ] ':':
vyŽadu]í rczdílné počty ko], nej lašskí Bystřice v prcstřdni vě. divad]e ý Kam]ince' Dva nejhPý !;i:;". ; . i 

"'inr]adši sehÍají ce]kem 12 uLlúni. ko!é kategorii !e odehlává pěkný .ýny Z kaŽdé věkové s|TPiry |n ;;;' ;. ] 
".;d[ůosfu!ňo!í Žícj l] ko] a sďe' boj o medd]c a poho| lnteFa je st píla kajský přebor škol. r'..' in'jlii-i, ó j j s]i

doškoláci ce]kcm l2 ápasn' Na louze o pťl1bodU pied Flmcoťou se odehiaje v únoru \€ ZIíně' 
'. tl'v'rou".. 0 2 4 4.0

ýšech šáchovt cích dohmmady l-ho!ou. a]e obě'na dýchají na záda lext a ťoro JosefKoYařík 12 Tláurffy 0 21 1.0
hU'- |ín|n .l' ' |Ú" J.l'hoJ. /Š R '.'|J /( \e|ó+. Po'''\'
!Ých 552 paÚj, PočitaJí se ýšcclu], a Nl.Sarykovo g}miiztut! \ \crú' Tabu|ka stř€dních škol:
b;dy dos;Žcre jedio'irýJni I'.ati. o"ii *" nt.mň pěk'á a drma ]lrP,fl 6 0019,5 ]'Mcvs€lin 6 0022.5
jde iedy o t?!' ólylrpijské bodoýá. xcká utkánj' ye;sL!ťdolko]db ]]:lL"j.,'' 5 0 ] ]7,0 2'sPŠsYa]nez 4 1 1 u,5
i.i, taé n"ni p.u'toi n" *p"k..l"* * iř '1'p.ofir.*-.L. j"r" . p.".'. ]:l ŤJ)ň.. ] 0]12,0 3'sPŠsvÉín 2 2213!)
airktizo'ani',qjatovypa,'ápo;;isffi;as1,tpY'G-dou.'nMe 1'IT*'^ l1! !,9 +'sos''s"*edjkrA 2 2 2 ]|.5

pÍvnímturnaji? ÝGiií-. a"'ní..t"*r'' p.'.1\|Ú\. 5 Ro|qrni( '| l 
i 7.5 s'NŠ'col ,' - 1 1 ] 199

o*.";i"u.- ck*í. k" k; v;i;.. 
.l,iň..l 

l,"'rl"","' ,...-' Fz !':9:{|"*.qk1: ? 1 1:ffi;;}.';'."l.;;''iló;;..l:}'t-Ěffiirl'\o(\o[oulnr'''
*= \ "ň'* '|:t]M. m];i.řn o 

'i'P 'ie J.| lc.l' hude ťh| | /.'.n

=lr4rtim p*rqf! p1;ú Li'ůů r"ei'-" ' 
q'."

nl vedou prrůbB;N bodňo(€ni v.dDsod podtÚrůiů-
slouBen| preoŤall I|r?B *16.D

H Tři tďa..Íi'!ié*t'i.

-kr4itkam {tuboru pl
.íí ýeaciii p.nb&N }od'{

. .;,!ó!rói!ieíiá|i$eĚ *;i 'scdnfto Zlbii. v FBtonctnilÚ
TshLtBa| pÍeboru .e s|cjŤ[ $tstr( ho.

|'Ro'ns ]00l5-. a no{i ly+i re{í ! rcnčž
;p"^,-:-^ ll il;: ,o"""i.r.ri e*ty.4tt".e1.
]:lN\rcD :9]|]! Í .im
1 /tt. 0 | .' r :": i:-'j" - --:-i -'-"
S.Holti kota ItI1U.0 4,

Žtin ,t r. : l7 Š(Z Vsetín
Zl mki ka]ský piébor 3 ioo 25 slopad[20]2

Juiióek s, 2106

2062 2q11

20d5 BosákJ' 2165

2049 01

203E 2026

6Kmn]ěijžcli]|l.5.l .

7, sLMěstoE tl]||.5 4
8 ZjÍem l ] l ll:5 1.
9'Fr.LhÚlá l02ll5 J.
l0' ŠKzvslín l0 2 u.0 3.
ll.Zubí t021u5 ]
]2 Holéšov 0 0 3 l,0 0

Tábulka:
l0

0
l
2

15.0

t7.5 !
6

.':-.*.,* 
{ Hošijko!']BvJaclopu's r vJ| Nlť/ n!| B

'' '--' 
j6BJíjikJ

. 
, 

7 \'.1' Bysťice B

z|í|teln
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E*"^*:lJTÍ:[.f;".Ílli#.igixlJ"P;.:|l{"!j::'#!!ii *ru;l;++#;+řl'j,]ll';l1i\1"iil'Y*'@'i'llipomJslnýnstartoním{ístřtl€ntetošní*d1']""tl"i"J'i.l!l'furpředcházka(slavičin)'
|hotském kultumím d"n1ě gÉ_gg9!!-4]*+** r*r". r,iq.l" L"o' i"sfuá'a). Da|Ši tumaje této mládc'nc|é
IIIEL ze ZhrojUtt'} \ÝÍín.' HoŠť:i|ko!í. B)\rřičl]. Hcltnek. ii* ,'.'.li""o.' 'i'ii.l"n.|| .irc 'e a j| |a "d! \e Sje

-ham|in|'1. 

\ alaiské B\ 
'| 

ii(e. Úsd. \ ala*Lého 
'l:.Í]]] :li::'JÍ ůll".'r'''-i'ž;'.."'-'i'. d.luv.'el.nl1{| Done:e\\a

Lysé pod Nlak}tou či Dubnice nád Váhom. A s&nozřejm. nEh}bé|i i j. hr;rrli"J"'í*4* ; ]ašskó Mcziňčí a 23' únoranaZŠa.i domác' z Francovy Lhotr. zrrčastnil mirno soutěŽ i Joset '. ili'l'r"t.. 
.ž"i".."'"i'*."l".

IcLv.n T^.Í \''\'ť n' Ddi.' oolJd| \ p|vn' Bťd'ai|, 'Ho:|au'{ ' \|' I pď ] \"rU -o.|.}\'.\'||
o||.\r| '5 Uulnl /:p".'.,d) '-''.c: 4 KJ ' D'.c.i[U\"' 5' r] .',l(lo ťť\o\e k.'egone l i'er 'nlzstr|eer'\'e'in'Z'"cJr 'o \ neirr]JJ( ťť\o'e|a |\d|í| KoňdiIl obJ,/'oio\l'J |o' \\r'd|' |c|.oJ'.bol||b\ - 

''1.''''.'.n'.o'.io'o'.-ctl.r"'
'"eo'''.loG.i". 

p.d..'|o \.e||-' o s'an|''d\ P.. v-l trnrl .l"L'|' d.Íhrnou D./| a|ť 'i,.^':|U' '|.|' lo' ir!

'iT;hi.ti.'z'n'iÉřJ 
b"du- Me7iřjčí),7'.lJi su!(n lHoýal. i g.ac' nr q ]U !rr\lé dosan .hté]i Wzkoušet a ticba se l Dolně

j,l"r.ru" rřn 
' 

Hostem"é, stří lová).9. Leo Jarkovský (Zbro li shodně '1.5 bodu a ýovnal se riL'i."im;rmr' v o,q.'lizovuern
bnouíle.lai]]získa]seóbody.lňjovkavsetin).všichni4body.Ek1o::l'Rudo]fMatúš(FÍan
PLáček z IiŤotnlq'. brou puto- ]0' václav Hmčiňk (Zblojolka Lhota),5 Jákub stančík' 6' Lu]'á( '.-.j:::'1J':val do stavičina zÁluhou Tobiášc Vsctin) 3 body' Gabryš (oba ZbrqoÝlra vsetj. |. 7' Jos!l1a_

illirr;s"'.:".t*l't I
i'ii}{třťť'il.4
[i.:ťÍJTÍi:}:lt:':. I
nJcti ]et se pLczťnL4\J1o lij hÍj.
eú, , |iLh/ nakone! Lr.jice doli 

=..;í. z|s|Jl ó hndu' \]rc\nanou .' 
... ].:.

d.in.'\one.'.- - .. :---
řešilo pomocÍé kritéIium slřed
ního blchholze' Zvítězi] tak on.
dřej VIaj před Adarne]n Březi
nou (oba Hošíálloýá), lietí míý
Io obsadi] Pave] Budík (ZbÍojov

I.a ů

..ra
!

y nejýorší ýěko|i kd|esarú s?

htají ]iž ýelní kýa]ítni ša.ho|.
Ddťti?' ktetó při|dhují diftik!"'.|ýa 

t0h1Ío snínkú je Jakub
Slaičík |e zbrcjoýk| \]s.tín
(ýleýo)f utkáni s h0ši1|ka|s}.jh1
Jasete|n Bedfldřík?fu'

y fu|eNaňi do deýi leí h,aií li
t\ťj|E||ší' ae !ť n:1ž! objail bl
(lrrcí fiollčliť ýalašsklha idch\

Zl+,a but!,= Tbbiíí D]ápakl
slafičín& .lal)- 'Idch,ň K1Jlik

. Haštilkaýé' snihfrý Jiří Ptdč.k
i Kafulin]ť d nejlePší díýLú Anl1Ea
chudějďd. uelach Kdt]ďi c'

sranis|av Juřiček

+12 l2+e)
cj 109t9

fu1|(l D0ni|ik j. tl.úeht TJ yd|ašské

M..iín.í Za sýúj or1líl h}Ú]L' I drt
ýú Akrajskau ý,1lěž d v dn1.'^1l
B fugfunLilni př"b,,: Z dasavdní.h
ýnj uÍkil1í ]ni aýúní bik,ti je.tka

ýhÚ, íři r.,1í.\ a llýi Pnh|\.

-r hlr 1t5**
Ě '- x-' -l

:.ó
'i:'.--" Y&,



Hošťálltouá i Ualmez
stále nepoEŽe
E Knj.ká \outc, lá(hot\c|l.e|(ú lťnrokii;n;bl'ďaab.aktitniduc|

- 
me' teduucin váh\h m Nlezih.Ín a dn$d druh} mj \ďa!\kými

l\]|obUu]i. honP.n.i rcmi/á lstlt ldoboukům ťprc\pi|á.a |ak ldsli rl
n.5' pi](.AU' v ulc rgionaln soutéŽ! pď D\Llvá dru^ho Ho(lálko\e
C, kterÉ dosud D€přolrálo. Na áda mu však dýcl'jí HLs|eD|r} B.

I

I

llanĚáltuuá zářila u rapiil šachu

T.bulka kŤajské soutěž€.

1.va1'It9iřÍčí ] 1018'0 l0
]'Hoiešov B '] 0 1 l9.5 9

3'Bnmoý.B}l' 3 0 t 19'0 9

dsí\z\s.hnB 30||7j !
5,\al.I{obouh 2I (l lEtr 3

ó'\'al'Bxstři!Ť 2 0 21E.r 6
2021?,0 67. Z'šoYÁ

8. Vlzolica l1214,5 rl

Tabu|ká regionálni soutěž.:
!' HoiLákoýáC ] |0l.1.0 10

Vizor.i-
ce " ŠI(Z vsetín B 3:5 (Kozáček

Sfuaděj o:]. cbmelď s'nílek
y::'/'' sllrinel Juča l]:|,' JaDá]
DoleŽx] [:|?. Bxňnka- Hridi] |,:

'i. 
Neklapi] Závod!ý 0:1. Hora

Gabryš 1:0, Kýlala sLmčÍk 0:

ll Rljntuhovice 01 I l:5 L

L2 Bysliiccp H 0 | 3115 I

9' Úíí
10. ain D

11213,0{
0llll.0 I

L Husle'\'B
]], ÚsliB
4 B)slřička B
5 V.1, B}ínce c

0 r 13.0 9
] 012.0 6
lt 9,0 5
20 E,0 t
II1,0 4

7.val'\'Íeliíčjc 0 2l 5.5 2

8 BúnIi} 01 2 6,5 l
9 KNLlitaB 0 0 4 5,0 0

KIára

E \ po.|eílrM |islopádo\€m lldnu \ť koná|o Po|ofiná|e mi5lful.5 vrí CR iunjoru oo drocct ter r la'tr.I'"rt truo... íarniacnni]
|lnturnait'truta.mi|o84'acni'tů7-liectiřói6EEiTli[''rnea-'
nimi lň zá(UPci našťho okrcsu. Pr\ni pro\il|(olá .Ubuui p.|' ht|a
Ye znamcní úvodu Grand Plix Z|ínskóho krqie Ý Ťapid šachu n á.
dťlť' Tad\ \€ o úspř(|l m./i 87 šá.hi\|\ pokouiťIo iť\ttlj(t .h|gpců

Foto Josef KolařÍk

body N'Iřos]av Rlkušan (Poýou!
ly). PoŤadí našich 9, Kryšlof Pa.
!o1cc.1 bodY. ]3' Adé|a Bierská

ce) všichú 3 bod)'' 2ó' ondftj \1čť
ka (va]. Bystiice) 2 bodr

Dalši turnaje Gnnd [}ix Z]jn
skóho kúje v Iapid šachu nr]áde
Žehosti ť sobofu9' úDo|aZ1ín' 20.
dublo va1' Bystiice a ]8 kÝčtlr.

Text a foío Josef Koýařík

Nei|ePšf,ro umí!Éú sc podaii. 23' Mat]n D!oiá( (Zbrojoýkavse
\ ň*' .|o\ť r|'U!é '\|o be '' .J.-hŤ '4['fu d' .dlu| 'L| ]- .. |ob;n",;r 'lfE]m| ]5 Tob!\,\ÍFLťl 1\J] B'iÍi'-

ťŤ 'ed1 J1ů .ct!Jo dev-| '\"'ee' ]'''|'Jll|i ''l Z.teZ
- \lť'| U.'|Ú '". ||t. ,/;'r';' .i;-i-,, 

|d-čF=Ni-' Ps n p )'
bo kr.aje se Polofinálc ]vIČR ]u- klery dosá}Í Ó7, bodu. lle tčsně 2a
!io|ů 7účaýni]i iJaí NÍllčá.ek ním se sciaoila lašc sina éŇiiiT

oýnl vÍěZdvj ! jcdDé l.mjzy.

I h ''ron Ro/|'J. '' ]4 Ue\ | | orru r r" o .řÍ.tTdňifli"u i'
LJ \I'i."i {U\"rú 'UbJ /"'ro \ 5'.Lod l \ |c \']]'\.'na
lolka Vsetn] ). Janu Má]iffii;i Hošthlkoú) 5 bodů a 5' Pavc] Budík
;Ťi'G- U."k-'-fu' ' ' ' | /L'' '|o\' V'Jrr' F-E 'fu'Ei

!!!ljq]!gr Na 28' míŠIě s

Řezn".| ]b PJUik Ře'foic|' ("lD

n 'o.le" ^'| nP "f:|.| !'.h |u p!,i''d.:l l K|jŤ|\ď!:J]'U\'.lhd] . i
2 ce]é cR dokáza] llťát 5l, bodu
r ob\adil ce]kovon ]9' příčku' so.
lidni lýkon před\tdl i lňnáclj]ctý

\'n]lV Hr.čiňk lý

Nlatyáš Kovaík, |terýjc]zcjména či]r Jma obšivačo!á l Va]ašské
ziskámL ostruh! Z 1čžki!h d!e]ů. Bvstřicc' ta ovšeň letos hájj bó.y
a se 7ilkcm :1 bodú skoíči] n! 59' cl}3ova, '!-!9jp]4!jJébÉ!-nriýč' To NtiÍek .lurča c]rtčl určitě legoni 5c př€dstrÝjla úpďetnéjší

'\kat 
vjce neŽ 3', bodu a celkové i[6;ř ši.histů. z yít'itvj sc ;a

ol' poriai vrizen tiacruitio Há dova] Haluš sucháíe( (ZlíD. L1e.
ní čes[ých !adě]íkrálovské hry se ry nsllo'rí',ó] M]rem sedmi ko]
Jta1Tomíi Kraus 7 tlÓň. v Podkl ó bodů, Pořadj Dašich: ]0' JáchYJn

\JD|n'\' l'n n-o ' ''" ll':U.' \' 'n ].Í|1Ti
1!!31- 

_t 
""-'l"t*'" ai. |q\ni|ě.h\'u'Pl 'H^'Llo.''

KIóťd D1nč(ikofó ze
Zb]ofu|ta \,!úín i jlko j.di

nIi. haši.h šd.|1b,i Přn'e.L1z kl.,,ě. ří:}kého fumaje .ldlr,| Dúlu;|i' v kdÍ;Eo|ii Ila
dýafuíci ! et býd nejLepší íachi\tkaL

du hraném ! lempLr 2x 20nriluLsc

^|e 
PřcdýavjLo devět dětíze Zbro

jolkr vsetíi. šes! z Hošlálko!é !
tři 7 Valgšské BystÍrcc .\gi$!$j
kltcsodi do čtÍ.ícti ]et o!|ídl se 6



E Dnroslan.iidchole Zhroio\l'r \ .e||n .e Udr'u'i| \ .e|e lábulkt |'|iA! m|adiňlldoru*

=teDtokťáí Y Bnč: Zhřojor'ka vsetín dosud zÝíÍězila ve všech pěti utkáních soutěžc' sokol
Itošliilková se po rcmíz€ ! yýhřc l!houpla na čtýrté misto pruběžné tabulky. Domstenecká
liga pokr.čujc darším drcjkolem v sohotu 26. |edna na Ysetíně'

výsledtr 4. !!r!a: Kuřim . vsc"
ín r5:.r5 (Gabryš 0,5, Ko\'riik
l' stmčÍk l. Fojtij 1' Budik l,
B]eská 0)' Duras Bnrc B . Hoí
t]á|koYá 3|3 (í!ejč.t 0'5. LukaÍÍk
l. Gálík 0' K' vmj 0.5. o' vmj l.
Kar]jk 0). Poslolpkr. oýIdla5.5
0'5.Třinec or]ová B 0'5:5'5.IŤo.
slEov Kunovicc 2,5:3,5, Grygo!

sl. N'Íěýo ]]5
vÝs|cdkÝ 5. kola: HoštálkoÝá
. Xuřim.l'5:l'5 (í!ejča ], Lu.
kaš1ik 1. GálÍk ]' K' VÍaj 0.5. o
vÍaj ]' Ká|]ík 0). vsetín - Dur's
BÍno B 4;2 (Gabryš 0' Kovařík
1, stančik 1. Fojt'i t' tsudik l.
Bjeískí 0). st, Město PlosIějov

5:]' Kunovice GÍygov l:5, ol.
Iolá' Po\loupky 3.5:2'5' oýraÝa
Tinrcc 5.5:0.5.

Text a foto Josef Kotaříl
Tabslka:

1 st Měío 5 0 0 15 122)

2.y!ťín 50015 {215)
] odovíB
{ Hočéíttor{

l. -')-8oo

9.DBmoB

11 hlstčjov

015
ll0
29
]Ó
3ó
3ó
3.1
4l
50
l0

50
31

2u
20
2l)
tl
10
00
20

í20)
írE)
(11)

flE.51

06)

(14,5)

(9.t
(7.5)

131

Šachis|é Usetína
udolali Francouu lhotu

:-a liddíI Soka| FÚn '

E \e['ou bil!u.\eJIi.te \s|a*krm d{b).kruj\heho Pilboru druž.

- \Lfl iachiíc \hll \.ťln a lranco\,) Lhol!. \cj|řsnějšm nÚž.
ným poměÍ€m byli úspěšnšjší bráči pnnílo jmenoyaného celku. \.e.
deni v souiěži ýšak drží Rožnoi.. kíe|lý 7átín n€ztratil oÍ bod. ste.ině
sul'erénni je Y r€gionálnín přcboru Lužná. :t} al€ měla lentokráí na.
ma]f' o nPporui|ťL fu.l jijen lěsné nepijpráviIsKZ \Ýt!|( ''

Leý,1ú ltój.k hnie

Lužná . ŠKZ Vsetín c 45:
35 (Do1eŽal Gabryš ]:0. snilek

I Koýaík | :r:). Čoka
vec caleika t:0.

Tabu|ka Eiolá|ního př€}qni Papšík ZtLoPcx
].LUŽná J 0 0 19.5 ]2 i,:%. smjlck
2 Bysíjč}ú 2 ] ] l7.5 7 I] shnčík 0:
] va],I'lrZ]íčíB 21l ]6'5 7 ]' Hronrloa
J ŠK/\Ý.rl 2 0 ]' 0 l( k''' '\ ]í \trl\ j ----]-T-]-i6J=-; ..'i'.'..,r'
o VJ B' lÍi'' B . 

^ 2 Ó5 6 V|'''' '' I- HÚL l' ''' 8 ' ' '2': Ó ."...^. 
' 
.SHu lJ ll-i I ,.".. 

_ 
,,'-

9 \d PohíIn 1 0 ] 1l0 ]
10 K?ioliÍl.2 01 2 E,0 1

t]'RohoÝB 003Ój 0

výsledky rcgioná|ního ořeboru:
Iruslenl(r . }iEZ \'setír s:

3 iN{ieres sagáDek L:'/,. N'laňák
Šul.ík 72:1/,, Jal Múdrý - |.]lák ]]

0, \.a]o Pará| 
':l:|,. 

KoňliíL. Jo.
sef \Íídrj y,:b. Pa]acký Švage|a
]10. Krátk! sed]áček yr'l,. Měř

(nh)

cDfu IJ1a1a' v ktúj
skón Přtban! ldj\

, It6touPil k. |šen|
čó^ř",t utbjníh| llího
ílfui1|a' v \šť.!tč!ý

10.4i Llnta
1l. Zubí
12' Ho]ďov

JaIOEG

: ,,. ): :,

2.Zb1C
3 sl, Měslo D
4. &oněřiž c
5. tloí'á]koýí

2!5 . !2
19,5.9
13,5 9
t7,5 7
16F 1
19,0 6

0

j

I

l
']
I
),

l
3

r5,!
ll,5
Li,(]

nJ
9,{l

112
10 3
10 3
00 {

{:: ' .t

sKz Vsďrn 4.. |3.' sololFrancova LhoLa

,^oaa 
-Pank o

2].6JJuřiÓ,l s
2clr r sl.,dé]V'
-07-ismirrr.'
l.qlrIsanošď |

10 BéhufuikJ,]hi

,t132

]!96

942
1|93 JuíÓa]\,l' si!

-/.l H+kč
863

9ra

l,-,P



šaoLouý silues
u_'illo-t[16r10 tGal

nqji' HÍá|o s€ v t€mpu 1 minuty p|us 4lÍéřiny za každÝ tab'
I

DLo kocficient Yš€ch účastnjků byl 1

,l

2l',': ,
Ze *ij.funého u|kiní .|ýou

daý^,dl] ích ýíÍě.li sí^.ellfuÝ
sý.ú nlndjú Pafl! \ttLik. (ý;k'

ýo ) d Kd lok] M ol ke f . e ý l j d ko
lePíí toÝhsý4 ]iistl' flDE,
\|ÝÍúlsí ý.č.}fli n,fu! l\h|ó]
í Píi s.ifu dn!h|'n| ýdfu' vťI]k
Moni.ť s?dí šdchiýd Zbft)]oýk,\

PÍÝni dva ročníkY vYhláli Ka.
lo| MotÚz z Dub'ice nad !áhoň
. Pa!e] Viták z RožnovapodRád.
hoŠrčm, A oba se objeljli i v Ioč
liku třeti'r, v Přimém soubo]i
byl úspěÝn' mistr F1DE Karo]
Motlz. Ltďý si od poloýjn! lul.
íaje ýybudoválma]ý íískok. kte
ry už běhen lečetnícn bojú De
7t.abl. PaÝc] vilák nakonec ob.
sa.li] cc]koyo! třetí pozjci' o7do-
bou tunaje byl] dllši milLrIIDE
Vlldi'Dil Běh'íek. kLeri lkoDčil
dÍuhý' Nci]cpší z jedenácti donrá.
cích šachistů Zbroiovkv Vseti!
b!| stanjs]av fuňček. leDŽ obsa
djE!:]É-!rj.:ls
laladi l' Karol Nlotúz íDuhni.
cr n v) ] |,5 b'. 2, vladinÍr Bč
]Lurek (Ljtovel) ]1 b' ], Paýe] !'i
lák (Rožnov p. R) 9'5 b',.1' stei
s]ď hříle!?bÍojovka fl9Í!) '9
b . 5. Andrei !'eres (Dnblica n. \a )

E.5 b., 6 Já. N'Ír|čánek (Rožnov
p' R,). 7' Pelí Koutíý (ŠK Zhr)
7.5 b. .{-Y!$!!]ll4L€!!9-
tovka Vsetin) I rb., 9. Petr Tkad
]eček (Frenštát p, R,)' 10' Radek
Holmm (Ho|ešo!). ]]' Jaí BŇik
]ZE9j!$4!Jtíi), l2' Jiř Fouka|
(va1' Bys!ňce). ]3 Jakub sta}
čík (Zbroiovka vlii]jl63-ElJi]'ňdck-záÍaP.l.E:EreiEali
(oba ZbÍoiovka vsetin). 16 FÍan.
ri-EřFiilF6i6lřl'ul o l'. il'
Maía Nlotúzoyá (Poy Bystrica).
l8, Petr Růčka (va1' Bystnce) 5.5
b ]:-!!r!Ll:!l4il-!.29.!!4L
áj Kouií(.1.5 b'. 2] Ivan Bano:
šck4b,.22' JiříRúŽička 3'5 b',2].
LUkáš Gabryš (všich'i Zbrojoý
T;TtiG).-'4. Íiffi k Kratmh\ iI

ii-u7naf3booy.- 
Telt a folo Josef KoYařil'

l1',,:,1
l,'i i t

t

.!
JX&ř&:

r{
,r.-,

5',
:i;



mezu a Hošťá|ltouéŠachisté Ual
stálE nepotaženi! v pata kolc krajské

- 
soutěže šachowch druž.

ýcv si pnní poťáŽku sezonl
pňpsaly val Kloboukl' kieré

v derby nesláčily na Břu.
mo!.Rxlnici. vedení v

soutěá si d.ží jedi.
ný neporažený íýIn
. \hl' Me'říči. Re.
gionální soutěži

\tádne Hošn .
ko!á C tčsně
pŘd ltuslen.

vístedkY krajské sÓutěžel ŠKZ
vsetin B. \.a|. B}siři(e 7:l (slra
dčj |ouka|%:y,, slrj]ek l'Já{rý
i]0' Ju|č!. Rnčka ]:0. DoleŽal's
JasŇ 1:0.HradjI skllík 1]0' ŽiŽ.
k. sušcň %:y,. Gile&a scsi'
ola l:0. s|ančik. capi| ]:0)'

Tabulkar
l'\i'].}IÝiřílí 4 l 0 2.1'5 13

'Ho]ešo! B 'i 0 ] 25J ]2
3'sr\Z\ietídB 4 012,|é 12

"ffi-.mjj-j}].Ť.i5.\4. Kloh[I.T 2 2l 21,0 8

ó,vi'\ie 2 l 2. ]0.0 7
7.Z.šoÍ' 2 03 20.l ó
&\hl'B}'ďice203l9}ró
9'Bnýijeo !{ t 1 3 |1r1] 4
luÚyi 11] 1|.5 4

.1LzlinD 0 .1 .1 15,0 1

laRajimnolice 0 l4 15,0 1

vÝsledkY ťegioúhí souíě.
ŽE Tlbltlke
L iloi|átn!áq .4' | 0175']:]
2:audédýB 4 0l16.5 12

3.LkíE.1]]r4.0ó
4.\A-3yslibec 1 2 L 9,5 5
j:3]stiičk!B 1. 2 1 .90 5
6'v5].i{e'jňčic ]. 2 ] E.5 5

7:!íLhohB' .1. 12'3.5 '18.BrdLJ 0 22 q.! l
''KďULď3B 0 1 4 7.5 l

.1i-v.UQ.leic 038.q,3
12.T!iýríq,. :l02 9 5 2

ša.hďýcli sLřetnutí by]i vladis]aý

klmiB.

lntegÍa a tasaryko1o
sffirttE mi$Í

E s podpornu ZlIn.hťho l'.aje a karn|in'k] (h .Uáru se hrá|dru.

- 
h' lum4iiacho\c (;rrnd PÍi\ ško|ni n|adcžf 'ť {ředu Ij. prn.

.ince 
'e 

l ataq'[6iiiři6inrm-7n-a-dřir.-'ji6ffiřE Toho| n ia.hu\ťho
přeboru základních á středních škol se zúčastnilql9!!@)!!!Bi$gj
do hr] /s..!!9 l|5 ia.hi.l'ů.' DolrajsLého,Íina|e. llďd Ý htulR'ni
. únoru le Zlinť. postnupi|a \2d} dvé nejú6pé{nťi.i dru7'|\a / iťd.
ío||isch \.koli(h káreori]' Ša(hi.li 7Š |nL€cra \.Pl|n /li|ř/ili
ý kálegorii |..tupnc 7š i t kaleBorii n..|Upn. ZŠ. mť,i slitdoi|'o|á.
k! byli z|atcm a sk]eněnÍmi poháry obtěžkáňi cb|apd z Masarykova

v lcjD]adši ýěkové katcgorij 38.5 olympijského bod'r. sčjta
se piedýavito !ě1 1ýmů z ps' ly se !šechn} body dosažetré !a
njho stupně ZŠ' vÍčzDá ZŠ In' jednotlivých šachoýnicjch.
legrá Vserin nisbírala cclkcD1

. 
. in'iě."éi,ořddt!Ú'c

1.MG!'iín. ]: 0 0 1,1j 3Ó.

zs!ŠŠvd@ 912 3.1.5 28

3.s?Š5vs.1ín 6z +215 2I)
.'}'5oŠJsvše1inÁ 4 ]J 22'5 ]5

s.ÍsŠ{o!vi]M' | 4 7 16 7

6'šďJsvýG B 2.4 6 ]5{ 10

7, soŠ ]sÝs.íj' c 0 2l0. 7.5. '2

;;.,, l.

Bamb!šek. vladj\lav Hl1dn, Hal8
obŠiučoýá e Jiři Halmalňi, Ná
zdá!ém a důs|ojném pd'bčhu !e
podíleli dobÍoýo]nici zvalašského
šd.hového 1dubu mládeŽc a Zs ]n.

Foto Joscf Kol9řft



Nd liýěr ša.h.ýéfu \.Lb.bd,e
5ť hr.iči ýaleLni \'fÚlofrdfo.
r ,li Ioto archil účáíÍÍíů

j i --l;

ouec
r.u

J
;čisděnÍn! žáků"..'itilin]

. ž€ získď.€!int 
'kušer:oš|i 

á
. tó ncj.}' ty š'c!'o]'é:'. ii.' '

fcdeíí domoÝ? za Možnění
t€t! ekit . iklivl,ačnh asi.
€!srÍ!áÍ z' přípnw laíit''
noíi' obc.rstt€ni . 

'á 
orqa.

P|áěek, l|ehyba a G!L!]Jš
0UIá.d|iluo]nqě-eT

Lukáš Tltálct (|]\Li), i!![lgj;
tú (Zbroiolkl vs.lin) 5 bodi'' Ó.
jnib Gú7R&jTrai.-rk
kub Gálíl (všicht! HoŠňlkolá).9'
.laloslav Čemotik (soko] Úýi). ![
Adél! Bieská (ZLrroioýkeVselj!),'iiia;f .Ryim.t-imlir"'lll-fi

. 1.1' tvaD Z\.fudoň

Bcdnfu.ík. kerýjjŽ vě|o\o! h|di
ci ne\Plňujc' v hodioceii tunrajc
b)' obsidi] d.uhou Piičku. když

!: byl Jakub Jiřiček zc skaličky.
\,šichnilhÍLi]i vc v).rovnaném 1ur
Daji 5.5 bodu, o tozdé|eií misLloz
hodla J)omo.iá hodnoceDí' Další
Pořádj v bodovlné Paináctce: .1'

U\Lulť(ni| drUh\ lUmai m|Ádunic|'. \ťriť l' \ \s I| 
' 

Iour. Hrál q
rapid ša.hv t.adičním tempu zkrát l5 Dinut. každý hráč nastoupil

fcix (Bra.d!). l!:l!!:l!1bl!u'
{Zbloloýka vseíí'' ]l' sla'iislal
F;ř]ffi:fr;ifríi), ]2, Nlrfiin
su!hJiť|' |HUne b] l

LJg jrrr']l$L jibri bodolrné pamá.tce: :1' Jan sušeň

*.J-|sl |'ilj ' |. í ||''| |||" . Nd j|) n\JJ'1
"..|Ů |ii P ičťl /K''l|''L'''\' |'7h^i'\'\."|n\,Á To'|| :Kl|

'1 .r,.i ,,,i.-.r,./ ".n:' | ;---?T::r*;--F-.rnu\ -o.Ju.
o"d. T.m..u"J.. 'hl,r h ,| - \,r'- | rpl Slrl .,".. c

lřetíbylslěoíi Řezníček zc Zbro I Petl Daniš ív!l' Nlcziňči). 9' .]ň
EgL]4!!g l.1eÍ dosál ýcjné-
ho počtu bodú' Da]š' poiadi v bo.
doÝué palníctce: :l' Lukáš H]ožek
(s}ia]ičk.) 5 bodů.5' Jakub schón
(Huslelky]. 6' Tobi!š MÍoček
ív.l, ByŠIřice), 7 JÁchyň KaÍlik
(Hoíálko!á) 4'5 bodu. E' Jakub
RoŽno!jik lHus|eikY). 9' Patlik
Řcznltcr. to. Štem.. Říi]-]Í
]ÝIaÍin Dvořák (všichni Zbroio!
ka vsetín). l]' Fi1ip ]vlatůš (Uýi).
] 3, En-FŠ.ůŮa (Jablůíka] .1 bod\'.
i:|, rmntiŠct Holč.ů3.5 bodu. l5
ŠÉ!án Václali| (oba Hus]enb) 3
bod). \ej]epší mezi zúčaýnč!ýDi
djvkarnj bth Aldrea Chudějo!á 7
!.elkých Kar]ovic. kte!á obsadila

v |ategoni do dvaiá.ti ]et do
sáh] p]ného Počtu 7 bodú ya'1'n
Nehyba 7e skaIičky. !lgu.}g]ij'l
PaY.l Budik zc Zbrqjovk) Vsetin a
lřelíondřej vla] 2 Hoštnko!ó, oba
do!áhli 5,5 bodtr Ddlši í)ořadí v

E !E!!!.*:$gE$!.+ dlacct osn šachistu do dv,t'

12' Ltj}i Nlatúš (Fr.ncova l-hon)
:1 body. ]3 ]akúb svec (Dubnica
D !:). l.l Joscť KoicDeli (F.an.o
!a LhoLa)' ]5 Ln]n]a Poliaková
(Dubnice i.!:) 1.5 bodu.

]'l]ÉdcŽnLcké šacho\é Lluné
pokmčuje v soboN 2], ÚroÍa v

Jlblůlce a \e íředu ]' k\čt!a
!a vselnrč' všcchny. j no!é zá
jefuce ydcč!ě zvou poř.drte|é
l Val!šského šacholého klub!
Dr]ádcže. ZŠ Jablil.ka a ZŠ ]nle

Tcxť a foto Josef KoÝářík

6ry*, i
-',,-'tirl:
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.sÓ|o Fra|c Lho|a 1]0 2'l ''l] /á.oC| |! nrl i

ch
B 1989

2t0l

]851--0 B(rm,.Bý
D..lši pořaď]]..fu-t 1V'}j.?-). Foj|.i ťolÍroboďy' .rlúií .t iB Mi:.tn íj
]'1, ]s Bartošek lzvs)' vL..ho,J'o! ({.n' ]aniL (V'zÓ!(.]' TtidLeiet lFrenit'i p/R]. Juria
17vJ]' (Lrna 1,í.r] v!.hnr 5' 20' 25 5re1aiJ' FrLák ]'62 L./)Ó FL,rl Papšjk 1|ížr' llÚdry |/!''(oicn.l 1FLh], HorňÁli l3runoÝ] v.nrr 1l'' ?6' ]o' Noýosad (F|h]. B]5J! J]7 (ýdl (l.bo!l,'.
BaňbJ+í (líel' sýkďJ ydl íldbdUlý)' TrÓ.]rté V\t pírha| lii.nnj 1, rr,'r4 FrLái F. '|ň]'
^la:Úi 

R, |atji E' (obo FLb], Brírý ló] (ýa1 ](loboUry] Ýš1.hnr ]'], .i5. ]3 !!cháĚet ]1., BrLtra
lFLh) Tro.hb V'ňélí lP.ohd]. Juriagá (ýol (lobollyr Vš.hnr ]' ]9. 

^lafu]íkJ 
(F|hl 2l,. 40'

?.1]'ooL]ra FLb]] i4]/9l(=]9]0.*|2r]5, ro:h'su.háiet hr.|;v5

í
6
7
ď
,
a

Šachisté Ua|nezu a HošÍá|lroué ďlsfi o ueueni
Eí saůiít \ď \|ezňti ' \esrem ko|e l.rajske.ouli'! piiíi o lťdou.

- 
ci pii.ku. a.l{o|ir /il'L'qji je.linim nepom4ným týmm. Pmti

Bystiici p. H. podnhé Ý sezoně urráx jm runí^ a přeskď'ly jé elky
Hotešova .i BrumoYa.Bylnice. v rcgioná|íí soutěá s€ na špici \Thoup|y
Hb|eola B' Dosd t€douci Hďůi|tUqi 8 ma vsak á

\sťlin). ]Ó lďosldv LukaíDt 6,u r. l l ' t'-

Pó1aún).'21,
22. Zden?FffiE::JIE
všetín) \šichni 6 h' 23: Mnt.
sbv Bďiirř.a (vireÝice), 24 /
Jáos;áv

l'LuŽná 5 0 0
2' Blslřička 3 l I

]' va1' MeZťíčj B :] 1 l
'l val Bystřice B ] 0 2
5. S(ZVserinC 2 0 3

(oba LuŽná). JďomiÍ Kovď (val.
Polánka) a Lukáš Trčálek vŠich.i
.1.5.2], .25. Zdeněl simek, Ra.
dek ZEa|ba. NtaÍek Zeiák (všich'
ni Ú!tí), BohuŇl scd]áčck (MEZ
vsctín) a Paye] Hrbáčck (Hus]e!
kv) všichni'1.26' 32' -!Ji [,.est|e
shi. Lukíš Tomrník (oba LuŽná)'
Ja. Hyžák. Adan Kucej. ,JaÍ Ze.
nriínek. Pctr Maňák (všichri vď.
Po]Uůa) a vl.disllv HÍáň (Ústi)
!šichni 3'5' 33. 3.1, Petr tbbá.

24.5 t5
23,0 t0
22,5 t0
22.5 9
2:].0 Ó

] }lEz vsetír 2
8 Hošťá]tUráB ]

0l
a2
0l

18.5 6
]Ó'5 ó
i4,5 6

$achisté RoŽnoua i Lužné

r' Rožnov 500 2óJ l5z.Zlinc 4 01 25.5 12
3'Hošt!it}olÉ 3 l 1 23.010
4 BoBi.€ 302:4.09
5'sÍ'Mé\ÍoD ] 1] ] ]0l 9
í.sxz Y)9nn !0: ]0.0 !

2 21.4 78.F.Lbob 203 20-n 6
9'st'MěstoE I1] l8.0.1
]l], ZíaÍen ] l3 ]ó'5 4
11. ZÚbří 1041:$3
12. Holekr! 0 05 t1,0 0

Jurca byl u Polance
bezkonku]Gnění
Již popatnácté se 28. prosince sešIi šachisté JgE!:blBllljgu,I

-

\IemoriáIu A|Ui\ť tlai|'. á hJr|J Hoielll. \ l.onlurenci Jó
. ur€r'-lur.ř

Pořadi: |' \Íůc]' ]uriá 9 ] l
!ss-!-!r!!-1sE-!5z y!!! ! r" ro
!eí Bcdtrď1k (Hoštálko!á) oba 7'5.
.+. 5 Eleteds Vlachopulos a L.'
dislav Bambušek (oha Kďolinka)
oba 6,6 .8. Paýell'iška.Peil ILo-
mada (oba va]. Pohúa) a Jaroshv
Lukaíilvšichni 5,5.9' 15' Ft'an
íišek Pďak' D.ýid T'ná|ek ívšich.i
Ústí). \'íaÍek Krírochvjl (Lužjá)'
Ladis]aÝ Kovař, lvlarún r!bma (oba
KarcIlk!). RadomÍ Šu]ák (MEZ

2016



Béclto Hošťál|toué se utá|ilo na uýsluní
E sedn'é kolo krujslré souťěžc ša.bových dnžstev přincs|o 

'ítěZ.
- 

st!ítroiice nqilepšídl týmťl. Nadá|e 1ak ledc Hol€šoý ien o skóre
Před Brumolem"By|rricí jcdiný bod zaostáÝá !'al, N'teziiičí v regio.
nálni \Uulé.'i5. nn pnn| pii.|u lrjtjIjtďni neporu,ťn! ce|ek. Hn(.
t]álko\á B.
!.Ýd!d\! !!4i.& jouEžg ŠI(Z
vs€ín B. Hol€šov B 3:5 (stfudčj
. Ráiája ý' |i]l4, slri]el Ra|ája Dr]'

'/,:y2. JÚta chu|ri l:0. Do]ežt]
\rynrě|al0:l. Hudi] Zajiček l/,:%.
Žžte. Pcška o]1. RúŽička ' Šelc
la |'':'4 Kolařík . Žriček 0 1),

lHošLi]k.l'íc j l0
2' Hnsló]r! B 5 () l.
]]' Ústj B 241

22.0 16

19.5 15

20.5 r0
15,5 10
15,0 E

ll.5 .6

rl.0 5
12,0 5

.9,0 ]

Tabulka:
l.{olešovD 6 0 l j5'0.]E
2' Bne.!.Byl. ó 0l34'0 18
3'\'a|.Meziříčí 5 2 0 š'0 l7
dŠKzvse6nB40330.0.12
š val.'i"b.'.yT--i-'s-ri
1.n|r n

9 Zlintcm
l 0, st' Město E
ll,zubií
12.Holcbv

l, Hošťilio!á c Ó ] 0 25.0 19

2, HuslenkyB ó0122.5 18

3. Vrl. Btstiice C I 2 2 1E5 ll
.1' Úýj B 2 4 .2 ll.i l0
5.FLLborlB 3 i 3ll,0 t0
6' Braůr 223]6.58
7' B}$jČkB ]:] 3 l5.0 ó

l!'ZÍntm l1 .r ] 2,{.5 6

12..íolcšo! l0613j5.]
sKZ vsctín

c . Huslenky ],514'5 (cůryš
MieÍes %]|'. Kovaiik }'1!ňák l',:
l/. Zátopek . Nlúdry 0:]. vi|én'
vďo 0:l. slatčjk KoňaiÍk l:()'
Klimek clDíftcký 'l:|,, }']|adý

' Měrka l:0. Panol.c ' Luňák 0:

2 32,515
2 30.0.15
I 28to 13
L B,A t3
2. 243 l0

'1. fr LhoraB 3 I 2
5.YalBy$ncec 2 2 2
6' B'ýřičtÁB 1 ] 2
7. B*&]ý. ', ] ] 3

8;vli'-N'ť7inčíc. l- 2 ]
9.kniliitaB 0 I 6

I 2: 30.0 Ll
I r.1 5,0 l

8'ZašoÝá 2052óJó
9.Yal. Bistřice 20525é ó
10' B),sťice l E. 1 2 .1 22'5 5
ll.lajnehorice J I 5 24,0 4
l2'ťsí 11521].0 4

. Tabulk!:rlzlinc i 0
, 2' Rožnov
: 3. Iloštlí]koná

ll

l5
15
tl

I
9
6
5

+

30.0

26.0
2ó'j
2.1,0

2!Jl
26,5
,i
20,5
2 t.5
il].5
ll.0

TábuII{a:
l, LÚ'Iá 5 0 ] 26,5 l5 '

, 2 Bysťička :l l l 2lj,0 1] '
.l.val.Bysdi.lR 4 0 2 2r.0 ?
.4,VJ lvÍezjnčiB 3 l ]22'5 10
.5'HošIii]k\áB 3 0 2 20.5 9.
:ó Hus]enk] 2 ] ] l9.5 i.
.7's(Zvsíuc ] 0 ] 2].0 6'
, frŤ.'Tď.tri'-]-1i-T.]']]--T :
:9'IíLZvŇtin 2 0 ] 19.5 6]
' |0' Kdo]iíka 0 1 :] ]l),5 1ll RoárolB 0 0 5l].0 0 Tabulka knjské soulěže:

l HokšovB 6l | ]9.0 i9
2'vď'NIeáíčí 5 3 0 38'0 18 I Šachistó va|. }reziříěí a Bmova.BJlni(e neiŤDžili možnosti
3'BMov.BY|.ó0236,0 

-poskočitnapmrímístokrajskésoutěže.BrunoYtoíiždom.4' ŠI{Zvsctib B 5 0 3 355 15 D.čekaně prchrál se Zašovou. va|mez na déskáCn Ýtíloucího Holešo'
5Ť;ie l--,---B5-a la B pm změnu uhríl remíZu. Regionální soutěž nadÁle yede Hoštií].
ó' vď lqoboul'f 3 3 2 32J 12 ková C' jíž dýcbají na ,áda Hus|enky B. T;bu]k- regionálníioutéŽ€:
1.7lirD
& Ztšoú

12' Úíí

] l '1 ]0,0 ]0 ŠKZ vsetín B. Rainocto'ice
i 9 : ]4 ? 55:2.5(Juřiček z'rarnt,t..u.

$achisté RožnoYa alystřice,*u;*'-l*: :'j.
sG UyhouDli na uýs|uní ll:,"':.. : l ; "; li

..! sJ'" r"r. r'.ai.|.lii" p*t".^o"|.n'\ch drU^|N piin€\lo ,'"Ll.'',. i : i .:' '.
- 

změDu na Prvnín tnísíč tabu|kl. PosDnul se na něj Rožnov' a to . Št<zlsetín' 4 1 2 2óJ ]]
i Přcsto' že pouze řcmizoÝál s předpoďednín Zlínťem.m. Dosud ŤŤffiDŤ*l-i-c3-lTvcdoucíZlínCtorižprohrá|domasHoštÍlko\ouaspadlažĎatřelí;'so'Ši*3043o.09
pozici právě hĎed za syého přeDožitelc. Nor'éholídrá nrá ircBiUna|' 8 sl]l$loE 2 L 1 2?3 ]
ní př€bor Na špici s€ !houpla Yal. BystřiceB, ktera \luŽita poroi q. Zubii 211 25,0 

'
ni př€bor Na špici s€ !houpla Yal. Bystřice B' která ýyuži|a pořáž. 9. Zlbři ' 211 25'0 

'ky Lužné ve Va|' N1ťziříčí' t-Ť Bo.š.rce 3',, . 4'l šXZ Vsďín --- i0'}.r.h;b 2 { 5 1i !sK Bori]ce 3l':4l] sKZVsetiÓ
z ÍJ] lÍd]'|, piÉ.oÍ - Lo. ]0 r o!2] ]

2t9l 2r.rl0

247 2l!13

2i39 2AT1

2455 21a2

126 01 20-i
!59 0l l9tl
!2i ts't!
9i9 ]8ól

výsl.dkJ Í€qioná|íi]ió DřebqE
Yal' Potanka . MEZ vsetín 4.5:

3,5 (Hromada ' sulák 
'':]'l. 

DvořÁ.
ček Fj]ák1/,:'/,. LukaŠtíl( . P.úk
iá:''. TÉálek Švage.n 0]1. sihor

l), L val. Bysriie!
2' t'uŽná
]'BYsřička'
:]" va]'I,'ezjíčj ř

50
50

1 ,1

Vsetin 4:4 GUn]a nyZubií
2lllt! kq:u pieb.Í 6 |oo 2i 9.]ir 2!r]]

slrudéjv ,.

kobákP
r, .'Ver.o"srr r Tr i;
I 0 XrupaJos, l86i

]91.. Jurěa [1.

]5d2 Hládi K,

7 Bolšice 3 0
E.ri Lnoťa 2 |)

ondřej Růčka hfuje u béčko ua.
ldšské Blstřice re|ionáhí pfubDr
4 občds 

'\pofuíhú 
.ič\d ý kajsw

5'Ifudeďy

0.4.

Foto Josef



sachistó Integry nostoulili na mistroustuí
.Ú v€|ikého uspéchu dossh|i šachisE z€ Zs In tegra vseín, kteří se v katcgorii mladších žáků nonino.

- 
l uLi oa ša(hot { mistro\ stv i cesk{ repu blil..} základních škol. v scsiaYě Karel Koňařík' váctav Hm-

čiřík' ŠtěpÁn Husa a Tád€áš Pavlft se předstáví m tomto pnstižním klání ve vYškově koncem bř€zn!.
Jdou tak úspěšně ve stopách sÝých př€dchůdcit Matyáše KoYařfta' Árcna Fojtu, Pávla Builíka a l{icna.
la výcbopně, kteří si zahráli tcDto tumaj mezi staršími žáky před dvěma léty.

KJajský přeboÍ člyřčlenných
družsleÝ záHédních a střednjch
ško]se I!á130' ledna v aeá]u Ba
ťovy uiiverziry ve Zlíně Předsta.
Ýilo se zde vždy osn ncjlcpšich
ško]ních týmů z ce]ého kraie' a to
v kategorijch A (l. ítupei Zs). B
(ll' stupcň ZŠ) aC (střední ško]y)'
Náš region zaýuPova]y nc.júsPčš
nějši školni !\ běÍy' kLeré (i 7áJrsti.
ty poÍup z oKre\nlcn Ko ' Z5 rnle
gra vseť! 12 druŽstva). ZŠ J ablůn
ka, 

^ 
Vá]ašská PolaÍka. Masary.

kovo gynná"jum vsetín a sPŠs
vďašské Meziříčj,

Nejlepšího výsledku dosábli
hoši ze Zs lntega Vsetíí ! kate.

8odi A. když je předstil i jcnom
šachjsté Z osýětima!' Krásného
tictího mista dosá}úa i Zs .]ab]ůÚ.
ka, kde se kÍálovská fua rozvijí
pod rukamd st!ělého šachového
peda8oga Peta Zvardoně' vý!led.
ky Latogorie A: 1' Zs osvětimey
22.5 bodu. 2' Zs !!te8ra Vseín
] 8 bodů (Kďe1 Koňařjk .1,5, Véc.
]av Hjnč]řik 2,5' Štěpá! Hlsa 6.
Tadeáš Paýlik 5)' 3. Zs Jablůnka
ló bodů (Lumír Povala 3.5 bodu/
7 nlkání, Tonáš Gálda 4.5/7. AÍ.
tonín B]aŽek V4' Lukáš Naviitil

.:]:]....j''

0,5/2. Enk Šrůma 3,5/5. onďej
Zavadii 3/3).

v katego.ii B by1y jasnýnri |a.

tín 13.5 bodL (N'latyáš Kolaík 5.
PaÝel Budík 5'5' Šimoí l,lacnáč
]' ]!'fu Z\.aÍdoň 2)' 6 ZŠ \ra|áš.
ská Po|ánka (Lukáš TÍčálek ]/ó.

republilry
Radek Zgalbé 3/ó. Mfuek Zeťá|
l'5/7, AdaDr Zemánek 2/6' Tomáš
Malocha l/3).

]v1ezi stř€doškol&y v kate8oÍj
c nastoupi]o ve iinálovén kraj
skán lmaji pět šachistú. jejichž

djšIě a Kromě.

SK sía.é Měío'

či BŠŠ Frýdek.

chisté ZŠ Inte8ra

B: l. Cymnti-

diště 27 bodú, 2'
Zs s1ovan í!o
měříž 23 body.

LŤheské Hradiš
1ě B 16 bodů. 4'

Foío Josef Kovařík

1nlonín Rumtin.k je dlolha|e b-n šochffuu Šo
Ka]olihkú' NaýýPuiejak.a .'A.. dtužsl.-a y }b
qn)núhnn pí"baru' |ak.a ,,B,, .l,uitýo ý |.3i kocÍcient ELo Ířesahuje hranice

2000 bodů, coŽ \včdči o kvalitč a
poteDciálu Zlinského kraje' v na.
bité konkurelci to Záslupci .ašich
s|řednjch škol měli velice s1oŽité,
avŠak např.jklad výkon hochů Z
Masalyková gymázja vseli' j.
sk\élÝm !řísljben do dalšjch ]el'
nebot se představjli v jedno7nač
ně lejmladšÍn výběru Výsledr'a
kategonc C: ] . Gynmázium UheF
skó HÍadjíě 25 bodů. 2. Gymá
zium KroměříŽ 24 body' 3' oA a
vos LheÍské řlradiště 1'1,5 bodu.

+ Masaryto'o gynmáruÍn Ýsďjr
l3,5 bodu (Jal.ub sta!čík l' Lu]úš
cabÍyš 4, Daýid Trčálek 3.5. Ros
tis]av vi]ém 5). 8' sPŠs valašské
Ntcziíčí 5 bodů (Ja'os]av Znvo.l.
Ú l,5, vác1av Zajíček 1.5. ondřeJ
Pohůnek l, Radim sutý 1)'

l.cxí a fota Josef KolBřik'a
í.\



]|eiuíce bodouali žáci t!s|í
: \r4i\k} přohor naĎi(h 

'x(ů 
potrl(o\a|na Zs Inlťgrs

- \..nn da|.inl lrÚj|n|em a Prni doroÝenťC|'a |igJ dre.
ma koly Ýe klubovně YsetíÍskó Zhroioyk} Tentokrát se z na.
šich zástupců nejyíce daři|o žákůIn z! sokola Ústí' vš€chny
tři sÝé záPasy ltrhrá|i apo rozpačitén lozjezduse nyni usadi"
li Ý k|idném středu t.tbulk}'. Béčko ZbroiovkY Vsétín s. v KP
ýarších žáků nemůžc rozkoukat, třikrát prohrá|o A ná své
soupeře se díýá z posledniho mísía.

V doroýelecké 1j7e brii ze druŽývo leu\pělj a ýyklidili !e.
dvo]rce soko] ltošťí]koví a doucípolicj ! tabu]ce'

1!|o^]leV::'|||u'| Ý .' a \i\ledkt Dm| dom\|ťn.c.

Uan Ívn|J]' a ía]e n o1 2.5:.1.s 'N.].'' I L''u'''L I

1i, lselínští hráči lenLok.áI jako K' vla] 0,5, b' Vmj o. Bi€zila

1. Husička 0). or|oYá B ' vsctíl
]'5:2'5 (Gah)š 0.5, Kovrňk l.
stolčÍk 1, !oj|ů 0. Budík 0, Biel
ská 0), Hošiálková. or|ová R 2:

'1 
(KeJča 0,5, Lukaštík 0'5, K,

vraj 0 o' Vraj 1' Březina 0' Hu.
sičla 0). vsetín . oýráva 2,5:
3'5 (Gabryš 0. Koyařik 0. stančík
0,5, r'.ojlů l' Budík l, BieĎká 0).
Yýsledky KP ltáršich žáků:
vsetín B . Kroněříž 0|5 (Pa
novec 0' ondřejik 0, Dančáková
0' Husa 0' tlnčiřík 0). ostÍož.
ská NoYá vcs . ÚsÍi 1:4 íTrčá|ek

i. Itáček l. M!íůš 0)' Z|íntem
. vs€tín B 4:1(Panovec 0.5, o!
dřcjft 0 Daičáková 0, Husa 0'
Hňčiňk 0'5) Ústí. sláličín 3,5|
1,5 (Černotík 0, Zgalba ], ZeIák
l, Pláček 0,5. N{aiůš'l),

lbbulka I. domstcnccké lipY:
] sl 1i1{Ú 7 l] 0 2L (:]1'5l

I O'1oiits 70021 (2i.51

]' Š(ZvscliD 5 0 215 (26s)
4' Hoó.tií[rolá :l l ]: l] í235]
5. (;rygo! ;1 0 I ll rll.5j
6 o\|ÍJVa '] 0 ] ]] l].r.0)
I Postoupky .l 0 ,1 Ll (21.51

]J Kuňm '] 0 '1 ! ( 9.'
9Bnots 21.1 I (20.0)

10. Kuroli.c 105 6 (16,51

ll B.stEo! 007 0 rll.5l
ll.liirtc 007 0 r5.5)

Tábu|ká KP staršícb žáků:
|'st }léíots 6 0 0 ]8 Í]ó.5)
:'KÍÚrěiíŽ .1 ] l l] l:0.0]

0. Ccrnotík ], Z'gárba
1.IŤáček l' Matůš ]),
stareMěstoB.vse.
tín B 4.5:0'5 (Panovec
0, oňďejí| 0. DaDčá
ková 0' Husa 0' Hnr.
čiřjk 0.5), Úsí . Zlín.
term 3'5:1'5 (T'čálek
0.5, ČemolÍL l, Z8fu'ba

r02lrl(15.5)
l Zinren. I I I ll (18.01

.l Zii

ll2l0(17.01

Béčku Zbnioýb vse
|íh se tŤtakfui| ý sÓuÍě.
řj 7íkoÍki(h dťuž'steý
nkJt nedařila. Nd snílh.
k| Kl]ršlo| Panoýec při
pa ii s Pa\,le Dhib-
k.nl zr Zlnúťmu' kte
t.i skončíld ]th1í.0L'
vedk Pah.ýce Daniel

Ó sl!!ič]n ]0] 9 (5'0r
7 os!élinrM} ] (l 1 Ó (l].5]

E Botiic. 204 6 (9,51

9O.N\ts 105l(10,!)
|0's(ZvÝfuB0 l5 l (7,0)

ZáÝěĚčDé t|ojkolo kl ajs|ého
přeboru žákit se hnje v sobolu
]3' dubn! v Krcměř'Ži, dolos
teDcůD zbývá dýojko]o 13 dub'
ia \t stalém Městě a záÝácčné
drojkolo v nedčli 14' dub.a v Po.

ftÍ a fo1o Joseí Kov'řík

0nilÍa trai z|atiiÍ Uc zlÍ
Itěstr a hou jeno od'
dílový |o1e8a.FÍmtišlk .
MJku('nhJn'éL i.r svem
kontě 5 bodn'' Pďádí ša.
cfuýu z nasčno .ego!u:
9' Jďub Gálik (Hošnilková)Egťc!-j*bt'tů-E-r$4

io ! sedni kolech v temlu 2k tl '

@Ťa''e]oFňi] z Poýoupek'
drulrý KÍyšÍofTrá\.a'ček z Kurc.
vic dosÁh] 5,5 boitu a třetl Tadeáš
Šru., Posíolpek 5 bodů Da]ší
lmistění .aš]ch h.íčů: 7' Patiik
Rezn'čck (Ztrojovka V9ťn), 8.
!.iliP Maruš (soko] Ústj). 9. já
c|ym Kídik (Hoš.álková) všic!.
ro 4'5 bodir. 10. Ště!ín Řémí
ček (Zbojovka Vsetín)' 17' voj.
1ěcb \r.alůšck (HďťálkoÝá) oba
4 body' ]9. Andtá ch'dějová
(Zb'ojo\.kavsetin) 3.J bM!.

\' i.rtelorji dU dvanách ]et se
Utkalo t..ke čNŤid(řice! u.dsnrft ů-
oslLi bil\r re \ilhla rnezi mjnl
HošláLovských a PalleE 3udí.
&ern Z Zb.ojovl], všetín' Na.
kone Íoňodly vájemné due]y
o loBto pořadí: ]' oDdu Vraj.
2' Adarn Břcára (oba Hošťál-

Da]ší uDÍýč!í nxšic5 záýupců:
12. KláÍa Dlnčáková (Zb{ojoýka
Vs.lj!). 15' J.n sušen (Hošiáko
vá) oba 4 body. 20' ivIonik. Má.
toŠko!á (Eoštálko!á) 3,5 bod!'
26' 1.o JÚkovsk' (Z.Djovka

V neistďŠi včkové li€lego i do
Člmjcti ]et k u(Jl(, J! rccl iJ.]h](.
Ú z ilhŽ byi nej]elii cť 6 z s
funýnn body Ní:ros]av Raluša.
z ?os|oup.k, s!fl'o bÍal ondřcj

st!c}]ý ze stďého

3.5 bodu' ]4' ,{déla Bie$}ii
(Zbrojovl.a Vse!íD) 3 bod)'.
17- Radck ZEarba 2 5odÝ. 20'
Marek 7'eLik (oba soko: Úýj)

lieiím tumajcn Pokračuje
knjslá G.ať l}ix } sobolu 20.
dubna ve va]ašské Bysři.i. Díky
lomulo vý]rodnén pořadat.lské
mu 

'nis.u 
nlúŽeme jis|ě oček]íva.

'l}nohem 
větši účásl šaLhistn z\h-

T€x. a ťoto Josef Kotář;k

U]|||a v]aj ia lln|1ji || .1]íně |Ít,iÚ
l'ílal Jý.] i ulp.iD''! .lis'/1\l I]Vřinkj

''t

rryt:X



Tabuk :

l.vďMťziřiři630,l3,0

,I

t.
b,
:r!rF: {a

íl :l .tfr i:

E \c|ki poh) b\ n. iliťiláhd|'i hÍaj.|'f {Ule/e Ýchsrlh dru^kt

- polmtujr. Do\ud !.dur(i Hnl,'ot B pmhn r Rqinochovicrh.
o icho ftlýupci se rozhodo\'ďo r přímóm soubqii dvojice va|. Meziíči

. Bmloý.Brlrricc' Úspěšněiší byl pn'ně jmcnouný bn. Do|rálo jc
\ regionální soutěň. Pn'.Ntrí Ý ní udržela Hošárková c' a ,qijsti.

la si tím p6tup do Í€gionálnÍto přeboru.

2l
19
1S

5' \i7Óvjcc 5 2 26'v;úD 4 | 4
Zvď{$tii.. 4 0 s
ť.la.Iíobouis 3 3 3
9.zašo}á '3 0-6
l0.Raj!@hori.e 2 I 6
Il. By{ii@p' H' | 2 órauíí 1 \ 7

11
]J
t.:
12
9
7
5
4

ka ]:0. Fojtli. Růž!čka ]]0.1]]a
\.jčkx . G!b{'š 0:] ' ZůLrc]i Ko.
lařjk l:0. Nt' BjýIý stanČik 0]
1),

víďc{tl'.r' Ť€gioňá]tÍ sout&e:'11,0

3E5
3ó'0
34,0
.1i.5

2\0

] ' Hošfá]ková c 7 1'0
2' HuíeDb B 7 0 l
3. fllhotaB 3 2 l
4 \itl Bysďicec ] 2 3
5:ist'B 2 41
6'Břnb 2 2. 4
7' RysliičIi1B ] 4 ]
3'!a, }ÍÝiiičic ] 2 5
9.Keiink4B I I 6

29.5
27!)
t9.5
t9,0

ll.0
)'1,5
t6p

22
I
ti
tl
10

1
5

]iulldl.Y kraiské
soutěŽe: val. K]o.

bouky - SKZ Vse"
tÍl B ]s:;l.s (or
sLili Smilek 0rl.
J tsislry1 Jur
ča 0:]. Jlnčck

Hr.dil li:f:.
lekÚ6á| ŽiŽ

l.. Poiáúl. /amotaruij€ po osmem ko|ť.ilua(e r hom'poltri.
. né tabu]ky kr4i.Lé|lo přeboru i.choljch dru;\tf\.Io pro-

- 
hře dosud vedoucí XIoměíž€ c i dr' É Hošťálkové s€ do

č€|a dostal Z|í. c. Ale Iná ien dvoubodoYý n.ískok př€d čÍveřici
prenásledoYat€Iů. soutěž tak slibuje bodně dnnatický áiěi Po.
dobně 1Tmwaný je i Iegionál.í pŘbor, kde s€ v rczm€zí i€diného
bodu sroYnála čtrň družstÝa. Ná vedoucí příčc€ val. Bystřici B Ýy.
střídala Bystřičk'.

VÝsledkv baiského B&bp!! TŘĎulka:
6 0 2.18,0 18

v'sledb EE!!ú!úg!!e!4q
MOZ Vse-

tň . ŠKZ vseín c .5:2'5 (sagá'
nek. oabrIš ]:0. sulák Ko!a'
ří( 1:0. B1át. Gat€&3 1]0. Pďák

Zátopek l]0. Múdrí \.Ién0:]'
Š\qe''a ' stánčík 0:], TÍáÝÍiček
. Klimek y,:y,, sed]áč€k ' M]adý
1:0),

Tabulka:
l'Byslřička 5]l]3,0
2' val' yeďičj B 5 l ! ]2.0
3'vJ B],ýiieB 5 0 ] 35.5
4 LuŽíí 5 0 2 .10,0

s u\lcDkr 4 L 2:10,0
6, Hoštillolá B .1 0 ] ]],5
7. S(ZV\elin C 3 05 33.5

1. Zin C
2.RožÍov 51237'0 ló
3 Ko'nčřiŽc 5 l 2 ]6.5 ]Ó
l.Eoštálkolá 512 360 1ó
s'ŠXzvselín51234J16
ó, Bo ico 40 ]3ó'0 12

7, sl Níě(. E j | 1 ]2'0 ]0
E sl ]\'lěý. D j | 1 2l].5 l0
9'FÍ LhoIá 30 529.0 9
10 Z]bři 2 l 5 28.0 7

]1 Z]íÍuD 1 .] 4 28,0 6

ó| elo' ii2 DÚ UlnHliicdlé budl \!f|in na Drť|Umu
A '** l'"ár.". *p'*.: (h.!cho'Ich l.|á;'. \Ih|nt (h Zhmjnl.
l9 Ye spo]upráci se středi9kem volného času Al(edo poiádaji oblíbe.

L6

ll
15
tl
t2
9

E.ValPolerk I 0 5 29,5
9. MEzvserin I0.1 28.5

]0. RoŽ'rov B l0Ó ]9.5
] ], Kallinla 0 ]Ó21'0

9
9
.t

L
]2, Hda\Ó' ] 0 ] 20'5 ]

B|iŽi sG Dřcbor Usetína U šachu
buL]e naríc o dc! |ozději od 9

]rod' Přednášet v Alcedu. Pátck 5,

července poté nabidne o.l 9 hod
blc\kov.'. turn.j najcdclácL k.I s

lelrpem 2\.1Ďin, + 2 vtcinr) Dx
ný Přcbor města vsetína (P}rv )'

Pi€boÍ plobčhDc dcvítlko]ově
! lennjnu od soboty 29 čelvla
do soboly 6' čeNclcc' Hostn je,]

budc'{]cedo sVČ V\e!jn' s]a\'
nostni /!há.]cDi .k.e je ,de l|í
novino na po!|e.]nÍ .cNnovon
sobolLL od 15.15 hodi.. H,:il 5e
búdou tu|naje FIDE o[)c! a \i
Iodli oler s),ýém hry je švý^
crík! u delět ko| Na vjtčz.

pÍén]i ] 500 Kč a n. fi|anční od.
nčlu se mohou !ěšiI i h|áči!a 2'
!ž 5' místě' viičzovó |lúnj \ilal.é
zajisti sťa1 na Pl!ÍV 201;{ zdař
nra Pnhlášky a b]ižšj nr]ormx..
na c mailu: .adekCa'zadmpa.cz.
iebo jako SMS na telefonu: 716

Šachové Přcboly \\etina na
bidnou Lrké bohatý dollolodný

Fjdc Ópen čeká Pénic 6 t]ji. Kč' progťam v. (ředu ]' čeN'.ncc

zprávy z VaIašska
Břánky .á Morávč: N. .]!b e]ni Áo rÓ.nik VánÓčijhÓ b eskÓ.

Vélrc LUrna]e pořád.ného 26 prÓs.ce nrÍŠiniT] S.k. sc ]etÓs

.]o.táVlo 27 .jčJstnikŮ. kt€í hr. systémem k.ždý s kaŽdýln'
V dloulrcm ilrnaj na 26 partiÍ5e zdáLÓ že zÝitězi někieri člé.
početne výprav! z FÚdkL] MLík! nakone. se a e Vércn sVéňU
]ménu' radova LéV' kteÚ zde hraje jako dcm.
Kone.nÉ pÓfadi:1 | e| (varaš1ké ýezni.l231A 2
l.k5a iÓLa FÍdek |"listek) 23 4 Šfukner |Fr'dek MÉtek) 21,5 Mll3t

B nrdlP t"Alonitnt lr.-
bol .a béčko uluš'klho M..iříčí' kLlť iJa
|ó DkondýLi JLolk.i kdpi|ónd dr|an.o, ob(,as

vpo,nóhó i óčku ý kti\ki sau|ěžj' I; |é1o se

.aně hli |,\joýfidio| Úsobní bi|an.i 2 ýj:h,1' 1
}tní.! a 2 P]oh.' Foto Josef Koýařik

[ZVsetn 6|2 sKHo]€šov
Z \|' I r]+. !r..oÍ P lo' 24 j ]2r]l

lLrrn r iiď P' ]0 Klj.arP' ]]
l9l9 Jufda M



Pátrání neskoněilo U Íooe 2008
H Lclo. upl)tr(jir S Ll ud rtdutu knjhr ..l00lel .u(hu nd \ala*

-.|'U.. Kniha sš|n \ roic 20''x U pň]l'iilo\ti Ýdmi.Iťho tlručt
první Písemné zmínl!'r o nlěstě vsetin' v kaPilole skladebního šachu
ie uYedeno !šech 12 autoru šachoýých ú1oh. kícří v cclé historii' tj'
od roku 1876 působi|i na \blašsku' Nlezi nimi nemol scházét áni řo.
ďák z lahšského }Icziříčí' olgalizátor a přední hráč místního t|u-
bu Fřaniišek DmZd (nai 1915). Co !šak.hybělo, hyly jeho složené
a pub|ikolaní Ílohl', ktcré se do dob] yldátrí népodařilo autorůn
braířÍn Juříčkolím dohlcdať'

NÍ]adši slánilLr! se s tiÍno sla leho snihr r lvlrla|osl vy|]ati]a'
vcm Dechtě] smířit. a tak usi]oY!č v obsaŽ!é }rrihové šachové p|o
páL.a| dál po zných Zdroj'ch a dejně velmistla KrÍ|a Mokíého l
po léměř dlLŠic]r pěli lelech se mu PIos|čjoIč objcv!] UI.ic]!č!é tij

5A(l{
!joh3 či3, ]5' ,z(.

-'''.'Gý.!'in-i'íí-'

7Ž 72 ,r,,z ?.
7,; ?z ?ž".,^7/z,@//_ /'/. . ..,;, . &\." .z, . .*\.,. .L-, "., 

* ?;&.'7Ž ?' ',,7l,š'i-"-" 7 ' 7r.4 7 V. t
"b v, v?,

c..ný: }l!l sa. Par. b3 la)

Šacliové \kladb) jednu L]o]t'ku
i d\é dvo]taž}iy. kteté by]} pub
]iko\á!y v Čaioljsu .'svěl.. !Ž \.

Ío.e l93.].I,] pied osmdcsáti ]cry'
Tyto úloht s|oŽi] apub|ikoul 

'n]a.dý Fmltišek Dlozd \.. $.ých Jř ]E
lctechl PIoLo je auloň pub|ika.e
dod'tcč!č z\.cřcJiiujj lyznavačúrn
krá|olské hÍy ploslředni.týím tý
dcniku Jdlolcc td. jak byLy ltlo
úlohY v}lištěn\ Y č.rropiýi,,svěť.

lydávaDé Dau.datcl\h,Ín v)Šc
hIú Praha \ loirdoýÝm čís|enr

].1. ]5 a ]9'.oŽ ocenj zejnió!. !i
]aškoDrcziřjčŠtj šaclri\t.'

FranLišcl l)ro/d. \.r!ršské Nle
ziíči Šlépítor 236:

!x!!4!' !4.jí!ý: Kc6, scl' sd5.
čct!ý: Ka8. J|8' PaÓ, á]. b6, ť/'
(]+6]. bj|ý dá nret 2 lxheÍr
Úlobá č.15 " bíý: Kn7. D.15' s!.]'
Jal'Jb2.Pd2'čeI\ KcL. sJ]. P!.1'
b: (6+.1]. bil''. d! i]al] Úen)
Úrohá č. 19 ' bíÝl Kíó' Di]. Jhj'
Pb2' d.l. čemý: Kc.1. Pb3.lý' d5' dl
15+5)' bilý dli mlt 3 lůcDr (4i)

16 a)

Prohlt'nbl,tt \ t,le t Íu t tl

Šn(H
v!|aíl(. }Icziii.i Št.Dinor.

Čérní xa! ji3

YY SA(HY
ilir Fr!ni Drqd.

llh<Ló rÍPii'.l ŠtĚ!ínoY 23'i'

Bi]ý: t(a6 DÍ2
ČPIn]. Ii.j Pb4 n3i d5 d? ló]

Ř;*ť#T'ffi ffi i"Í#ffi #iťí"jJffi H']T$"*;=*^.*.x;t.ig;Ú.l!6$]
. MřÉý] 0;zsiíř€&
i!'3i!!sř.''ióřá'

:litbulka:
t.\'al' Nleziiíči 7 3
2 Ho]cšolB ? ]

sKz\'stÍtrB 7 03. sKZ \'stÍtr B 7 0 3

12' ÚsIí

47J 24
11.0 )2
{65 2l
i]Í-fr
44.5 l7
ls.5 l1
.12.5 ll
:lll.0 13

3E.0 10
35.5 I
]1,5 ó
255 1

0
2
3i
l
5
.l
6
6

E

1. BrotoY.Brl. 6 0
5.výovjťc 5 2
íZtinD 4 2

8.\itl. I{loborb 3 1
9.zJšová J I

l] Bíi'.c p H,1 ]

ťffi ;xTiifr ts'iffi ffi l.}w;$.' dl]ii:i; ; 
jťP}.Í.i'Tl*il1";\Ť€tr'|tíbodů. ;;#* 

*;:i 
'i':ts"*

tl

stínaií ueiloucí Ktoměříž
E .|!ho na kn|nlďi * měnijm.no t€douciho timu hraj\hdho přeboru .áďto\ i(h
- dru^ltl. Po de\áÍ'm |'o|e 'e m ".pici pllMda hroméii' c, kdJl u!l,odň|d t..'{i
d€bakl dNd Y€doucímu Zlínu c. KIoněíž a]e v€de jen o skón před Hošťí]koÝou a
sKZ \'setín. stejný bodoiÍ zisk 'iako nqilépši tÍio not] mít i RoŽno}'jenžc dona těsně
pod€r hřicím. Na špici ngioná|ního přeboru s€ osamost.ttnila lerYa \'al' \tcáříčí.
k|erá rluž|a a\.Ábání B) stňčkJ na d€skách sl(Z ysetíD c'

výsledkv k.aiského ořgbolli
sKstaÍé Město D 2%:5% sKŽVsetín
Z insii ka]s|i pielo| 9 ioo ]7 

'\:.zí3 
2!].1

2 .] stáÚíiil'R, , Be Ih :ll
2058 ]1 

., PalákD' z'\El
20-_ ': 2 ]luiiček s' l.T

0 ] stladéjv. 2a|12Ů,]5

20!.9 O I BosalJ 2t'2
i9i5 0I Smikt P. 2014

I 0 Ju(a l{. 19ll

Tabulka:
lKolrěíŽc 61] 14,0 19
2. Hďúá1kolá 6 | z {'5D
1sšZ]tsE_L.r'-L{J-ll4,7:1ínC ó0 3 38.5]lJ
5' Rožíov 513105 ló
6' BoÍii.! 5 0 4 4r]'5]5
7'st'MúttoE 315 33.5 10
8'st'MěstoD]]5]].0|0
9. [i Lltora 30 6 32,S 9
l0 zlíDtcm 2 ]] 4 ]].5 9

18

t5
15

t3
\2
l0
9

'/?,, '/t ?' '?,t

"r. 
Tlr r&. 7ra

@v, 7/,, u ?,
7, ,%,|v, 7Ž

7úg?ý vl, 7z.
72 |7, 7, vá
'&?zwt:? 7' "///, /,2

,,'É'.. ,./\^ _-utrE
]5skdt! !egi0!é!!es.p!rbo
ŠXZ vsctín c . Bystřička 4!5:3'5
(GabryŠ t-e! 0]l, Ko!ďik Huía
0jl' Zátopck M' Burdík 0]1. vi
]čm Hemrai 'b:%' Stančik . Ja
Íomír Báíck 1:0, K|jDek Jose|
Báíe]t ]:0. lýI1adý P BuÍdjk ]]
0, PanoYec - ]rio!š ]:0). RoŽ.
noÝ B . NIEZ vsctin 4|4 lHoiák

Fi]ák |,:%. Kňžík Pďák %r|
Vojkůlka Mirdry1 '/:'/,. Pon'bi

Trbulkat
l'ul, !ýleziřiĎíBÓ | L

2
2

l
l

:17,0

11,5

36.5

19,0

31.0

.12,5

18,0
32.5

23.5

3, Bys1řióka 51
'{ val B}ťiceB5 0
5' Hošiá]ko!á B 5 0

], Š(ZYsetín c.1 0
8.lvlEzvsetin:r 1

l0' RoŽnov B l l
5

6



l|ošÍál|touárUse|ín' a. Rožnou Bys|řice ďilrauiIa
iitoěí na Rostun z kmie

Xrajsk}. přebor šachorÍ.h dmátcv snbujc Po.
řádně napíjai'-i' záýěn Po předpoďedním kol€
si bJť jen toreti(kou šan.i na poýup drží Pě"

liťL t\lnů. |ne/i nimi i |ři / \J|ái\ká . Ho!tj|(olá. Šh7
\ \ehn á Rožno\. uonJI t\hnoul .ť dtěnE \ť\lupo\ im
přičkám budou chtít hráči Fi Lho$ a Zubň. Takó v rc.
8ionálnfu' přeboru n€ní o postupujícÍm 

'iasno. Na Ýedou.
cí vit|. Nteziříčí ještě noholl zaútoi'it Lužná a Bxstřička'

. Tabalk: .

l'l<oúěijŽc 7 ,|. 2 495 n
Ž.řr0š{á1ko!á 7 1 ? 4]é n
3.sxz.!telíu 7 I } $!j n
r. Ro-*-óT-]-ls.Ť
5.Zlinc 6 t 3 .12J.19
6 sorija 5 t 4' '1,1J ló

3. laL lÍÚiřiií
a, RruBor'-B!1.

1.l4ibD
E' Z.šorá
9' Yď Xloboulq

11. Í\Í
i2' 3].sťi€ p, l]'

': ,

l

l.J Po dtou letech s€ \t Yrškoti předstaij]a opět čtÍeřice šáchistu
l ZŠ Integn vstín na mistmvst'í ČR zítkladních škol. ByIo to

- 
v kat€Aolii pm I' stupcň ZŠ. Po 

'Íě,'rtÝí 
v okn,nín pŘ'bí'nr škol

á UÝ.chu ' hÍáj.k€m finJ|c odjť|Ú [' {ůi /iloln| ÍUmai dnLž.BÚ tť
.|Uzťnj Karc| hnňah|'. \J(|.\ ltm(in|. ŠÉpJn HuÝ.'IJdL!5 Pá\ lí'..

Ualmez o postun
E lrná'I(lť' lllr(||Ulšfu piinfn. lráj\k; .nU|é/ .a(hu\r(h

-dr|'Z\l(\' \l 
l DÉn' {'r''lho'||r n pn.|Ulu.iicin| do I\rJi\Ll||U

pitboru. Šťčsti sc nakoĎec usmá|o ná Holcšor B. n€boť dosud ý..
dolcí \:al' \Ie7iříčí doma prohrá|o s val. BFťř'cí a slejně jako sKZ.l'setín 

B Znosta|o o bod za 
'íěz€m' 

s€stup do Íegionálního přcborn
poýih| t]stí n vsctíDa a Blslřici p. H.

]' Ho]ešov B 5l.t)
52.0

51,0

46.0

4N,5

171,1

'11.5
4{0
42.0

3E.0

3r,0
34.0

l5

ý
l9

ló

ll
l3
ll
7

12
03

lllstřict p' lt' ' ŠKZ \'sctíD ts
2'5|5'5 (Z]cháček ]uiíček l:
t'''' \i!ikl' s1rrděj !]1. Kraj.aÍ
.|u.Č!0 l. PccL Hmdil'':!'. \o
Iák ziŽka 0:]' Dlí|rL . (;!b|1'š
0:1. Roček Kolaiik l''2:l,'. Pclr
Stančik ]:0l.

výsledky regionálního Dře.
Do!u! \al, polanka
. ŠKZ \heÍín C .ll:l l}]fuÚada.
Gabryš 10, Luk!šLik Korařík
1:0. Trč.ilet. vilém |,:y:' sihol
- slančik 0:]. Liška Budik y,:'/'2.

Štefka |ojtú i:0' Trljca. P.!o
vec 0:]. Polách tsierskí 0:])'

ibbr:rka:

1ZínEm ]4 4 36.5 l0
8,&'MčstoE ]'l ó' 345. 10
9, sintstoD 3.I ó.;4.0 10
t0'ÍřLh.Ía, 3 0 .?' 35'0' 9
l|.z|úií 2 2 .6 335 8
]2'rob!o! 

.2 0 8 29,]] ó

Misťovývj re|ub]]k] ie Usku
Iečn]lo ]0, d 2] břczna le vliko
rč 1]r.álo se ía deýěI ko] švÝclr
lkýnr losor.cín s)'\ten]eň v ril'd
tcmtu 2k,iI20 nrinut na p!fiiiplus
5 !teř]n zd l!Ždý Lrh' Plrli|o tzr,
o]Ymlijské bodo\.ánj' do tabu]l}
se tď sčÍá|) všechny dosaŽeDi
body ra j.dnotlivich iachovni
cích Zs lntegÍavsetín bylx 

'nczi

vYnjlqícj a Přljcnmé Úek!xt]!!
blL piedevšínr zisk šcýi bod' Til

NÍisÍem ceské relubljky sc ý.
lx7Š K ub ova Čes}ié BndĎjol.icc.
jcjí hrliči n!!bjl!]ice|kem 2] bodů
a piedči1i drojicj !}iol. \le.é /i\kl.
]t .hodnč ]5,5 bodu Druhí by].
Zs Pionýlíl a tictj Zs Eliškv KriÍ
nohorské. obč Z F]ýdku.\fÍtku

Texí a lbto Jos.f Kolářft

?3Í
614
,il:l

42 5
416
341
?)1
2I E

tt 7

L,\'aLMe'řičíB 7 t

2,,Lnž,á . 1,0
3,B}s6čt'.'ó'l
4. Eďlákd!á.ř 'ó. 0

4.

26 noĎinovx.ýn]i štoLami nlsa
zelaja\o dlacátá licLi' 

^ 
v |od

slalě slé n.s.ze!í obháji]a. Nd)Ž
!c nlkonec \ 

^VěÍečné 
tabulcc

unrísl]]a D.2]. midě o Ý\nrvni
Doýibolů{'ědčí. žc dnŽýv! na7
iž ]2' mjstč sc rle/lx do rozmezi
dlou bodů' Ch]apci z ]'itce|y do-
síhli c.lkclr lÓ.5 bodú (Koňaík
2.llnrčjfik 5.5. Husi 3. Par]ík ó]

14t.r ?2
2 395 .21

2 43.0 19

lrl184 39,0 15

|0' RoŽmv B
rr.l&'olinla

3 ] 53ó,0 10

I15lrl.5 l0'
1172J.0 4

.0 _1. 8. 210 l
t1

&

al6ÍEř : & g&ý

pkh!|p.ún b,] id ,nk|ra\.s^.i cR \.ífun lnfu(iŠ. Pu|líkd k!.tý s|énú .1ťu.sb.| uht.i| Ú.|n.
bo.lli' Jthr 

^?ěýLé 
pdnii s Daýid.nl Sh|d.útskifu:e Střibrné skalice Přihlí.í h"ně,.I'-dn Bdn.:.ťkdTd.ldišni

kokgar.é.rinÚ Ka,?] Ko 1řík d slěpón Husa'

vsein 7 : 1 sX slaré [|ěsto E.

2 Tft katslr pi.icr la l!. 7 l!,rra 2!ll
10 zpěvákováJ'

J"rl,"l s: I itu*"y n

Ž]52 BosákJ. io ÁÚ(lar. ' - 1]|

rll2 ši'ero.M l] r;rB|fia B

stu(hlý 0
llarekJ. lAal

Hradi K. I 0 Ťrubaói|z ]i] 0

; ykuli]nn Ílethdhj? člen.Ú soko|d B\střička' .d kletý ndýu],1je I\.. r$ianI1]hílh |řebaŮ' Hos|uk |dkl ý I|n!*t|u vdlašsklha Me.'iříčí'



ňi"á""rl ""i"r'ri"i";..|;.-;",il.r";qi" I 
J*+-j+++Er : :'',, ld J.|!.h /t j.e-\.h

;fiJň'.J"d;#"t.iil;"'l';ilr'.il;".|;*+f Tl;!.l^1i..*.l'1alado.' |uki p|oheh' \

il;i.ů;i,iň;;H;i;il"é.;lJ";;ň:Wgl].^"l-'.nr,l|'^:l.:hP"."oJ
!:c' 90' B))B'o 2o' )l'''''|5' 'á P'r.l op- |irc\eh" \ o'o.lou..fod \P.]

N ll oL" a o,eho ob,,ber^rr .,@.1.-l-e.s .t'r i'-' e. T-TrIr] .if r'l 7 I| Ó| |ó|'/e!ro|i 'oň.(u.eUť"] '.l.r a ' ll;i só"o.] n fuÍ-trl .IiIIl T l 1| |ere /d'ni
N ":i",? 

; ffil lilili,T ::.'",i ;:jtr#lffi
q.zál .el Ť ]758

obsadili Ínedailové poáce, Zá
.tL'p"i nuS"t'o .e6onu Jopoot u"
srovnání s šmhovýn] cenL.y sta

DaLll porád : ]] s|aG|, oť 
^leJ'o' 

b, r,' , Hrdeila l|ltove'l /r, rého Měýa, KroměřiŽe' kostě.
{,íunoý'.é], (oLma. (Dlon]o!.) /1/' stan.ik, cab.Vi /l/ llbo ýj lo\a. oiomoulc. Bma. ale i !ý.Do:t : e: ."o oor.o "^r,..-; ":.(ýlonÓýře), GáL]k' Vlaj K' loboH;;tJrl.'l]' ainaua 1oro--"1, rroýank Lýlenn)'lthnr 5,ls a, !'|'U(ť$ť ťo|čky !ďni dobřc
(amarád (6r*oý)' H;!ék 1o'Ío.'.rá ,! V;', ýtrd; o' rp"'i;;l.l, l"t.,iiL ri"J.,plyi l.".ů Junior Josef BedDařík se prosadi|

lg:::]i.'.''. !'Y.|:.]],*.]:]: :""l]fo|,j."'i|',]:,|".!].]l.(9'' o], z;Ed]i (p6ťejply] MrLf..t do p.v!i desitky, Žádný Válach(znbieh)' Húza l8nol' TriáLek D lÚý', otr.dovec (5f |leÍol P|.h]z,r rltoil n' '*. .^l"*l ::;'-.'' '.*"
lo/oDou.]vii.lrr]4l ']] 47 8ajnhÓíi.r (F'oho) lo,L". c,'go'r, l.. t La.'r";-'. i,-..J '.*r(trlntně neŽ polovilou
L{Únov'.a)' Pe.hářek iPoíolpry]Vi].hí] 1' 4s '5ó sklLi16ry!o!].R,,J'a'5non.] pbdPoll.|.r. ||UZn)cn DoUu i ýe čtyič]enný.hL{Únov'.a)' Pe.hářek iPoíolpry] Vi].hí] 1' 43 '5ó sklLi 1.ry3r ] P] ] J 5 non ] L.bd Poll'Lo] || v. ]}nl DUUu a ve clyrctenny.]r
F|rdri.h (,ílnÓv'.e)' Ribek (Gryloy' sýandá Á srmmM ldbo Polllo Ě.zn.el po.oplj dÍuŽý\eeh \selilsl.i týtn dokon.
Něm€. lNopdjed{o] ýj.híi ]/!, 57 99 Ky p..g| |Pierc| íE r,ďfoúpry]' tl".pL Lrit].'itr ce zvitěz]l s 23 uáy 6ea cexy
Fekď (Poí!t,pry], ze'irek lsJ,"'"lij,r z, or óóisp",,í i|';;i J".:il;]i;;;;;;i;';: i,. :..T:l: ŤěT i22)' Poličktr a
:]!!4lt]!!!4 'lfb taÍijiÝ sJJ Ho\]d|kové íoha 2] bodů).!gL

ře si \ed| ]c|'ť obh!].e |U]iskei;
pr\e!n(l\r .ra.ndrd;t mistr" stol
:!!]Uh.Ýk: kterJ ce]Uu dobu bo

ffifi;ffitr*#l
ug!! lrnlsro vel.o! foDoLi
b}|J ú.c!t}rJi5kiho trenera MaÍ
lina Bei1a,

Ya]ašké Bystřicj ! na vsetině'
v sobofu 20 dubna se vc Vďaš.
ské BYýřici in.aje ]elošní třeti tur.
naj kajské Clald Prix v katego
r'ích do descti. dvanácti a čt]náctj
let' Ná ysetínské ZŠ IntegTa se ve
ýředu l' klětDa utkají ůrládeŽnjci
v závěrečnán kláni série ]. vaío
To!r' ta se hraje v kategoriích do
deseti. dvanácti a šestnácti let'

I

t
6:
L

nrivě fuňLek, kdrŽ n.r
kaŽdého dnc spotečDě anatyzolali
t entované mládeŽi lrávě seha
ne paÍ'e a poděkoyáli laai také
laní Vrajo!é lyořící cc]é výpravě

Kon€čné pořadí: ]' t.'vl }]rabal
(G'fso\, 8 bodů, 2' . .1' KM Juř.
.er (VsetÍn). FM valcnta (Šun.
perk). Naviili] (KÍoniěřiž) všich
ni 7,5' l1' Sfuchlý (st' Město).
sodomka (Po1ička). RůŽička
(olomouc), Bednářft (Hošlá]'
ko{i),' Zajiček (PÍoýějov), Ma'
cek (sump9rk] a skahký íst'
MěsLo) !šichni ó. da1ší E]ašští
fuíči skončili tďlo 16' JaITb
stančft' 17' Lukáš Gabryš (oba
Vsetín) oba 5'5. 20 J.ktb KÍei
ča. 2l' o!ďej Vúi. 24' Jalab
GÁlik, 25 Kďel vlaj (i,šichni
Hoštá|ko!á), 27' Maryáš KoM.
iik (vsetio) yšictni 5.33 Adéla
Bie6k1 (Vselín). 39, David T|
čálek (Úýi) oba 4,5 bodu'

ce]ko!ý ýýsledek jcn dok!-
mentuje' Žc ďk} pÉci vsetín
lkých lrc!énr Kova.}jka, Zádrapy
a straděič, dďe veseiského a Pi{
ka z Hoštá]kové i ústeckého řlr
t.né ncmusÍme mít obavy o bu
doucnost valďského šachu. (qi)

l hodin. je k;n;poián"-pE
de\ŠiÍn pro m]ade talenlo\á

1875 stefén
r885 Siemia 0lomou.

]' la]7 soloLHošta

v
s0 tí žáci0.U.-Sťálkpřeboffi

Štěpán Husa 3/5. Štěpán Řezníček
3/5. Patrik Rczniček 2/5. MáíiD
Dvoiák 3/5, Jiří lojtÍk ]/.1. mez]
Jedeúcti dÍuŽstvy se lmístili na

symlatická by]a účast sokola
Bysaička, dnŽstýo skončj|o sice
Ú desálé. licménč jeho člc!o\é
s' vyzkoušeli. jlké toJe h.át lejen
sám 2á scbe' ale i za tým scsť]ce
šach]stů si přips!]dryro body: o!
dřcj Zaji. 0/ó' Ma1éj culek 1/6,
Fili! Čunek 0.5/ó. David Čemotík
1,5/6. Áleš Palát 4/6. Hana Rudo.
Iecká 1.5/6'

Nejbližši turna]e nr]ádeŽe se

- Horťi|ro:šq šá:h!.]ld.ý qlali piebonulq z|rn.l'etro t'la.;e l ka.

-Fgoru 
DIád\|(h ,ako' stáln 5e laL na [on.i břfm9 \e stárém

Měsíě! když pň řomosti bodů v konečné tabu|ce i při.emízé 2e vzá.
jťmneho utkáďodMu|i pra\. poradaÍehk€ druŽsitn na dÍuhé mi*
10.B}|oloá;dílq dá|šimu pomocnému |ri|iriu.jín7 b)l t'(ícou..l
bodů dosaŽf, nj !šémi'iejich soupťii.

!tkání' ondřej Vnj 6'5,í. AdMl
Březile 7,' Jan sušeij 1/2. Já'
chym Kďlík 3/5. Monika Matoš
ková :l,Ť, voÍěch valúšek 4,5/7.

Kromč tohoto druŽstva sc
v kajském přeboru představ]]y
da]ši dva týmy Z Dašeho rcgionu
Zbrojovka vse!í! přijela také se
sedm lrráči a jejich vý}o!y na la-
chovnicích by1y rylo: K]áÍa Dan
čáková 4/6, vlíc]ay Hmčiři} 2/6,

soko] Hošťálková tat bude re-
pÍezento\at náj rJJj na mi\bo\
stv] CR. kte|ť 

"e Us|ul{n] \ .eÍv.
nu ý Jrhočeském Tábořc' V lýml
vitězů se stijdala scdmička hr'í.
čn, jejichŽ iídividuálni zisky byly

icí: KfueI vraj 6.5 bodu/7



Ualaši na ligu nedosáhIi' Zubří sestupuie
E Drama d0 po\lťdni Pdíie Prins|alér kn\i.|'iho pitbo|! Ý(ho.

- 
\ icb druŽslet. o jediné PsfupU\. millo do dnůd lia' Ý nďl tři

týmy' kter6 dosíhry shodrě 25 bodů. Tím šťástnín by| nakon€ c€I€k
Kmměříže' Těsně za zádY mu 7,}jstala druŽstva Hošíálkoré a sKZ Vsé.
tín. sestup do kr.\iské soutěže posti} kbně HolešoÝa i Zubří. v rcgi.
oní|ním přebon se z pn'strí a postupu do kmjské soutčže řaduje
béčko vď. Meziřičí Do řegioná|ní soutěž€ padá Karo|inka-

TJ Rožnov prR 3.':4., sKz Vset|n

vál'l'tcziříčíB.MEZ
\ŇtÚ ó,5:t'51DUňď s!h-k ]:0.

J' Novák Filák |::L H]adký ' Pa
!ák l|0. Leý \'Iúdrý %]%' KlarÍe|
. Š\agoa|,:',.vo1ek Tráuíček 1:

U,1 No\aL. sedlJ.ťk 1u' qgny

Z mkýkra]ýr !'ie'|or ]] l(cl. 2] d!b.e2|1:
2]9] VtákP.

Jrrřičeks,

'11 
sm elíP 2|26

2.L@a 8

3' By!t1čt$ ], . 6'2.
{ tlo{iďktráB. ó 1'
' 

\$l'BYďic'} 
' 
{.

]9,1] Pyšz'

9L' (loměiiž c

7515111

?..
1!12)'];

( st. Měsio D 1t 1t', l',.',1 t::
,\j

zf1 1 3f1 1f1
h4iJ1 3 j

7 7 2 fi 7

d|pac=ó <{ sSUJJIJS4A
K uíkiní resioi.i\ního přebofu vahšskLi Poll1fikd ŠKZ vseÍín C hl1

ýo,pili hoýč \ aýiimlódežník!' Nd p^,ní des.e se úkal|ídr danócíha
celku P.tÍ Hťanddd l Lúkóš.]n Gab}Jšen' Sý.)ji asab,í bildnci,i ý léfu)

!..oúě Petr Hťafua.la ý-'-lepšíl nQ Šedn ý)jher tři rqní.ý a (1)řipÍohŮ.
Krc,ně \fěho ndkřsktho olldílu Íotižj.ítě hos||je ý krajÝk. ý !ěži zd
snblÚýí. Foto Josef KoYařik

Iři ual šachis|é si zailtaií ustri r blilÍy

Pek' kt€í ubrď o p,ul bďu úce'
]teti ludi'lk P'lo.házka ze slá!i'

' čína zisk 5 bďů. Dďší uilríýěli
t)láčů'z nďeho Íesionur 4' Jahů
'catí lrro*á]koó 4's toao.l3'

JD' 16' otrďej Baroň (3ysřič'
ka), 17. Mďet Zeťát (soko] Usti)
všichni] bod}' ]8' Jakub Husič.
ka (HoštáL1ová) 2'5 bodl'
' .V 'kaleporii do 12 lel áskal
tloffi.měaiř-řr v*'1
z Hoštďkore' ubrá] 5 bodů' Ví.

.tězný David oplušli' z Posiolpek
ruslřádď 6.5 bod!' sťlbmý Kryš.
tof suchánek ze Zína 6 bod!'
Da|ší umístění Dašich; 4' Grďej
vti .HoŠtalkola) 5 bodů. 5' PÍ
\eL Eld|| (ZBÍolovKa vqenn) 4'J

body, 26' Lucie obšivačová (v'1'
Bysai.e). 29- Al.Š Pďát (Bysl-
nčka). 30. Jáhb Fábc|' 31' To-
náš Budjk (ob! ZŠ Integra Vse
Ín) všichni 2'5 bodll. 32. simo!
sewiola (vál' By!řice). 33- To-
.náš HÚtÍk (ZŠ llúega Vsetíí).
34' David ma!áč 1Va]' Byséice)
všichni 2 body; 35. Hana Rudo
lec!á (B}t.řička) 1 bod'

Při součtu všech výsledku le

ky ý Ťápid šachu d\'qice děvčat
z kalcgolie do dvanmtj ]et Klá-
a Dečáková a Mo'ilB Matoš
ková' Chlap.nň se podařilo 2i9
katjenjedno poslupové mís1o, na
něm je zatim onďej V.aj v kale
gorii do dýaná..i ]et' Poíup by

'n! 
v poslednín lctošniÍ! tmaji

nobl uŽ'1out už iedině ieho od.
djlový kolega Adlm Březina' Zá .

v&ečné dějslvi kajského senál'l
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Kouzlo šachového
dlagťamu o'9)
origind',skoloméréditky.. v
tojtahovém provedenÍ sesia.

Úlrol č.739

Bmn.oýí.dafust.n.i Zbtoioýx}a ysetín' .lda Ám| t1bjti' Jakub Stančík, Maťyaš Kafařík' Luk1š GÚbŮš, t|thLr
Rad.kZidfuPo, dok sedíPaýelB|dík d A|1éla Bk6kó' o sk],ělý úspěch s. :aýoužjli |renér vlasÍini| stl|uiěj'
t,^,- ",4r:::,

tselín třGtí u ilorostenGol(ó !i'c
Šlchisté si připsal] tuto osobní
b]lanci: LUkáš Gab.yŠ 5 bodir/
il uíLáni. Malyáš Kolařík 6/
] l. Jakub síančík 9,5/ll, Áron
Fojtů 7/1]. Palel Budik 8.5/l1.
Adéla Bi.rská 5,5/ll. V hošlál
Lovslén dn'žstvu se vystÍida.
]o oyn bráčů s lěmi1o D1sledky]
Jakub Krejča 7/11, Jafuslav t-u'
kaštík 7.5/]1. Jakub Gá]ik 2.5/8.
KárelVráj ó.5/l1. oDďej Vráj 8/
1t' Adá1n Bře7ina .1,5/9. Jakub
Husička 1/3, ]áchy]n KaI]íL 0/
2' Text a foto Jos€f KoÝařík

Bílýtá'bne
a dá mat 3. tahem

Řešení úkolu č. 738 (A. Ficá)
1. Ka2.cxb5
2' Kbl'ď+3'Ka1.b4 4' c4.b3 5.
c5X
1... pcs 2. sd3 c4 3' I(lÉ3.cxd3
4. c4.ó2 5. c'x
1... cxds? 2. Sd7.d4 3. c4.d3 4.c5X (vb)

pŤáci v bronz srých sYěřenců.

Potlední čtyři Lola se brála
v dubnových teminech vc s!á.
rém Měýč a v Beměrově a Zb.o.
jováci zdc třcní výhÍmi poivrdili
s\é pozice v tabulcc' N€jdříle sice
!ěsně k|opýlli Se stÚm Mčstem.
nicméně s Kunoliceni. Grygo
ven i ProstEo\rm si poradili, a po
záďuze se tak mohli radoval7 po'
hán za třetí mÍs|o a bÍoÍzových
medai]í' Druhý účashík ne,jvyš

ší soutěž-e mladšího dorosfu z na'
šeho regiom. sokol Hošfá]ková.
obsadil v koíečné iabu]ce solidní

]ts!9dLr dlblolieh lol! sť.
Měsro - vsetín 3!5:2'5 (GabryŠ
0,5, stančik 0.5. Budík 0.5. BieF
ská 1)' Hošíálková " KunoYice

5'5:0.5 (Krejča 0,5. LukaštíL l.
Gálík i, K' Vraj l' o' vraj i'
Břěz]ía ]). vsetín . Kunovice
5|1 (cabryš l. Kovařík 1. Std
čik 1. Budik 1, Bíerslá ]]' Hoí
ťálková ' sť. ltěsto 3:3 (íjejča
0.5. LukaŠlík 0.5. K' Víaj ]. o,
Vraj l)' vsetín. Grygov 3's|2é
(Gabryš 0.5' slančjk ]. Fojtu 0.5.
Budik 1, BieÍská 0.5)' Hošťá|ko.
vá . Prostějor 3:3 (Ktjča ],
Lukaš1jk 1. o. vra,j 1). GÍygoY
. Hošťálková 4:2 (Krejča0'5, K'
vraj l. o. VIaj 0.5). PŤostéiov.
vsetín 2|4 (Gabryš 0.5' Kovařík
0,5, Stančik0,5, Fojtů 0'5, Budjk
l. Bierská 1)

Vse!íí odeb|á] celou sezonu
se zák]ldní šeslicí a jednoí]iví

I sobota 1e. ledna 2013

.Iian Měchura

n2 |z+11)
1098t

SACHOVA SKLADBA

a řďitel tu najde
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aDcdrl !lt

t t:O J r0' 31 '
9 ? 02t t44S)

4'ťď!*Áy 7012t ít85),íffi :l:Íli]:t]
lm'' ii ;ll flll
9.&io! 11710 olj))
ioJtu!|l"lo ?0 q q (l0,ll

llHť- ii; Í lřii

= 
v sobofu 20. d U bna se Usku|f,.ni| t e Zliné l radični fumqi v ra.

- Pid ša(b u Memoňá| A nloniDa va(urika. K ieho ii,Z l|. rďulu
se tentokřát si€|o 50 šachistu z ČR. s|ovenska a Bulha$ka. M€nší
účast néubrala soutěži na kválitě' spiš naopák' když s€ m stg.tu
objevi[: r GM' 3 IM' r FM a řada KM. o síl€ turnaje hoYoří i pru.
měrné Elo DrÝní desítky 23l{ a j€ště první dYacítky 2191 ().

Ziskem 7,5 bodu před IM JaÍem
sosnou 2390 hrajícin za Poru
bu se 7 body á dvojjci IM cyril
Ponižil 2391 z FL Místku a M'
Pacher 2469 z Bratis]avy se ó.5
body. Na 5. . 9' místě se umísti-

|i: P Kičmcr 2220 (Hav1řov), M.
KJčá] 2l56 (Zlíí), F. VÍána 2279
(s1. Měs!o). c' cenov 2129 (Bu1
hasko)' J' Hodovsl.ý 2087 (Zlin)
všichni 6 a l0' J. Roubalik 2332
(Zlín) 5'5 bodu' Z-]]eir]!gg@
s! nei]épe sko!či] se ztrálon pou
hého Důl bodu za p!u]! desítkou
Stais]av Juřiček2132 (Vse!n) s

!.!gry.!!1gJl!$LDalš j va1aši :

26' JaD Pda 4.5. 33 ' Petr Boba]í<
4 á 45 ' LiboÍ Novát (všicbni Vá].
Meziříčí) 2'5 bodu' (ci)



G!b|]: z. Zbr.io\lŠ v\ctrn' leček (Renštá1P' lt,). 15' Jďolld! Šachouou lour whráIiDalŠj Pořldi

KÍčál (ŠK Ptáěek' 1| e h yDá-a Jiříěc[
E ve.|ifdu |' t't.ms b!|a nlP\l,Úr po'|edn| kapiIU|r |ť|Uini m|a.

- dehi.ke serie |. \ á5m tnun \J \.e|in.|'.7ák|sdni(|'n|c Inlcgřa
se blá| osný ročník NI4jového l'rrnqje' ZrÍčástíilo ,e bo 1| l šachi:
tlPo Francově Lhotě' Yalašskén Nleziříčí a Jablůn(e tak zá!ěrcčný
ťuřĎaj při'áh| lctos ncjiTšší počct mlád€žnftů'

U teziříěÍ trium|oual
Uladimír Karli|t

g| \ť \atd.slem \ttziitČir. hrá| po.|edn| dUbtrolou nedř|idru.
A h) rÓtruL lumájc \ na^€m \3!!!!454o-!!]l!!$4]-!l!!u_ 

2kÍát 15 minut' 'lato akce, ktéŤou uspořádalo TJ valašské \1e.
ziříčí, se ulkuťečnita i s podpořou Zlinského kraje, něsl! valašské
Il€ziříčí a mí.tních fiřem' Z!!č$!nilo se 5r hráčů' meli nimi jede.

nác. borců s koeficicnťem ELo \Ťšším než 2000 bodů.
/r..e a F..n!.8-/d,,p;.J.. rh.1, \4

vladinrfu Kalík ze slalie !.rcmč. lan Štveťák (slaličk.) !šichnj 6,5

řiž. diky šesi Y].h! áfu . třem remj. bodu,J' Stdnisla\' Juřičc
záli získal nejlyššj počcl 7'5 bodu, jovká VseLji). 8' Jďos]av cempel
DNhÝ Jakub RoubaLjk z ŠK Z|in (opava), 9' vladimjrAdamec (v.i'
7í\|a1 7 bo.lů Čtlii ša.hšlé do Melifičj)' 10' Radek Holman íHo
sálli 6.5 hodU a dle 

'olrocných 
lešo!] !šichli 6 bodú, ]] Pavcl

bÍérji liskal íetí Dísto Pet Kič Lel lva]' Nleziřjčí). |2' Pet! Kout
tru z i]átiku H.!íÍov' Nej]epším ný (sK Z]ín), .L]:t$i!-93!ry!
hrlčen do oýnnácti let byl LUkáš (ZbÍqovk! vsetjí). ]:l' Pctr Tkad.

.I.dinou žÍnau l šacha|é"l tI! 
"oji 

b"]a Mi]osldýd Býčowí' Ýdle ní n.,j'
\tuťší účaý,ík Fl|oúišek Mik|nenkd, abd. \bklš|kiha M..iíiči'

N.jb|ší íd.h^Íi n..,i \ťýnnÚiktíni' Nulníe .la u ./akú Stančík Ielb'
|ě ó, ) A.léla Bí.,:|]ai (n.jlePší .lí|ka). Kd}?l vruj |J ), I'lhiš GabŮš (2, )
dalť.laa Mal.ljš býdřik |1'). Jafub Kt"ičd |5'), Jakub.Iiíič.k |]')'

v neiD]adší !ěkové }Jtcsonj
!g!qs!L!s! se lostavi|o ňa \laÍt
.17 borců' Z nichŽ mlozí kc své
mu pN!ímu funaj j ý Ži!olě' A plo
,lalou medáli si s prnýlr počtcm
7 bodů došel stěDáí Řezíjček 7e

i{Eq]]:b-!!c]!! Dnhá vikto
Í. Všetulová ze si, tr4ěslr a lřeli
To áš Ga|dx l JablúDky doýihLi
Ó bodů Dalšj poiadí bodovUých
patnácti: .1' Tob]áš l4Íoček (va|'
Bysňce). 5 Tibol Ho|áčck (KLl
no!ice). ó' Šrěpín Husa (v!eÍí).
]' lbnáš Hotsclmcidc. (slaYi
čÍi]. 8' Jách\'!r Kfu]jk. 9, \1!íin
ovtLlr. lo patt. Řcznřii]6i
!lg!l!'L\J(nD j bodÚ' ] | \]Jr|n
su.hánek íBojkovice). lL!]sE!
ChuJÓrU\a (\ Jetln] obi t.j bodu.
13, Jaknb RožíoljÁk, ]4. Jakub
schÓn (oba Hus]clůy]. 15' Filip
N{atůš (Usti) všichíj 4 body,

Y-!q!iJb-4eE!_l:! tu
stouPj]o 37 ixáčú a i zdc sc DŇeL
sedmibodoyý Šthista, Jneluie se
Muti! Nehyba a jc zc Sokola Ska-
!čka' Dnrhý Alexddr skalský ze
sl. I'lěía Zishl Ó bodů ! ti!í C)r
ďej vrq] z Hošťďkové 5.5 bod!'
Dalši pořadj bodovmých patnác
tj: 4' David ŠIesjnger lskalička), 5'
Luk^ Macháčck (sí. N'lěÝo], 6' Jiří
Ptíček (Kúoliíka)' 7. Adm Břc
ziná (Hošlílková]' 8' Tomáš K]jma

(RoaoÝ] všiclrni 5 bodťl. 9, Ýo]telh
Jiříček (skdička). ]0' ADdrcj NlDík
(l-ysá p. Nl.) ob! 4'5 bodu, l ]' ]vÍo.
nika MÍoškoví (Hoštn]ková). 12
N{fuek sleÍaník (Kopňu!cc). .!!
Ifo Jdn(ov\li.;l i4' K]fua Dúčíko.
Y.lg-lisl]ll
Nle'řiči) všichii.| bodv

v lJtegorii .+.hJ.ri]ťrJ.!! po
nrc| sK\t|.U rňrffu z puncon|cn
Jněsíců Jakub sLaučÍk zc Vsctila'

)nrDťn! Nire v|J| 7 H.ía |o'ť
zíSkal 5.5 hodu a broDzo!Ý Lukáš

oo]u ]J ce nlcn ň !|e!n ponrlU\ |||

i dla slnlši In.áči Joief B ednaiů !
viclraL Horňáj{. pÍo \Yťt] Ýčk ťšal
oliciá]ně nemoh|ibýt ]c1os hodno
ccnj, Da!ši lořadí bodovaných par'
níct]:4' Lud\it Pfucházk. (s]a!i
čin) 5 bodú' 5, Jákó ]jříčck (ska
lička).6'-AJon t.bitů oba .l.5 bodu'
7.-!14JÁ!l!r4!.$EJ:s!]]).
8' Jatub Krejča íHošLáiková) 9

!Adé]aBieÍská (Vseú'' ]0' Elma
Po]iaková (Dubnican'v). ] ], \1r.
rck Ze1ak (Ú(tí], 12. Jiřj AdáDrck
(Jrblůnka) všichnj:1bod! l3' L!-
káš Trčá1ek ].5 bodu, ]'1' Jaroslav
ČeDoLík (ob! Úýí] ]5, Šimon

'l]9l!9!!q!i!*9! se v letošú
sczoně mezi de\et]etýn fi] Jiří
Ptíček z KÚolinky před stčpátefu
Ř.znj..kem Ze Vsetin. a Tomášcm
Gi]don z Jab]ůnky' V kategoni do
dvdÍácti let,]e š.npioDcm Nlo1in
Nc]rybN ze sir]ičky před ondře.
ie'r vmjem z Hoštá]lolé a P.!!
|!]LB]rdrkem ze \ \.nnJ r\ \ nťj
íďšj katcgoii d. šeŠliá.ti l.tcel-
ko!ě 7vÍězil Jakub Jiřjčck Ze ska
]]čky d9{].ú!!!s&!:!!q]9
]lsljilg a K.l]cm vújeň z Hoš
tá]kové. t]o ce]éhoÍočníku l'\aý

- Ť.]VaL'Mez]iiči 128''1' ]

RÓ;b;il' '| 2x-
(ičrer L Ť,,,l(rčáLM' 2]5ó š( lli|

5 B|azd P 2]]2 sÓ[' Po\|.L].|.

LempF ] 2?25 5 á'o o
9 ódame V' 1q28 T] ?ll'Mézi

hvonláiolí tuř ai Zs Integřa Ý š'chu' který se letos konal už po os. to Tour se zcpoiilo l60 Šá.hjstů
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N ej le pš í šd c hi sÍé ne.i d ť\ e til.lini'
Zeýd Li.hln KaťLík |.e|kDě 5')'
lbbitiš M]tčťk (1'), ŠÍěpó, Gd|.ld
|3 ), S|ěPánRt.níčtk (2'), Jiři P|ó
ček(].)' dok sttPin Husa |ó )'An
.1Eo Chu|1ějo\ Li (nťjItPíí .]íýkd )'

t1.q!9!.!L0.!.9řiž..s.c.!l!.q!Ii;..l,'.:.-'! j,'.:*

.mladí šachisté z Ualašska -nljlfitiir:ťén*H TJ Postoupk-v uspořádala ve dn€ch 8'. 12' s..'ýChoť .-qi 
'*"h" ;i."* *.;#r;"]"p.t= oPen Kroměříž, kteí sé hrá|.iáko 12. řočnfi lrcmoriálu Patla Jan N1a|ó'ne} lR./ftr!|a5 dále

s|a!fta. N.Ie,i72 startujícírni z Č6ké lcpubliky a s|o\€nska b.t |itak€ 
'.;*ir. 

' 

'r 

..rÁ;; 
!;-|;k. ..

2 lll,2 FNÍ a něko|ik KM s prfuěr€n prEí desítlT 22s9 D|o. r-ura c"L'."s 
"::u. 

eáei" Áii^*
r*"; ." r'.ei n" i l.ol s rxó. M.n]nem Bačake mtl rJ z po ]' ]E' IVan Ba,1o!eL L\Š|chn| ŠKZ

výň linnLenr 90 rnjnut na partii řádajicích Pos|oupek oba ziskem vseljn) 3.5' Pos]edni vsetínsk! zd
+ 30 se|Tnd za kaŽd}r pÍo\'edeÚ 6 bodit. 3' 5 misto 2(kali FM stupce Roýislav Vi]ém po Prvlxn
tah'V soutěžj staÍova1o ta]ié 6 Ša JosefMudlák (2316, Poruba), PetÍ kole odstouPil' Potěš]telié.]5Uu
.histů Úšeho ie8ionU. kteň od. K.pusta (2156) a F\,I FÍantišck výkony zejméía E ldých hncu
ledli shšlré výkoĎ}. Ví1ě2em se vrána (2260. ob. st. Měs!o) 5.5. stančíka, Gablyše a Bierské. kleři
ýď ncjvýš iasa1ený lM ŠtčPán 6, . 10' Petr KoutÍ í2166' Zljn). se umíýi1i o ]6 .20 míý výš řoli
Zi]ka (2525) z Novéno Boru před sta!]slav Pastjr (2]89' hcšoy) svému.ásazcní' (ai)

39 2 iešéni P4x (3t3)

.EsXosLoVÉl'r5KÝ ŠAcH 1 I/2or1

$ychrou Gup pto Petra Hromadu
H | , !oš€5lé mi|olnici klďlďch iá(hU\}ú Uáni puméii]i \íl! l

- 
obtr]en.fu slchrc\ ('upu' Ji' dn}é lítř/íví\ iachotch pře|n.

n letos z.nameMl Petr Hmmada.

dotán] a v závěrcčném vzájem
!é!i k]ání na něj vyzíá|, čímŽ se
HÍomada vvhoupl n! PNní přjč

kuziskeň l9 bodů' su]ák lak b.al
sc 17 body ýříb|o ! b|onz si od
rresLvtězsla! Šihor(1ó b'). !,Pn.
ní tři medai|isté měIi na kontě
doposud každý jedno yítězslYí
v funaji. J€, iŽe do |oňského

řočnftu nikdo nedokázál Ý}.
hrát ýíc než j.dnou, od lttoška
to neplátí' Petr Hromada je to.
tiž dýojnásobným šaÍnpionem
sychťo! cupu'.. zhodnolil za
pořadatele Petr ]vlieres' 0m)

sychrov Cup je dlorhodobou
soulěžj. ktč.á odýaío!é]d v lis
Iopadu a v)'lrcholila letos v dnb
nu. Klánj' jeŽ se hrálo systéňem
každý s kaŽdýn dvakr.ét na 2x
40 mi'!t. se tenloká! zúčaýli
lo ]4 hráčů' PÍcbol se 2 počáIku
jeyiljako klánj jednoho muŽe. to
když Radomir su]ák zvíiězil v de.
v'!í paÍiích po sobě a pňpsď si
ú.lyhodných dcyčt bodů' Pď a]e

!ňše] zlom. nastavené lempo nc
dokéZál udrŽet ! toho využil Petr
rtomada' Bodově se na suláka

oblíbťn.ho šach@.ho Přebafu s.
]etol .účasn|ilí: aeněk Ttóýhí
čtk, Rada]níť sulók, Petr Hfuhd.
da, vítě.sloý Siho]: .Ias.í Múd^3,
Fan|išek Fi]tik, Milan Cokavc'
n,a n1 iš.k P|Lik''lans|df 7litaPek

r̂" ")



vc dlecb 30' dubie. 5, kýélna \e
! KarLolých vdth nrnaj kona| ,a
úč'\Li E.1 hJáčii z Choíatlka, Ně.
nreck4 srbska' LkJ.jiny a ČR a po.
řa.lale]cm byl Kalo!'mký šachový
kllb Tlctz' Y osmi]io]o\é soulěži si
ltdi vÝboniě vsctlns}iÝ kmdidít Í]j.

om! rr + \\lrn. j remrTv a rednu

KoncčÍó Dořadí: l |\'1 Neumn
(Tmo!) 7,5 bodu. 2. CM Schatz
n'{ěInť!ko) 6'5.3' ó' NI Bio]ek
l(nylov)' FIlRadoldolič (sĎsko)
a ti\í Pok]qa (Ko^lry)) a K[jči|
(K' v.ry) ó' ], ]2'PNIse]kola(Dě
čÍr). I}'í vcse]oysk]j (It] IÍístek].
KM sÍadči (vsctÍn). KN,l Dusbrba
(cl']ume). KNl ondre]ál lsokÓkrl)

Na Lumaji pořáda!ém 7'. ]]
k1'étín Y Jín\kých Lázních liko
28. tvě|na20|3

Přebor Káo!élť.dcclióho k'nje
se v]asL]milu stradčiovi už to]ik
nedařilo. a|e přeýo n1olrlbýt spo
kojcD v hodně lyrovnané soutě
ži p.ohrál o!čt jen jedinou pálii.
7i dvě !ýnr} a pčt 

'Uríz 
zíSka]

:1'5 bod! a ceLkov. 18' nÍío ze
.+9 ýfuÍljících. coŽ almcnalo.
že \ kllcgorii senion bvl dokon

Eollešnó Dořadi: ]' ' ]' KI'l Ha
m!! (Klad!o). FM JúptIer (tL
KÍá|ové]. F}l Roško (Patdubice)
ó bodů,.|, ' ]0' FM Karlík ít.to
tÉříŽ)' FM JedljĎki (Pefulubjce),
KI\'l Ptáčck (rll X]álové). szúcz
íLjpa)' F\] vojLa (TumoÝ). ]vlato
loha (Hořice)' CN{ U.ban (Jičjn]
5.5 dtd. - ]!:{!L1q{E j-]]As!t})

hÍanéÚ v \obotu l8' kýět!a' Ce|.
kclr 3E čtyičleniý.h dr!žýeÝ zce
lé NÍo.rv! \ehn]o pod ledení!
roáodčílro Šnníčka 9 kol Lenlcnr
2x 15 

'nin!L, 
hodrroce!ím b}]o

ol)'ilj]src sčÍání bodn' \'il.l/st!i
si odrcs] s lc]kim náskokcm 1ým
HuLjska.solaDcc, klďý v$žj] be.
ncvojcntní pralid]a a naýoup!] sc
třenri kiÍlinlkýD nstry ajed!ím
ne'DáIodnínr lristfem 7 Po]ska,
tt'1o 

'ložnost 
!ša| Ýyužj]o i něko

]ik úl](iclr dalžstev' která \kotčih

Kon€čné 
'ořadí: 

l' Hutilko
'sol' (FNl Zýťdon. lu Michcn
kL FM sobťk' cibiec pruÚ]ěr
23l5 Eld ]0 bodú.2, va|' BY\rfi.
ce (IM Biolek !1., rM Bidcli D!..
FM obšivď. l. JasÚ ]275) 26'
.]' ZLín (INl soýra. Roubalík. Kr
čá1' Beneš 2223) 2]. .1 l1u5i
kovt dču Třfucc (INl \kbk' I\l
L:]n!a' Kocjái. \].vu . 227Ó) 23'
5 .8 Hurislio sol' B (IIďek' Me
siaů, T}ildlec' Růčka 2037),
Zábieh (20'7)' bonrčiiŽ (217E)'
st Nlčsto 11969) !šichli 20.5.9

]0 ska|ička (209])' Lokomo1i\,a
tsnÚ l ]095) oba 20' Další va]ašs|!
cc]ky skončily Ý pořadi: L.{ Zašo
!á (I{ichilč]ik. s JdJrjl Nla|in..

.i'

--:.'-..t'

ČLiňová ]E?0), 15' Lo! Ca]jbo|
RoŽnor (ýták. Ku|išiák. Kubi!'
Bělunek ' 2077),.]] ŠKZ vseti!
(Parák. Júičck' straděi. sm]|ek .
204i) všichni 19, 22 va]. \lezťjčj
(Leq Boba|íl. Novák. Prda 1750]
]7.5 a27'va]' Byslňce B (Fouka].
sušeň. Ve|čovský' vávM l79ó)
] ó.5 bodu'

Druhou akci by] ješIě ii 7áÝěr
scfuaný si]ně obslzeÚ blcskorý
tr'maj s účasÍ něko]iká mi\lÍů }u!
ný tcmpem 2x 5 nínut Da 7 kol'
v bezmála č!)'ňcctjčlenDém ÍaÍ
toÝrrinr po]i se daři|o nelvice hr.]
čůrn InoměiÍže' Ze 7i'sL!Dců na
šcho |eFion! se iejvýšc p|osadj]

.l!91j!!]í-ts!e!'.,
Koncčné DořadÍ: l' Pctif, lKJo
nrěřiŽ) 6 bodú. 2 . ] KM sojk
(Kfumčiiž)' l!1 Pjsk (Třjnec) 5'5'
.l ó. K]vI Juiiček (Vselj.]. IN'l
Sosna (Pofuba), FNl cagďÍk (l/\Ío'
n]ěijž] 5. 7' l0. K'v Biázdil (Po
ýoupky)' Ý;;ň. (ŠuňFÍk), KM
K čjI LZIin)' KNl 5lIJ]é] Lv\cnn]
I i á|d |]' Kl\l PJJ|' (\ ÝlIn] i'
22 K}Í Kubín (lubň) ],5, 2.l' s
.lasn! ]' 2ó' ], Jaý]ý (obaval ts}s
třjce) ]. ]] smlť| 1\ t'r]!l 2.1.
].1, Ml ina (Z!šová) 2'5 a ]6, cá'
ňoýá (Z!šo\.á] i.5 bodu (qj. áj)

Sporl .;

Rekordú účasl ]52 šach]sh]r

. \t]ni si|né obsazcDj. Nj' i 6 L\'1

a 5 F1\l z.znamenali poiadatelé
z TJ sokol skaiičla na ýaÍu ]]'
roČ lu Mcmodálu Itjg vo4lo'

UaIašští šachisté sc pÍosadili v silné konkurenci
.|.. Pn. \l'oíC€n | .ou| ť,i. drl|,.| ť\ Ý rnljc| seri;| fu(hol i(h l u rna iů

- iednollil(ů' v.ť(ín\li kanl|idál mi\lra \ ]a.limjI slráděj 'i při.
psa| úspěšná \Tstoupcní v. dvou |ázeňskích něsteú. !'c skalič.. pak
zářil zástupci Hutiska.solance á \ setfuský Stanis|av Juříček.

dl] ŠFpin |5 c Pntrik ]7. Diii -.'... '' ''i
."Já::l *':a!:,'T; 

'"'"'|*;lf I
Panik Rc.,íčrk :. Zbnio g
vse!íJlj. \u.ha\.jh lníýl"n Č.s
kI; l2P,blik\ ý nŤf&iL|i kafuso.

s1ě|1.o1 Ř..,Íček hluj. .n Zbi)fu|*u
vsetí, užŇn ý.okl' Plďídelně i se
\,\:nl hlaírehl nd\fiplje | ýnÍŽ:í.h
ú1Čna, tnadíír:h i ýdJšíL'|1 :/i|ai'



Ptácek' Utai a líteica
U

4. cenínaan3

!! Po\l(dni (\é|nnla .Ubot! brIa \ m|Jdcinick.m šá(ho\ém l'a.

= 
hndÁi'i m/ťnotáná pro \\ircho|ťfu 

'oule,'| 'iedno||il.ů nJ \!.
ašsku. v kluboně Zbmjorky vseín sc sešlo nejlePších 24 hráčťl' .:.
<teří si srqii noninaci zajistili dikr skÝělíŤ rí'konůB v celém Íoč. 1.
rftu l' vaío lbui To byla mlÁdežnická sái€ sestálající s€ z tuna. :,
ů Ý€ FEncoÝě I,hotě' va|ašskénr Nte,iříčí. Jablůnce a M vsetíně, do .' i :'
{terc letos zasáh|o 160 cb|apců a díYek' ' :.''
v ]iate3orijch do deseti. dva. o pn'!í míJto ]Íj Pt'ček l KaÍol]n

úcLi á šeshá.ti ]et se v eLitních |y pioti ]íchymu Kfuli.kov! z HoŠ
\ničlách piedýaÝilo jedenáct iá]ko\ó NcBy ]épe ollt'dl háček.
íachistů ZbojovkY vselín' Šcý a tal odjel se zlilelr' B'oE ziska]
Z Hoštálkové. dva ze sotola UsÍ Filip N'Iafilš z Usí'
i po jednom z valašs|é Bysřice. v }áegoÍij íejslďŠí doš]o kc stcj
Kao]jIlJ. \'alašského Nlczíičj né udá]osti a prcta8oniŠy dodatko
3 Jab]ůnky v pohodovélr ryln! vého uttÁÍ o tiu| byli bošidko!Šti
proběhly prÍtie l Prostřednj kate Kďe1VÚj aJikub Krcjča. se šť2st

8orii. kdc sj trofeje rozebrali ]roý ným vyÚstěnÍn tm KJejču' l-reLj y tdl.8o/' i |1o dúnó.|i ld .úě-i] a,dř?i),roi (uproslř.!l)' dtuhý \kna|
ťállovšlj ondřej vmj. Adam Bř. rnei šestná.ti]etýDi skončil Jakub Á./a'',řc.l'a /ýkýa), tř.tí Ja, s!šeii' ýšil'hni. Hjšr:lilkoý.,
zi'm a Jal suteň ' stmčft zc Zbrojo\.kl vsetín'

Dlama se všď kona]o v nejnrlad Pořadí: do l0 let: 1. Jiří Ptá
ši a iejslÚší kategofu. lde o ťn']u čck (Kadinka). 2' Jáchym Klr
rczlodlo aŽ dodatkové Utkánj. .je. ljk íHoštá]ková] ofu .|.5. 3' FiliP
]ikož lonoc!á k.Léria neš]a nija}i Nlalůš 1ťíj), 4, stčPáD Rezííček
Upl.tlrjl. A tď se Po seimj ko]ech, tvsetín). 5. Tobiáš ]vlročck (Va]'
\d l- i \.-r r.,tJ' \.t B).rrk.,\...hr I o P ,\Re,
LlýÚ. ul|aliv kalegoriido deseti let niČek 3' 7 Nlanin D\.ořa| lobr

řebomi|tnlašskÍmi u

V!etin]. 8 Toniš Grldx (Jablůn
ka) oba2. do 12let: 1. Ondiej vral
7.2' Adam Březfua 6. ]' Ja. sušeň
(všichtii Hošlálková) 4.5. 4' Kláia
Da!čáková .1, 5 václav Hmčiřik
(oba vsctÍ' 3,5, 6' Tomáš K]í.
ma íRožiov} 2, 7' Leo,]arrlovský
(Vsetin) l E. Strnislav Pelc (Val

NIe'íči) 0. do 16 let: 1 ]!kub
K].ejča' 2' KďelVrlj (oba HoŠťál.
kolri) oba 5,5, 3 ]a|Ub stdnčÍk 5'
.+' I,latyáš Kovaík.1. 5 Pa!e] Bu.
dik 3'5' 6. Lukáš cabryš (všich
ni Vsetin) 2.5. 7' Lúáš Trčálek
(Us!i) 2.8. Aron Fojtu (Vserin) 0

Text a fola Josef Kovařík

I

l l.'iA'''1 ]''l'! :'ě]'' l'' a 1'll P] )''| ! Kdn' lnl \' ],plJ'lt?a,' lt'''.
'a'j''''1 J''.''l'^ " '' Hr''n\''' 1'aa,'aa, 1'ilryM'''ů|' U'l:'

l, VAsTo 5pol' 9 |'Ó' Vséijn

FitiD Man:iš fu.!íií 5ú šacl@yI| ú|nělrí fu1Zs'ýn]aíi!i 
nfunka u ý šachaýén oůlí

Le &rlol Úsíí, VLě'.,st|í fui 1|,Mií f Lýsé
pod Mak)-Lou ]e pn] nějpn,níú sk\,ěLýfu

,r1 ;x
:t'l:j

a;'b1kaš Gdbryš sýé ša.hd.é .1a\,ednaý,

.l|čdt lo--íjeÍ fu ZŠ Jablůikd' Dnes je
oporou dafuýena:kého dn.i'Nd Zbro ('
].ýka \se|ln ZlaDn fu!'||Lh : L\n'rn.l



E \ rám.i]8. mčnňU.Přehoru mě.lavseťn \P !e \třťÍ|i\|.U to|.

- neho.asu Alc€do utka! l mťzifuircdm mčření 9i|šachis|é z
České republiký s|ov€nska, Polska a Rlska. Tlrrnqi byl ''iž tÍaďčně
rozděl€n do dvou áklad ch skupin, vé flDE oD€n hiálo 40 šachh.
1Í. ve skupině Národní oDen 5r hráčů. Z celkoYého Do&tt 91účast.
Dr]ij Pňtom mělo 38 hráčů Yěk do omácti l€t. Hrá]o se každý den
od t{s|ední čemové do prmí čenencoÝé sobof' c€lken devět kol.

ča (soko] Hošti|ková), 13. MimsLav
Pešft (soko] LuŽni). 14' Maryáš

Kovařft (ZbŇjNka vsÍn) yŠich

ni 5'l b.. 18. Jamslav Zitopek, 20.

'ŠKZlseln 1296 .67 ] 38 Piebor r'3elina 1ooen

1 2 5 6 Bo
l 232!1 .t l
? 2298 CZE .]

3 2ti9 aza Ij tl
?214 s!í

5 2169 .ZE c c 5t:
6 t!4l aza :,;

1358 azE 5t
8 r!50 a2E 5:
I s!K

Juřióeks 2120 CZE 5t.

TÚnaj FIDE open se hÍá] it
dlou č6oÚch penodách s tempetJr
90 minut llus 30 !'teřjn a každý |.h
á 30 Di!u1 p1N 30 úeřií a každý
!ah' Měl trojici jasných favoritů. kte
ří pohŤdiLi papÍové piedpoklady a
rczděti]i si mísla na ponyslrrých Šu
pilcich ýítěn, Tumaj ov1ád] mitlr
Ruské fedelace A]cxmdcr sergcyeý
re sďek]'ďd Pola. scbool s dosaž9
ným 8 body, o dru]rém místě rc,.

hodlo aŽ dru]ré ponmé kitén

Dr\rJ 
^'trt. 

2t. Ro.E"t-r vrlem D.. po..j pd ir D sr..4
(Všichni Zboio\ ka vtÚn), 22 Pc k.a.| i||,ž) P,|j. |';: 

'r 
r .]Í3.|LLJI li|']r slan.]| :l':] lrtú is:.]::' li!t:

vel Lišká ryal' Polmka).23' \4a rrÍjli sfud.] rij iaili li.l'1:i:r] liÍ'l :1l.riii]\i..j l.,' ).,!PinÍ i.r' P|r.
;. |- i. i..r Góbry.l.!.

i' :'i. ,. .r1 P!.l: isiřl.ér l: ďn ]1135 3i
\íc]rni 5 b'' ]4' |ií Růi.kllárc '.iÍ;i.ý]obá2l! ]! Bóno.ek,r|li]'! lr'l]i .Zt P.L |.U3 5l(]
]ovka v!etjn), 26, Jaroslav sÚý (so L !-h |.uř| lJth' s]

ko] Hošlá]ková),27' Maltin KlíM
íso Kalolinka]. 29. Pávet M]adÝ l !Jl] sed!.i lsi,!t.. |.:ll | 6 ,í !3d s4dr.]l/r tN.d!é iL'ijll li.l... ]l]. ?J;|; 'rjl]PjJ.'' L':] {.titl.|'t.lr| 5t ]5J] l]e.tÍďdl|tifl] uÍb Zrnr ro.t.É s/(láfo]ovrc vseÚ]. JU' lm ru ]:]].:]" :.^"",','.

va1, Meďičí). 35' Lukáš Trčáek. iFl,s.s.r..t.'dr s!. s|f !j|iG J|/r'/ Lš.|n l],13 33:lš]PďíárJUl]r [o1á|L 1|l'9 |í..e| /LrJi]

]8' RJdeL ZEďba lobJ soko] UsuJ l í.| l l,9i] !|júl/]?!rÍ| lqJba/.{l .'].lrnl]]]3sleláiIisll.t:lol./l.]K nol] Pm Í
-ii] s. .!3 lj|Íljbrij] 11' .]:ůn 3.. 1] 13 BeÍs|á :l-Jr |!ý; il l sl'l] lrÍ. .

l:':* " !- -": 
' 

o: 
-

Ho.LJ\o'1. < K,l{o. Pro'a :

,/bfu rJ\|'J \'elin,..12 o|sa Hňoťa š

iJírué..i:lx.xť'. smmffim$Bw w$*"én:tťn##'*:#. ] smyffiwwpw w$&&ffiffiffi

.:;ll;l..Tů1-*:š lwnmsmmw*Mw &wmffiffiŠi
íZlfujd'ka vseb n) 2. b . 51. Deiel l E Pnní plázdninorí íden byl Y€ YseíDskén íředisku Yo|néboMati'e.(ZbrcjovlQvFtÍn)l%b Ač"-.Aiá;;,úil.".n":í-le!rí'8'l9!4&

TbíaťotoJoseťKovařík Vsetínzorgmiz"lďoořadateEL6E;E-Ý;fil;;te.Íimdí!
Doledni také blesko\ý tunai. obsázení by|o mezinándní' zá.doup€ní
měly tři šacbové ícderace. cetk€n s€ !i9e4!s!p!Š!LE3gi9JE!q:

tt|'iIi\Ch( |l|.s \|:ll:|/i||l pem 2\4minutr p|b2llťiinyná táh|||kalo dllcet.qlm hI'-gřů.

um. přičené si pomys]né stii.
bro odvezl mezináÍodní mjstr

sknis1aý Jasný z Besky&ké
šacho!é školy a brcú mc
zinírodní ňistr JÚ sosna
hrajicí a slavoj Poilba
oba íska]i 7 bodů' m
šmhiýé z mšcho regionu
se také vešti do pn,ní de.
sík)' byli o 5. Pave] Lď
Ň. it]' Mcziňč.í), 8. Pelr

Růčka (va]' Bysai@).lL
č]cn Ďoiádaiiú Zbroiov'

lslav J

19' Jakub Stočj}.

ffi | 
ci]dr: |n.ný od\fup i|\.'řice'id r|j|ile\ He'ťb'J'o '\ J.'m'' Ia

l ch .lL' pfd po(Ecn1m Ko|e'n oÝu ('|Íe|\ jd' oloJl.lNo'.). lÁ Rddo.M"rp 4) lch.ri. p+d po.tednim kotern^bll Krpt\ o- aHo.r tNorc, .h Rddo-
| 'ť hie o PnPn.|\ e |e m' Ko7. fu s l|k llvlE/ \ .el'nr, ' Pd\P

FiÍst of a|l, the diÍect mate. The forc]ng hoď nakonec v jedenáctém kole ÁJistov (RUs)' l8' Josef Tl.ad]ec

l \čkoýÝ ro,pty] účastnÍků byl Bělunek íT.tran l-ito!€1.87, b,).4,ffi=6.7 |'.h'nll*iilnn.s"g":"i" i".""e"..|'ži."'";i..":''' ,/ Í't4 | |'} ťde|ď| le|' nei''ďi ]J . lcv rr,5 |.f| Beo;a{'Ho:'J'''.'
../ ,/ 7 ,/, |}\ 8er||ra\'ol 7 o',' o ]ú \IJ'.ďť\ !( ?*Ťo.l't tasl l::l':ll),:-'ri'f. l"t *,. p R - R'er7a'!ao'

.+.q-a-- )2 li:: lff:il;:,:il'J'""'Ji: *ya;5*;,t***,*rtg ] |... 'ď .'ť JoÝ.'.dn' i'.ho\e PaELl h.|...\|i.'n], |0 fn"
€ ý3 |Uďfu T!Ť''i Ó obůal Jť píeJ. nuclPo|ílD 1''."n \')' I Jď

/ | poudd' ' |a\o ié 'e Ío\.dlj \ 'rU|. LUne'.Jdo éi''. \l.||:n <ed

I n|c\ pa e.h pruď, ť |xb'll]q v. t.. i^ l\LÍe \4iJo' \:l |-' i o b'

<'d'.'á'-.ricel |1ťÍ ..t'o:"-'^.l.".to! l Rddď HJLŤJ H.|es' 1'

moves1g9]+and1,íc3+cornetomind, domacl r.adet zartapa, ktoý na (nercgishovdý, všicrlii 57, b,), 19'

but clirect.Ín ate prob|ems Íare|y startWith a pn,ni šacholnici vše vyřešil yý' fueŽka v]ková (vlašim).20' Pa.

check, ancl in thi9 case the Íep|ies ]'..*e5 irou s dosaýadním liďem tabu| velM]ádý (ZbÍojovh vse1ín)'

""J. '.a'.. '"'*.o"" v are entirety ad' k] Vladjmíem Bčlln}em alEgl' 21' Adam Bře7ina (llošň]

il#,""i i;:;:;;i& ;;; ;''g;;,ffi f# i:;#. ťi""'',:"ť;''i
lh;s pir. l^e ea.1iqht and \o Ih|edlen' 2 ;-;;;;Ía]ř'. 5laJi.'Jcm ]J' \4ďn' sJ\dJ|'d \HU|ř.
ic] 'ct'] L'eí' B|d.ts def.ntec'at' il '".b.L"|''''I "* .o.l'2J o d.c| \n''Ho..
lf ]..'idó, We can now p|ay 2 ge3+ Ée5 !!!!L-3;i-]i6ňffihem-" IJĚ Lnko\J ob!.1|,b').25 Ale

s .l.r. sl.iu,]y' it t '''áfo l ge:+ ana 3 

-íím 
mAte VšaL hreJe jcíe ýédomi' \furdl s|a|ik) |st'ré Měý

á;' 1 . q;; 
" 
i;;; ;í. ?'; t ;::" ;:] ] i"Ti5T"[i1."'11yť 

* *, 
i: i-!.],:.. i1i;:.tr:

move:. n a. v l'''|62 q6dndnlalA'".o i l.ut..] lt.'loi"t'o *'n" i" | ' na,d |!ď^\'')' /bro.'''' eólo|''' í] 2B.e/|,'p4 J Ed< Ň;;trde.\e|eel.' RU(''. io\|''\'e!n' I b'

ýmislav JuříčeL (Zbrcjovka Vsc 'Iext a íoto Jos€f
tín. oba 9 bodn). 3. FM v]ldimír Kovaří(

22' Vlasiimi| straděJ (oba Zbrcjov
ká vsetÍn) !šichnj 4]/, b'. 27. Jo*f
Bednď'ík (Sokol Hošl,álková). 28.
Lukáš cabDš (zbÍojovka Vsetín)
oba 4 b'. 31' PetÍ MereS (soko1 Hu
s1e!k]). 32. Radek Z]ád'apa €bio.
jovka Vsetín) oba 37, h. 37. Je
Múdry (soko] Huslenls, 3 b,' 38.

Eiefreris \rlachopulos (SO Kmlin
ka) 2y, h. 40' lvm Battošek (Zbm.

v fumaji s názvem NáÍďní open
š]o zejména o sLiet dravého šeho
vého nr1ádi a dlolho]erych šachjs'
tu. jejjchŽ ýýkoníoý neli taková
aby si Eoufli nĎtoupil ve skupně
FrDE o!en' Hrá]o se Ý jedné časo.
vé periodě s tempem 90 mjnu{ plus
30 vleřin za každý ta]r. Zde se díl!Í
ifÍovnÚosti Ílčastnío jasni t.avo

rite nďýsova]i' víĚzem se sla] áŽ
2l' Íasazený Zdeěk Romáiek z
Va1' Bystiice. keÉho tmaj zasti'
lÍ ! pohodové forně' kdyŽ íska17
bodů. Ná dÍuhé místo dosálrl Nor.
belt !vtič}é z Mořkov4 třetí skončj]
Jďoďav Lukašift ze sokola Uýí.
oba měli !a konci měření sj] m

Ýšichni dosiihli 5|1 bodu'

D']ší Dořaď \allabů
Ye !.IDE oD€n: ]2' Do
minik Pďák, 13- PctI smi.
1ek (oba Zbrojovka Vselín)
oba 5 bo]ů. 16, Jm Ma]čÁ-
lek (chessmont Rožnov)'
18' v1adimt Hrabovslý (Fr

Dďši mřad! .l9lgchů 
v NÍirod.ffiffi Nei|enším Vsetíňanem bvl .Iuříček



va wlíh'k2n |,n\i s. |0tk!íýak;
I d|.1ýé šachoýé nnddí se .^aš.h.ýÚi
baťci' Nd snínku síibl ýěkaóch 8e

pfun hílů Zbnfuýb výnn Jiřínu
Riůžičbýj' ýedle hěj další dofui.:í

pŘd zaky ko]emjdoucich opro
ti předchozjm dvčma ročnjhlnl
mnohem vyovlaíěji' Ještě po
dyou hodinách pJodukce bylo ve
hře šesladvacct šo!peřú' v závč

.e NÝlin\kpha bh\L\eha h|nrar nú flý)i lúLhnÝ
Úici uadiní| Běluh?k h|aiící .d Lí|oýe| ý Lluelu s .lÓnócíl, Sta\islavfuL'ž''1na '.a!. 1 

'l'1]o 
ru|L' nij- 1'f-',d.' \t,ě1ě a td Ba\nl r

Zbh!,\ A1'| ýhl l,dnt|h rnh|L.t D,rniait Pdlúk'

Ua|ašš|í šachisté sbÍa|i

1ede'ý ta]r' Nlirno řadu kandjdátů
sc ná staíu objelili i ] IM.3 Fiv
s průmácm pí,njcn dvacei hJáčů
2]E8 ELo, I Zdc bY1 va]ašský rcgi
o! zastoulcn 2 Úeráy a 5 mladý'
m' lÚáči 2e vsetína a Hoí'iiftové.
keří odvcdli slaidard]Í yi'koít
odlo!ídajicí jejich Dožnostem až
na Josefa Bed!ďíkr 7 HoštÍ]ko
ýé, 1(!e!ý jalo 85' Dasazcný !ybo.
jov.t s 5.5 bodu pěkné 32. mjýo'
sle]ným bodový ZiskcDr obsa.
drl oldřej Kailik (HošIá]ková) 3.{'
pňčku Dá]c se umjsti]i:.+9' FÍan.
iŠck vcse]skí (ltoštálkoyá) a 51
v]rstiniL s[.dě] (Vsetjn) oba 5'

TLumj ýyhrála Po]ská dl'oji.
.e Křyýoť Banasik a Fi1i| cú'
roivski se 7.5 bodu ťed dvojic] se
7 body FM Jo\ef Mudrák (Kromě
ijŽ) aFM Tonráš Ňaus (Jičjn) Na
5' ] ] n1ístě Skonči]i J&ub },1a
ciček (Fr MjsLek), Kfue] Milura
(orlo\á]. Jakub szotkoÝskj (Ha
!ířo!), Jos.f Havelka (Nloý). Nlj
cna] Bes. KÍZ!ýof Kalumk (oba
Polsko) a Jjří Kop.cbj GÍa]upy n

zfiušenosti u Plzni a Jeseniku
Ye dmbé poloÝině srpna absoltoý'|i va|ašští šáchisté dva k!álitně obE \.€ druhé po|o\jné srpna ab\ol!o\J|i \a|ášŠtl

Čtveřice hríčů ŠKZ Vselin lvo
řená trenérern lvaDeDr BaÍoškem
r nnadými JakubcD stančíkem,
Matyášcm Kovaňkem . Lukíšem
cabryšem staÍovala na l2. rcčni
kn šacho!ébo feýn,a]u tngem P]
zeň' klerý se uskutečd] ve dnech
]7' 2.1. sr!n. za Ílčasd ]8 1rráčů
z Nčmecka, Rulka' Po]ska a Čes
ké repuhlikx mczi nimiž by|i tdkÓ
1 cM,:1iN'I. 3 FN'l' Kýllitu soutě
že dolládá pdlněr pn'ni dY&itk)'
2243 Ei-o.bodů. Tumaj Se hrá] ia
9 kol s č.soýÝň ]imjtenr 90 ninut
tá 40 lahů + ]0 minut do koíce
PaÍic + 30 se]'.und za plolcdcný
tú, s Přcdvcdelou hrou nohou
být vsetínští \po|o.jeni. IdyŽ v
pod\tatě obhájili poŠIy odloljd!.
jícjjejich !ýkomosti a lasazcnj v
tunuji' stančík vybojo! s5 bodv
29, !rísío. CabrlŠ by] sc.1,5 bodu

PřcúÍ mií! obsldi]i favon
té soutěŽe' vitčzcnr sc s|ai GM
Peb Neunran (T!rnov. 25161 zis
kcm 7.5 bodu pŤcd šeslci se Ó.5

bodu na 2' 6' liístě lM sebas
tian P|ischki lNěn1ecko. 2]2l),
lM Alc\ Chudinovskch (Rus
ko. 2320). Piot Sablk (Pol\ko,
22 ]9), Il\'1 /\lcxcj KřcjcY (Rusko.
2]37] a BaÍtosz siemblb lPohko.
2223), Na7 .13 nÍýě se uD'ýili
FN{ Lukáš v]asák (Litove]. 2339).
Zdeněk Hábá (Jihlala.2241), Pctr
Folk (Línč' 2218). Filip Šiniinek
(Klaloly, 2129). Lukáš Klemenl
(TePlice. 224l]. lNl Joseť Juřek
(Jičín, 227ó) a FNl Mi|oš Kozák
(Praha) všichni ó bodů'

Ve sle:jnén teÍrÍnu pioběhl 23'
IočnÍk Pohá.u rnčst! Jcscník za
účas! ]49 Šachistn z Rakouska.
PolslG. Slovenska. Rccka ! Cc\
ké leDublikY' Turnai se hrál onět

IoDcc paÍie + 30 seklnd za plo

Fřg& x$g&ímskee
ra&xlřwř gx řxr,*&řx &xg&w
E ).'r:m(i mďí:odnfio P.Tboru m6tá \ setin v sa(bu Pro.

- 
DÉhla te \Iil(|U J'.enenťť jťdná z dopro\odnich ak.i. Dlě

hoďny pŘd po|ednm se s€šli před vsetín,kou radniď zájmci
o utkání s muinámdním šachoYíD nistrem stanislai€m JasnýÍn.

Toto sťetnuli se ko!.lo jjž rečDé půlhodině však mist! zvol
potřetí a !e!!okát by1o uchaze' nil a \tlkoÍyse začal nabízet Íe.
Čú o místo u šácho\'nic více' neŽ mízy' Tohoto 8esta si hodDě ša
mohlo bit uspokojeno' Na za' chistu dokázalo váŽit' Budiž jnn
jištční sim!|lánky se or8anizač. to ve]kým povzbuze'ím do další
ně podi]et šachisté Zbrojo\ky .elehké práce při šachovén stu
vseíín. zastupci valašského ša' diu' ,4ni neznám c€lkoYé skó.
chového k]ubu mládeŽe, domu r€. Děti jsort rok od.oku |epší
kultury a města Vsetín' ''Jscm Je viděl' že se jim trenéři Yěnu'
vďice potěš€n' že tády Yidím jí a pod jejich rukarná nlaď
zejméÍa n .dé šachisty. Kaž. Ústou a mstou... Eonesl páJ
dj rok také u.áĎtnfiů pfibívi. \eF |o.L.Lu ruL;u.po.|ed
což je velice příniť signál'.. níln soupeřelir. ještě S notnou
konstatoval místostarosta vsetí dávkou adÍenalinu Ý trvi' mc
na sta'islav Pavelec, kte{ý s1av' án]íodni mislr stanjslar Jas
nostně šachovon exiibici zaha !ý Z tňatňceti šachistů dokáza
nvJ Kť.|\i 

'd 
d o|| ''rln'lom Li qr"; ''';l';;;Ť6aiT:

sto]ům .lNedlo třjatřjcet bráč1i, shodou okolnosti ti z úspčšnýc'
líbli valašsl.jch 

'1ádějí. 
!&lr

áš Kovaří< a Luklš qabryš zc
=--.....-..::-.:

!]4-{L!r!-cs!2r.1
T€Í a foto Joseť KoYařÍk

Šinultánkd ,t St1nislaý.n 'Idýýn Phldkalu z.ijncz . ř.ful

žókij i .klšených t,díal1oÍIi Zeýa Anežkd I4k,ýá' Fnntikk Hele
btdn.l' JdnBIaý Č.wík' DíNi.lČeMík, BahmiL Sed|óček, Jaťas\@
sýa7eru' hhibice ý lake |ěšild Pofuěfrě ý.lknu.lijhu diýdků.

(ai)
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V Tatrách

VALAssKÁ BYsTŘ|cE 2o13

S 2102 S(Z vsetin

řl Řr;ka L 22or sPs

Qoot.ý !|

1 r'i-l' t r

1t1tl

t|alcáne[' l(ail|k a Bosált u Bystřici z Ua|achŮ
E }; *;:li;;'í'lru':T#:ťJ":;*!il l'ťili;."',c'i;;*.ffijl ffi Iist nei|G!ší
|'otém íťhu. t r.pid inchl| D \imdlánLá. me/ifurodmn mií nm.

V h]avníD tuDaij 5e ulka]o (\a], ByslÍicc], 50 Jiří stlutck
54 šlchjstů z ČR' riuska. Polska |ůL' Byýň.e) ] . 5:l Pelr Růčka
e s]ol€nlka, ňe7i inliž byli také lvil' Byýřjce) ] body'

l INÍ. 3 F!1 a DčLoli| K-\'1 Kla B|esko\ý !aj' ktcrého se 2ú

litu so!íěže dohnentitje plílně| čistDilo 21 luiČů. \e hráijJ(o ole
pNDíc]r dcscti hIáčů 2ló9 Eio licný pieboÍ |c8io!! v5eLií ni l]
a dlaceLi 2098 Elo. V soulěli iá ko] ]x 5 miDu1 n! parlii, Zvitčzil
9 kol 7vjtě'l F\{ V]adimí. Ka. ť DčDr lilori7omnÝ ajolek ml,

]jk (2]E4. KJoměíž) pied Jose1ěn z Grygoviziskcn 10.5 bodu, Dal-
obŠilačem (2302. GÍ\'go\) oba 7 šÍ pořdí: 2' Bosák (vselí!) 8' 3,

bodů, \x .1' 9' místě by]i: cN'l 5'I' ]aýlý (!i1], Blstřicc). Zídmpa
Tad.íš B.]áčck (2205, Lysá n'L,)' (vseÍn)' s' J.!rý nr], (FL yi\Ek]
IMv]Ilol\bLodin (2177. Rusko), ],5.ó' 7. ] !ňček (vsctjn ), N'la1čí
:.?eněk Šnlta (2O5]. fulbyDě). nek íRoŽno!) 6,5' 8' l0. Blúíle
,Jan MalčÁlck (2o3]. Rožnov). ]o!álKroměřiŽ). SLančjk (vsetÍi),

WFNI llald!]éna MiLuÍoví (2097. Tkad]cčcli (|renštát) Ó. ]1' ' 16,

Fr N'lííek]. oldici K!|lik (2090. Šk]obák (Zubii], s' Jasný st (\'a]

Hoštálkoví] a JosefZednik (2069. Bvsa(c ) Bambušc\ ÍKrÍoli!k.)'
G|rgoý) !ši.hni 6 bodů' Da|šj po- Vaniček lJabloiné n' o')' vhcho
iadj báčŮ Mšcho lcgionu t.1' JÍi Pu]os (KaroLin[n]. l'Íťldlý (H!"(
Folůa] (\.a], BysLii.e) 5.5, l 8 ' sli. |eíkv] 5. ]7' ]E' Slo\ák (RoŽ.
Di\la\ Juřičck (Vsctj!). ]3' E]efie m!]. calil(Val Byslňce):l.5. ]9'

'is 
V]achopLrlo\ (Ka.olinkr) obi 5, . ]0, ČeÍJnák (Brumov). Vrábel

2Ó' PJI sI obJ 'L'Ú'|,' -'' n
nr.., ii,.,."l. ;,", l ; KrJ'\'- ' \F ' \n
r..L.i tj',o s'.t''''J' s.. B\.Li'ť.jD^n'
;'".w 

';.* 
:,] i'-il.*] R;:- V simullin|Í ploduk.i lastoupilo

'" ,+ rl nl,:. ' ;'\ ';' " " L\r f'0u \c 11o\' / o'u r'
.; B''';''i i';'''J' ]'; ''1' '\ Ó' l'Ú'L'| \ť'i.'[ ''
P. lNI.'e'.H. n|' .}J |.. '''| |'1'ln'J'P '.'\''ó/R';
i';;.k.lil;;;.l1 il,*;;'ťř. .* " doniáci Pcn Růčka' (aj)

ma (Kďolinka). 45' Pmntišek Pa
.ák (.l5[) ].5. .16 Zdeněk Romí.
nek íY.l' BYstiice)' .17 Petr vrá

Eil 3.g.!LjbovŽ nd.k; 1'd4 lf6 2''|f3 e6 3'c4
o-o 5.e3 lt6 6.5d3 d6 7 o-0 sxd2 I Dxd2 e5 9 sc2
11'Í3 exl3 12.vxB s|JA (\,iz ciŽgrcír 6)'73'ýxÍ6

1Z J 45 8 9 08 54 Bo
l !L 1,4: k.n!iŽ .:E l

!!:.€! !. ]!4! GrE.r I .:E 0 7
.l '|,''|,'. 6

L] a ti '/, I l 6
5 l]]llq2 2152 at ,* 6

T
6

I I(ar [ 0 2.i.10 .,.' IT 6
9 Ze.i lJ 2069 6
0 2q -p. T! : 5r1
I 7!165 5 5



Juříěek a RŮěka na ]|GR uzarftali
: ve dnech.17' ' 25. 

'sIpM 
probťblo t'

:€ské reDub|ikY Y šachu seÍionů nad ó0 |et s m€zinárcdnÍ úča!Í.

Na stalt se doýavi]o 79 hJáčú z
6 zemí . Německa, Polska, Rlska'
UŇa]|nt. sleosKi a LesKe fpuDlrr\J
s pruměren pŇnj desítky 2]33 Elo.
Na mist.o!s!ví. kleÉ se hlílo Da 9 kol
s časovým limitem 90 minut na pď
t]] + 30 sekund na tAh. slarto\'ali laké
3 zástupci našeho rcgionu a nevedti
si špatně' vsetínsk]ý stfuislav Juňček
po pěknén zďátku, kdy mě1 3 body
ze 4 pat1ii' pokazi] dvě ďibné pa'ťtie.
ale bojovným závfuem 2'5 bodu ze 3
ko] dosáN na celkoÚ zisk 5'5 bodu,
coŽ stači]o na dělbů ]0' mísla' Stej
ného bodového ,isku 5,5 doci[l so.
lid!íÍr výkoncm i další zástupce va.
lašska Aloís Rirčka z Hu|iska'so1an.
ce' Dob.ý q1kon podaltaké Elcřeris
Vlachopulos z Karo|iílq'' k!ďý jako
63' lasaze!ý bráč ziskem 5 bodú vy-
bojoval pěkné 27' místo'

Zví|ézi] PetI M]ýnek Z Bma se 7'5
body před J]ňm Fišerem z Plahy se 7
body' Do pmí desítky se vešli: 3'
5' l..MYÍíj vorobyov (Ukajina), FM
Boris Furm (Rusko) a Piotr Casik
(Polsko) 6.5. 6' 9' Josef Novotí)'

sG ]ozGhláuali
l.. Z€jméDa jafu přiFrat u M mislrubki u|Lani 9 na \'|ií rostvi uoral]
! a Ňe^r" .ua"ii '.la Ňi.La Ý.NsÍů Zbřojot hr' \ setin moznoí

- 
z:rÚát \i tumaj \e Fndla.|\'|Ntku. Pél kot hrďj.h \ lmpu 2 Lrá|

45 miDut + 30 rteřin na táh se brá]o o pmledním zářijovém ríkendu.

Je'denapadesát účsbrftů bylo
rozdě]eno dle Úkonnos|i do dvou
sknpin. Ve skupině B zazářila Adé
]a Bieliká. kleÍá uhrálá 3'5 bodu
a obsadila ne' lřiceť šesti Soupe
ň ýýbomé 5' místo' Sotidní výkon
pfudvedl i Paýel Mladý jed]ný dG
spělý účsÍrí( z vý!.avy' skončil se
3 body na 17' !íčce' Vy1oŽeně na

^ašenou 
pňjeli tři nejD]adši bráči

Zbrcjovkf' ý+án Řezníč€k U}rrá]

2 body a obsadil 27. milto. Pahjt
Řezniček s t bodem 32' pozici'
Maíin Dvořák']enž msloupil pou.
ze do aí pĎ'nich kol. skonči] bez
bodu pos]ední' vítčzen této skupi.
ny se stalDa\.id sigut 2 pořádajjcí
Besk]dské šachové školy'

ve s|upině A se pře'dstavilo pát.
náct šmhistu á v dobÉm svět]e
sc ukázali rcjména Jakub stm
čjk á MalyÁš Kovďík' když obsa.

dili 5' a 6' miýo pň zisku 3 resp'
2.5 bodu. Oba tiio boici se potkli
v zéýěrečnén f,ole a po zás1uze si
poslední bod' kteÍý ý tunaji méli
možnost zjskat, vzájemě rczdčl'
]i' Poslední čleD výpravy Rostiďa!
Vi]ém uhrál ! !ě!i ko1ech 1.5 bodu
! skončil čtrnáctý' skupinu A vy.
hrál Maltin sieber ze slavie oilo.
vá' jenŽ dosáh] zisku :l.5 bodu'

Tert a foto Josef KoYařft

ntmí desÍ|ltu
Panda RrchnoÝ nl( i17 25 8 ] l.'] íÍ cR senorú kal -60

(Rycbnov n' K'). Radek Doleža] (Řj
čany). Jan Lr}mÚn (HustoPeče) a
Vác]av Šíbl (Fr' Láaě) 6. l0. Vladi
mÍ Vláčil (Prosiějov) 5'5 bodu'

součásí mislrovýýi České relub
1its byl t.té b]eskový tumaj, který
probě 4!e 24 sŤpna 2a Í'časii,62
hráčů Ruska' Ukaji!ý Pols}á a CR.
Tumaj se hrál na 9 kol s časovýn li
mitem 2X10 minut !a paíii' v léto
nezinarodní koí|.uÍenci p.okázď
vsetílský Stmis]av Juříček dobrou
forn . když ziskem 6,5 bodu lTbojo
val ó' místo á z česk]ých h]áčij by] do.
konco na 3' místě. V soutěŽi zvítězil
Fulnán (Rusko) s 8 body před dvojL
cí Vorcbjov (U]cajina) a Mďinovský
(Xnov) se 7 body' Na 4' 7' Inís!ě
skonči]i Llrmm (Huslopeče). Gasik
(Polsko). Juřjček (Vseíín) a chmelík
(Litvínov) 6,5. 8' - 9. UibÚ (Jičin)
a Joukl (Ml. Boleslav) 6. r0. Dmiel
(Rychnov n' K') 5.5' DÍn}ý zástup.e
Vajašska Elefteris vlachopulos z Ka.
rotnky za.lrál také nad swj stedard
a ziskem 5 bodů se protlačil na pěkné

0ašIpoiad ]] 25 [.LÉ Í']orlřbo|;] Ha|ái F'rob"] i rÍ'an for'bii/] Jl5l/F.la5]r),]i.'r lÉ!.|ilJÉ'
irl] Jliiček/l&lli] Lj.s11.+b?..!] Tt]|á lPá!ár ( ngi /sÚrpar] chÍ. k |]|ý'ro|] iiibA l.!Ír;lí] ili
Jab9ink lírcnáili] Let iFi. Vrioýi.e] Há.e{a (lÓl'l)]1i sed*ď ilie|e.ho|.eooi!..h] 5,' 25 32
n3ÉillJ.4]!á:hop!BEíJolriká]r,:iP&.]ldái,ÉZbíils.rc/or'] 9p lc|lll!? |.aJ k liarj5,rri]'
J ú*| irrl'''' !šlÍr 5 33 45 GÁ| ; /P.! llJszaýa] ]0r' D[bďa llá.ho!] l'la]el| (.rn, 1]r ÍÍ!|M/ia.|.l re'N lr|lar|iol] Ba i|cÍeÍ l.ha s|]mii Paas lLíJ.í.Ur] ilrémám iL/Lní] Pdíjl.i llpl lGs]|

." i r!0
]PóÍLr]rE] rlr Poc'i|nto! Fá á R Í&ď"ÓJ n/í], rÝpáifu !'pa lYéde.mTn inJfu/ú|r Prclmm
lsoí.lo4 sl.r|.r isrr c9rn| |ero|] Rr.hleďý lPlró Mdla.i.je] 3 ar /fn.kounr Po|of! lFha Vl.o|]..] sLé

l!li|á] Bodá| ipiaru,.4] 'r'ock ÍFtalÉ] l./álhon iPieíci !šďn j 6r Éi Zen4 L/Óňflr BáÍá|r!| lllllF
!r.l] N!'i lFei|li oidim lPf/ú] D{'ák lí,iťa/]] Laio' t|(úro!ér BLd.|lnó'].d]!.;h|:4 03 i1
fi'rÓl];|ď l|ííítjui] 0l!N| lŮdrJ! n/í] P4r,J llúíilor..] ráib'ír llí,l Lfui.] Kj k ]l,íer'ir B I

/l;i/.li D.bÍďýá il.ýá |l'ei .ba ] r9 '1.LD isl.l].aiď t 1i9r9 ' czE cER PoL liu3 SlE J(Ri
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Ailéla ětuttá
na mistroustuí tepublilíy
Ú. o třeÍím zářiiovém yíkendu sc Ý loatovedl konab n!is.
l tm\\|u Čc.|.d rcDl|h|i|'\ \ ráDid :,áchu m|ad€ie. ]l€zi €lit.
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fumi šJ.hi\t) méi\ '.é ;á.|Up(ť i t!|á$|'ť ir(hol. Údd|h.

skÝělého úspěchu dosílhla hráčka Zbrojo\'ky vsetín Ádé|a Bieř.
ská' kt.řá v těžké konkurenci obsadi|a l kat€gorii dívek do čtr.
nÁcti |et v}niká'iíci 4. místo'

Juříěek si z Uinat
přiuezl šesté místo
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! 6'Í šachistů' kteí se tu sjeli do kurtumího donu na tumaj v ra.

- 
Djil šachu o vinařskéh; krále.
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obsŽen hríči neien 7 ce|é \ÍoráÝ}.
ále i z Cech, coŽ do}J.dL|e j Pm
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Dacnď Čáňová. ae.ě| I'lahra
a sL.úidal Juříčck. ktcií D.2k1a
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sledněimeíola.i lselDský hráč se
do}.iza] dokolc. prosadit do pílri
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Íi (]]]2. Ir oíějo!), F]\1 \] [lu.]ík
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