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Hošťálltouští u ěele p fi
H Pnni iiinúi lll,ťnd h}lá rolehrJna l, .a(hl .,
_ m|Á|.žc li]řn,e .e \oulřž hr.il. p.,d n;/loln l, lila
n ldšího dorostu), Na y§ctíD 2áÝíla|! družstla 0Šs TJ
o.1mlá J Inler(he\ tridt k_\lF|.1,. ah\ .c \e l /á jeílne
konírellaci porovnala §e šachi§lr Zbroiotky vsttin a
sokolá Hoštálková.

ne ŠakcD cc]kové skóre ted]r
,1:2 prc HošťálkoÝou

HošlLí]kovšti 1clos nanlas .vizu
ji boJ olosfup doexi1.1i8y mláde
že, Do §,ých řad Prolo zaPstli Da,
dějnou Mlrnnu H&lingerovon z
Libiny í. Šuíjpe.§ku a lliké me'
oddiLy dosud Putujjcího Ludlik
Ptocházh z Doini Lhoty, Jako Lra

dičniho holLd naPrvni dcscc majj

MdlinaNehybn 2e skrličkt Diky
třem vihám v úvodún t.o]ko]e
jcji.h úrbice posílily Zbroiolká
vselijr ic Po úvodnrch lt'.ch záp.

Tert a foto Jo§et kovařik
TabuIka:

y

I

li8a

v sobotu dopoledne úsedli 4
vsetiD k šlc]rovnicnD Matyáš Ko
!aiík. Jakub Jiňček, PaYc] aU
dít. Adé]a Bie§ká, Mallin Dlo
řál } K]áú Dr!čáko!á V ULká
ní s ostralou zvíLě7jli v pónlěru
:l:2. vilčzýljm vc svó pittii se o
to 7lnonžili i)V.řák x Dnnč:itó_
vi, o§Latn' uhlili tcDúzu tlošťá]
kovští hrál] proli Fr Nlhlku ý se_

ýa\é M.Jtii NehlbJ. Kdlel vraj,
ondřq vlaj, ildlina Hfulingelo_
vá. LudÝik Pro.háZka a Jácnym
t(ťlik Vši.hni vyhlál], a soúpeře
taizdolali V po ,ěru 6:0,

odlolcdnc Zbrcjorka sestávu
obllčnila. |.v,!i. drtlht-t deska 7ů_

ýal! Ý obýzcni stejné. na lielí se
posuDu]a Bie§ká. nl člvdou Dvo
řák. na Étou Dlnčáková . k šes
lému ýo]U lsedl Šlěpán Ře/i'ček
TeltokriiL Ý \ ilčznč zadaii]o .]iiíč
Lo\i, ttjerské a Řeznjčko\i, Půl,
bod z. rcmjzu přidtli Kovařík a
Dančikovi, ZbrcjoÝka tú ýlljlr,
]. i druhé ýřelnuti, F|ý.lck |oía

'ila 
,1:2, K odpolednnnu duelu s

il

chisLé zasedli k dcrbÝ HošL]ilková
_ Ysctíi, }ia prvni šachovnici ťe,
mizovll Neh}ba S Kovaňkem, Da
druhó porazit KáJel vruj Jiříčka-
na třeti sc.ozešjj s lcmízou ondř.j
Vltj a Budík, na člÝrLé Hfutin8e_
rcvá lrohrála s Bielskou. na páté
Prcchúka zvitězil nad Dvořík€m
a na šesté Jakub Gátík íid Šnno

1. ílošiÉlková
2, sL MáÝo B
3, Beskydsti ŠŠ c
.1, Bsb,ólú šš B
5,L,BmoB

9,Grylov
I0. L, Bno c
l1.Fr Mis€l
12. Kliin B
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Kz vselín 2:6 Třinec B
? 1 kolo ]8 ]0 20]5
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o§tídvou used]i šachisté řloštnl
(o\ó ve slejné sesta!ě iako v pŘ-
nin ulkitri, z ýitézstvi se ridova
li bralii vrajové, Hartingelová a
Pl@bázka R.nizo! kc koneč.é
nfu \kótt ;1.5: ] ,5 Přispěl tůlbodenr
i Nehyba

v D.dč]i ráno sc je]o k. tittí_
mU kolu do Hošlálkorč, Tai] šr

Hošťálltouá se uálila do ligy natádně
!!a liedDlilun,u ncdali i,dlLtftu\!l no!\ rnil L ia(hl \ch druž_
E tr.,. ru. ot*. \ Uéň mJ hlhd d\;il / .tUllpťnl. \otJ(ťt /
Hošúálko!č sc na úlod s.zolr blýskl poňěrnč jásníln i,ítč,sť\,ín,
nad Postotpkami. Zatímeo célek ŠKZ vsttin ntsttčil na silní li:fut(,

HošŤ(I-K()\l( _ hstouPkl

H1l(lil[ó\i llPlli Ý, do .lnl
hé 1]g! \rir] ! l} n)čtillr |ú$he
ní \ kň]\k('nr pti]bolU. ! ].loš
Di PI.ir]ú.U..]b]-]r |.oti 1I.dič.í
mú úči.ttil!\i lčto í!rt(lžc. jctž
všlk \ltni úatllovJ \ nli lkupi
nĎ, HodDo..nl !lo |ř.(o fu!.|i
lora]o n.\itaki. ktei_Ý ,!ělI túnt)
ohlcdu tc] \ n,ch pdnii.b a\jlru

^ 
lU lJké d.kit/lL pietilil ! |ív

ní ťilLtzst\ 1 {Zont. t]odoťč \ť |!
nčt] |odiLe] 

j \ \ijid,ko! \,1.1č! ki

Sesú!! . bod) řIošailkoÝó:
\,J!diik. K!t]ik, Knn.h , Klejčd
]. Pa]J. BťJruiil. Hodo\§ký (].5,

Nlilči,í]k0
šKZ \,5!riN :!i,iDe. B ]:6
Tii c. \]onj obsldi \ Ý)uli

žj Jnl]ra nri\lo r (.d), o jcdinoU
piíčku n.podoú|j1 d. tlVni ljg].
Vseli| l)|rolilonujct ojcdnu Po
ziei Uh.iji1 d l]roligo\.! |ii(Lui
noý, V!loDno(tí ,ozdil !r.Zj
občDr..e]k", i.^riiUie i \rllinrré
hodnoccii L]1] l !o(ll(, ldro l.ka
Utká!í \y|adr]o Yt\o.ť i'Lt\ltrilo
unj ho\lli./nrli i\ou lo1l . pi.

svčdčnř Z!it(.7i] j V (lonrl( i]n dI.
\! { oj.di|ou \yhlr!o! | (]i!o
ý.lal \']liik. rcnn/Jnji { lrn.lili
\í(r(Ljz se Zuj(lončn], vc /l,rl\1{]r

Ňti ||llLi.n vr|li] n! |loli\till

s.stlu a body ŠKZ vs(tíI: \i
Llii l. \1.1úl, Z\Odoň 0 i. P,t.ijk.
Bo!ik. Ziidlrp!,,lliiaf k i snrilek

o§t.tDí líslcdkll l) l]ťn.nl
Banik FI.\íi.^, ]:5. S1, \1énl} l]
slov.n tlI iiov ]:J. a"ltiúr H\]
()ýlrrr B ].):j.5. PoNbi B KnJ
lrčiíž B 1.5 ],5.

\'!.dóli E ]Llopidu t lloš
íilk.\:] jri(d\t.\i ll iJ.ho!.iliclr
tlNl ostlrlr ll r\ ý]li. \ D tjcn.
ío\é (nh)

vÝslcdky krái5kl§o!]čž!!
Zašová . Šriz Ysetin c 3,5:4,5
(Bělunck stančik 0:l, Vičan

Zajičel 0]1, Burdik Gabryš
0:1. Hu,la Motúzová 0jl, Kolá
ček - Hfudi]'/,:rr, sďiilck Bieí,
skl] l:0. Ronálck Zátopek l:0,
ValiDa l í konluDrač.ě),

Ftancora Lhota a §lE Uselín na úrod
E i:fi .:,§sfi 

,"l,;:l],i":x"i:,í,J;J.xiifř:l1;,} Ítězně
a ŠKZ v§€tín B.v rcgionlilnín Pfuboru béčb \hl. Blsíňce, ačkoti! nastoupilo
beždÝou httlči!, ubo,ioÝalo renízu s Karolinkou.

ualmez a céělto
usetína na úuOil
§Gzony uítězně

-
Ze zástupcú našcbo okrcsu pou. e šachisté val.
Nrťziříčí a ŠKZ ys€tín c \stoupili ýítčznč doví§ledky kráiského DieboE! Fr. Lbo_

ta - Posloupkr B 5§:25 (Bol!c(ý - Ri
kušan ] $. v] átný vcč.řa 

'i:l,, 
Zvďdoň

_ NctLlšil '/,:t/,, tjrlánek Dvoule!ý |?:y2,

Kubačák K!špáíek y,:t/:. l)oležal Dvo
řák l:0, Klčmář - !'ečeři l:0, cuda
štcfek t !/?). st. l,1čsto c - ŠKZ vs.tíI
B l§:6,5(váv,N Bělunek 0]]. šmjd .lLr,

ňč.} (]: ] , KJča , smí]ektL:rl. I]la]ra - 21
jiček 0 | l , 'I}Llbačik Clbryš y,:'/. Burd!
snnčík 0: ] , Pj]Uša - Kovaiík 0: 1, :,lelfuda

ý'P^nún r|jk l. 1 !ig\ thkilltž. Ý, \ b.ý! Zbn,i^L\ \'.ýlúr
|řulýa\ i!l ih^.!Budík d 

^l1é|d 

Bk,ťskli n\.1 naýl4n,ii Lí\dll1n,
d|lkúil Ehli..lal, 

^Llill 
o.lťhfuiLl tři .lipd\ý, Llú ln.laú| ) il

vÝ§ledky í€t!o!t!l!!o& D&bor!! ŠKZ
ysttií D - \al, Bystřic€ C 5:3 (Bfuto

šck _ Ronrárek l/,]lr, Závodný V sn!u-
Lek 1:0, thdík ClPil'/i:%, Bie6ká Ju.
č! l:0, Žižka _ Rilčka 1]0. Zát !ť( _ J

smutck 0: 1. Caletká - B.ílík 0: ] , Klímck

no\,óbo ročíiku krajskó soutěže. PrÝíí kolo í€gio_
nální soutěžc přine§]o pňJdťlším ryro\tnnó du.ly, z nichž st v} -
myká§uv€rénní vjhra Hošťálkoýó D nad (arolinkou B.

vídedlT $sio!íL! §o!!tČžc! lr
šKZ Lhot B _ ŠKZ v§etin F2§|2,5

Vsetín a _ Ústí B 3:2 (MIa.lý (surov.c calctka l',:|i. Do]ina
Zgaťbi 0:l, Š, ŘczDíček Trčá, _ Šak l/,:|,, illalúš _ Dlnčáloyá
lek 7,:'/,. P Ře4ič.k - surove. |,:'l, Kořcnek _ JankoÝskÝ 0:l

U, Ko.ulel /,1,1 |/', \o \hrdrťl Jur,d l:L,],
p.cký Žídek ]:0).

/

I



H I l

E v §obolu 2a, říjnd byl ,ahájen dnlší ročnik ša(hotého tnistmv_

- 
§tví mládežc \t ašska _ l,\ÁsTo TouL Hrálose poPř!éYe val,

Pohn(e a toto fitísto se po vselínq Károlin.e, ['i Lhotě, tl]střičc..
!'ál, Br-§třici, Jab]ůnce, H. Lidči.vrl. Nl.ziřčí. skáličc€ §iáYá deJí_
íln DístcD na napě, klm taío mlád€žnj(ká série ve sra d(,\,ííilctč

1' ,./\íí]i'i Á!/.ld,ll 
'. 

j.Ý,ln !
!|l |,\li ||.h,/\ d}Li | ]n1) illrik,
ýflll,iko\ti l||.j .ll\,č0 r. l1111\ 1:

lnll1i [iLil ilíllllii. |ílt', Ra!]lk
/,!rnú a lfuio].lř! j|tllj

po]t

1

ř{ l

&l

,í\r, l

8

8
V,;

I l,i llklšíkfu,y"ii b\li...núli
lio čl\ři nnhi\1| lJ.fí] rll'.r\
|úil lnl I1lolil, |lIuhi lhrh)í
)i)l0].k. li?lí .lLlkuh Múlúi l1
nťjl.Pií l n,fu1 ]\r|i]n, Zddlllll\1L

n\J.llj / \'lL Blslncc D.lii]1o
i.dl l |l\!i piln:l.|ťc: .1, ondn]
Cí].rrL.t l 1tistí), j NlJniI I)!o
iil Zlro|olk!). 6. Tonliš Clr]
Jr lH.!i.ilko\lij Všiť}rn] 5 hodů.
7 cJl.iť] K!nr.\ lzbrclo\(a].
8 \i]]1('ch \rrliiť[ (HoltálkoÝi),
9 .luiJi KuIU('ka lDUbnjcr). l(l
Je[!b DL!ňtil (l ni) \ii.hni ,1,5

h.{tll l ]úub KUkUčk! Ll)LLb

ticil, l] Picn]!] Nlril]ška (Rož
i.\ il ]r.hyDr Klliik (lloi
1,1to\ll 1 NlJrťk lt}lich (vrL
Kloho!l] r L5 ,\l.i Pdllil (t]!§
tiičker\n.htl 1b.d]

E]inrík.tcgolj. dl) ieslniclj 1.t.

k n n!(ouIi,r ]t('ko]iL !r]!(iii.h
šr.hnlú \ jjž i]Li(tjri \!ko dosli,
čilrla (t\!ťct,lrilLljí.ich, Zllúo lis
lai7i a, bo.tu R !t,]k'/!rihr / tl\lí,
(i'bjo Lri ]l ]ťlr. donu.iko]c!i l]
]| ]\ iúi, l.|onl Onllřťi \i! l
Hošljillol i. 1it(] d\. !hlili a 1.od

Nle7i dčvl'r1l \. |ťi\Ýie utri!liL!
Nlonjka \1lloiko\i Z l]oii!]!.o
Vé, D.lii bodo\Jni |oildí: 1, J.
].ub ]/ahorč.k lDubn(,r] 5 bodů.
5, ]ikUb lt}ij|e]. (\nL, \1.z,iíč1).
ó \1.tik. N,li1o!ko\il ohJ .1.5

bodu. l K]lilr l)Ulčiko\í (Zhí)
j$kr].3 H.i!š s!.hli,rcl ílLn,)
olr. + bott\. 9 Jjii li.ix (Bl.nlt,r,
l() Šiiroi Šrk llhll)jo!l,a). ll
Kryškjl s!ťh.nek lzlii). l], lo
ltii Klin! íRož|o!). ]] lo\el'
}n b] lt]iUnrov) \šichn, ],5 bodu.
1.1. Lur8d .ldrlo!\l! llhj.ltn
]Q). l5 ]or.ť \'ančack (.lr\c|ni]r

N,listlo\(vínrllttť7e nri] nr |ro
er!n]! čl)iilUnlie, z n].h' s. Zr

ločilivrii 1ii nqjlťI)ši \ý\lRlLr,
'len daIii s..dťhIr]. l] |n\i,].ť
\. |i I-hol.;, v únoiU |otom v hlJ
lút.e i \ dublu n. \\clnn'

lert. fota ,l6et Kovářík

v Poliiů, |!ilrlL Poirdd(.](i 1ť
zdc]!i 7i\]Jdrri ikol] t /e sokoli
L:llí olnd.5lit ir.Ilýi ']i \c lrJ
{ličně n,děli]j d]e Vělu r výkoD
nostl do tři \\U] jt V Lxteg.]ii Llo
dťseli ]et nisloUpi1o 25 hljčii. Z
llfu) l8 dl}:!J |degjslroli!ých,
stil1olili ..pi l)od hlN,čko! \la
ilo ]. i] .lie,ti\kl \olného čis',
kdc n, lai plYnnn šlchoťlm lJ
hún] \ l. ]č jl.d n 2 Nsliní tólo
D]i]ť7n].li .!ric Llc]ou.lsanj
2.či!' Z.ji!x] . \nLrijkÝ š.cholÝ
kl!l-, nlL]]dť,'ť tnji t]ni1 /l'!ov.i
loli nil.o,!1 \'.]r n!!{i],

vně/ť|] .jl!lldii !ékrvé kale

3ol,e \ť \u] }l,.hil lhDik Z Rož
no\!, ij Lh\ ,l,.|č]l \1 oi vo]á
nei\ / l)uL,|rť. !irJ ! \cdn]i ll)
]ech !hl!11 ii 5 1.o.u, lí.ll lkoniil
donri].i lJIuh \1Jlui l i \li. leI
2iil.] i l..dú \ť]Lťlii dí\kou ý
tunraji b]lJ \nj:jlrť 7ijdlJIro!li /.
Zblo]o\l\ vn,lnr Ajrla hy]o d.l
ii PilJi \ boJ.\ua |atr]íťlce]
Ni i n:ia \ko|či] \ir]tich ond
íuiek 1R,]žt.\ ] ,i tr.dů. j, ]Vilé]
Kop.ili Zlnnio\kll +,5 bollu.6
Pl\.j PliaeI i,/Š ltl.!j! Vset ].

; sjrún LuLí! 1].\. tli). E, D.
nicl Ňl]: fl l-holJ). 9 šjnloí
s.\lni l\:]1 t]l.úccr, ]0, ]li
.haL Ř./iiiel \ii.hni 1b.d!. l l
l.ub.|ri| lll1 .h lobr Zbrojovkr).
1], At1o!n] Rrtd!\ ([lstil, l] L!
boi Tdl}tn\ rKrllnin(r). ].1 N'la
tylii ZJ]in,\ l]jx.!,r]. li Tonaš
chn n'l lll ] ]]t]rr) liiťhjji ]r,5

Kaft.go,iL do tij.x.li El o\li
dl mcZj _]a \1lllLjii.iDi ýUslicda
jj!nr Ýýkoi..] J.nri.i l\1ité] Ko
vji/ ť\li. /i\l,Jl6.5 hodu l)uhi

Jeho oddiLú! koL.gt liři l'tiať( !
tietiTonrii K]fulii / \'rl, N'1.1lii
či uhJi]15.j bodu N.jk]piíii.Iris

Ftancora Lhota a Uselín
E sachi\tc sKZ vslln B a r.. l.holr {Těli it. druhdD l,nl. trlli-

- 
\f,aho PřCboru n rpo|U \ xronlřříží í'7ůsálsjí b., /tnit} ltťu.

laopa} .a nutc je jako jdi!ý úča§:ní! §outěžc Rožnov Regionátním
přelroítrn ?rl!ház.jí bu zaýáání Hošt lkoÝá c a va]. M€,:říčí B,

ŠKz vstí] R " B{Ňnt 5:3 iRo§|i*
- l". \očft %:7. Kreča , Pi.lŤd l:0.
s rilek _ Hau:iie]( 0:l, 7njíltk _
lvliša l :0. Jurča , l.:!jboí 'lj%, G}ť
Ď,š , Šanák 1:0. B.nošek _ sklka

i napodru[é
lisněšně

vísledkv k 4jského Diebo4t

0:1, slečik - s, \blěk 1j0),

ábcdeígh
}lat2,iah.m.

BiL!: Klj] l)lLó. \'rj. \']Ll. sJó. s.]]. l.]
Ll]iť.nr] Ki'.i, S.5. slrl, nd.]..j (j]

Rťi.ni 7 t, 23 2,1 |l, \:|ťininalr): l

\'!.1 .1]. l Ddj] b6. l Dcj'] ból l. Db6|
hl 2. Dx$r, Vlb6]vbi ] ,]\ť]]\.
vl] 2 d\c]x, l vc] ] .'lxb]{, l ,c1 ]

Zmaih,|,.L::Loh]]etr(o\i§]td] nin]lr
.ko\i |ír... j [d}' nj}nn! 

'. 
obai drol!

1 ú\odnil0 | j.ji ril \. blne i.lilcnnn li.

.,]aÉiťni ]..lulťórě Liúan] _ nJdi]ki
l Db6 1.1\],dr.lLrvit r' .1j s,lklf

vyiťiili: R (.LrJ]! F ll1]l). Mlt Nl l)J
gom,Si J!iič.k.M$ J KiL.ndůr§kr.J KaL,l,.
lng I Kn].,\ Rn\J]Lo\:j! K l,jil:\ F]: l.u[e\,

8

T

6

,!!!!,j!jt J_ci!š!!J'!ef h-orili nD lo.]brds[é nofin)

(saainek tlfud]lr',j],4 Šulái _ v]_
lén /z!L Fjlák Z^\ólhý y,:\ P a
iit _ Růžička lr}, orrdrucb - 7áo
pek 

'i:1/,, 
s&iáaek _ G,tletka '/:r1.Trávníčck MIadý l,:ri, šňslný _

Klírell/r:|,). (nh)

MEz Ý'§éťn -

I

|: kdí!,,qo,ii .ll| 1řúllúi lll .i\kdli
hk^ni Lal\ 1.1l\a) .d .l^ k},

L|ti. l)h\^!ů^l Jnl\: í1|1aj
K.\ liř blul n,\' 'li,r!\' Kúb.l/n' l
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ŠACHOVÉ PROBLÉMY
Řnl ] l,iizJLh K.i.:|i, ]61 ]]3ljs

zbj,Ih .-rLli] 1L hl d t,ý|li.:
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illeziříóí ilominuie kraisltc
= 

ša(histé val, }rcziřiři tybráli lc díuhém kole kr4i\ké soutě-

- 
žc na půdč Bnmora,Bylnic. a bez ztráry bodů ýťdou pnůbčž_

né pořddí. Nlt opafuén pólu llbulk] ,i§ou bez bodu Hoštiilkotá B
á Zafuvá. v regionální soutčži si po dvou kolťCl drži stoproccntní bi
lanci trio Hošnílkolá I), \'al. ]\téziříči C. HDsl€nk.yB.

I

§0l!

Dvoíáček y,:ll, Záýodný Pa il

vÝ§ledkY kŤai§kó §ouižž€:

ŠKz vselín C

i:0. Žižk! Hlonrlih 0:l ).

y}§Ldty rclio!!.á!!1 lsolltčžcr

l,tržlá.l:'l lstrDaík lraal.k l 0.

Zljiiek |ilá\ l 0, Kolliil l)(}

lež.l 0:l. C;ib| ! snji]ek lr:|,]r.

Molú/ovi colr\&, 0 ], lhrdi!

Kz V§etínl,'lsADolníBen€šov 5 : 3

- KaroliDka B,í,5:0,5 (Zátopek ,
B.mbušek 'l:'/,. Galetke Ptáček
|,0 Klimcl R Kř€nek ]:0.Daí
čá](ová Křupala l 0. ]ankovský -

sleíny B - ŠKZ vsetín !] 4,5:0.5
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\ \ódn n lolc nr-t,i.lil nr :_ ,.|"d'B, ,.: ,, l 5,,h,3ji , lčll
.r.".-,,,r,.,.ilu.",,,,r,_nr., .|ť| .Jl,al,/,lm..l'olU|.1
dá] iám kůži lacino lčfuiř !ie.n!v jen ve ti€ch, VŇiín 1ak zůsta&i blz
partie byly lyrclnúé. a tak ne;i bodového zi§ku ia ch\ostu hbull},

ovu. že šill i lich skončilo remi sestlva a body šKZ v§étin:
zou, vc zbývaiicjch dýou byli do- NlotúZ, Bosák N srnil,l l v]ri*
mácj hláči úspčšDčjš', a tim sldlLi Paiik. Zv&,doň, 7jdí.pa a JUři
vitčzstvj na slrúU svóholýmu Ček0
se§tált a body Hošťálkoté: o§]t!!!Eí!Ýd!dt!: Balik }h!iřo!
Mudt,áL Pala. Níelčánek. llodoý- Ňonrčiiž B ],5:0,5, Poýoupky -

ský. Krmel. a rircjča0.5. Kďlík. Porub! íJ 4::l. SLov.D|a!'řo! - Č.
P]šck0, Tč!in2,5:5,5.Tij!ccB-sl lÝlěslo

D.&!ršo!.§trZ y§ELIšsi] t] 5.5:2,5

v!]ašijeli do Dolúho 8cnešova. V nedčli 2?, li§Lopadu Hošlál
ktery lclos Pošoupil 2 k2jského ková hoýi s]oldn Hávířoy ! sKZ
Přcboru, § mbi.emi yylrua! ntrlu vsctin !a]< Báník Havířov, (mh)
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ni Pelii Fošli analýZlmi š,ých
ýýkonú, iicbž sc ujali tre!éři rvdn
Bafiošck a Mrrek Julta, Vc Zbro-
jovce Vsetin Sc i!ád9ži dlonhodo
bě věnuji, l.Lošní sezolu Placu]e
sc dlaceti deviti žáky a dorostenci
hned scdNičk! treíé ,
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v Po].n(. !vi1.11 poiad|lela 7ť
7dejii lLilll{hi iko]} r l. Soko]r
Úýioýnd.ý]( !!.hjýú. l] :ť rrt
dič.ě 1ozdólili dl. !ěk! ! \ýkon
nonr do Lři \kLL|in V kíegoii do
d.\cn 1.1 t.ýo!pi]o ]5 hiiiČtl. /
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k!t. \,!.i P\ni,n šr.hl)!!l| 1r
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zinra ziiLn|]j. \iliisky ir.ho\!
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s.§lnl L\J l]\ninljl () Nlj
.hil R.zil..k \il.hni,1 bodl. ] l
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,tťdťnll jťho .ddilot\(h tolcqů ji) Jiloať( p.Jl, Dťtčl ..(hislú
lhroi.^t) \ \ťlin á \cďn bUrl,Ú /ť §ol6ln r .|i\ií[ /3ne( hú|o l jP\ť-

nických Kout.dl nad DesnoD lakó docela výía,nou §lopu.
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v Dljnnldij kilc3olii dl) dťleti
lel\c v kolkU rcnťi 5.1 hla!čů Poda-
iilo PlnikU Ř.zníčkoYi (ltlqov
k]V!eli!) oPčl|r.bqov.t nd tri!
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Patriku Řc/rjčkoli. ondieji
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\lor;v] a sle,.[a \ \J(hú, \cjlcpii \iloí
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'nínlj se hrál na dc!ět kot a hb Kr.ičx Taió on lodálal po
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'á_

iDičkou moíavskÝ.h húčů do 1,1 ýěrečDólr 7účtováni obladil 2

tát, sitncto <uréncc se vlllk ne příčku zjskem 6.5 bodu, Zl zmin

7alťkl, získát 7 bodů a Dri§líov ku stoji takč Jlkubťlv lurnajo!ý elo

5ký titul, Ted jei č.ká úča§ nd výkon 2209.
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kr' lrad l)esnou t.ka dobie leplez.n
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Fovfih;m Lurnaji FIDE oPen Ja 35. Jáchym Kúlík (:1,5 b,),káte8o
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(3.5 h ]. Ýe IrlDE oPen 2l, MaI
túrl Hfutin8cíj!á 1.1 b ], .,vŠem
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PmÝáleli, i to Ah N,tátoško!á,
l,cnka vrajová ! Peťa vraj," Pii
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E \c tt aSLém d€rbl křJj.klho prťboru vcholch drui,lť\ §hZ

- \.e|in B,i..n|, pn,hrll Ro/no! J ltd( .ollléz. /bllm.o porďc_
ný ji uzatírá. Druhé mísío hájí Fi Lhota, ktcřá stcjně jako vsetin
ještě nertratila ani bod. y régioíá|ním pŤcboru poPřYé Llopý o !al.
Mgiňčí B a D čele tabulkr §€ díky tomu 05ttt ostátnila ttošťtlkoyá c.
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Rožnot " šKZ

vseíín R 1.5:ó-5 (Ma]čánek Bo_
srt 0:1. Tkadlec smilck 0:I. sli
žek Zajič.,k 0:l, Pa8áč Jlrča
l:0. stcftnko vi]ém |,:tl- KňžJ]k
stančik0 l, Klima Kovařjk0:].

Bil Znvod.ý 0]l)

usetín potrcstal zauáhání tleziř§Ěí a zlína

výsledkY ngion!íI!íbp, p,irb:
!]i Bystřička - Ml]Z vsetín ,1:4

(Hurla _ sesánek y::lr. Burdik
Šulák 1/,]'/i, HermaD Filák 'L:y?.l omi| Bánek _ Par.ik't:l/,. Ma-
li.á, onditch y,:l,. Jos.f Bá]rck

sedláčck %:1l, Čáňová Tlávní
ččky,]|!, čcrlotík sťastnýy,:7,).

5, Zli, B
ó,SiMĎýoc

9. §1 Mějo D
m,
l1,
12,.

B

0
1
l
0
!

7
]

0

i. ši,Z v9lin D

7, Hlslcnky
E, U§h
9. Mt]Zvýťn

C

E lrell lolo krai.ke .nutť/ť .áchott(h dnústel přin€.lo PFni nril, PrU do.Ud
E .ea.uri du" ral. rt.riif t - 7tin c, ji(h' ý,Wnl §h7 \ \clln c n Ujál n lrunu.
NA funci tabulky tiguíujc Zašová, kicrí jako j§liná ,ieště nezísklla ani bod. \ regio_

nálni fuutěži i ná ířeď púkus vyhrály HuslenkY B, ktcró jako jcdiné dťží stopřocentní
bilanci- Bcz bodu zůs!ávají VaL Meziřičí D á Karolinli! ts.

yi5p4111qlstté souěŽe lbbulk9 krai§késoutěžc:

!rsr!d§, re8io,!á]Eí
soulěžc: šKZ vsťťD E -
Brankt 2:3 (NlLldý - Y
Feix',r:!ó. |,1, Ř.a]ičet RÝd]

',:l,, 
Š Řczničel J. lťix o l

Hus! Holma! 0:], I' Ře7
iíček Bxmbuch t]0],

tlošákoYá D _ ŠKZ V§etin !'

T hbulkašgioali!!]ijoltěžei
1,Huslen§B
2. Hošliitoví D
], v!], I'leziiiči C
1, úýi B
5 š(ZvŇhD !
ó, ŠKz vstjn F
7 Fr lhoú B
8 l-]slíC

11.5

l ],5

!,0
l-.0

6.0

1.5

|.0

hhř.í
_ ŠKZ vselin 3:5 lKU
bir sn!čik ],r:],r. Šk
robik Ktviřik 0:1. \'el
čolský JL!ča ]/,:|,/,. Josef
Kn]Pr P ik |,']]!r. ]afu
sji\ Knlp! ]kldil rr:rr.
s\iL lllrbiek (]:1. Ki!-
nel , Růžička 0]l, Ráž
dík Zjll)Pk ]:0].

l, Škz vsctb c
2, Yal, Meiřiď
]], Zlin c
d Lužní
5. ZUbři
ó, Ýl, B}§třiú
].§llvičín
E, BruúY,Brt

l0. HošákoYá B

12, Zašo!á

2,5|2,5 (surý c!]ctka 0:l, Adámel _ šlk0:l. i r;|N,K4nll ltnitlo,j.,l,,|^,l'_lJ||Lo\.h |,,r l l,,,i,,t
0 HU.(.a H n, ,šKZ\\elint t \],Ii.ln. D

_ ŠKZ vsetín E 2:-] lŠ.i Š Ře,ničck l2 Ke]jDtr!
l:0, DančátoÝá Dvoiak 0:]. Jankov
ský _ P Řezníček 0:l. I]Udik Ko.ů_
rek 0:], Júča, KanlJs ]]0]. (mh)

šachisté Rožnoua sG odrazili oile dna

135
]].0
]].0
l3.0
lJ.0
12.0

l].0
]1.5

],0

l3.0
]0,0
l0.0

|.. \. !rlPm Lol€ kfui\l,.ho Dith.lru \d(hi§ř Ruinolá qlnáAli
A ."ru n, ,ro. r,"nra o odp;Uh[ .€ odť dnd láhulll, l'ť n,dál€

vládne su\erenní duo ŠKZ V§etín B a Fi Lhol,. v regionálním
přeboíú\ht. Meziříčí B sebralo pnni bod vedolcíHnšt'álkové c,
vÝsledk! kraiského Dč&a:
Lu! Kromčříž C - šKZ vsetin
R 2.5:5.5 (Brnzdil Bčlunek
0:t. Ň!ý;áúLik - Bosák 0:], šud-
řich smilek t 0, Bičák - Zaji
čck 0:1, Nl, K!šjk Gabryš l:0,
J K.šjk - sta!čil 0:]. Fjrych
Koýliik 0:l, Blinnel , Závodný

Hošťálltouští šachisté
dominuií lize mládeže

]-b}r Lli
l,ŠKztÝti,tB ,l ll 0 23J
2.fr Lholá ,l 00 225
], B.ršic. ]0l l8.5
,1, Kioirěiiž C ]0] j6,5

5,ZliIB 12] ]5.0

ó.sll,1čsoc ]]] ]1.0

7 \apljcdlá ]l: 1.1.0

8 §l.NlésbD 0] l I5.5

9,Md.ioÝi.e L0] 1,1.5

lu Rožnov l0]] 105
L],HohnŇ 02] ],|.0

12, Posloú|Ly B 0]] l,].5

ví§|edkv Ngbnátt,ího Dřcboru:

NIEZ Y§eíín _ val Polanka 5:3
(satánck P Hlomada y,:'t. Šu
lát Čokalec 0:l. ti]ák _.l 1,1ro

mada l:0. Pďák Papšik 1:0, on
(Lach Šihol 

'',:|r, 
sedláček,],iš

ka 0:l. Trávničck Štcika 1:0.
Švasela Hyžák ]:0), ŠKZ V§etíí
D - Bystřička 35:ds (Hradil

IlurLa%j%, BarLoiek _ 1!1 Burdi*
l]0, Růžička H.me|,:%. Záto,
!€l, Járonjjr Bjrt€t l]:1, Galctka

Mahra 0:l. Mladý JoSeí BáJ
tek ]:0. Dlořák P Budik 

'',:%Kolc.ký Čemotíkol) (tn]'

] Hošliilll)lú c

]. v.], NIť7iňči B
.l Bt$čk
5 úslj
ó, NlEZ\§cli|
7 ŠxZ vÝtin D

9. Hu:loD!-

L]\il lysliiť C

,z
12

9
6

i

]
3
]
]

Tabulka ťegionáIniho Dřcboru:
20.0 l0

]7,5 8

l].0 ]
]:.5 6

].0 5

l2.5 ,1

1ó0 ]
l].l] ]
8.5 ]

9.0 0

E D.,l! dlllihlll0 1.1iqr nlládcžl ,,pil ll0.1iliiJťhi.lé ZlrmiotI!
5 r,*r,n. \ \óholu 2x, li.tolaílu Piiútálih.i(o., t.l'l,n Llť,l,).|_
ské šachoÝó šknt, vc yedlqišímíslnosti pak lnlli regionální kolegoté
_ sokol ltošťálkotá. Bšš,1,5 1.5 

,lrbul.e l ligv ]nlil_
\ ",lnlll .rlill ,.lrlil 1le ,^ ,/ ,",l Plli \,,, ^_,,_.,\,l,,|U,Jn,fd,le'll ..,il, l, jli , , ! ln,,H, ,,,,., . \ ,,I

J..1.1,1l.\Jh,,,,,,U Pn,eJl, |-ý..l t /ld.,,,,1 l.n,,,,l
],lť| lť|rl]J ] r od 'nl.dn, plu md|rt[|
h| ] <liřl,,mIl\§! fu něn, ' l
N.opd}i ho(!lkoviti iá.hista n.

^áha]i. 
dopoledn. porezil] bič-

ko BŠŠ ].5:],5 a ódpoledDc.ččko

]ísledkv 5, kola: Fr._Místck tt
_ Ysťtin 4:2 rchlcbek - Kovařík
0,5]0,5, CDo]ck Jjňček l:0, Klcj
ůo| Bielski ]:0, Launn.o\i
Šak 0,5:0,5, stalnra.h Dančáko
ýá 0:l. Valtrrch HUsi l:0), Ii_
Nlístek C _ ItošálkoÝá 1.5::1,5
(Halamíčet Nehyba0]]. luavrcv

K, Vaj 0 l, Žílek - o. vraj 0:t.
o.lýdil Harljrg.rcvá ]:0, Ler
ča ]rio.hrzka 1]:1. Haškl K,niL
0.5:0.5] ,losef Kohř-ík

$sledkl .r. Iro!!! \ sctín _ Fi_
]uístek C 3:3 (Kov.nk HihDri
ček l:0. ]iijče} _ M8!€v l:0. Bu-
dik Ždek 0:]. Bie^].á od\Lr
čil lj0. ])rciák 1-!Dča 0:]. Šak

Haška 0]] ),Ilošt]ilbÝá _ Fi_Nlís,
t€k B 3.5:2,5 (Nehlba chlebek
í) l \ \'fu] Cn,]cl ],U, ll \ ni
_ Ňe]!] [l 0.1lffinuclo\J LJu
,in.o!i 0]l, Procfuizka _ stalmach
0,5]{],5. Kulik VanlUch l:0l

9
9
6
ó
5

]
1

)
l
0



1(), N'IfutiD Dvořák (V§eaín) _ l1,
miýo (oba ,í§iali .1 body), Ja}ub

V DcJsla.ší kllogor]i do čfiá.-
ti ]et ,vílčZii ýafumě§tský š.chis
ta .^]cxaMí skabrý, Úsiecký Jiň
Ptáček žísltal bronz-,d].ál 

' 
lýltů

A oltatni n.š] šáchiýé skonči]]
L9k1o: Filip M3lůš íÚstí) - 9. mi§_

Dalíi tunraj kajské GErd Prii l
nládežč se ,r§kutďni 13. ť,ntra
20ló !e Z]ínč, cclklnr §c taklo
šachi§lé ulkqí čt}Ťktil, Dejlepšj

lň !ýsl.dky se 2spo
čiiálají do celio\tho
Poř!.lj c.|ého íočúl(U,

Jo*lKotař&schón l8, nisto. Jálab Dór

E Dť.ťlialenná t}prata ZbroiúlLt \'.etín a oÝnialenná vjpmt.

- 591619 1 .1, *o*r"n'olala \álá§\ko ná ptmm lumjiGmnd
Pri\ Zlto,hťno Lra,i. t mpid ša.hu tr lidťiť. }trúlo \€ ru Ýdm 1,oI

v tempu 2krát 20 lrntltt v §obotu 5. pn§i..e ve st. NtáÝě. Šrchi§té
Z \'!I&šska získali tň }ronzoYó m.daile

řdk (oba L,§ť) _ 21. nirto
(ohauhláli3 body),

Y kal€goii do dqscli 1el .ásto!,
$kr LlÝicct ýdn ša.listů, z ni.bž
si z1l1o v}-bojovJr loňský šMlpbn
Mjchat ČdTÝ ,e z]í|ský.h M.nc-
novic, Matěj Koplcký 7"e vseti,
na ziskal 5 bodil a od]íždčl domů
s b6nmvo! medajlí na kiul
SleJDý koý získala me?i dě!čaly
AnrálkJ Zádrapová, tĎrála 2,5
h&nr A d,]ši n.ši' PiÉk Ře,ni
Ček (v9eti.),5, miýo (4.5 búh),
Antoni,r Ra.dus 8, ,níslo. Jaků
]Ýlah:Iš (oba i]'ilí) _ l0 miýo {obr
uhráli ,! body). Michá1 Řeznjčel

(vsetin) , 1.1, mjslo (3 body), Já,
knb Kolařik - 21, mrslo (2 3ody).

V katcgorij do dvmácli ]it vy-
kál nre' jedendňceti š.chis
D Dom rul V&ťh z Ponoupťl
NaJ Jo|"d]l 1.1I! sté!ú Reznj
č€k (vsctin) - :l, mislo. Matěj Ko-
váŤ (Ust' 6, misto (obu áska]] 5

bodi]). Gabňel Kam.s (vse!in) -

r0 nri§to, ondřei Gryc,nú (Ústi]

,l4, m'slo (oba ně]].1body), Ra-
dek]úča 20. misto (3 body].27.
Tirmri tl&L'l (oba vsťnJ - 27.

Tábu:kal

G

\: lllh|ií lčk.l{ lan\arú do iít,ú li ]d
:í!ka! bn,1. .l]ři lril:.k...5ok.!Lt L|\li.

§Ifl Usetín a Ft. lhola
na uílězné rlně l0UcG

* P.|li Ló|ó tráir!€ho Drhnru .aťhn!i(h dru/,Iť\ lltlo pn,
!,,,,,r". r,r,.,i,,i.piinť, \.ichni Iri \ih"iotJll \lL4/\lti,\h7
\ \pl|n ll r Fr l h,rá táI núdnll, tlti.lnnu ,Uulťri hť/ /l, á[ h\ liťl},
\ regioD:;lDlíl pi.boru \ipr\nl pnr:izl! pii|A!lr l\m\ \al, \lcliini
B, iIl:ZU \ !ťtií. Pn,mierolLt \ l|F/.|li ndop.k.l liKnrólinh,

YÝsledkr krajského Dř.boru:
ŠKZ vsetín B -

ZírNlal€novice 7§:O§ (Kjcjča
Janál 1:0. sňilek Baliec ]j0,

hjíčck - ChnÉhř 1:0, Jurča Za
p]elá] l,r:y], (iabryš Tontk ]:0,

st čik-.lavora l:0, Kovd'ík Go

ryela l:0. Závodný Mamicd ]:0),

}'r. L|,ota - Kromčříž C 5:3 (Bo-
lacký Brázdil 0:], vrálný, N.
vrátjlík ll:l,. Zvardoň - Šudřich
0:1. }líánek Bačák l:0, Kubačak
Kašik ]:0, Doleža] Firych %:ž,

Filák tslijme] l:0, VÁlek Kostka
l:0),

]ry§kdtr_legslabea+&b!!!
\'ál, Polanka - ŠKZ vsetín D ó:2
(P lŤomada Híadil %j%. čokj_
v.:c Billói.k'l]'l Baňnla Žiž
ka ]:0, J, Híomada Růžička ]:0,
P.lPšíi ZlLoPck l,:'L. sihol Š!k
|,]l,. Liška Dmčáková ]:0. Štef
k! Kopccký lí), vál. By§třice
B , NIEZ vsetin 6:2 (Jasný Sa

8áiel'r:%, P Ritčka - l'jl;ik l:0,
skilik P,íák l{ o Růčka on
druch %:'l. sčwlra _ sedlatček
1]0, Horák TrÁvníček l,:y:. J, Rů
čká _ šlašlný ]]0. vlivía , švaJ:erá

Tabdka:
4l0
320
301
22]
z1l
20]]
|1l
l l2
|'l 2
l04
005

500
500
]02
12]
27l
1] l
20:]
ž03
l 13
] 04
02]
o23

31,0

1],0
]].0
?0,0
2i,0
19,5

15J
]6,0
]5,0
]6J
l5,0

15

15

9
iJ

l
6
ó
6

]
2
]

l, Hoštž]ková C
2, va]. Bysťič B
].l;§í
4. v!t. Ní.ziiičl B
5. By§ťičla

7, MaZ v§li]l
8. ŠXZvÉtin D

]7,0
2,7,a

l8I)
20,0
t7,0
)z0
l5,0
l4J
l3J
Ió,0
]0,0

l3
ll

8
7
ó
5

]
0

I

r, šrZv§drtB

3, BoŇice
4-^rB
5, sl \,lěsloc
6. st lvlěsto D
7. l(fulrč6žc
8, Rožnoi

]2, Hole,šov

L

'§i§r.rd}§*,

\&

ťl.'.l .

t§,

§

} §!
t

?

I ý!ť.i nIi !ln!jini ló,čal\ :i .f :jl.úh.
Mi\kl l)řú.lLt hn,l!1I1 nůúlili 

^]nLill:aZní ll\.i .e Zbn)in,la \\.lúI



§achisté usetína uzali
Hauiřouu Drrní DOdy

v neděli 6, prosinc. ŠKZ
Vsetin hosti St, Město B a lioš,
LálkovájededoTř]nce, (mh)

§achistům z ualašsfia
pšenka nekuetla

!_r' S€ §oupeii / Háqiua * !ť lrtim lolc druhé Úq\ utklli

= 
saehist; lalaskY(h klubů. §hZ \ *lin prcti silnómu Ba t'-

ku záztlameMl ptui body sezony, HošťálkoYá naopak ne§lačitd

čánka ien ! iediué. ncby]o o \i.
tě' pochyb.

se§tava Hošťrílkot,é: Malčá.ck
1, Pala, Bedn!řík á Hodovsk!
0,5, Mudiák. Kdlik, Krmc]a a
Krejča 0.

osaatní l.i§!e_d!! sl, Mčýo B
D, Benešov 2,5:5,5, č,]ěšís

§iúec B 4,5]3.5. Poruba l] - HN]
oshalaB 4,5:3,5, KJotněřiž B

Tabulka:

Papílo!é prognóžy před urtá-
nim hovoři]y j!sDč, Hoýa. ]ite-
ň do le doby neztratili bod. byli
proli vselinu, ]e.ž n.opak ještč
ncu§pěl. iáýotit], v3lxši se pťo

tivnika ale nezllekli a k viděni
bylo vyfuvnrné úkáíi. v němž
pčt parlii §lončilo nčro2hodně,
Z. zbývajícich 1ň doná.' 2á§lU-
hou Bosáka sc Zličkeln odešli
\€ dvou íNpěšnějj a to roáodlo
o ]eijch pmím vitězstvi s.fun).
s€stals ŠKZ vseól: Bosák a

Zájiček l, viták, Pťák, Zád]ápa.
šl verák a Gabryš 0.5, Zvťdoň 0.

v Zála§e sousedů v hbulce la-
yoizolalo hodnoceni ljlo ho§lu_
jící hráčc, ktcří mčli l šcýi pa.
tiich vtšší raĎkiD8, Přcdpoklady
Se i naplnily, Havíiovští ofllidli
čryři paíie. a protože Hošlálko
všti brli úspéšní zásluhou MaI

2,B,Haýiiov
], lijoe B
4, tiu ostiq B
5, D, Dcncšol
ó s. Hďiful
] č lřiin
8, HošiáIolrÁ
9, šKzvstín

] ], Koměiiž B
] 2, sl. \,Iěsto B

š l!Zj§E,!N]§t, !!ělq lt

\\dnr h.sti] (ilxud P\lťdní I.
z.l\u st \la\1l r.il.Ir pnp\lj1 \]

druhó \ilč/\l\ l \.^ilj Jťnž.ulka
Di nr! n.r)!l() \r ].dillo| \ili/
toU pďli] dosllhl l.]iack. iehož
N]csloň lcrni/an o!.]ťdo\.li V],
ňk. ZaL{llr|r ! luijč.k A lL] t!
\oúp.ic tuii nťnl)hLo. \! /b,:

Y.!jici.h čtyi.ch t lli(]r h\lihoýt:
lc|ší! dil! tú!U \i Ii]Ď!liIj\jji

s€stáu ! bod),ŠhZ \\.1íI: ;/l
jíč.k l. Vitlik. Zidí.p. r luříč.k
0.5. \1olú/ l'i|itk. l]o\ik r Z!!l

Noviiťl / Hoiťilk.\. i.lnohl
n. PůdL: ] ]d ýuližc Ilnljýilet
na výll,jéjií Llsp|'ch Tiincc dŇ
PonLljc siltýt] kidjťt]. . ienrž \c
va]eši pi.nidl'ili n! \iJnni kiLii
])onů \ť vra.eljs \),;oko! poúž
kou.Iluou doki/J]j l]lnIjl P.u/ť
dvějr]l ťtriloÝýn! prnlln]l zr

\1Uho! Kjťlai l on!i,]]. vl|L]ť
sc§tlla l bod) HoitilLo\í:
Kl.]te .! o !li]j (],5, VUllti]L.
P!]J.l].dnu]ík, Klnlť!r. Plnk ! K

oslltní \ ísltdli!] l]Jrik ]l.\in)v
Po{.ull] 5.a ],5, l-úonc.h

onlNr Ll K.o ]éirž L] ],5.15
sld.n Hxvin)l Porulr! B 5:j. t),
Beiťnn c Tčšúl]t)

Ta!!![q!
], ftn.c B
2,B.Hnrilv
.r,č Tši]l

! Komiffž ts
9 si Nlsnr ts

ir. Štv \,stín
ll, Húčái.Ýj

,1

6
6
(
6
6
6
3
3
2
l
0

lJ.ll

l5.0
l{0
l].5
l].0
l2.5
11.0

9J
l(l5
lj,0

8.0

]l0
]0]
]01
20l
]0l
]0l
l02
102
02l
0l1
00]

tÝincc B " HošlÁLKovÁ 7: I

22,0 9

9
,1

]
3

2].5
] E.5

]8.0
lú.0
l7.5
]5,5

l],,i
l,].5
lz.0
110
l].0

]0i
30l
]0l
]0L
2ll
202
:01
l12
LOj
l03
l03
02?.

V D..lili ]l) Lť(lil ](]]6 Hl)i
ň]lo!i |nr il.j D. Be,len)\ ] sK7
vs.tij]\i piťdnl\ i\ c Ti!hé (nth)

2321

v§etin 41i | 3/, Baník Haviřov

01

2ž 2a,3

ž21|,

2a!]
l0

10
2080

?c!i]
18ů0

áis,2l!4

2a14
2l]a.]

L,

2343
23]5
221lkD.

Vsetin 21: |5% staíé lýésto , B

4 kóó 6 ]2 20152

201]8

2236

2c44
2l]9901

01
2141

2054
200l

o
01

10 ]924JE

2al4

l* -i

H Í I\ í" l,,,lll druh( liP) ( (h.n\t h drur.l.\ /..lUIlť,lm \.,| *ha

-l,,l.\l 
,lP||řiDe\l.,. §K;/ \\ťlin nť\r,lliI prúli \l, \íl"\lU }t
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JuříĚek u mezinároilní
konkurenci slruělí
É vc .|íech 22. 28. listoDáilu píohčbl r Plzni 7, roČnik
E nezinárrrdniho šachoÝébo fcstitálu jako součást seíiálu czéch
Tour 2015/2016. 

Tr,maj přilákal 75 hráčů. z tri,hž phá polovini
hYlá ?e zahíáničí. Na stařtu se objcvili šachistó ze l6zemí:^1žíĎIo,
i",,i-i" n"x""rx,. g"teie, ČR, l'insb, Ilradcic, Něnc,ko, Řeck),
l/rxťl. l-il\!. l0lli.1,o. H,,hnd\k,l. Po1,1ll, RU\k,l t lrljinb,
i, !ú/ btla L!úlil t ob§J/ťíJ, ll l€,ni \\ťí|tl Ul'ast l í ;\l, 8 nL :l

iit , tr r,rt . prrmi,tnr pr\n,.h :0 híaaů :2.10 l Lo, TU,T,i \f

rr.,r u" - r,,,l ,li.p"- p.u t"io"tn t,.,." l,i ho,iin) - JO,ekund

sko],1\1s.brýi r Plischli (2]92. '
Né ]e.lo). Tiii H.iiek (193,1, Pitš
ticc], |}l ]!n l]rl1o! í2]5]. Pfu
hr). sptrido ]lildzis í2l7]. Řcc
ko). NlarLir sin,ťl(2l ]6. Plzeň) i
Kil.n Sfu€sj.n 11E6E, ,\lnanic]
\ij.hni ,1.5 bodu lriiin.Vostí ].,
že !še.h 7 padií \chúl líli]Ďk!
hijč \e /újmič imi soupcii, ]U
iičck b}l $ým výkoicj k]asi
liko!án iako ] ncjlcPší scn,
ol lJ 1úlič nú 1j1] ]ťL. a lo se
:lelljiir bodou;lD zAk.lr
jlko nL,jlcIii \ctn, 1]\í

, JóseíJuř.k, (trii

I
sú\.]innnn /|úiobcnr ! lD

čiiil.] nlikl1 \elDiýrynč t-lnri

l. lý]ro.\J (]2l6). klc,i Prc
iti s.ulčžíial nLiž nrlislcnj. kd!'
P],ntrh 1, lJjtl] l\hjilJ,,J, \,l,
JťL]LI r l,,c ťr .Il/.\l]J l
/jskcm 6,5 bodu zvilělilr. s jcd

nolrodorou njLito! 7r |í \kotčjla
tro]lcc hliaů ]in Dočcl!] (22]6,

ZDolr o), \ilrinc sedllŇlil]l5],
,{lríísko)..lylki Killtj (2]0], I]jn
!ko) s j.j bod! Na 5 l0 \e

lnisllll l\l B.gdan Borý^ 1]2]8,
t]kllj]i]r. FNl NlaI! DNe]( (]2]lj.

B.le,.), ll'l A].lrnd., ChUdi]N!-
sk'lc}r 1]]]5. lau\k.]. l]\'l ViBi
nljus D.nnn ,ska! (].]67. 1,|Y )

Vjí^L.\ I'.]t]k l]]].1, Nčmccko)
r l\J vi(r(tr llrn^, 1]]05, Ukm
jnri) \nchni 5l.o(iú \Lllá\ko na
tuú!]j li§!polr] |!,il!rý šrchiý.

l\clirr\l! KNI s(rnj:lr\ ]úiiček

1nd {rnnlu). ktdi §j Y.dl!e \!ých
lanči 6-1 1.1ť.h vc]nli 7d!t]č J.}io

]0 na\.zcni h.áa nrezi ýlupeĎ
nu]hd! nll.dši|ni o vi!c než ,10 lel

dok!7lL zi\lenr '1.5 bodu sko!čit
(ř$ě Za |Ivní(tesít}iou. dělbou l i.

]9 miýl \. stok'čnoni hIičij:
lNl ]o.el ]Llie[ (2]90, ]iči.]. lN'l

]\.dl.j\ snlbko\! l2_]]8. Lol)i

&

§
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l.. Iion( rnku 20j5.1 áolťk rok! :nI

- 
§cnc<ácnnllťn ftnú|ú, ťnnáilme

6 sť t.|dičně DNou !. ZD DeDí
lí§ledkol ý stn is z šcsti klí,lí,

yrrlín L]onril ]\liclrl ůjk lzi.ri] lr
11)ié(; *, v,ili i].]riq,i v nil,il ld.likr B]ii rr. l^i] lK|ot]éiiž].

lhcstuak.n] \cčen] Ý kludolljé ]r \t ]tli Koliiil LŠKZ vnttj)

U(Rj K=]923i rozh, Lauimdn lar.hiv sJ]

lhl()]l^ [] \1.1rin V tnalchozi.h
úč i.í.lr jýnc lÚl|l ] ]en d!ě !i
lilni] j,Dénr, T,'ibát ovlád1 lu,na]
hl. t \ lťn)][ ]klil,1jnjtUry |]u\
.{ ltcřiD! Z. k!ždÝ tl]r I]\] Kxlol
u()lú7 / l)Uhnic! n. V.dY.kútP.
\elvjtaik l l{ožto\l I!nll)hi]l \c
Zll ý!r pisn.m z.psiL F\1 F|. lj
šek vrilrl /e 51 Nlčú Konlunrr
c. u š..houi. b!h vibolrli. d\J
..l É1 hjjčú. dcsct Z nlclr \ [LC)
ko.1i.ie lenr !yššijn ncž ]1]l)1].

rnczi Dm, dťr lri\ln |IDE, \.
\Ňtíllsk.],n íeg;onu neik\]li(nč] j

oL.sazorý z!nn! tU!r.j
Pořadí: l, F'la.ljiťk VllnJ lsl
Nlč(o) 9j 2 l Pl!,]l \']t]]k
(Rož.oV) i A.dla \!]eš ll)ubjli
cJ] .hl s. .l 5, FNl Vlarllnrir I]i
l(lrck (L,tole]) r ]$ťf tsen.riil
(ln)itilL.lLl).b ].5,6 J!D Bo\lik
lŠK7 v{íúj ] R]d.l Hóln]rn
(Holeio!] ohe 6,5 bodu. l slJnj
\l!\ luřičťl,.] RJdc\ Zidll|d. 0,
J.kub sllnčik, 11 ]rloJN Zi\o.|
ý Viiťhnjól! iL ]] Lulii(;rh

l!i lliichii ŠKZ Vscli]r). l.r Du
šin N]lšk! 1Blstřjť. p H ). 1,1, l'!
lcl N,lhdý lŠKZ V\eth]. lj l]jo
nislrl Plilkr lN.!ljcdh], ]ó L!

všiďlri 5.5 i]od!. 19 Pclj T r,
d]eček (trcnštát). 20, Kdel Ina
dil iŠKZvseln). ] l lošefP.le*x
(\u. B)rýřice) !šichni 5 bodn.22,
]!ii BalLošck (ŠKZ V\clú' 3,5
bodú, ]3 7n.nčt NolLik lBystijce
p, H l ] h,trl). ]] ]\lJtel N,,pť(l}
ísKZ vsťLln] 2 j bildn 'i Anl,,
Ditr Kozlbík (Hlanjcc] 2 body,

Br§mcc !0í lloslýncm
o dr uhóm slLiLkU liločnim!o

ilida] b]e§kovÝ tlrňJi MLZ V§elin.
so}io] Bnnkt a taié B}ýi.].e pod
lloÝýlcm A !rá\,č tam §c rczjeh
i še§tjce v.].škýcn šachjýů Pat
!.ictiko]ovou bilvu opaDoýal mezi
čťyiiačt!řiccti nláči se ]] bod!
FM VladiDlil Kú]ik 7c slilie
Kfumčiiž. druhý skonči] !o zisku
] 1.5 bodu zlinský ondřei Kaljk.
na LičLimmjstě Jrn Bosik 2e Zblo
jovkl V\ťtin, uhiil ]0,5 L]odu,
Poř.tdi dalších n!šic! šachislůl
7, Mítyáš Kolaňk (ŠKZ vleriD
9.5 bod!. ]l, Libor'lbnrčík (val
]\lčliijčí) 8.5 bodu, 2.1, Lukáš
Gibryš (ŠKZvseti.) 7,5 bo.|u. :]0,
|.iurtišek le\úlský (Hoštlnko\ri)
6.5 boi]U. ]]5. Tomáš K]jnri (Rož

c7E], LLandzi! 16rlE), JUiiaek ržf V§etin], §]ňel loóo cZE]] 5alglján /

4! z0. 26 Pjankoý tuín), ŤhaLwrtze. í6En], (uba l.ZE], schótzei
nR// ,l?r€ýdi] /]/ Ýjjchtr,
a6fÁ/, PitdU!,.]aneček,

l1atjsiá lýj azÉ] ýn.hnj 1, ;l7 ,12 Domaí§k] lpó!], Mrliíovlký lažF| Ve.,do lN30],
9táii5L.Ý{i icEn], coLtna iNFD Uk..nl] 1i ], Von (gys.lLrngk 16€R), N\|.Lnrl lFR^ (hambérý)

lhl, srna|l |lstl), Pijt]yL.ýi PrJrhai. lLk /vi CzE) {,l]i |NED) Př]byL (ejztar iobd czE],
6r.nde l6Err], soúlier lazF] ýi Batoniček, Pevtiiek tobo azf], 9inner l6ER],

B, lo -bd |l ,

cza], 
^Lete]eý 

/PUr] r!.hij 2],],61 1a. ílcl lc7f), FrohLi.h íúEn], 
^tnan] 

Él6], Nc.hUtni
la7E], Fl].d.L l.ER Foýó.t) l i,. IL.iek, Lr!.tj.ký {obd clt], vó]th l6FÁ), PaLLa, 5ýěhd( |ob.

B l lNco

(l-!žjjat) l) Jiali,]k ll;,iij Nlj.rť\
1H!sl.nk)], Hl.j xdl1\!] Po]rt
kJ]. l:i]jl l]] Lhol.] 5,5, 9 Ko!i]i
1L \1')5. ]1) l] l]lijnkN lViZ.\]
..). PlPiíli 1L!žni), Nlrl!i Zlil
b] 1o l,sti) l iill l\L!],Ibl.d(.].
i]uík 1NILZ vselnr. Šlclld 1\rl
llnJ.ka). (;r!.nrN, (tisli] 1.). íd

I
.l

lrlršskí pde ,
\,íen]oriá] luoisc Hájka a Kalli

Hořc]ky mél počctió ol]saz.ní, V
dc!ítiko]oa sotrtěži Da 2x 15 mi
nuI ý] n.zj bezňrtla ticilkou zú
čashčných zc sedmi oddiíů daijlo
eiýice DaýUlujic'senel.ci ŘcLli

tclelr fumaie bllB, Štctk.. úzho
dov.] M. Rtpijk, klcrčnru polrá
haliD T]čálek a P Liška,
Pořadi: l. smílek (ŠKZ vscljn)
E.5.2 -] BcdnliíI (HošlnlkoÝi).
Luk.šlíI (ÚšLí] 7. .1, 8 Čokavec
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šachisté z pěli šItol
ilo ktaisltého linálel

ZejméDa vscnnš!í §lředoško].i
ci se před§tali]i se Siltlými druž
ývtjimž m.zi sed i ce]ky vévo
dily sestavy sPŠs ! Masarykola
g)únLiia vseti., HráIo sc systé
mcm kaž.i] s každým d právé lylo
dld lýnt se utkaly v po§ednim
kole spolu o zlalo, 'Io nakonec
zů§talo ía p.ůmysloYce, Jako tře_
tí skoDčil donláci ,,B" tým. Díky
nedo§lalečně zaýouPenýnri §iře-
doško]skými dt,užstly v oslatnich
oke§ech našeho kJ{c lostupují
doiiná]e veZlině dv. celky sPŠs

]]rbultúialq|kolský(h týmŮ :

Db!Baló!!rp!ň Z§

c]l,oli,,ó

l
]
]]

E

9

700
ó0 L,ll2
"ll]]
]]]
]]]
]]4
1]]6

]i
]t]

l3

l:.5
l:
!0

!9 \e \selínsk{m \tiťdi\l,u lolného (a\u \l(edo U\poiadal va_
Etai.t. iachorr klub mládere \e \poluprá.i . i\c Al..d.
.l zŠ Inlegr5 vsetín další ř{,číjk okft§ního přeboru škol. Již po_
deYáté §e turnaj hrá| pod názYem Crand Prix školní n ádežc. Po.
těšitclný byl i l€ios poč€t druáteY, v šáóovýCh duelech §e utka-
lo 27 čtyřčlenných týmů. Do soubojů ná šachorDici zasáhlo tčet-
.ě Díhradníků celkém 125 bráčů, z tohoto důvodu (iiž lradičně)
všichni do Alc€da neYl€7ti, a tak §tř€doškoláci Dešli t ntokrát azyt
Ý prGtořách s.Hní pdrnystoYé školy strojnické v§etín.

postupové misto odehráýal §ku-
tečně áž do posledního tahu,
Jednozndčně po§Loryili borcj
ze ZŠ Hošlá]ková. ýříblo a po,
§lup §i odne§la Zs Valašká Po
]!nka, třcti (DcPostupové) mjý
1() zj§kalá ZŠ Inte8ra Vsetin.
V nejmladši karcgorii lostupuji
šachisté ZŠ InÉ8raVselí! a ZŠ
Val, Polánke. 1řeli skončila ZŠ
Rúždka,

l1),Rll]hoi

TáĎU]ka Ir. íu c]Llxl

v Alcedu se redy seš]o deset
družslev pílostlpňových a de
set družste! druhoslupňových,
Hrálo se švýcarskýD systémem
na sedm ko1 a započiravaly §e
olympijským způsoben všech
ny body do§ažeíé na šachovn]_
cích, Favorizované školni !ýmy
nakonec §plnily svťú nelehký
úděl, nicínéně zejŤnéna v kate_

8orii prošřední Se boj o druhé

l spš§ vktio A

3 sPss výtín B
4, Mc!§tín B
5lsŠ_CoPMLíů
ó, SPŠS vstíD c
?. soŠ J. soulldilo

všecb sedí, po§tupi]jí.ích
.elků so Polká ! kr.tjském Ii-
nále. kteíé §e híaje v pátek 15
tedDa !c ZliDč, A zcjDóna hoš-
iílt6\,šlí ši.hi§ré , tnké oh,
nejlepší §třcdoškol§kč timy
nebudo! .htit Svoji cestu uÉi

tě z.!$it jen v krajslém kole
vclkou moivací určnč nůže
být i 10, žc miýrclsl\í Čcské
r.Publik} školnich šichoÝých
družýc! sc v čerlnu uskulcčni
opěl ve Zlíně.

l'ext a fota Joscl kovařík

l. Ho§illiolll

5 Mc\'ýtin

9, vr], Bysťi.e
10 sá]vílor

70025
j22]$.5
,] ] ] ]E
]2217

,1 02
201]0,1
0l5
0l5

,1 0 3 ]5.5

2 L49,5
]l) 5 6,,
L{]ó6
0 ] 65

N.jlePší il@lní 1ýl4! druhasí Pňo|é, \lťýO ýříbůlí škokti
. vúlaíské Polúnký Ddýil Žilek, lalkiš Žák, Malěj Koýliř Fitip
Maniš, ]akub Dorňók, uProstřed hašťálkoýští fítě.ofé 0nLlřej v|!j,
Kdrelvruj, Jakkb c.llík (sc]ri.i Jóťhýh Kaník), ýP,?ýo brok.oýí
šLk,llilté ZŠ lntqra vÝtín Ronun Hdýati, Kal?k K ňdřík, Taduiš
PnJ\] Po\.' Bú,^ a Mnl.i,. řú li

V"5ÁaHoVy

L DE

N.jlePší rjmy ý k le8orii PNosluPňóýých ílťu:!1ev ..iklad n í.h šbL,ltzvo ýříbrhí šachisíéualdšlké
Pllanb Antoníh Rdn!l6, Dahial Paýuha, Jakub Maíůš a ovlíej G,rcfuln, uPřostřell ýílě.!Dé .e

^Ihfugřavselí 
Tmóš Budí], Ilbofuú- HlL)úch, Tóruiš Hullík, Mdftirl%m@k d Adarn Ka.nftk
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Koílld a Ada BOtk.
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tandus, lluořált a Buililt
!9 lJUm(l t iiinotdm lum!ii l, \ A\'l o l'our dnminolá|i irt hnld

= 
§nkól, l .tl_;ruhé dosLa\ix,ilo. klťr€.. u.kul.ini|ú l pro.in(i

vť !-r2ncoýě Lhotč, oÝládli pftdclšim žíd ze ZbrqioYky Ys€tín, v
kultumím domě Proběhl již pltíícrý ročník tradiinihl váňnčního
tunajc n ádež€,1enbkrát se ho zúčnÝnilo 8,1 hráčů z'Vdašska i
nrilehl€ho laDrduho sln\cn\Lá. Hra|U \e \ lfmpú 2lrúl l,] minul

irru. z.r..iu! /á laidl ulh.,lali bt|l nÝí|ale \ do tfi lťkor\ch
i<ategorií, šaciristó s oourou ťkonností se ?apisolali do té Ďejstarši,

uG F]ancouqrunHHFeilepší'

!h skupnrč do desetj lcl lrstou
pilo 3] hráčů Velkó Zle!šeni oplo
ti PMim! tumdi PředYedl ú§cc-
k}' Antorjn Randus, ZvilčZil před

bolli zc Zb.oiolky vsetíí Ma
tčj.n] Kopeckým a NJatějcm Če,
chem. všichti tři dosáhli ý sed

mj kolech 6 bodů, Neilepšj di!
|ou v nunlji lryla Emilie Kotrlo
vá z ay§Liičky, Další pořadí Prv
ních r,itnácti: .1, Luboňit H]ouch
(Zblojovka v§elín), 5. ]bm.iš
ChJornil (li Lhota], 6. Jakub Ma

úš (Llsti) Išichnj 5 bodú.7 Nlj

.hd Ha.l]k (ltožnoY). E, ]vlcloděj
Chí]bak (lnlegfu vsetijr). 9 },1i

.h.l Řť/íičc| (lbqovk. V\cln']
!ši.hni,1,5 btdu. ll] V]jtčch ond
n ']k iRornov). l ] Lukrtš such.l
čL]l (Fr Lhol]). l2, PiÝcl Plriček

l]nt.ga \setli], ]] J.].ub K,Ýi
řik (/Irroiolkr \s.lin). 1,1 súnon

t. ilii (Jls.Dní) víiclrni 1 bod).

]5 Nldrek \b]anek {t)ubni,a) j,5

v krtcgonl !t; ř]iácti lel. v niž
hrin) ]l iJ.histů, získal 7lalou
lredfuli Nlullr Drciik 2e ZbD
jovkl VseLid. dosáh] ó.5 hollu,
stříb!r)' šUpna]k ohsidil jcno
oddi]l)}ý ko]ega G.bI.] Kúrrs.
uhlli] 5,5 L]odu B]on^]!ý ToDx1!
Kabclri l vil, \lcziilči /i\krl !
tLlíliii 5 lrodu \.l ťpši dívkou
nrca chlatci b!la Nlich.ch KLói
koli / Dubnlcc l)alši toii.li v bo
douna tJlni.t.e .1, hkub schón
((]\ti), i Pi!!rr,n VríLiika (Rož
nor], ó r\dJ j Ko.illeL (7bro]ov
k:LV§.lnj) ] JJkub Dol'1rik Yšich

ni 5 bodů, 8 ondřej G,,acDuD
(oh. Ljlti].1.j bodu.9 Tunáš L]U

dil ]1) Iaidek JLuč! k)L Zbí!
jo\li \\elnj), 1l, sdmu.l l,

tor (D bnica). 12, Lukáš Bč]oh]á
ýek (Jasenná), 13, Matyáš Kotlla
(ByÝřička). 14, N,lichlcla Kačiko-
vá (DubDica) všichni.1 bod). l5.
v]adlníl §!p!]a (Karolinka) 3,5

V ncjsLarii"kdtegoíij do šeýnácti
lel naýoupilo 20 šach]stů, Ncjv'cc
sc dařjto pdvlu Budíkovi zc zbro
joÝ]ty V§etin. kte.ý získll zlato Zá
6.5 bodu, stříbo si odvezl /x ó
bodn Ridek Z3lrbt Z Ll§Li. bí]nz
za ,1,5 bodu sičPán Relníček ze
Zbrcjovky Yseljn Jako nejlcPší
dívk. byla ! Lurnaii Klá,i Dančá
ková zo Zbl oio\.ky Vsetín, v boiio
!.!é !!h]ncke bylo toto d!]ší Po
řddj: ,l Tonráš Klíjn. (Rožno! ) .1,5

|rodu, 5 l'ilip Nl.tuš (Úýi). 6, Šj-
mon šak. 7, LeoDďd ]ankov§|i| 8
PAlik Ře,níček (všichni Zbrojo!-
ka v§etín). 9, Jiři Ptáčck, l 0. Mrtěi
Kovář (oba Ústí) všichDi 4 body
Il, Klár. Dančákov' (Zhojo!-

ka Vsetin), ]2 Mfuia sedmáková
(LysáP M.) obč ].5 bodu, l] J.!!
obšivačovií (val, Byýři.e). 1,1, Jo"
sef l,lolba íBllmov), t5, ondř.j
Zijíc (Bystiičlra] všichni ] body,

Nt]ádcžfucký šachový sená]
], vAs'í(} lbur Pok.ič,|. 20
únori ! Jablůnce. člýdý Lumai se
Uskulcční j0 dubD. Da vsetíně.

Texí a rob Josťf Kovařk

\' |fuýndií |ikn\l| kakllíii
Ý |l l,^nún ýoL uíknli .1\|

ýl:hiý1; .. 7bfulotk\ vý lnl
Mlnú D\!ňik (\l.ýa)\ llnn
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zubří
Ša.hina Ctn jLie Zlbii í]h]il

]]d c ](), ]] ]0l5 tJadičníllL,bo
\! sil\e\ioYslý LUrn:tj l lr1.\kov(:
hře Túů]a].sc /L]ar(|jlo 8 šlchl,
]i llcii 1i nj nr./i :eb.! lozdNl
d\ollolol.i kr7!t) \ krrd!t] tcnr

rrn ]t 5 m]||! |l l)ílii, \c alr
ni'cl]k.Lova ýnllili br]. od.hlino

Pořadi| ] i'clj Šln,hLik ]1.5. ],
I,.lj l<nF,nr ]l). ], ,lfulslrv Knl|r
t),5. .1 lo\ei Ň!|.L].5, ]rí\lr!
l(iťnck 6,j. ó ZJctčl Rrždll 1.5.
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^i/r.,, 
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]la Uselíně
H PiBtr\l,U l vut(it]ťll drur_

- 
\tt\ ó t tjnknich \\ ÁL iťh rrl-

dičDč lužívají ša(hislí k schrání
hlrnáiů jednotlil,ců Ý b|eskotém
a rapid šachu, Nejinak bmu b},Io
také Ý áýěru ruLT 2015.

U$clin
N1EZ vsctín UsPořidil die 26.

plolncc 35. ločnik Štěpiinského
lufueje ! blcskola hře K Llhaji
h..nó!r na 13 kol s tenrpcm ]r 5
DriDutnapallii scsj.1o2.i šaclrjstů
z 9 oddílů. Ncjli.ť se vedlo Pctru
lÝrrdoňoli 2 |l Lhory. kleíý zvi
lčZil lis(e l].5 bodu Přcd d l

hýň Dolinjlťm Puákeln (ŠKZ
Vsčú]] s l] body a lřclil]Jo§elem
R..in,iík.|r lHošLá]kov.i) s ]|1.5

bodl Čtvfié níýo lybqov.l Pctl
Šp!Ďhcl / \'ilovi. s l0 bod}. lr
lou1o čtv.ři.i X,u §c \ťiL,dilo s od
ýuPcD] 3 bodú vylouiné ýdLoÝ_
ií pol. v Pořxdi: 5 8. i.ros]o!
ZL'týodný rŠKZ vscliD), Jaro§le!
LUklilik. l)lv]d'lič.ilek (ob. Uýi)
a Radomil Šllik (NjFZv\el ]7.
9. l2 .]oselFilál lF!] Lhoh), Kr"
rcl Hradi] (sKZ V§ťlnl). vladi
nJ! l ktíň a Lukáš Trčdtc( fuhl
Lilí) 6,5, l], |8 vnosl.! Ba
l]|ka (vi7ovicc). |l,Nntlšck Pi-
ía}. Zdcnčk'lirlniček (oba ]vlEZ
v§cliD. Jiii Rúžič}ia. P.vcl },]lld!
(ol]a ŠKZ vscLj]r) r Pj.nliš.k Fi
liik ll\4EZvset]n) 6. l9, ]ll Pčl

ilepší_Zratdoň,-u_lhtolince_Juříěelt

,šk 17.11

V]tiňolt ar(a,2h, ]3,liělla lHLr1, 14
^6i:k 

í

l|iilýrni 35. fuč,i].| §l'rilllkťlr, 1|l (ll,TJ ýlli.z |j}rnr l!^,1 Ýali l\rl )i:kl. ],:funu|l |n|L 711ůlřl:
Tn^rni'.k. í|u,hn,l| ll|1ik.I Ll.hunul 

'allLjl'lk 
ZL J l!r PL1) j/iall./ /LJll 8!l],\ l ť,1) u|,\ liří

P. , . 7,,.l ť,...l l_ \,,]. Il .:

žižki 1šKZVsetin) a Pelí Mjeres
(Hudťnk}) j.5. ]] lvln BNíoŠck
(ŠKZ Vscti!) 5. 22. Paýe] Liški
(Vál, Po].nkd) 3. 2] _ 2.1 t]]ohu

Dri] scd]ličck (M!Zvselnr)a Petí
Buldik (BÝýř]čka) 2 bódÝ

líiíOlinla
o den po7ději pňFaÝili šŇhiÝ

té 'l] Katolink ]E, rcčník váloč
njho tú,na]e ! jl|Pid iaťhu, klcrý
pobůhlz! L]čaýj:2 nráčů ve dyou
krtc3o]iích dospéli l 

'á.i 
sou-

těž§ť lrrill |! 7 kollcDrpcD2x l5

mjnut ni pártii, Mez] dospólýDi
dominoval la\oňZovaný sran j\]av

hřiček (ŠKZ všetíd ziskeD ó,5
bod! pied dluhýň Rudolfem va1o
íHns]ei]q) s 5,5 body a E]cici-
srm Vlrchopulo§eň (Kaírinka]
s 5 body, Da]ší poiadí: 4, ]lroslav

'jávodný 
4.5, 5. ,6 Peýel Mladý

{oba ŠKZ \rsetín) a váciaý orság
(Karolin]ia) .1, 7 - 8. IYán Baío-
šek (ŠKZ vsetíI' a Jm Múdrý
(],]us]€nk],) 3,5, 9, _ ]], Pelr vlá
b.]. v]adislav Bambušck, NlátLii

KliDr ]. l] l'|lj \j]irlť[ (\ii.h
jji Kxroli l,i] ],j, l_], ]oscl Nl('I
|| ll lu!]ťnktl l. l] l'r\ť] Nlrnlil
(Kúolilk.) 0 bod!, Ilczi žikt \i
\eJl rtj]aPl ! \ |lnJ'nr Núenr l
bod! z\ilčzil ]iil Pličcl l l \1i

|ic,t (huh!dj \ Jdj|]íjet] Kiu|a
ld : ó lrodY x li.liN Rom{Don
Kiqrk.m n, r.5 hn1\ l)Jlii lo
itr,]l: 1 ]ikUb Kie .k ]. 5, Piš
k! ].5, (, 7 lJ l(nní. Jlo]ii ]. 8
I'.u Kiu|rl.1\ ijťhfu Krdjtkrr ]

h.,t'ltxt á lbfu 
^Dtonfu 

,hřičck

tía[Gora lhola
Jcdnou 7 Ndedlích ýuléži

rolu na valašku býIli ]0, l2, v.i
Dočti !íkeldoťý tiDlj pořádaiý
]] sokol Fr Lholl!'Ientokát s.
kon.l ]6 ločDili J na staft pi,]c
]o 25 hlilčú / okresú vsctín, ZLirr

a N J'čirr ]nld],I)očelnějl ob\!/e_
rá \ultéž UtIpi]i ncúčasti šl.histů
7 B rmovsk. r !!]a(koklobo!c
ki, klcří loho dne .loplovodi]i na
po\]edDi .eslé íóho dloulrotcllho
kolť!::! VladtlaY. Gogclu lh aLk)

\ť.pět ! přij.tnDam p.o§ředí pod

Pořadi: ] BedDiiík iHoŠiiiLlo\il
7.). : .h]iii.k 1ŠKl \\.lnr] 7. ].
Klanrii iI j l holJ) ó.5, l K, Viii
1Hoili ko\l]] ó.5 N ŠnJňhc]
i\i/o\ic.]. ]\l!.}jala (Di!no!].
o \'ťij ll ()nli]ko\i). BLňl}i.l
(ŠK'/ v{lin]5,5 9 l() l,tkrilil
,ťitil. g.i],,|" ivllo!i.e] 5, ]l

l] 'Iltlj]cl 1tlsll], l]rrltl (l!l1]Z
Vs.linr, J l-jlil, 1I-r l.holr).1 i ].1

l6 t. l ilil 1\Jl.Z \\elh]. !'x]r
iiL (| žnii]. snr.li.i 1. |7 |l],
sulo\.c (ob. f| 1-1rl)1!). Al Haj]ij
lVJ Kll)h.tk)) ].5. ]r) 'llJdlc
n]k llrlůršt.l) r. ]0 2] Dolina.
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chi,iek s olrťll]ltrL tiestir}iou B} 21 Chrclríl ], 25 K, Such.ček
6, kol. na kot7unr!.l U7ť|áiik!.h 1\šn'hiilil.h.la)].5,
!|ccixlil Z. 1ii iloizovaDý.h
KN'l !c drnh llViinr d!!n]!. !i7o
vic\): šPrihcl ý]]h]l ! Nslťdnich ]iilledkl \!a.i!kó šoutěže:
d\oú kolccIr šKZ vsetín c _ R.jnocho_

\icc 5.5:2,5 (statiik LrDlej 
"]l',KoÝfu'ft - Uhlíi l,:l:'1, Pďák vHla

LiiL 'j:!',. K, jllJdil Vdetla 
"Ji,tsudíl Glnkhúlig l,],:!i, Zi\ldDi

l0 tonlunúůrě. Zžk! lí konltl
],čné. RljžlčLr ] 0 kontú]ač.č)
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rrl I rýnl

ttreřice Dtonásledoratelů dotá[la reíoucí ualmez
rl' ši(hnLa \ál. \4c/iňči \ ptj|e,n lolc kráj.ké \ou|ěžť jťn remi/o_
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Dcó,.]niL
cala J,

,: PŘERoV 2otó '(tub DLnžka 11 ],].],,2. Novoroč.i tu.nn Přa1ol
Bhělskd šachoYá šIoh á Šacho

!ý }ih,b Dlažka Pi!í()Ý us|ořádí]}
ve dnech ], _ 3 lcdla NoÝolrč
.j lulaj.V raltl "i.chu §outěž se
h,áI.n! ? }io] tenrPm 2x:15 iriDut
na paltii, Ná ýlttu se objcvilo 20
ša.]ristú olomolckého. Zli.ského
a Jihornol.ýskcho kIeje, klcří blli
yýko.no\hč lozdélcDj do dÝou
skuPin v silnéjš' skupině 

^ 
o ]2

úč.sl icich Ix,iii t.ké jčdiný zi§Lu|
ce iašch. regionu stanislaÝ,luřičcl
íŠKZY§eLin). ktelý si v.dt.Iobit a
ob§adil c.lkově 2 rníýo ziskem5.5
bodu za ÝiléZným ]\'lirLincnr Hlj§

kcm Zc §t, NlčÝr s 6 bod) ! licd l
lřerim \ p.i.di ]\1.1,etr RiLl]il,n
l CirygoYa ) 5 body, l)eliínrnll ob
!idi]j] .1 5. ]L]Ýl Kno(.k LKU..
\j.e) ] Vilč/sl!\ \luIL 1(jl}!ol)
ob! 1, ó, j, Bořivo] No\ik lHr
nj.ť) 1 o]dň.h Nlaťcl {ŠU|lltll,j
obr 3 body, 8 9, Al.irnd, Sk!]
slÝ 1sl N]čdo) a Gib.j.l s]ilLi.r\
lKun.ljťc)l)h ].5.l() ]l l)lvi{l
Kovrijk ( KunoYic. ] ! Jlii cd! iTo
\llrlj!] l)l]x j l l) Í'] v. Drv|l ]

lPúo\ )()lrodu (,, i) iol]

(open ]?/7) K=]337, t.]h; ío?h 3jotek'70 /Pozn, Dasóúdil hlól jén 2 partie próta
11 nrišlě abd reliňdý lr badú) 'sk. B: ],l ileLeiovjký l1,orl. .ll4), šóbáó |crygav.
ííáÝniaek lk]noýiLP)A,\,4 5L!ka |ÉylťiřPp/|] ]11. 5. ó Greqi]rková, RŮŽiČková tóté
r, 7 Nim.. ilopojedldr l, 3 MPLr.h lrjry9.V] 0 t3r.hrV sJl

sr'l]Lnil.|t) uů,uiit 8\ýinil)|l II1,1lí l,1 Folo .Ios('f Ko} Jřfu

!,í]ned§jes!D;í!!rí !ou!sl!:
\ál, \leliřičí c _ ŠKZ vsetíi E
2.5:2.5 lK.]j ]lťr Bic§kí 0: l. (:cl
.ý lll..li 1,2j],r.lnn.ný Nl. itc/
.íicl ] 0. c\!7del Š Ř.,]nek
l:l] irnoliťk Il Řť/nii.* í] I].

ŠKZ vselín ti _ Ú§tí
c 1.5:.].5 lZilopek l_'i!]l1LIi 

']r:r,,:.
c.]ci}.I Kllii0 l. Šak in],cnln
] :l). ]anlo\ik!, l)l,íiltl (): l. tsUdik
J \l!tůi ():]). ln 

']TabulL!|
], HusIeD§ B
2, Hošii]lioilj D
3 vJ, M.ziiičí c
4, l-:sti c
5, ť:_$i B
ó, ŠKZvŤliD l
7,Š(Z!9tiil
E, B, UDm B
9, Bmnb,
10, va] Blsňce D
] l \lil Mťiii|i t)

ualmez a usetín unilmií,

lluslenH ilrží úominanci 
]

!! (l\ri tlml r\tuDolah do ic§L.ho lol. hráj,kť ,oulřie s,

= 
§hodnlnl poalenhodů a dik! lomu.ť piŤLlhUl.|\ 0 ted(ni,

Píátě soubqi dvou z niú byl šlágren kola. val. lle?iňři Y Děm nej-
těsnějšín možnýL rozdílen udoltlo val, Bystřici a hájí pnni příč-
ku, Krok s nim drži ŠKZ v§etín C. NloPak křomě \al. Bystřict
p.ohr:ilo iZubří,v rcgioDálni soutěži n.dále dominujiHusleňkJ ts,

ř-

§achislé z ualašska
uG ilíuné lize zářili

* |!JLť|t,ludrUh.liP\.J(h, lťh,lrur.l({!}\lo/n.fuplun\!Iui\l,ánáje,]nnrlU,
! ixz r..,r,n ..t."l u"ilP§liij.n ňn,in|n ,uíl,'lenl \ (,, l$inť u Hoilnlln\a
,L.|ú\D \\.l,.lL(|n Udnl la l'. B(nť\o\. ohá lltJs,le.elk\ ntnji ishudnou hil.n_
. i , t.,t,uh. J n, i,,lUU í,jll p! po/\,nkou íá jcjich !íl(hi/eik i\/ajrmni \0ubú,i,

JalotrG &1, 1

s€lláva n bod! Hoštiílkóví: N,lalčlin.}i,

Hodol\li Knncl. . Kji('r l. P]l! ().5.

Nludllik. Kanik l Bedn.řík ()

o§láíni LÝ§ltdlr sl Vésto B Ba.ik
Ha\in)! 1:.1.]]olutrrB Tiinc. l].1:.1. Kro
měiiž B §]ou| Hlliid.5]]. Po;louPk)

1-!bolt..h oslrNu l] 2:ó

Ta-bd&4!

l

]6,5 ]]
]ó,0 ]0
l5,5 ]0
15,5 ]0
14.5 ]0
]1.0 E

]],5 8

]2.5 ó
]1,0 6
|u5 1
9.0 ]

],5 0

Yjdtdb a!ai!\é sor!]!ěZe
Bíúmo!_Byl, . ŠKZ vsctín c
2,5:5,5 (Raška slaŇili '/r:|1,.
Hrúollký K.\Jňk {) l, .l,

Č!ýulit , Gabtyš l,:'r. \'ti]ek
JLrča 0:l. L, Čadulik l1o(ú1o
vli 'r]li. Juřenčák furdi] l:0.ví
Lek Zižka {]:l. lbniák Rijžič
ka 0:L).

Thbulk9:
1. \aI Maiřiči
2, §Xzvsti. c
3, Zubří
4 lločťii:korá B

7,l,llžní
8. Z]í! C
9. BInBv-B}L
10. slrýičíI

12. zÁol,í

c]EšíD šKZ vsETiNlsi4,s
Aikoltr a]ť\l! Tčšin l]l]kUi. šplcibbul

[j /]lnnr(l \'{ljt \ť |ohtbuie n. op!č
niD ]rnl! |L,]eLi\lhii l po\kýnr hla i

crrrl bťl !rnCi nl úipč.h I)(nnici ťc]ck
l1Jlil fullj\I\iúj., rž 1lk l\alihnn krtdÉDr.

]l[ l,r l(Du ]r..lr\.ni \ lJbul.c nŇhk)
nJ|1\ nJi A {L\\,ad(nni vscliňJnů bylo
.J)lx\ll'nLl \f ,Ý )vlrna b]t\ě dok11!]]
\\hjil ili,ir J]rnje, l pínožc Zva.doňovi
{ |olcd]o v ]ťdt.l dil!i renri7ovrt, $avili
ho\]a nL'llÓ!]Č]Ši nn]7 e Vlt.z\LI
s(nlra. hodl ŠKZ \sctin: \'nlik, Pr
]il,, ZtLlJIJ t snri1.1 l, l!aiťoň 0.5.

N'loLú/. Bo\al J (jJb,r"š (l,

uqirÁ I- K()!i. !.IJe!!!šo] 45!f,5
l1o!1l]loli pij!íli]. Dolni Ben.šov. na

klu! f } |ii|!da !ílě7stvinro]r]J hodorč
(l.t.h!o!l lkjslúnr Ň ]cle daiilo Da Pr!
nil]r ,lť\l..h, Zť čr],i lip.jů d!l \yhr.ili
r rrl jcLtniín Uhláli l.mizu .]enž. domii
.i nrili l)io znrčnu lel)ií dlllhou tobli !
irť l.!ni.,'lii Ýilěznú Pltlie ^ilr.nrlr' 

j

.1 0l
]1l
]lI
3ll
]ll
??z222
]3120]
]]3
] 04
005

l3
13

1()

10
10
10

9
E

1
1
]]

l

411{1r
3l2
3t2
3l2
3]2
231
222
213
2l3
i05
0l5

28,0
zl!
,.0
]65
2ó5
2],5
25.0

]].0
2r5
]]3
l8.5
21lJ

2, B, ll!viř{,v
3, L, oslŤaÝá B
,l č, 'Iliin

E. ŠKz v§.tin
9.Iloš§lková
10. Krcměřiž B

12, sl. Mé§o B

26.0 ý)
5.5 l0
23.5 9
22,0 9
21.0 9
2t,0 í]

]9,0 6
16,5 6
1ó§ ó
l5,0 6
l7,5 4
1 ,a,5 1

l]
1i
02
a2
a2
z1
0:]
03
03
03
l3
13

3
3
3
3
3
2
2
2
2
z
1

i

!'Ýsledk! rtgionálDí sqlltěic!

v neděli 2:l lcdna vseljn§kLi herna bude
hoslí val!š§ké deíby ňczi domáci Zbro-
jolkou a Hoštálkovou, (mb)

§

§í §i}|it;

§
1

ŠKZ \ sctín }] _ l'i Lholá
ll :1.5:0.5 (NÍhdi sl.h.]č(o!li
]j0. N,1, i{eztiček R, slchličťk
l:0,Š Řclníčck Polúsllj lj0, P
Ře7ničck \ovoÝd lí]. Kolxřil
- K, suchič.k 

'',j|;).val,Nlc,iříčíD-šKZ
v*tin F 1.5:3,5 (L.\ 7i,lop.k

'r:In. 
Pclc Gx1.ikc 0:]. Kab.]l'č

Čech 0:l, Tvít! HUíik 0:l,
K!čďr ll]olch l:0)

l. Hssleii] 9 50 L]1].5 15

]] š(Z!§iD| :] 2 2 ]í].5 11

]va],Mujiičíc 3 2 l ]8.0 l]
4 ŠKzvse|ii ]2218.0 l1
5,t]§íc ]12 ]7,510
ó Hdťj]loýíD 3]]16,0 10

? l'ÝíB ]] ] 1 I,1.,{ 10

8, BúOty ]0 ] l4,0 9
9FrlnobB l3 2 l3.0 ó
]o,Va] 8ysť]&D l2 3 l3.0 5

]],Vnl $c7inčiD l0 5 ]0.5 .1

]2,Kaí.ninka 006 {5 0

IlTrT]T4TimTrT8T'To'l-il-Tii-
l-; llŤóŤiŤři-Ťit Ťii rfr6 -|ots[]Ť.r_irifi ]-!-i] ]i,
F,i*.L]#r ]l. ljl0 0 ]. , I l ] l l la
E]]] Tli ll-,,1-,rŤ.] Ťiljl0 l0 0 r] r ll
L ]!L,l íůí | l|[rttl-l0 0 l 0] . r 0 rl7!r
| ' Ť [ď] nŤď|]I|ď!-i |T-l 0 U o ,l 0l. 12 l|-] ii]oi-ioŤŤlffi

l
?
3

]90]
112!
166./

r78]

jó lL],]o"jce
sokot TďačN

júič.k5'



JuříEek u Gitouě ilěH páté
i-:;tili*{:ť{::*;:l iliiiliti,"".]§il m íSlO
52 účastniků Z olomouckcno, Zlinskébo, NloraÝ§kos-
lez§kého a Libereckého krajc, mezi nimiž byli i l fiI, 3 FM a několik KNl
s průměrnýn bclicientem pnŤích dcseti hráčů 2113 trlo. souiěž se hrála na
9 kol tempem 2\ 15 minut na Partii

Tun]aje se Zúčaslnili také 3 hráči na
šcbo reFionu ]an N'ludrý s Joscicm
Měrkou obé z Hlslenek r slani§l.v JU

řjčck (na snnnku] /c vsetnra, všichni
1ň odlcdli !ýkony odpo\nltjjcí ]e]ich
možnosten ! sc svýn]i víslcdlr Ďo
hou býl Ťokoj.ni, Ne]Ýýše se plobo,

ióÝaL vselíĎký stanis]av ]ui'ček, ktďý
ziskenr 6 bodú dčlil5. misto, Jan Nludrý
(]00o) ! Josel N,lěrka (L5ll) §hodným
zislem 4 bodů obsadili ]0 ! 31 mis
10. Č.1o tumaje ovlid]l podle očekává
ni ltYon7oýanj hráči. kteří ncpřiPLrslili
žádné pi.kvadÝé Ýýncdky Zljtězil lM
Jan sosna (2]t9)Z Poíuby přcddtuhým

FNl F|anLišk.m vllnn]! (]l97) lc sLi
rého nrĎýi oba /isl.m 7.5 bodú. ticnm
|N,1 'l]ntiiem CJgriikenr (2lót) \e 7

hody . čllrlitr lNl .llĎ.lc , \jUd,á\ťn'
(22q5. ohr Krl|]réřižr . ó.5 bod}, N-! 5,

10, |ri(ě §kona]lr h.iči s 6 bod):,liři
Na\I.ill] n t]0]]. l]itčo!). !'etr sYan
crra l]0]5. G|!o\1, strll\l!\ .luřiček
í2O7E.\'!ťlin].I!l Kourn! 121lj,vlč,
nol). Jiii N.rri]l]j \l (:05], L.niao!) a

\,ífo\ls llcgeť (l0|(). l!1ijťe]. ll, Jiii
ZápLeril (]1.10.7íhieh ! ltl,] 5.5 hodu
Zd.DčL Chnlelli i l9:]. Vj70!ice] olr\a
di] ll mísn] s 5 bl{]! (aj)

Iolo !rchiv hťáčc

usetín léži ze zauáhání
Ftancouy Lh0tl

!! sa(lli\ld sh7 \ \elin B \e t ...tcm kole krai.lPhn přťhóru ú,á-

= 
mo.|.1nili n! (ele tábulkr, DoponnhlJ jini k lomú mln/J do-

su.l PosledníIlo Holcšova na deskáú }'i Lhotj. ktcrá slejDč jako
vsetín do té doby n.za\íhah,
yr§!9dtJ krai§kéha pabo4! yýsledkr ť€io!!!!!ů! !fu],o.
Póstoupky R - ŠKZ y§etin B !!i ]\,lEZ vsetín _ ř{ošt5lková
2.5:5,5 (D!o!leLý Juříčck 'l:']r. c 05:7,5 (S.giltčk KÉ,jčr 0:l.
Machalik S!ri]e]i 0:l. \', op1,,š šuti,l _lt,"l.kí o t. r,itit v".u
ll lJ:,|0 K,,, L", c_h,\, |ún|,P_|,l \U,,ll,',nJ,,,
%:%,D op]Unil vilé 0]],Šinr , Gáljk 0]l, tiáÝničck Kachtik
čáková strnčík lr:l,r, P OPlLšti] 0,1. š}!"e.a Pončik 0:]. vít.l ,
_ Koýfu'ik 0]l. Zilodný 0:] kon Galitdl.rh). šKZ vseíínI) _,vál.

Tabldt4l
l, šKZ VýlinB 6 0 0

clTov 2o16 sokot (16,r.1 ,,5, Ťřikrátová lošáda"'

), cnnelaí lviza|xe) |y1l, ?fu.akp,p, ,,o:,",, ooe!o, ,.,e Det, B"|,lDo.,"ro fu!i.k sl lnP,e!ůll], Pótok R,

/,eregjstIl.bJ 0. (ý/9) (ir40, |,.15m; rožh

lvrrdrýl Vi]crni 5, ?3 73 anŤ.óiaýi |Kfuněřiž) /1l, ýantúch /nerPq'li.), Navrátjtóýá lun'č.ý)

D.d,i 4ě, obd'-,,e l á|é.ýa:'.aDaíaa\a
KympeGr íPiProý), íobotik lVhdry], ČÉ.hov5ký raiťóý] ýi]chni 4, ]9..40, 5\oÝák (RýnařŇ),
Šenkyiik tneleg's|[] obá 3|t,4],,45, Dl!iL rrova;ov], Nevřelá, Benda, IEdiLek í;i cilóýi;
lalminek ll),"le9j5a|], všj.hnr ], 46,.47, LUň;k, zábranský lobd a't.v) oba 211, 13,,50, N.sý
l.,roy], xub]aek ňL,, Bojko l.b! neregúrr) ÝŠi.hn] ]r, 5],52, NaýíátiLA. íLrnóý), Ža|óÝ,k]

l

!

4, sl. Nlčsto (]

5. sl luč.\to D
ó. Ňlnrěnž c
1.ainB lo nrpěšnim [osiícovém !y,

ýoupeni na oke§nin piclronr škol se
v lelN zúča\tnili šacliisté ZS l]rlcgld
kr.iského íinálc, Tifi slďšich 

'jlav kilegoiiL |n) ll, sfupcii Zs Ýe složc,
!i Plvel tsudik, Kd.el Koňaiik, Tadeáš

l) luli RoDrdn I l]aya§,. Md Ljn Čnrdik
jcls ciLenr nškonail losl.dtri, K.nl,!
rence b,vla o|laldu l!ldó_ cil všal bl]
slnně! _ hoši skonanj s.{]í'í,

Dnlžs§o rnladšich áků z l, §up!č
o{ljírdélo s cilon !o|u\jt se v}boilrÝrl

|rrd.nr ! N\lL{ i fl\lntr{vl let)ub

lik\ 
^ 

10 s. podliilo Ali]is.]r lielj

,.gen.nc." iadlisl! ZŠ lnl.grJ v\ťtjn
pi.d\tJ!j nrczi Dt,jlťlnnji školniDi
lim) Z cc]a c!{, lopNa r() b\Li ! ro.c
]0ll ůt\en.. ]!laI}lii Kolaii}i. Al.n
f()jtů. Nliclu] v)tr.hopcn, PlY.l Budik
V fucť ]0l] K.rcl Koňúik, viclaÝ
l lňčiiik. ŠtůB]ú llusa. Tadeii l'Nlik,
N)nl \c lťJ) pi áwÉli.e cblapq] 7c

tieLj'pilótiidy _ liniš Dudik. 
^dmKmůl.k. Lubonil lll()uch, \,Id1[

ZbrEeL.To]n8llLtr1il,
N0 N.torstli rc|lLblik! ikol !.

úsPěnli ikolnj lýn ír/l.d. Y 7inéfu
čcNn. l'iileúré,c, ž. \e let.s koni
\K. !l.í\!m ť.n|U !c Zli!č 

^kn}nlě dnlž\t\a ši.hisfu zť ls lJr{ťEd

v}.Lh s. l.nr pi.dshri r hnr sJ'ss
Vsetli. kl.í! b)l úspčnrý l kel.gonr
stř.dniť]] iko]. ik

3óJ

]5,5
]]5.0

]8.5
21.0

25.0

160
l9.5
19.0

11J.5

l9.0

],i
16
]2

ll
9

9
E

ó

3

]
z

BÝstii(e R :1.5:3,5 (tllrdij ]Js
n.; ','l,t,. l", u,;"§úš.n 0: l. Bu
dik P ltůč\.0:l, žižL^ Sc$]o].

'', 
|, Rúličk! obšlYxi.lli ',r:','r.

Zi|()FL .l ltůčkd l:0. (]|]ťlk.
Ýi!ll 1,1] xlnnek \anLlúch l:l)).

Thbulka:

Na ZŠ Initgr. fuleujc šl.ho!í
křoužek od řoku 200?. od minulé-
ho školnibo ťoku s. dokolce št.l,y
!e druhé a třcť třidě \.Ý-účtrjiilko
íepoviúný př€dmět, Neni proto

divu, žc š.chi§tézlnt grydosáhují
Ý měřeDi sil školnicl týBú l!,nik.-
jicich Ýísl€dků,

5l0
402
321
?]j
]0]
2)2
104
l14
]05
024

,i]0
10l
:]2l
]]2l
30.]
217
21z
l;2
l|]]
l01
006
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l
I

1

4

.]

0

]].l
25,5

]0.5
25.í
]7.0
]0o
|9,0
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]6,0
L0,5

]rráč 17 ] E 9 0 52
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7z95
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1
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0
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0
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8
9

6r
l0

12]r !( 5trli |,ěslo

J
z099
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!_!,

6

ca !ti6

5 ( L.]ri

l11]

S,einj

5l. (.oírě/iž

ý;;;i

205.]
]ó82

5n
5r'1

]Hoiiilko\áC
],l]ýi

1. val, M*]iíči B

7, ŠK7V§liiD
E, ]vEZ !§lin

l0. Hus]enkr-
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usetín u napínauém
ilefty přetlaěi! Hošťá

!r. PitJnríi dLrbl mc/i íllama n.ill,pÝnli !.h\ktlni (elh
!slz r..r",., _surnt Ho.L1ll,, u b}1.1nu pr|grJmo {*lPhn
kola druhé ligx šnchorýťh d.nžste!, v soubdi tílnť, I,ojujídcn

o áchranu btli úspěšnějši domáci
ostatn! yý§k!!! Biník Ha!ířov
_L,hodc.h ostlala ]] ].5:3.5. s10
vin Halii!! - Postolpky :1.5]].5.

Třincc B Krolrčřiž R 5:]. D Be
nešov PofubaB:l4. s(, Nlésto B
č.,lěšíi 3.5:.1,5

Tabulka:

2 B, Haliiov
] č Ťiín

5. L, o3ťila B

7. šKZ Y$ťn

9. tlošťíltotá
l0. Krcměříž B
l1. sl ]tíóío B

]:j ' ' i- l! '!]1.

vs.tí!!li Daý;lPili Llo .1.1by oslr
benj o druhého !.]]!]nčiiiho bji
če Vit.}i!. j.hož . osmi šthovni
ci nuÝi n.IrrJdil Šn.iik. 7]rim.o
hostó pňjeli komPlťhi Ddby nd

biLllo n.Pirlvoú bitvu rž do wrot
!ého lolcc lipe ho Zvládlidonri!
ci, ktcň epohjaLli icdúou }ňj!
i \e lře.h tlop.k doklizli z!ítózn,
V labul.e sc dik) tieli v):lx'e !o{,
iuli nl \ťdna[ Piiiku, loríček
Z lloni]ko!ó 7ub! nehly dlž' po
nedníie\eÝulroÝi nriýo d$,iilé
sddáÝá á bfily ŠKZ vs,ól: N]l)lLr.
ZýUtto,i . Snrilek l. PJ[ik. l]osi}i,
ZiLh {[ .luiičck d sh .lalt 0.5

sťstá! a body Hošlálko}é| Ku
ik Pll3. Bcdnúil. Hod.\,l!
i K,!jči 0,5. Nlu{ljil, II.1ai ťk

.lll

.1 ll
10]
,1 0]
3 0 j2]]
3 03
213
2 01
2 0,1l1,1
1I{

]1.0

]ó.5
li,5
27,í]

210

2],0
1q0
l8,0
2],0
2],0

1]

1]
1

]]

9

6
6

ŠKZ l'rdú| 2015/2016. /,],l|l \h)jí lhl! 5l:Inlk Plrr S]nil.,k, Danittik htnik. Ru/ll|k
,/ailfurl ! Pl!} 

^anl.,j 
Z1.|d ý,lli h, lý)ýil,snui\k| Juři:.A ú KOnn Múli.

Folo Antonfu ,Juřiř.k
V n.dč]i l únola Hošliuiolll

hoili st, \,tčsto B r ŠKl \'tlnj
jcdc dl) (\tj lvt. kde s. ulki ! P!
rubou B (mh}

ýo k o l Hoštálkol á 20 ] 5/20
|talloý\ký a vlddúnn PaLt.

Foto 
^ntonfu 

Juříčék

sj Těšin 3il |4% Kz Vsetin
5 1 0 2a

1 otlrl K, /o' )
215l 01 22J,^
21 X, 0 1 D, 2098
2105 10 2141
?0]] ki 2a54
213i E 01 ?0c4
]684 01 2a21
1882 10 šL

2
n,l
l0 2a19
|,x kJ,

21,1| !LJ.]l
]9id 1a

ualaššIí šachisté
se uzdálili scsturu
E Pomemi \pé.íi /lhí|li ir(hi\tť / \ili(l,a \edmé Lolú druht

- 
lier druž§lel,shZ\.ellnlrilczl mlnl/U/ Porub! ! HUilall,nlá

Ý klíčovóD, útkiiní přehráIa st. NIě§ío B. oba zástupci tEš.ho okresu
se díky tomu tzdálili sestupor{m todám,

§tstáy! a bodl Hošt:ilkoýé:
Iíudíák. Px]J J BednJiik 1. Kď
]ík. Mdč.inel. llod.\,ki r Kreičr
0.5, VltJ 0.
()Éq!!i,í,§!!dt_,: č liší! t]i
nik lt.\in\ _].5.1,5. Krcměfiž B
l) Bcnešól .1:1. I\loU|k! Tři
n.c B ] J 6,j, LaboItc.h ostmh
L] sbÝan Hi! inl, ] ,1

&bdk3j
ló
ló
1j
12

11)

]0
l0
9
E

5Ii
jll
.1 ]2
J0:]
]]]]
24 )

]]1]
30 4
223
]l4
]l5
l]5

:]7.5

31.5

l9,5
30,0

]1.0
:6,1r

2ó,0

2A,0

21,0

2\a
u.|)
22,5

Kz ysetín 5,n |2,/, sokolHoštálková

1a
_ý, F,6 ko]o_24l20]6

98

2,]]]]n

ldk D
21t
2!i90

2

2001 ]34

]]65
2]46

01
10,

r 9á s| F 7 l.ac 7:L'/|!.
22IJ7

sj Poíuba B' 4:4

0,
2328
2?36
?l]98

22a2 2141
2a54lD,

u,j

01
10

20a4

'",l|u dek s 21a2215!
701|

2]60
2165

2D21

&r!b!L! -ldZ]§ET!N!r4
V utkúDi \ousedú ! iabu]ce tJ_

vo zolab v hodnocení F]]odomá
ci hrilčc, Hosté nt]i převahu pou
2e na Prvnjch dlou !|cnornicich,
z !i.hž lylčži]j 1.5 bodu, Dů]cžité
p.o koneč.ý ýrlslcdck byLo j cen
né ZaílraPoro ýílě7\!ví Kd}ž §e
Pak ještě dllši tři spoluhráči |ři
dali s rcmi7ani. skončih sminré

sťsla!9 á body ŠKZ vsetín: !'itát
a Zádrup, l. Nlolúz, Bosáti Júček
rsnrilei 0,5. Paák rZ!líbn 0

Hoš1]iLKOyÁ §a!&!o 85l3
Hošňlková lrosti]a dúležilý zl

p.s v boji o udlžeti vc dNlré lize
Do Zichranliřských píac' jsou to
tiž neí]oieni obt souPeři Hrilo sc
1cd} de facto o še§t bodů, Ačkoliv
host Přijcli v silnénj složeDj, !h
laši nÉli ulkáni Pod konlro]ou,
Jcdnrou prohru ulrPč] n! poslední
descc m]adíček vra] o úspčchu
HoštnLkové rczhodli litěZnilln
Pfut]emi Mudrák, P.lr a Bednaňk

1,]hnú 
'2, B, Havíior

:]. s, Hdifuý
4, Č. líiii

x šxZ l,Ýťn
& Hošťálkoíá

]0. fuonjěni !

v tel]čli ]] úrolr ŠKZ vsťlil]
hosti l(lolréřiž t] . t]l)ilállo\li {,
l)iťdý.ví! Č ftšnlě (n 

'

o:l §

t\
_l

\ l

'i
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č



!

l ffina v lalcgolii pro II (upeň ZŠ
exceloÝaLi dle přcdpo]iladu boF
ci z hoštálkov\lté školy, Jejich
Lýíj tvoří oýřil.Dí šlchiýó Kare]
vtaj, ondřej Vraj. Jakub Gálik a

Ji.hynr Kfulik, N! druhcm mj'ýé
skončilo drúžstlo Zlína N,I.Ieno

vi. itřeliZŠ StaÉ Mčsto. Šachjs,
ló ZŠ lntegra vseúr íPa\cl Bu
dik, KalcL Koň{ňk. :I.tldeáš Pávlík.
Romin Hlrvalý N{fuli! Čmclik)

&LqBa:

@

|,

1,§^Ťš|.

1. tlošcálko!á

], sl Méslo
1 l]h, Húdišlě
5. ZŠK Komčň'

27l 21

l6.-i 1,1

]].5 10

12,0 10

l15 6
9§7
l],5 ]

700
4?]
.]2]
]L]
]l]
205
!14
0ló

t.

1r,

Šathi\1l|lÝlinské pnih,"slo\kl nlbkldl \ č.nlú.h\bil ,a 1úúkl'n lniýn^Jlfí h,P|hlik\ ik.l, Z1.1d Iíeí
B,-l,,,-L .ll-,1 \,|,,, /,,, ,, l_, ,.__. _l._.\ 

^. 
.

E P lťťD'.lén pi"d knhl.m polóleli \i /p€\lfilo n(jlcpn.h (tlri_

- ád\a.l l iinlniL h dl Urne\ ú.h.\\ m kr.i|t}m pfuL,orťnl.kol,
Ntczi nimi i o§m žástup.ú Ť tsetin§kého regionu. Š!úistó sc utkali
v klúbolnč šK Ztín l (urnaji, kde se hrálo slstómcni každ_l' s kaž_
dýn Kategorie byly dlc školního Yěku tři, I. §tupeň ZŠ. Ir, §tupeň
ZŠ a stř.dní škobl

V nejíl].dší katcgorji zvítčzi]j
ško]rci Ze Zš Jasenná. vjejichž \c
stavě hráli pdD šachislé Zbrojo\|!
vse§n Štěpán a Patúl Řezníčkovj.
Druhé místo obýdi]o d.úž!Ňo zc
ZlinFMale ovic . tieti ša.histó

^ 
lDLťETa vselín (Tomáš Búdík.

Adam Ko.ůrek, LnboD'J Hbt.h.
Maíin Zbllnek a Tomáš lluítik),
Dalši záslupci ašeno rcgio.!. ZŠ
val Polankd (ondřq Gry.rna., J.
kub Maúš, Antonin Randús. Din i

cl Pa§lucha). obsaditi tJáté misto,

Tabulká:

Yrs!!d! i leeio!élllblPic|lll.
!! Hošálkoyá c _ ŠKZ Ys.tín D

4,5:3,5 (!ise]ský fu.dil 1,,rr1. K.
ylaj _ \rilém l:0. o. vla] _ ážki
]:0, sulý _ Růžička y,jt, KachLii
_ Zátopek ]:0, 

^din]ek 
Gíelka

0:] PUn. l Ml.ú! ],,', KJ||L
Nlmťl 0,] l, ÚÝi_ MLZ vselin

5,5:2§ (Trtálek sagáie| 1]0.
Lulaštjk _ ŠuláI i:0. Koňdik lj
ilit 0:L. D\ořiičc} _ Pfuatk |?,'/,
Z,gďb. _ oldluch ]:0. I{atůš
sedljčck ]:0. Hrláň ŠtasLin ],0
GlcDan Švag.ra 0:l).
], Hošáko\1i C
1ú!ť
]]. vi], Bysťjlt B
1, \a]. }{9ina' B

ó ]0
5 0l
4 3, 1

].]l
5, v,r]. Pohnkr ] 03 27,11 9
6. šKZvŇdnD 2]] u,5 ?
7,B)ýiiRa 2l3 22,a "l

E,MuV§l'n l 2,i 18,0 5
9. Huslirly 1l4 21},0 ,1

l0. Kelink 1]4 l9.0 4
l], va], B].sťic. c ] 06 §,5 3

I,lezi slitdoškoláky zýitězil tým
Cymnááa L]her§ké t]ridišlě !řed
dfužstven vsetínské sío]nické pru

Dyslolk) V jcjich \estaÝč sc !řed
slavi]i šachisté Josef Bediařík. Ja
klb kejča, hkub staDčik a Juo-
slaÝ Lukišlík, Tř€lí níslo získa
lo l{asaryIiolo gylDázium Vsctín
(Dalid Tlč|ilek. Malyáš Kovaúk,
Lukáš Gabryš, Adó]a BieFká, Ros
tis]av Vilélr) Další záýupcc naš.
ho legioiu, sPŠs vsetíi B (Radek

4alba, Lukáš 'Irčálck, Josef Koi!
nek, Radek Ba,rošák) skončiI člvrlý,

v čerýnu \e ustuteč.j mi§trov,
Ýyi Českó l.Pub]iky škol, Konat
§ť bude !e Zlln§kén koDgre§ovém
cenfu a neJ]epší naši zástup.i tálr
u|čilč nťbudou bčZ šanci.

ltxt a Ibto Josí KoÝařík

3,Ilhgr8
4 §t ]VčÝ.

8, fi]oDěříž

l3.5 !]

l7.0 14

ó.0 l:
l].5 E

l1,0 ?

0.0 ]
E,0 ]

2, sPšs vslín A
3, NlG Y*lín
1. st{s vgiin B
5 G (oňénž

?, Uh, lladiště B
l],Zin

]]0
511
42l
]]l
223
2l,i

0]5
1 aa1 ! ý:fuhnlL:Zl lnlqtd lzl.|0) Ll}jonrí,.H]lllLh Ťl,h! Irl]il: nL!
K.I1ntk ýdůnl Zhun.li 0 T1ňlii Huúik.ůhfují hji,:h|ý\í lfllhl!i1 ,1.1l|Lh

Ftancoua Lhola ryužila zaráhání usetína
Eí \_Ýdmťm,knle l,rujsl,ého Pfubnfu \ichist, §fu, \ sťlin B pupr_

- 
l. á!áhá[_ \á domádch de\l,á(h ien remj/n\au r d.i[(;'Jl.

\,rř.tá á n! ipici tálruutt je bodo! é dolirus } rrn.ol a l_botá. t mo i-
nálfum přchoru H (ťállot.i ('\ leLim \rp.|,m Uhájir" p.u Ši}vlelin D n€poťJzilelnoJt.

TabulkaI
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4
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ó01
502
2, I4
]],1
]1.1]]a
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2],5
23J
2{l§

[0
l0,0
l0,0
E0
5.5
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šKZ

!'s€tín B _ s1. Mč§ioD 4:4lt]n\:jk
- o. slLEh]:, 

'r:|,. 
Ňejč! Hťlsck

0:]. si]ilek Knolek '/::%, Jurča
R, sn,chlý l,:%. cabíYš Mlku§
l,|1/,, sldrčik skahký l:0. Kova
iik šteírnik l:0, Závodlý Slá

Ilbd}.:
l,šxzyBtínB ó r 0
2.FlLhol, 6 l 0
3,KrunéňžC 1 0 ]
4,!Ňe ,1 0 ]
5, Zín B 1 2 2
6,slwsroc 3 ]2
7sl,MěstoD 2 1 l
E,N4pA,iqlla '), ) 4
9. iía]enovj€ ? 0 5
l0.Rož!o! 2 0 5
ll.tloldšď 0 ] 4
12, ?ostotP]<, D 0 25

{0§ 19
37,0 L9
30,0 12

z9,a 12

29J Ll
21,5 1)

32,5 ]0
21,5 1
25,5 6

6
3
2

]q0 19

]]1,0 15

]ó,5 ]1
29,5 ]2El

-

]].0
]0,0
17,{)

L,1,0

L],5

2.

1l] vJ Mť/iniic ] ]
9, \'il tstýiiceD ] ]
l| Fí lhom B l ]
1l VrL )1!Z iiiiD ] l)
l] K OLiDlrB 1) l)

I

I

l

šKZ vsctín E 1§:3§ (ua!ao-
pllos ael!l,alU RJnlbušck _

\1lj,1! |):ri R, xlťnek M Rez
níčeť0:]. Kfuraia, š. Řezn čet
0:1. J Kenek: P Řezrúče* 0:1),

I

Karuliok! B ,

Dan-
člkoví Černolík l:0. JuÉi
.ovcc 0:]. }llonch , Schon

,su
0:,l),

l

l

šxzv§€tílt F
. Ústí B I5:3,5 (Zitopek Zgď
ba 0 : 1. G alelka - ZAjic I b:\t.

:,sKl\;ú!E 1

],LniL l

l
)
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HošťáIItouá a llstí Iídty

mIádežnicltích soutěží
t ' §,nlPl.,n, ,áUaso\a Jou*lredant méla n |,onci lcí|nd l. liBá mládťiť
l .,'r.rni.r,r o."trn.,t ".,"t 

iál,ů. Dom\lťnci i i,(i \e l,sl PolkJli \

oriler"n"ni o.o.ii.o, l]lcnt c€ntra ve stlrém \|é,|é, han) i\óU fuzdán)

i"r.r" - sor..r rIoirrrr,",a t raiť t l. [/€ mládť;e o po,tup d" dom,lťnť(Id
r\líátip\ . sotot t ,ti chcl t ] h;ál l' ráj,ki piŤh"r ,t!rii,h záLu á pu,loupil dU

i. ri,, i"r"o.i". \ l obou \Uul.hch hrJjf du\lojllou mli Zbmio\ka V,elin,

,iiilr.arnl r,,,iuie o ooro.t nť(LoU medaili. bccko n horni pol0\inu t,bUlh
Kl'§ťaršich žáků.

bu]ce vévodi ostahím celkum po
ie§i kolecb ilsti. bečko vsctí-
naje i§rte o zLclo á po,Iun sc

h Jť bo|o\ct \ Podedn] n rro|

kole 16. dubna v Bczíněrové.

Vši.hli našj záýuFi podali ý obou
soutčži.h v.linj dobré v}'kony, Hoštál
llj!á ]cdno7načnč porazita Lokomo
tivu tsílo ll v pomčru 5,5:0,5 a Lo
kóůnivu BDo c 6:0. Jediný půlbod
]nrxti] oDdiej vm.j ostahi člelové
dnlžltýr \,hrtin Ne]ryba KďeL vr.j.
lvd,tili lldtinecroýi, Jakub Gálík a
Jáchrnr Kďlik přšpěli dvěma vilězný
mi paíie ri, V§.t'n ňěl sleiné soupe
ře. jen v oltanémPořadi. céčto Loko-
nroliv} potazi] v pomčru ,l12 a bečko
4.5]],5. Naplno bodoýali MáLyáš Ko-
v]ij( likub Jiňček a Adéla Bie6ká,
]vj.nlr Dloiák j€dnou vYhrál, jcdnou

Ieílizord], Pálel Budii íyhBl a p.o
hlá]. ivlatěj KoF.ký plohráI obč s!é
Dftie ]ll)šňlková v soutčži po sed

;ré!r kole I.d., Zb.ojovkdvsetin drží

, Ho]mm l:0. Gabrvl !'.seJski
y.,n. p.ar v*"ux y",n, ni
di] _ Ttčálek 7.:/,. BaŘošck váj
l:0, žiž!á _ č.§€Dš ll]7,. Růl
ž]čka - Ktrh|ik l:0).

TáĎu|kn:
],\r,lltlňčí 5l
2, ŠIiZ |sctin c 5l

pnlem ULl Ltlnou lnťkll, o l<em \ť
;ozhu\]ne \ z ]\éíecncm.§iLUl! ktere
jena progamu v §obofu aDeděli23. a

2,i, dubna vc vyškovč,

v kljskénr přeboru stfušich žóků '
lotvrdili úýečtí šachttó Zatimr' p ni
jni§1o tilnli výhfimi Kunovice Porlll
li \ oón]ěru4:]. Zlin \l!]enovlceB 5:0

aVaďjn ].5:].5, vsetinšti hláči pfuhrá

li s MalenovlcelniA 0:5. i\ šaI zdo

"- 1,1i stďé Mčslo c ].5:1.5, v t.

TabUlta:
r,t]sti s i
2.7}in 4 2

dŠrzv§etinB J 1

5, st,]vlésl. c ] 0

2.I
20
l0

B 0]

0 1ó ,5,0
0 14 l9,5
1 12 ?1§
2 10 15§
3 9 15,5

19 tso
3 7 l],5
,l 6 ],5
5 ] l0,,
5ló,0

kbd*!,
l.tlošťálkoli 7 0 0 ]l 343
2,K!řiúA50215.0
].&MťšoB 5 0 .? 15 25,5

4šKz!s]tí. 4l2l323J
5, BŠŠ Fl,,Mi.lek c 4.1 2 l] 22.0

6BŠŠt,Mís€l§ .{ 0 3 12 ?5.0

7, L;},-MjslgL ,1 0 3 ]2 x2,0

8 Cí]8o" 3 0 4 9 l7.0

9,L,DInoB 304 9 ló.5

10 Tjos§rva 106 3 ló.5

]]LBmc l0 ó 3 12.0

12 ]§iinB 0 0 7 0 ]2.0

6.

AvE ul
hr'

],
§rl

rffišnry^rrr,rnom'
/1,1," .,\ \ -l, ,,, l , \l, ,l. /, \ ,L ,ld l ,l l- r.

}Jaj na hjlich vll 7nnni ol}mPiád! dětj a m]ádcžc

tižnalrogrlmjiž íadičně 7dřúen iturnaj ! šachu
Tcn sc hr:il Ý kráýrénr Proýřcdj Mě§tského di

Kíoňě obyyklých zimnj.h spoíovlich djscillin bylto

\td]av Chomutově AdéIaBiolská obsadih V

tumaji dilek 9. Dríýo, ! sednri kolech uhlála
3,5 bodu, Vitězkou tumaje s. stlla Ludínila
Kopcová, která nasioupila 2a Moravskoslez
shý k.J. zisklla5,5 bodU,Fi]ipMatůš ý luúa

ji m]ádiich ž.tů získal4 body r obsadi] 7, miý
to, Tcnto tuŤaj t]r] nešnírnč lyrovnaný. !ílézný

ondřej Šva!d. z Pielubicltého kmj. bnl ziaLo za 5

't'ext a folá Jos.f Kotařík

3. \'!1. BtniiE

ó. Hoilálko]á B

l) s![]iii

l2, ZašoÝá

12
2)
]]
l]
t3
3]
:j

l
]
.]

]
3

2
:

{r',Y,

Rdl]lk4n|ba.?sokldÚýíjťoporousléholý"|l.Ndpřhíšatht^\i.ir\llkilýkfui3kLi"-staŇích 
žóků te lokťúl ýšechw třj ýé Pdňie. Text a loto Joscf Kovařík
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ttuslenky B po }oji

.]].5 16

.]3,0 16

]1,5 1.]
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Jaku[ íteiĚa ie kaniliilále
g NCní to tak dávno, (o Pcpa Bednařík zť š!.horé-

- ho klubú Hošúálko!á udčlál ša.hoYou nounu í_u
(kandidlit mistra). Na ieho úspěch nyní n.lázal tákó
Kuba Kmjča (ua snínku),

mistta §p0
Po!árFvedený.h ttn,aiích si Kuba

und E]o 2 l03. cožjc Di jcho nrtadý
yčk (l7 1.0 úclyhodný lýkon, Záío
leli je Základnjm stáleb!ím kanclem

,l]o(llilkJv\kóho A m žÝva ve 2 ljze
mužů, kclč PodáÝLi stabihě yýbofué !ý
§ledk! a naPomini k Pokusu o /Lichía
!! v ýnltěži Kuba nemá žád!óho sil
ného vyhlášcnóho teDéIdiúo Ýětšha
kvlliLni.h nn.dých šlchisn] Z jnrých
k]Ubů, rtošl,i]koÝrt nk na !ěj může být
o to pyšnějšj, žc siJcj vychovrlisama,

Zl 1minku ! Kubově dos.vldn ka-

riaic Lr!]. lr\i ýl)ji iL'I)řiklll l)tJk)
vln:i Ln'i§l ii N4ČR iko] dnjžÝ.! ír\
šiíbrc, l\ L]funl). kloého {] /účrýni
i lclo\ V k]tegoni slředni.lr škol Dilc
t.Ňó účlst !r Polonnii]c NlcR jL!]ionl
]0]5 i na lt!]ii.| ínidežii.k!.h ido
slě]ý.h tL]l]l,]í.h. kd. luohd) zltli|]č]

DourcJnr., žc \c v b]izka budl{l.
nlÁtj Nčťl mlidých kin.li.látú ! Hoš
til}io\a ozloýť, Nr /Lllč] Pak \lo]i /r
Zn]hk! lika rispčch n.n.h !rhd):ťh
i!ťh]slů. klen se \ doíosG e.ké ] ]jle

FkoUši v!š]úpD
nc.jli uuly

Člyiito]apřed

!v kvličk} t listo l his

ri,riitl t osrup lo exla

kařlík,lbto

'y]

a§l přiuezli
!! l ,otnnr lr, Unoí! p,,kraan\ lá (;r{n,l Prir
E zm,*no l."i" . rápid ir.hú n áder..'l€nlo,

kát do Bei,mčĎÝa ý sjelo 76 šachisrů. Z valaš§kíth
oddílů se .jča§lnito §.tltĎ }áčů Zb joYkr vs€tí!.

scdm z€ sokola ús!í a tři ze sokola Hošúá]kolá,

z Bezmětoua
ětyři mcilailc

sk\ ě]e z.bo]oý.l úslrcký |i]ip N'Ia,

tůš, ILeíý obsadil ]. ílislo, když
b]i leplt Fl, SÁJ skil+v lSrďi
Ile.lU, NIezl 2h Uai\lnily \c L]J]ši

n!ši uní\lili funlo: 5, ondřti vBj
lHošlilková). 8 Jiií Pláček (Úsri).

i0 Já.hYn Kartjk (HošLá]ková).

]] lJlili Dorňj\ (Ústj), ]7,'Io
nláš Gald! (Hošúllová). GP Zlin-
skóho krajc pkačuje ! sobotu 9
dUlrn|. LentokáL §e š.chj§té sjedoo

do hoštálloÝskó súolov.y.
Taxi .t fob Jos€f Kovařík

,1

kltcgorii do l0 L.l si přilczl cnjýy l], míslo, ;/,!Ítčli] N,Iich!]

Čeni {Zlin \,1llenovi.e),
v krlegotii do 12 lcl nastouli

lo 2ó híáčů a ú§tecký ]v]alčj Koýái
rnezi njmi vybojoÝa] brcnz, Z!'lě-
zil vlastimil BabUla istďé lvlěs
lo), Ddlšj poiadj našjch] 9 Šiělán
Řczníček. ll. Gabi.l Kames. 1],
Adam Kocilrct (všichni Zbreiov
ka vsctíi), 15, ondř.] Crvcman
(Úýi). U, lb,náš ]]u]rík,2,1 Ra-

dek lu.ča (oba 76lojo!lavsclin),
v nejstlrši kategorii do ]4 ]ct

ř

dj]ový kolega N'a,
tčj Kopccký. Lěsnč

tJsti, Ustccký

ualmez, uselín r lfuslcnfil
IéM šmni§illm

E hrt,i\l,É.oul(,/i \nťhU\!fhdrur\k \ pll,Nlnťm Lolť nadah, \ldd-

= nau \ \hníltr\ m pni 1.1n hodu hlá( i l Jl. \l./ih.l., ih/ \ \clln
C. v reBionlilní soutěži si suleftnitu udržujíHUslenkr l].

hbulka kraiské §o!tčž.:
1. \'á!- \lďjřiči ólt 39J l9

ljdcdty !eeiu!!á!ú !o!r!éžc! Tlbllkaregionátníso§těrt:
1,iiu§]ťnk! B
2 šKZV.ťlii!
] l]sť C

5. !a, MÝříóí c
6. ttoii,llklí D
?,,UýjB
E, Š(Z v§in F

]0. ii L]rotr IJ

]l !i] }lciiiiči D

2. šI\Z Y§edn C
1 \'al, Btsliico
1Zír(-.
5. Zuhři
ó. BMot ByL

& Eoč6&ol,á B
9, Lužná
l0, Slrviúi,

ll ilašoYí

ól1
5l2
!22
323
323
3l4
233
zz4
2ll6
01,

701 ]ó,, 2l
52 2 ],1.5 l7
5l: ]d5 ló
503 21.5 ]5
42: 2],5 14

.{l3 2].0 l.]

4i] 22,0 13

3?111,| )}

]23 31].0 ]]
l3.1 l5.5 6
l07 ]].0 .]

00E l],0 0

37,1}

3.],5

l1J
3{F
]0,0
320
305
28,5

2ó,0

t9
l6
1,1

ll
]l
l0
9
8

ó
l

hlltil, fu 1)n'.k .. /hnjúi\
\'ý lílI.^Ldl\ hnlq,ii ll0 ll) 11
liibln full|i]i ý h |t! šdlul
,rIiLlť:t l]P z]n]\kljht) ktd.je

l
,

a

I

lt,.d?
y_Ý§lcdkv křajské soulěže:

s|gtičin _ sKZ \ \etin C.15:4,5
(Řehák st!!čik 0:]. Júček Ko_
vfu'ík ]]0, Prochlizkd - Cab š 0]l,
svirák Plráll y:,'/, KiFk Hrn_
dii ]:0, Kroutil- BŇtošek0:], Pc
]éšck Žižka 0:]. Petráš Růžičká
]:0).

r

li§.

§l
!

§

§a§-rx

Huslenky B _ ŠKZ
Vsctfu F 3:2 (!]údr! Zj]lopek
|,:r.Il!ňik Gatetka l]0. Paýel
Hrbáčck - K]inlťk l,r:r', Nlčilr
Š!k l) l P.Ýr Hrh]n'ck Di|iitn
yli ] :0), ŠKZ vsctín E _ Hošlálko_
}á D 3:2 (arclski sUIý0]l.N]li
dý Adámek 0:l, D}oř'tk llusič
ka l:0. Kocůrck l,laloškoYa ] 0,
Kopecký ]:0 koll lečně).
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E šácfustť Fru úí) Lho§ {
- 

kraJ§keho př.horu, vEŽili
vsetín B, který pouzc ř.mizoral
boru nadále vládDc Hoštiilková ts
villťdk\ l,r!js|,4! !]itlloru
Nápái€dlx _ Š[.Z \{l,í B 4|4
(KuDc Bosák'/,:%. Pátki _ smi
lek ]:0, M.cufu - Zijiček 0:t, Ko
Zojed GrblJš ]:0, Ňejčiňk
stančik '/: l,. Ko]ona7.ik Ko
vařik 0:]. sedláčck lllad]l ]j0.
Polášek , Zúvodný 0:L].

po os,nén kolt poýuluti do Čela
zaláhání dostrd ýcdoucího Škzl NlPij.dlkh, RqiúDálnxnu Dit_

, lii jáhO jfi liná iť!fu nťpmhrair,
Lb_dt!i

ŠKZ !§!TiN _ &o!]!iútl

N] \'lclin če1.1r {lú ťn(i bil\.
! bo]iozt,lnJ! P.L!| lr\ ]i^li
dl. Zisk.l b\ fu seslup!\ó \od! Už

!cst,lú.l.!! r:i\kdi. kt.Iý l,! \l
s \.]k.u ]rl tlčpdobú.Ýi R]vnd
udlže|i \ .oút|'ž1 Kfu|jěnž olšcm
Nrčž bo]rú. o !hatiťti (ll Uholigoló
]rřishnro(i rkliiovi liIr!:2!1iidlx
laPc Pfoie jjr Iřltich Ňtid.:klich
\končil! jťnjr nj. r t.i \e úl
hdlo\i]. |r tlĎlú!í.h tie.h 'l!
oťl.d]iho\ú. J 1iD i.cli úúLini
sestárá á bod} ŠKZ '!ietín:
Vnxk. POlk, Bosil. Zuldoň
l liid,3|r 0,5..hiiiel. smrlcL
! hjič.l1)
Ostatni i]ýdedk],! l]riik Ha\í

Yýsbdlr rqslllljlniho !ilb!:
U: ]\tLZ }setíD _ KJ.olilka
5.5:2.5 lS.lauek VlrchopulL\
l,r:!,r. Šl jl vJ.ibe] ] 1). )]i]lii Vi
lln)eL ],',:l,r, Palák Blrnhui!k l:0.
(rldruCh Kllnr.1,'::!.sťdljack
\]ichLiLťL l:0. Tii\!ii.,L ()lýlg
l,r]li. Š!q]ela Plaa.k 1,,):!,,:). ŠKZ
vsctin D _ Ilsí2.5:5.51Bfuloiť[
D, Tlčil.k í) ], Biej.L:i l tkrníl
0:]. Žižk. Koňaiíl () l. Růn!.l.

l\onin]k l0, Zlilol]l,l llrjbx
0 ]. NIladi \]líOi 0 ], K]nn.l

L, ']taijlck Ln |., Dlořatk IJ].

HošťáIltoyá záii|a, Usetín selhal
u. (!(llisl,, šh7 \,ťlln .i /n n.1 /tolnpliLotJli \ilUá.i tť druha

= 
li/., Po.|Un t1 pord/(. Kfonlťilrl ň oPťl hálin(Ui, Dj hrllk1
§..lup /p3dnii pU\l"ílnl lri l)ln],. \!np l, ne(ťkané rtt(/\l\l

/ (', li:iiná llřirťzil Ho\lálLU\i J po.u ul.\ťílohorílpulo\inl ii
nak r,_YroYnaní ťabulk\,

č-B!!.!oša!],do!Á cí hriče. kt.ií V lunlo Doro\nl]ni
,lsi45,,,,,,,].,c,,ll,, nl1

Hošh]kováje]a na česko po|(ké J.nie n]idý vi]ašslÝ tínr §€ yze

Ponezi \ lo]i outsidela I tonlcd PjlL k \ý|rolDamu ÝÝloD!, Z.isil
nJ hodno.eii E]o jednot]ilich hou N,ludúiá. Hodols}iého a \'.
hlačů j.§tč l'avorizovel domá se]skčho uílal lú !ýh.y. ! }id\,ž \c

nN sk]ui ]lavjřol5]3. Tinre. B
Lrbon..Ir ostavi t] ó,::].,s. l)

Beie(^ Poýou!k! a,:2. sl, N,lě\
loB Poluba B 5.5:2.j

Tat utkJ:

svý.h Pulijch do\jhli alespoli nr
íenrizu i Kirlik. P.l]a e sloho.li
monli se HošLáikoyšli lrrcet doílú

s nččckrnýn) vílčzýIím
scstava a body Hoštálkové:
NIuóúk. Hodolský a vťsc]
ský l, K!ník, Pala a svoboda
0.5, Krqča d !.s.lský 0

] l HaÝiřo!
]. s Ha!íio!
1, Č, Ťšii
5,lloštjlkoÝá

9. Štizl*tin
]0. Xjo ťn'B
1 1, 5t, N!ěslo B

6l
,1 l]
,]04
40t
]]]
]]]
:1]
3l4
]]4
2]5
1ló

1.+,0 ]9
:]9,5 ]9
.]].5 tj
.]1.5 l2
28§ 1:7

]J.0 lL
,]],5 l0
]0.5 10

2EJ l0
2j.5 ]0

24.5 .1

v neděli l3 března l]ošt]]Lková
hostí Bafulk H.viřov á ŠKZvset'n
híaie v PostouPkách, (n,h)

Ftancoua Lnota přeslroěila Usetín

Kž vsetín 2]i :5L sl, Kroněříž B

218,|

xx 2142
2172

]!!1
2156

01 ašik M
0l

1930
]980

&.b..uj}g_i

2, šIiZ \,ťjn B
3 Klonrěiiž c
4 Z]iJjB
5. sL Nlilto c
ó, §r ]\,|Ám D

8. Naajťdl!

t0. Rož!o!

,:_r,0 ]]
]6.5 i3
J0.5 i5
]9.5 l]
3],0 ]0
2j,5 l]

]5.5 l-

]:.0 .1

2.1,0 ]
]].5 .]

l8.0 ]

,J3.0 22
1rl*5 20
35.5 ]5

:]6.í) 14

]?.5 1,1

.]7,5 l:]

,r1.0 ]]
2l],j 8

2E,5 6
20_\ 6
l4,! _]

2?,5 ]

l Hoiát.ý] C
2,l]Ňi

1 ul iuenířj B

ó, MlZ V*lii

E ŠKZ výlí| t)
'], 

Blsliičk

]l(l
ó0]
4]]
]-ri
3l]
2]]
]l4
2l4
21.1
l15
l01

l2, B

8

sokolÚstí- nahoie Zleva Jaro§lav Lukašlik LukášTíčátek, Rad€kZgalba Fi ip Matúš a DaV d Trčá ék
do e Z eý.] Roman Dvoiáčék V.ds.VHťíáň.AloisKoňai]k

7

7t0
620
4?2
1?.2
]l i
t0,1
2?4
?0ó
2ll 6
0]5
Iz6

2 oa sk F 8 lcó-2122il]6

}
rř-Ť *,}

].4.

{



U JablůnGG zápolilo
tekotdníchl 2 istů
laa \ ,lshhin(ť pfohélll \ Ylhl,lu 20. unorJ lř.li lUn,áj .iria
E l. irsro T;Ui l, nl,,l,rjt pJ,ll hi.lorn,kl n,kUrd \ l,,11u
úča§niků, ljcb s. zde totiž l20 šachi§tů,I(romě oddilú, šachorých
kroužků ze vsetínska (Zbí)jolka vse!ín, t]stí, Hošt]átko!á. Karolinka,
yal. Bystřiťe, Bystřička, Rožnot, Zašová. \hl, Nreriříčí..Iab|ůnka, }'í.
Lhot!, Integra vsetín, Liptál, Cboryně) přijeli i horci z. slaÝičíIa.
BíumoÝa. Zlína. JasenDó. Brstřice p. H_ Rainoúoli(, sklličk] či z
Dubni(e n,\i Náručnou !í,vusDťbýYalým počtem hřáčůsk\Ťleustáli

Nejl.pší \,ntjfuL\l1ší kale8oťii do ]0 lel, .leýa fílě.n!
.t.,l "r volů,. ,,-l- n) Art-l!n Ra"au,. l.fi4-,r\1 Al. ,

vo.ók u ntjl.Pší | díýek Kláld Pš?nicb-ó-

séí]e ] . VASTO Tou plni Inred
někollk lunkcí L]t,utni se tlo sa
.hnté začíjrajíci, klcij 5€ hřc lepř
vc ačáli úči1, i ti zh,šeni, ktcři se
naoPak poí{t!!ji do Ýyšši.h yěko

vý.h skupi . eby sikv!]rtnč] zahrr-
]i Navjc jc !ždt prcstor i pjo !o
Lkáváíj treiéru, vcdoucich a ,odi-
čů, K]omč loho se série hrajc zá
roveň j.ko mislrovs(vi mládeže
Ý]aš\ka, šr.hi§lůn z oddílů ! škol
v§etínského okcs! §e sčitají tři
lcjietii výdedlq ze čtyi tumljů

vitčzcDr kalegone do ]0 1el sc
meli .1] solpcii ýal Jlkub ]\4atůš
7 tl§ti ! sčdíli kolech zjskal 6._5

bodu. Dnlr!' skončil ieho oddílo
\.!' kolega Anlonín Raldus. uhril
ó bodů. tilti^ieš!b7.k 7-e Sk.lič
ky 5.5 bod!, D.lšj Poiadi .ejlep-
ších tdtDi]ťti: 4 Níalěj KoPccký
tZbloio\k. vŇlLn) 5 MiLhJlt!^
nlk iR,,žnL^l ó Nídloi \olaí
(Dubnica). 7 LibolPavlík (skalič
ka) všich i 5 bodů. 8 Ši]noD Lu
kiš (JiscDná), 9, Toniáš Chlomit
(Pr Lhola]. l0. K]lj.! PšeDjcová
(Z!kr!i), l] Danic] Kliš (FLLho
la). 1], vojÉch ondroušek (Rož-
noÝ). 13 'I!máš Bčliuck (Z!šo
vi), l:l, Šin]on seýiola (\al, Btlt
ňcc) !šichni.1.5 bodu. ]5, Zdeněk
Kuchta (skalička),1 bo.l)

v k.tegoliido l] lel se!řed§Ld_
vjb .19 š&hiýů ! ncjlePši z !].h
byl lýlichal ondroŇek 7 Blstřice
p. H,. když zhtel 6.5 bod! Dru
hi skonči] sc 6 L]ody Jáchym Kar
lik zHoštá!kové a Lře(i íbbiáš Drá
lala Ze shvičitr! 5.5 bodU. Další
poiadí ne]lepšich p ná.li: ,1. ond
řej Gr]crnan (úýi], 5 Jdr. šošo
vičková (Dubnici),6 'lonrni CaL
da (ltošlilkola), 7, lvl.ínr Dvo
ián íZlrrojovk. V§elji), 8, Jakub
schór (tJýi) Ýšichfu 5 bodů, 9,

Tomiiš BUdjk. l0, Ada fucůl.*
(ob. ZbfujoYka Vselin). i 1, P.ve]
KUčeÉ (val, MéZiijči). l2. Šin,r
Kuk!čkr, I] samlel Fakkrr (obl
Dlbnica) všichni .1.5 lrodu, 1,1,

Mllyiš KoLrla. ]5, \í!rck Šjba]
íoba Bysúčká) oba.1 body.

Tumij ! kllcgo.ii do ló ]ct ab,
Ňrlovalo čtyňeh,acet šfuhistů,
Zlrto si odvcz] za 6 bodů oldie]
Vri] z l]ošťálkovó, střibnl}1 Kryš
lof suchánek zc Zlina Ufuá] 5.5
bod! a brcnzolli Adélá Bier§kn
Ze Zbrojovky vsclí! 5 bodú. Dalši
Poiadi nejlepšich paLDicti: ,1 Ra-
dek Zg.rba (ť](') 5 bodů. 6. Ja
kub Zlhorčck (Dlhnic.). ó, Kl,i
l. Da.čáková íZbiojovka V!ctín).
7 Maió Kovď (I]isri) !šich.i .1,5

bodu. E, PaÝel B!dík. 9 Tomáš
K]nna (Rožnov]. I0, ]iří híčck
(U\ti), l], sltloD sai (Zbrcjoyka
vsetín). ]2, Lukáš Nllritil (Jrb,
lůnta) všich.i ,1 body, ]3 Patik
Rczníček (Zblojolka VsctiD) 3.5
bodu, 14 Ha uš suchoek (Zfu].
15, Jakub ltusička (iloštli1\o!.i)

M]sťolstvi nnádeže Vala(ká
vyý.choli v sobolu ]0, dubna na
vscliiskÝch tríaštatjskách,

'I'ext a loťa Joseí Kovařík

,

z€ Zš Jlblůnka a \rálašského ša.hoýého klubu n ádeže.

F
í!31l

-::;l

§

&
&se

v kdíeqolii do ] 3 lel blli acdě i liló šllchisi,
.kýd k?jkPší dílka lana šabljčbý'
ýílě.rý |,.|i.hal onnloušek, slříbrný Jóchyn
KarLík d brol.lvi Tobi.iš Dnbald.

+l,.

i;

ffi/_.{t

§

L,

\

e

\

I tt

NejklPší lrcjice. katryaie do ló lel,.l.ýa
cdkdě lř?lí ALléld Bielíki ýílě.ný on.lřa.i

}

l
ln



Juříěek ue trúilltu
.! llťlkt.l\l,j llcholá ikolá Fr\dck-

- llttck U.lořádil \ sobUlll 20.,]no_

- ra -]. ročník l!.litního m€zinárodní_
ho tuŤn.jc FIDE raPid, na ktcrí Přj,ialo
Pozvání početĎé §lartovní pol. s. sponstou
známých tnoravsk]:ch ša(hový(h o§obností.
soutěž sé součd§ně hrálaiako otcvřcn!'pře,
boř okťe§u Ft_N'Iistek y rapid šachu, N{€2i
93 účlstníL! Z České rcpublikl a Polsk!
hyli takó:l lll, 8 rM a celá řadá KNí. Kva-
litu a sí1,1 lumajc dokl.duje i Prilměr 22rl
ELO prlni(b dyaccti hííčů!

lújniisehlál!a9koltcDlpcm2X l5 tlinúl+
3 s.kund} ZJ krllr1 p.oledený tah, Po vicc Dcž
6 hodnrách nctotnPomiJniťh k]liii 46 š.
chovnjcich ltkal pícnstvi Piofu Mucha (2l99)

z Pol\ka §e 7.5 bod} před tlojicj Fonáslcdou-
léh.i2 4 istě:lNll ukliš Klíma l23l7.Po
rubd), nl serguci Vešc]oYsk) l]325. rl Mis
lek) a POtr Piesik (]315. Polsko) se 7 bod], N!
5 l l miýč \ť utníst]h hrrči s 6.5 body: Pit
íik ŠrčPrn í195l. Fr-\,rhtck). FNI IÝú Bicčka
(22ó7, ost au), FN,l Jrkub Rabatúl (]227, Fl
\,líslct), 1\,l Jozcf Nli.henka (2]]lj, osfuava),

]]\'l Mitrn B$dl. (2?3ó, IŤinec), FNl ]d ]t'la

lik (2],12, Porubi) i ]vlirc\ Jehrek (2195, (xt
rrv.], Dllši Pořidi ]2 ]9, FM Fianlišck Vii_
na (]2]1. st ]\,lě§lo), Alcš Klajúra (22]5, ost
laýa). FNl Jrroshv a]enrp.] (2ll9. op.va), Ka
mj1 Koziol ( l 958), K.ystian Hasjnsti ( l 936, oba
PolJko). Nlfulrn Buleš (2058), FN'l václav tlac]

(2]60. oba llrviřo!) a l,Nl Joscl l-ts (2230. KaF
vúia) ó bodů Jedinýlr zádul).em našeho Éeio
nU !r luri]ilry] v\elnrský seniol KNl slrnislav
.luňček (209,1. ni sninlk ). ktclý ! ténlči ýo
člcnné ] po]i odledi joIjdni ýýkon ! Zj\keír 5.5

bodu za,l ýýh],. 3 remiz} ! 2 Pfuhly obsldjl ],|

Piičkuodlolidajici.jehon.Safuni (4'

nGz

Finiš šachouúclt soutěží
nabízísouboie o postup

!! \ d.rht krai5hiho nRL,oru \xlhn\]ťl, dru',lť\ leílo ťi lr
E r r,"r" i,r,,r,, rr""ó\i ná,lih,,lll,,I,dint po\tupúr( líh|,'
do druhé lig}, /atín(ojcjímu §oupeři ýálc hro,i scstup, PoshlPoýé

rmbice rlí. i,hoir, dvč k;Ia přcd loncctn \outčžc Dlúž€ ohrozit tržjť,
ítině íc,.,1a ŠKZ vsetí,l. ktcíá ztni(í jcn du bod!: ()ba rilrlr n]ní
čt\d 1,1i(l^t \/.iťlnni duťl. l\ reqi. t ll íl ph,huru Ul lu, ,ii o pl,

,tuD iťn dl; ( ťll,i, Důl.ril,,bUde U, nr.lPJui!,i holn. \ nťmi \,,luul l

H,,;ŮlLd! ( n,dť ná | ldu litll\Jl. Bl\lrn,P B Ílol,Ud t nl /rili
,,, pnen,r.l iiui n.unlknr, |'íUh( l \ll lťlh lttli\l nJ Llóp\lnu_
Ii rin(lltLo\t. zllnn(U \, ln \Uul J{li muj \!"h hJl ll"\ \,l'/,l\l
Ý posledni(h dlou kolcch,

tleziříěí a Bystřim
l(l ložloí
ll lolešol
l2, ?o$o!pty B

2n 1
0,1 5

n? 7

zaútoĚí na reiloucí usetín

49,0

49.0

]]7,0

42,5

],].0
]9.5
]5.0
]].0
3].0

28,0

25.5

30J 24
2r.5 ]8
1].0 l,
24,5 ]7
26.0 ]ó
25,5 1ó

15,5 14

22,, \2
24,0 ]]
16,5 ó
l3,0 ]
9,5, 0

ó2l €§ 2{

612 4l5 19

423 ]6J l4
,1 23 ].1J l1
333 3d.í 12

3 2d 37,0 l1
324 §0 11

:]24 ]3,0 íl
243 J4§ r0
2 0,1 29,5 6
018l9.0 1

0
0
1

l
2
2

4
0
2

§
7
5

j
zlinó

7

8

9.

Ř}!rt!l:
] }tošiálkovác 8 l
2. úýi la
]. va] RlsĚe B 4 ]
,{,val NleziňčiB 4 ]

ó Nltlzv§íí 2 3

7,1'ú!len*! 2 2

8 Blsliičt! ? l

9 ŠKZYs.tinD 2 ]

l0. KtolNi^ 2 1

l]-Yal Blsňeť ] 0!! l'fumlli t, /|l\ér .libuiť nt,ninl rU!nll krnj§kť 5oulěže
E :.ach,1jctr ttruartt,soul.i tťdť/álnn (h/ \.ťllní .,iltrlužJlť
ru zád.t §tíl€ díchají vál. Nteziříčí 9 Yal. fiyslři.e a prá!ě s oběn.
íčmito soupeři se utká Y ,áÝěrečných dl,ou kn(b, se §€shrpcm Už jc
smířená Zašová. v re8ionáIní soutčži neínájí konkurenci Huslenky B.
\ t.lťdl,! L.ai\ke §oulaiť| ]abdkĚ

šKZ\*tinC- L ší.zYsetií C 7l ! 42§ 22

výsledk! regionální soutčžc:

šKZvsetínF-ŠKZvsetíDE2:3
{šak, š,Řc7ničck l:0. Dančákovn

Dvořá( 0]1, Jdnkovský - P Řcz
níčck 0:l. Budík Kocůlck 0]l.

zín c 5:3lstančík Balaž.c l:0.
Ko!fu'ík Fnukď l:o..lurči sto
j.n l/]:|,. Ivfulúzová Kokrda y'%.

Híedi] sllojj] l:0. Zlvúliý Du
b()!ecký 0:l,Žižla Suchánek ]:0,

Růžičká Gajdůšek0:1).

2, val, Meuiřiá
3, \il. BJstři.é
4 Ai|('.

ó, Bruíbr"Byl
7. Zůň
& nrvái}oví B
9, s]avřín ,

lu t,!iíá

|2.7,kýá

l. HúslonkyB 8 0 l
2,Brml] 6 0 3

]. vr],MÝiňú'c 5 2 2
4 ŠKZvýlínE 5 ] 2

5UsúD 5l]
6, Úsťc 5 ] :]

?, Hotlálkoví D 1 ] :]

8.\a. B]sťi€D ] ] j
q.Š(ZvsďínF j ] {
l0 FrLlDilB ]]5
ll,Val }í@řčiD 1 0 E

12, Kďo],:nt!B 0 0 9

I

yýrlcdky r.8io&oníuol,ř,9b]!,u
rarolinL! -

šKZ \t.ťn D 5.5:2.5 ivh.}.,}l
11\ Hfutil l,i]!r. \iilr.] Bano
šet ! ViliDcL Budil ] (],t]Jr]

buiek Zižltr ] 0. K]in. l{úžř
k.l/) ],r. Nllchillťl, Zilóp.L ''1:|,.
or\i: CJlelkr ],r:',]r. Plliček Ko
.UI.( l,r||i). Huslcdk]- , NIEZ
vsctin 4:.l \1i{.\ Slg:nlek l!.
u]ll ŠUlil L:],r, NlJňák l-j]ák

|::|). ]!| \túd{ Pfulik t:lr, J.
\.1 Vúd]! ond lch |/,]lr. Klnt
ki SedL.a.k 'r:lr, chrístcťký

'l'lr\níčcl 0:l, Nlir k. ŠlJstíí

F
I

"l

\'ýslqdkr křáirkaho piqbolul
ŠKZ \sctin l' - ZlíI R

t.5:_].5 1Inllunť( KoUllr! (]:],

Kt]a] Hodo\skÝ ()]l, snrilcl
s]$ik r,?:|. 

^.lricl 
s\l) )

da l1l. lurix Ko.i.n ],'r lr, Gr
br}i S1o {n |r:',':. slJnči[ K.
ll,tr ]:0. K.vfu'ík Duboy..ký

TEnd!4
ó
z3
1,1

l5
]4

l]
1]

6
6
J
1

,|.5
1].0
40.i
]:.1)

]]],5

li.5
:9.5
]7.5
]]].5

27.0

?r.5

25

žl
l5
],5

l0

li

l
1

]



Boi o ruslul: §IE Uselín Rřetlaěil
Ft. Lhotu

yj§lcdlq řegionálního Dř€bo_ r
lui NIEZ Yýtín - val. Nlěr-
řičí B 3,5:4,5 (FiIák Kanáiek
l:0. Pďák Hladký l:0, ondruch

§u! 'l:lr. sťd]áčet _ Rršánelt
0:1, Trálničck Lev 7,:y,. Šb§t
ný Noýik 0:t, ŠÝlgera _ l"lomý
0|l, vítek _ Gvozdek y,]|,], ŠKZ
vsctin D _ HD§lé.k, 4l4 (\']1én _
Mieíe§ %:'r. Žižka _ Vltlo 0:], Rů
žičk! Manák 

'i:'/r. 
Zátor,ťk Jai

Mť,drý %:li, Ga]etká ]osefMúd
l- l:0. Klimek _ l,uiiák y,:'l, Dan_
čiková _ Pavcl Hrbáček 0:l. Dvo
řák Pctr Hrbáček l 0).

H šlágrm pfudposledního kri krajskébo přcboru š9choťch

- družsteÝ bJlo Ýalašské derby dYo! nejlepších celků soutěže
a icdnlýó dÝou aspirantil na ,iediné postupoYé místo. Do9d vtdoucí
Ii Lhota y íě nqjlě§nEišíin poněren podtehla reu eřÝě ŠKZ !\eíin
a př€pu§ťila jí pwní Příčku. l Rožnov hřál klíčovó utkání, v tomto
přpadě o udrženi. sHolešoYern lle snolně pmhřál a hfttzí mu pád
do kr.\iské so,tlěž€. v regionální,n přcboru jc o Yítčzi jasnq. Hošnál_
koYá Ciiž ! poslcdnín kole, kt.rc !ne(bívá, cmůže b}'t přtdstiže-
na. Jisní je iposltdní přička ul. Blstňce C,

$islcdkY krajskÉIo ptqbal!!
Fř. Lhob - ŠKZ v§eíin ts 3-5:4.5
(Bo]aciý Bo\tik lr:lr. Víáriý
_ rýcjč! t/,:'/,. Zlardoň _ smilok
y,]h. H.linek Zljič.k 0:l, Kubi_
člik Gibr],š '/:%. ])oležai stan
čík %:1,',, Krčmii Kolařík 0:].
Bčhunčík Hradi] ]:0)

&LdJ!3*J{i*,éboa*balur
L§xZv§.&B 8 }0,53§ ?ó
lri íta
3. Končříž c
4. 4ii 3
5. sr Město C
ó. sL Město D

,7, Bc{ši€
8, Napljed]a
9,lro]ešov

n. nožóot'
12. Po§olp*y !

8ll
ó04
52)
523
142
511
1],1
L45
20R
20E
028

Tabulka ř€qiot ,rni}o Disbori!:
l,aítliiiko\ác 9 ] 0 57,0'.28
2,i:lsú 80] 48.0 24
],Vál-vúifičiB 5 3 1 ]9J ]li
,1- val, Bysťie B 13 ? 42,0 15

5.W'Pol&la 3]5 ]4,5 10

6 Kmlinka 3l5 J15 10

7,tfusleniy 234 ]J.5 9
8,Mazv§.tífi 2-3 1 31.0 ,9
9, ŠiřV§elin D 225 31.5 8
]03y§sičta 216'3§.0 i
1l. !a]. Bl§di€ C ] 0 8 }].5 3

41,5
.15.0

4{5
6§
39"1

ri0
32J
33,5

2ó,0

,i8

11
.r,1

ló
-ló

1

6
6

.2
v kmjské souíěai se o |ílě.i n.hod ť a: l Palldní.h /]v,l ko]tth.
Zrtín ftfuu.í ŠKZ v:lthl C .ajižllí .la vdl. L]|ýřil. a Poíé dan]a
př^,ílti u|l M..iříčí. vseíínšíí d\luPují !.k,s heičdllěji s lall.)
osktil\au, Ndhoi| . kýd P.l r Zdiíl'ek, LLlk.iš Gob]J!, Jun5laf 7nvllný,
Jakub síančík, l,!a^,óš Kofařík, .I?ýú s.l]i Karcl Hfi.lil. Pdt Ži:kd d
Ma],ld M,ltí.oýó- Foto Josef Koy.třík

vida jako úP]ně po§lední v c€lém

lodobně iako Fi_

(elo 2077) z tován pořadí obsadir 15, přčku,
patrjk fuzníček §č v Late,

.gorii desetiletých představil na
hi§lTov§l!,í ,€publiky už podru-

z Klatol té, Loni sbíra] celné zi(ušenmti
jako n€jí,ladši biÁč n]maje, le_.
to§ ú hrá v oeléln fuŤnaji důsťoj_

nou roli. Příiem!é ie, že v této
věkové kaie8orn s€ nůže před,
stavitiešlě i přští rck, I€tos pa.
dit nczi Dejvěrší bojovníry cs,
lého tumaie a časlo dohíával až
mezi poslednimi. oproti toň§ku
byl iak€ mnohem no.ževnatěj-
ší. výr.zně onezil Dúožství i
ávždosi břubýcb chyb, 1ípěli-
vě a ča§to úspěšně dokáal brá_
nit i hoŤší pozice, §lejně trpě]ivě
dokaza] i ie3]izovat poziční pře-
vahu, Tlrrnaj sé mu Podařilo Yý-
hómě .Ylštártóýát ÝíĚ7št!iň nad
mistrem Morary MicfuIeín čer-
íým ze Zliná-Malenovic. V dal-
ších ko]e.h přicházety body po-
ma.lB ate Po výhře v ó, kolč kle,
pa] Patrik na bŤány PMí desítry,
v pósledni §etině tumaj€ už mu
bohuže] ťochu docnázel d€ch,
ví.edennich tumajů Zarín moc
odertrúý.h n.ítá a chybělo mu i
Ýice zkušeno§tí, \ybreosti a vý-
drž, c€Ikové 18. místo po zis _

ku 3.5 bodu však máodně neltl
zaamáním,
, T€xt s folo Jo9ďKoYaň:I(

\/

Filip Mdlůš.. Soklla Úsi le
los hťzje l kdlesoiii čtůlóclr
lelý.h. A hne.l ý Prý í s?.o ě
s. Pt8a.lil i DPzi .liúí čd řia-
Llú.nku, kl.ni hJnld \ bře.n,

,

§
§
1
l&

§

6
:1J;

la
{

§

vé kategorii

d€vět

Filip Matúš

;
I

ý,ire

!lÉ&s

r{ vrcholnÝ osmidend š§cbový í ádehický tllrnaj §e hníd
!roat"l' , bř*,nován teminu v ltoulfch- nad D€§Do[ Ani
leto€ m mi§tíov6M ce§ké r€publiky jednodivcó D€chJŇli m,
l&sú š!úirlé. v t$tagortt do 14 lel §E mezi ďitní č§Ťi,dradt&u
no;bovrlt Fi|iD M{riš ze sokot$ Ú§ti a futPj vrqi ,E sokolá
Ho§6lloÝ4 v ksle€oíll do l0 lf( íhtňt Ř€ziiřď z. Zbrojo\ky
v§et6l,

I

I{.

mí§lo v celko\€m pořadí,
to neíĚní na shíečnosti.{te



UsOtín iede našachoué
Ě R mlailších žáld

E spoleaen.k} dům l Pťmn'Ů !e \ah$k(| B!.lin,i llo.|il

= |q. hiuna Irtlj{|r liebor.lru/.lť! nllnd.i.h.ul,ů, \álb!lp|n)
k pr.sknutí, l6 družste!, celkcm 99 šachistú, samotní boj o dÝě po"
stupová n,í§ta §e očckával od !ělice stťó Ntěsto, Zbrl)jovka Vsctín,
sokol Postoupk},, Zlin-Malenoí,ice a sokí,l úsť, což se Y p.ůběhu dnc
do Puntíku naplňoYalo.

Dll\. , il,,l !l ,d L,dú.c R..n.l Piil l{,, ,,'ť",Á,l,,ll
n]u náskok! v pl,njm poí'ocnérr Ko.ůrťk. Ilalč] Kopccký Gabne]
]<rjléliu slalild 7laro za celkolých KaDl.s . Anrá]ka lád.rpová, stii

drur\tvo 7e sl[ého ]\4ěst! a bron-
/ové l}m 

^] 
Z]iia Nhl.ioÝic 7J

slťirč jd(o 1ol \konči]i i lcnk!
krát horci /e solo]a lršíta $no]
tém ůl!nam nr^lč v sclll\ř \1]_
tč] Ko\ fu': ondřej Cn,!.n]ai. Jxk!b
NIrlůš. 

^nlori]r 
ROn(tu\. l-ukiLi

zi}i, FiliP Fo]lík . v.lonik. vy

pěticí ncjvéršich invoilů skonai]o
se ]2 bodv Da sýén ko É bačio
Zhr.iul l} \ \djn, LLťíť nllt!| ,

\JlU \ tnrIi TornJ1 Bllhl N4r
tE čech. R.dekJuta, ondř.j Ha_
vrln, Luboní Hloucn. Micha1
Řczníččk a Bfu bo.r Hrabjco!á.

,.B}lo velmi polěšit.lné, žť
kromč tradiční.h mlÁdežni._
kých celků sc kra iského přebon
,účlstnilv i týmI Z dosud řnéně
znám]'(h valašský(h desúlací,''
konrcnfuic 1Uri.j ú\tcckÝ llelč.
vladinaY rlrtáň .,Úplně nolě s€
předstal,ili ša.histé a šacliistk}
zt ZašoÝé a Roinola, t.dy míst,
odkud aíín y poslednich l.l.ch
n ádcžĎíci na turnaje nciezdi|i.

n) jc,ájislé dobrý pří§lib do bu-

N'lisl.o}(vi r.pnb]i\l družft\
n'Lad!ích žáků s! h.a]e ]0 l],
čc^!ra ý l]r,adci K.áloÝa Ša.hirk]
Zblojolk], v\etin se ! nóm piPd
ša\i již potielí 7J \ebou.

Texl ! Ibto Jo§ef Ko\třík
Tař,ul}a:

16 bodú ysctijrská šcstice Šlépán bmé n]edlilc zisklkr se ]6 ň.\' uh]á]] l_] L].dú Hied /x

pkb.míLikrui,l kdl.raii lnlfu|ií|n aljků Zb}ořlka|'\ťúl:1I\dŠliltúIŘ.-ní.\,k.nnlikŘ.. ič.].,

^dah 
K.diftk, Maíěj Kopecki, Gdb|nlKdnful\ u Arl.ill&L Zid\!l^Ii.

2. St Mésio A

4 údí

6. výtín B

8,sl Nlěýo B

t0, li{íijnkl
u,l'ýtín C
12,8rstřičkr
1} Ýů B!§lřie
14.!ďíov
15, Ztšotú

5ll
5]i
502
|.I 2.ll2
403
3 z2
]]l3
3l3
313
223
2l4
2I1
211rls

róó0;6
1ó5,5 íó
165.0 15

171§ 13
L7!,5 l]
1§8", 12
]1,1,0 1]

Iilj.5 ]0
11ó.5 |0
lts_i 10
130,0 8
uz,a 1
13ó,5 7
r20j 7
135,5 rl
126.0 l

Sachisté Zbrojovky postupují na ,,republiku" mladších žáků

Uznifil 2. Ualašsltý šachouý lttouželt
E v sobotú 27, února 20 t 6 Založli nadšenciÝ pásáži Ru-

- dolfua 2, valašsk!' šachový kroužck, který naYá?ál
na írádici l. \'alaš§kébo knjžku, který působil Da Horním
vs!(ku (\tlké KarloYicc, Kamlinina Hu( NotÝ Hroznkov
a Halenkov) vdobě á§i l9l2 _ 1920.

Jeho členo!é hrají lradiční ša
chy. ž.xvé šich}, a dám!, Šachy
lzc htát dvojim ,.!ů§oben: Ara
bica nebo podle P.avidel FIDE,

^Jabic! 
jc rozdí]iá poúle v tdm,

že prlni péšfu Postupuje o dvě
I'olc tostat,rí jcD o]edno.

v útcry 8. břern! blla s]av
nostně činnost zahájena hymnou
koužku a úvodnim slovcn nv
nčjšiho pildsedy Pet.a Jnkeše a
prlniho miýoPřcdscdy oidňcha
Šlroblík., BIly záhájeny první

Trcchu na ú\od do šachovécti
ky: lnáčj sc Přcdstaví a podaji si
ruh s pozdralen,,Šachu zdď|",
t]čcž lozhodčj vylosúe baívu fi_
gU. z k]oboúku. V !řípMč rej.s
nosli rozbodne rozhodčí nebo
hláv!íro7hodčí Po ulionč.ní tuf

činí 50 Kč. 2 1oho bude pjlccno
občeťslvenr: chlebičky, zákus}iy.
a provozú náklady, ušití klubo_
vé v]ajky a odznaky Tekuté ob
čcrýveni si h.adi kř-dý sán] Pro
nev§elinslé účdltDiky je nožnoý
ubyto!áni u členů kloužku

č]enovó oddílu btdou hiit až,
do 3], prosince 20l6, na veljlo
noce. l, májc, lctnicc, lcnri piizd
niny a podziDĎj .owodeDno(
bldou usPořádály mimořádná
slavnoýni §elkání a tumaje,

Bodo!áni pod]c Prllidel FIDE.
vilězství ] bod, remíza 0.5 bodu a

P.ohJ! 0 bodů, TibuLka. výsled
ky budou píalidelíě ýystaveny !

Šach,}Ýá hylrna 2. v!lašs,t!:io
šachového kmužku|

tb ihe hk!šid lúh hdluši,
š.th| hřaj.ne, cérkr hil,iefr.

sliýoýici_ ?iýo p4.ň. rdk fu žie\!
},' jsne yaloši, jed,a ,odina,
,alašské hol sú ndša o1čiha

rcýauraci U R!dv, .e]kový vi
těž, druh)] r lřeli obdúi čcstný
diPlon a 1ilančrí odr]énu dle
ýaYu pokl.di! a účfu. ktctý po
vcde a bud. sp.avo\d Pelr .la,
keš. předsedd l Nkladnj,

,,sPoMoIy nehl..láne, §pi
fu dáÍte šachoyé litcratur},,
naleb, fotogr.lií, obřízkú ,
obmzů a d|lších Předmětů sc
šáchoyou tematikóu. i keráni_
k], ša.hovích vlaječťk a po_
dobnýCh suvcnýru"' uvedl Pctr
Jďeš r pok!čoval: ,,Přijdlc §c

Potěšit hrcu ý šach!,, počet hos_
tu neĎo híáčů jc maxnĎáhě
2,í, tolik je níst k serení." (r)

poírený podá vitčzi ruku
a Postavi šachovnici p.o

Z.ipisné do koužku

ý

*

:., .,

:y 1_

a



sokol Po3!ou 3\:4n Kz Vsétín

f,,/;
10

9 2a1
/]

206í
215l

141

6

8

54

2a81

]!0l
20]]9

sm lek P, 2,\21

aajiěetP 2a4g

10
01]8l]6

1823 L, ]a1

škz usetín se přiblížil záchraně

ileziříěí nřeilstihlo l iii i ,],i :l 
],,l.,.l ] i,ll

uselín, rítězc utěí noslední ltolo
_ |ritdpo.1ťdni l0l0Imj§kl \6ulére .i(|l0til,tt drUr\lťt Piincdó

- 
4'*Du n' at lc prúharného FOiJ.li. lanl \t pn.Unulo va|. \4Pli_

řičí o skóŤ. před do§úd vedoud ŠKZ vsctfu c. 'l'cn totiž pouzc re-
mizotal s \hl. tsystňCí. vtězc soutčž€ a pústuPujícího do krajskébo
pŘboru uťi:í ttdy po§ledDí kolo, Ý němž oba nejl€pší (elky čeká tzá_
jcnDý souboj. To r íegionální souřži ncní o Ýítězi pochyb. Husl ky
B svou domifuD.i poívrdily i doma pmti }hl. iueziříči D.

ytslcdt! ttcio!!álai §
val.B]!třj(eD_ŠKZ

vsctín l0.5:{.s lci|ll Zitol\.k
0: l. Sn rlel Cl]ťlL3 0:]. Kl,ni_
!.k Khnck 0:l. \indoch Drn
čiko!á ],r:]i. Kihulťk Jmko\\ký
0 ]),

&bl,]_k3i

l ! IIuvířOv
2 ]}ii{ ts

3. S. ]lů,íioý

5, šI(Zl'ýlí.

7 č ']ti,n
8, HošíÁlkoÝÁ

10. Sl, Měšo B
l l, KsJněiiž B

36,0

32,0

]6,5
,]4,0

]1,0

]8,0

PostouptJ ŠKZVSETÍN
3j!4s

konečná tabulka:

12.0

Jimr!ó včoré..n!, vic. iilonna
c' a lřih]jik\ toll}ltc rolhodči
h]!r.jc Josci Ko\.řik nr e nrailu
jo\ kl)!ar]((.r,\ť/tJm c7 L]rl!čl
ka piihl.in]k]. y sobotu 1.1, ltÝět
ná dó lL] hoLl (in)

P Tuha bill\ $(dli \ d.\álem t,Ulf í|ruh| lill drur\t4\ iá(hi,lP
!l , r"ui.t". sxz r*till .i pi,i\c/l CennP ,ř.*r,r r Povolp.h
a je blí2ko 7í(hr!DI o tu usilDje i Hošťílko!á, kfurá lř9lč nest!čila
n! silný 8anft Ha!ířo!,.

cj. Prc nčž bY se připadná toráž_
karcÝta]J ij§tdč sešupu, K]ičolý
zlipas mč] driDalický a Vyrov a.ý
l)rúběh Nlinrč flvo.jzolani hoýó
ho zvlidl]. Tři p.Jtie vyhr.i]i r 1ň

l.emi7oYali l\nnici dosáhli jcn
n. dvč výhty áto ozbodlo,
se§láva a hody ŠKZ vsetln: Pl
rák. Zaj]č.k a Gab.yš 1. viták,
Bošík a Zýardoň 0.5. Mo!úZ a
sni]ck 0.

HOšŤÁLKovÁ _ B. HaÝířov
3j!4§

Hošt]l]ková hostila jednoho z
hlaÝli.h aspjrantů !! Postup, klc
.ý by] podle bodováni Elo s ýýiim_
kou iediné EřdC ve všcch oýlt
ních t.ťoritem, Jenžedonráci hráči
§e ý^tj!]i k výbonróDru výkon!,
v pčti duelech v\óoiovali le i
?u, ]uLld.iik na pNnj dcscc s]avi]
i ccDna yitČzslyÍ, BohnŽel lilným
bo§lůň §ť tovei1lo d\.ě Paíic ur

vat r nr \'.]x§ku !)bo]ov|l! Dq
těÝlěiši dDž é !ilě^l\ Í

se§bra J bodr Hoštílko!č:
\h,dl.il 1. Kfulíl. P!lr. Nlalčánck,
KL:]aa ! \t\.]\ký ().5. BťdnJjjl r

osťatní ý]íslcdkyi I'ofuba B c.
Tčšnr 5.5:2.5. KloDčiiž t] st
NlĚ\Lo B ].5:.1.5. l-rborte.h Gtl.
Ý B D t]clcfuv .l:.1. §l,)!an Hr
\íio\ Tiine.B.1.5:].5,

l':!bulr(a:
?ll
ól2
5l]
].1 ]
41.1
.]]]
405
405
3,}1
]l5
]l5
1|1

!.1,0
:|7,5

37,0

3ó,0

33Jl

22
t9
ló
lj
13

1,}

lž
\2,

1l

10

tl]

37,0

vÝslťdky kruiské $uťrc
vil. Bv§rři.. -

ŠKZ vseťn c :l::l (Ptš 'slánčik

l í. Patáč . Kovrřík 0] ] . Foukal
G.bryš ] 0, P Rúčka .lulčr |r:rr.
suieň _ H..dil 

'rr. 
P.telkr Br|

loŠck b:'/:. olrŠivlaovi _ Z.ivodi!
lr1|:, J, Růčka R,:,ž,čka 0:] ).

Tlbulka:
l.\'d,}Iúiříó 7 2 l {Eó 23
}šxz\'s€únc 72l{óJ2]
3. vál, ř,y§lřic 622{5§m
47hnc 5 2 3.12.0 17

s,8lm0Ý,Br,43339,5 15
ó.tló[álkoÝáB 4 2 4,l3.0 1l
7, vr-úvi€ 4]4§j l1
6.Zubř ]25 40.01l
g sl,vičin 3l 5 ]ó,0 ll
10_Lur!á 2443,rJ10
l!&jno.novice 2 0 8 ]2,0 6

lLzrš.rÝá 118 31,0 4

l Uu"lcnl-y B
2. Br ky

1, va], M*inčí c
5, ÍIsti ts

6, šxZ Vsedi t
7, úýlc
8, Štq vs.iíi I
9. Val. Byttii€ D
l0, Fr Lholx ts

l l, val, Múinči D
l], Kaiolltú B

90l
ól3
523
J2 3

,r2 3

52 2

5l]
421
33;l
23 5

00l

]]4.0

181)

]8,i
28.J

:5,5

27

1
1
1
1

ló

v ncdčli 3 (luhná ŠK7 Vsctii
hosti rczervu Labofiech! ostlava a
tlošiilkoYi béčko Poruby. (mh)

rr. Šachoy]' k]ub TJ \hlašské Méziříčí pořádá v neděli l5. kyětna

! jir 5. roiní\ tunlajf \|lmoíinl PhDi,|ii,ho Zaiice. l řcn iť
hriiřktim ! hriiiúm \ še.h \ěIo\i.h kal*Urii,

l'], L j h.|o,"l _\ ' ' l, lj,Ut l llN '
z" r. m-,i", _ 

" 
l 1n e.|i Po \l ,rin] na 1.1 dlť rl, . d. 1,1Dl-

nd_ ó , oo, plu l"|ld , ,!, lI]".l lL, pl\j l,ll
pi |J,,u n_ lddu n.l, L'.jlll, L,ť- l,.u,i_,.".r,"_*..__^"
!á staíují v 9 hodiD Hút Jc budc od ěnu. chyběL nebudou aDi Za

?lj.,\ ]4
]],0 l]
?].0 9
14,5 3

0i0.0 0

r.. \i Dnn[ .o boi d\nu n.il.D(iLh ťťllů lriil l pú,lťdnim lole
E l-i.l" ".u,," i..to,i(ň ll;U,.lfl jcj,h,, 1,1,rl p.[lUpUjn]-
ho do krajskébo přeĎoru. ŠKZ vsťlín c nertužil líhodt domáciho
pmstředí á s vtdou.ín \'!t. \I€,iříčín probrál. lltziňčaDó sc tťdl
mohou rndovát 7 úča§íi v. vyší soutěži. Do regionálního přeboru
ruopak Padají Zašotá a Rajnocho\i.c, vítězen regionální soutěže
se již s př€d§tihcm stá|y snverénní }luslenkt B, kt.rč tím získaly pro
přůti sczoDu práto účásíi v regionálDin pfuboru.

Yý§!ed§&4j$é §ou!čžct
Šr\Z vsetin C _ \hl, Ní€,iňčí

2,5:5,_§ (sLlnčik Lcv 0:], Kova
řik Bobdik 0l, Grbl!š Tom
čik |rj|,. N'lolú7o!á Doliik %:|,,
Hrfulll Novák l,:'/:. t]a ošek
Llemún 0|l. Zívod i Clcnra
0: l, Zižkr Plda ]:0),

1, !'al, Ileziňó

3, ší.Z lstín C

54,0 2ó
515 11

49§ 13

821
122
122

] _ §!9dš, §anDá!!!j| §!!1ěže!
val. \Icziříčí D _ ŠKZ vs.tín E
2:3 (Ryšanck Biť^k]] l:0, Koň.
řik }{lid! 1]:1. Kdbciač Dlořik
0:l.'h ): Kalras 0:]. Kučc|.
KoP.cký l:0), šKZ
vs.íín F _ \bl. M.ziříči C 2;3
(Gdc&a St.něk l:0. l)lnčáko
!.i Kía lťr'l:L. Budik Čť.n}'
|, 'l, ltLúik Ho.nÝ 0:l, llldl.h

@
l.Hlsl b,B l0 0 l ]8.0 ]]0

2.ŠKZv&filE 7: ]31,52,]

šaclry 
l

obóldáfi yv úvodniku a Vi.e nenapoví
me, H avni motiv, pak obstJrá baterie:

lrkol čislo a3a

6

3, va], Nleziiiči c
4, Ustíc
5 Búnly

7, l]sti B

31,5 20
]0,5 ]9
30,0 ]9
:]0,5 ]7
29,5 ]7

]0
l7
15

17,5

47§4
4
.]

5

9

2
2
3

2
5
)
0
l

Bilý táhne a da mát 2. t'ň€m
Ř€aeníúkolu č, 337 (J, Bul dJ)
r,sb2-clhr2,Vf3x l,,,Ve5 2 JhóX
l,,.sxe3 2, sxe3x l,,Jxq4 2,Vxe4X
1..Jxq2 2,Jd]x l .Vd5 2.JXd5X

,N!Z]§!!r___r_rllu j_!
9,IrLhoaB ]] 5 24,5 ]2

10,valBFlii€D 3 .] 5 24,0 12

]1 valMoú'jčiD l010 16,5 3

12, KďoLinii B 1 010 13,0 3

F7l
r|

-

lt iall A
I

a.

u
ťi,

7i^
4.

,

g,
,} 7,1ín c 6
5, Hošólková B 5
6, Bnmol.B}t, 1

& Zubň 4
9. LUž 2
lO,sl.vjiií ]

l7.ZŇýá l

39.5 L5

4ó,0 1,{

415 l1
]9.5 ]l

36.0 1

deník pátek3, čerwence 2015

I tezříří 1l

62 3
ó1.}
úL1
5],l
52,1



§achislé z ualašska se přiDlížili lt záchtaně
Nfutúz a Smilek l. Vitit(, Bosiik,
Zyfuťoň a Zádr.pa 0,5, Parák a
,.ájiaek0,
ostatní \,í§ledky: B.ník Havířov

Třinec B 5:3. D. BeDešov slo_
!!! Haviřo! 3:5, st. ]vlěýo B Po
§toulky 6,5 t,5.č'lěšrn K.onrě_
iúD 3.5]4.5,

Kz Vseijn 4:4 Labot 0§l6vá B,
a.šk F,10, kolo - 3 4,20]6

2328 10 §.
2252lv lit P, lr/ ,4 /, lvláhý R, 2179

01 §plichal§,/h/ 2168
2149
2167
]983

]0 J 1784
204ó!ájcď P 2000

s|ovan Haviřov 5r; | 21;

2

2x12 2328
22-g Eabý9lian ,hl

10 kD,
J0

2252

205]
2]06
714s
2008
2a29

10 Eajlčri P

B D Bencbý 3:5, (mh)

šKZ V§ETíN _ r,. ostraYa R
4!

Vseínr si ! pňpidě Ýí!ězslÝi
DLoh] s předstjhcm vybojovat dlu
holi3ovou příslŇnosl i pro pňl
í sezonu. ci1 v lonrto utkáDj měl
PIoto jasný, Je že i hoÝé hrájí o
Ýše.hno. a tJlt se dila očckávat
tuhi bjtva. Ta se ta]<é odehraila, o
vítězi se ro2hodoukJ áž v §arnot,
néh Záýěru, Ndkonec scjimlestal
žid\ý z týnlů Utkání §končilo íe_
ňj/oú, k!e.á pro oba $Upcřc zDa
nicDá pok,ačování boie o Záchre_
nu.vset je na tom e§to výnz
nč lépe, Na scstupové \tdy má
kolo před koncem náskok dvou

sestara a body ŠKZ vsetín|

ó1]
6].]
505
424
.1 ]5
].1 ,1

4l5
j3,1
j.]:l
.1 06
lt3

lbbit[<a:
l,B.ll,vífu! 8 l l 4q0 25

42.0 19

]7§ l5
37,0 r.r

]]j,5 l]
15,5 l,]
10,5 l]
4t1,0 12

29,5 4

6. st líčslo B

8, Ksnéiiž 8
9, L GtŘv! B
l0 i) BcrcíoÝ
li č. Tó§!

V DeděIi l7, dubni hai. uoš
lálková PorledDi utkáDi v K.olně-
řiži a ŠKZ Vsetín ! Háviřo!č s
mistni.1 sbvanem, (nb)

se§laÝa a hody ŠKZ \t€tín: Zá_
d]!pe ]. ]vlotj7. \ritik a smilck 0,5,
Pfuril, Bosák. Z! doň a Zúičcl0
ostátní yíslcdkv: poruba B

Rinik H$úU\ l1 Po\tnUJr
kv c Tčšill ]5 l.hóíi.ho(.
rŘva B St, Níě§to 8 ,1:.1, Třnr..Hošťálltouá se zacnránila,

Usetín sGstupuie, ale...
E \,i pn.ltdni tnlo druhr li§ +chu!)(h drú\l.t uRYil,, lr,in,i

= \ť\lU!ujk l(h do Lraj\l,ého piÝlrorU. Zá.hránáÁl,e l,rá.ťCelJh
vt liDiši soutěže i oba lalašské zástuprc - ltošliilkovou ! ŠKZ YsetiD.
oba §vá závěrečná \Tstoup.ní prohráli. Hoštálko!á Přtsto tě§ně

rolj lE/e Zbrt}iu splnili. l.tošé do
\álrLi z.isluhou N,lalčáDka nájel]inou
vítěhou !!rlii, \e tie.h ufuáli remi,
Z}, Domů se tal vr ac.li s pírdnou.
.]e přeslo n{kolcc spokoicii. .eboi
druho]i8oloU pň§]!šnost unájil].
sestlla á body HošťáIkové: Mal_
čánck ]. }íudíák. Pal. a Hódov

\ký 0,5, Kijlik. KnD.1.. \'ť\ť]\lý

vsclin to í]é] na dcskai.h ha
Viřostéhl} sb!.DU lé;ka siliý
donlijci cclel. k|enj \rru \ nlč\t
ský!r l]\lleDr BinikeIr \ litlI .e]é
Ý{llčži. nrél nril Pod]c Ir|jlo
!ý.h fťdPokl.dů hodtč nrIrl.h.
což tiki |ol\rd'l Pol.ižku Vnlí
n. rimjl vitčznou plíjiZaid.e]rJ
] r.jniz.nri \4o1li/. \ilal. srrItl
\hla.h\ |rko!.. \t\lť,t.k 5,5]].5
od\! 11 tr lrjlii \cstu|.\oU |inl

],B,Hdiiov
2 s, H8iilv

1, Kínněňž B
5, D. BeDešoÝ

6 Č 1čši!
7, Hoštálkoýá
8, §t MěýoB

10, §(Z v§etín

3

5

6

ó
5

5

E2

5l
.1 .]

50
]:
]5
12

.0 26
22

J5

]5

15

J4

].]

14

uháiila droholigoÝou pňslušnost,

5],5
.1],0

,l5.0

,].1,5

40,0
.].],5

39§

§kón opřoti Porubó a st. Ntčshl
B9!!4 !4p!l j!! ri4!
] sestouDil. () druhou lieu Dřesto

n
= 

Kráj.l,} piŤhor ii(hol}th drui.l(r \hunlil.,leho !lli/cm \ť

- ,h|šhl \.e|h B. |,l(,r\ má tlm pndcnl pr.ir,, úi!\ti , přiiln
íďníku druhó li&Ýi Rožno! ! zá\črtčném kole krajskóho přeboro
získ9l důlcžité ví!ězství nad st. Ntěslem C, kttré ho posunulo í|imo
dvě sestupo!é pozicc. vyhřáno Přesto lcmtl, o,ieho seírlání vsoutč,
ži ro7.lmdne podedoí Lolo drubó li$l Pokt]d Ďy v ní scstoupily tři cel-
ky s působno§tí it ZlíNkém kráji.loučil by sc s krai§kin přcboren
spolú s podcdDin duem takó Holešo! a prÁ!ř i Rožnor finále ňá
za scbou tllé E8io.ální přcbot iehož vitězctn sc s před§tihcm stala
Hošú]ilková C, již čeká po§tup do kra.iské §ouíěžc. sc sestuPut do re_

gfunáhí soutěže sc Dusí snířil !ál, B)střicc c,
vÝsledkv kr{ského Dřqbon!! §,š - Uhlii l:0. Banošek Zajič,k
ŠKZ vselín R _ Holcšo! 5.5:2,5 0:]. slančjk ClruLt]ý l:0. KoÝiřík
(Bosík _ Rxfa.]a st, |:'/r. K.Eči l]lonrida 'l:1l),
Rafaj. nrl, t:0, sirilek Pftcbař

'/2:7,, Zaijček Vrmčtli 1:0. Glb

2. Fi Lhot!
3 Zllr B
,1. st Měslo D
5, Xroměnž C
ó, st, ]uěslo c

9. RožnoÝ

]2,loýouplyB

c _ MEZ Vsetín 3-5:4,5 (|o!kd
_ s4áD.k 1:0. RoNlnek - l-'i]l]k
l,:y,, v sňutck Paák 0:l. Jutta
ondnlch '/,:|,. l-ovas Sedláčck

]:0, Komínek Tlávníčck 0]l, J,
sňutek Šťa§tný 0:t, Baítik, ví
lcklh:Vl), (nl,)

KoDečná tabulka_i
1 Hošúilková C
2, Ustí
]], val, Me7iiičí B
1 va], Bysťicc B

7, MEZ vstin
8 Š(ž vstin D

]1 lo\fi4lB]]1 14.5

]],5
13

.]

va|. Br"§lřiQ

tčži lahmdi oddjlové béčko. mo

Xo4cč!!il!bq!\4:
l, ŠXZ v\etir B 92059.029

9lt57.026
6:]j].020
54]5].0 19
ó ] .i 4?.5 19

5 ].1 1,1.0 17

5 ] .1 .13,5 ]7
.1 ] 5 4].0 1.1

30ll 30J 9

2 0 9 ]]7.0 6
0]929,5 2

910
8] ]

53 2
!42
1l5
334
334
]25

57.0

52.0

43,0
.16,0

40,5

3$.0

35.5

3ó,0

2l!

25
I8
]6
l]
l2
l2
l]
]0

]

],1,5

].],5
24,0

2l1]0,Byýnčka
llva].Bysři.eC

* \ pň,dpn.lednln kole druhl li&\ úcho!,}.h dru/\k\ \f
3 obl r:jvupri \ l *k! prjbllrili /J(hfúné. llo.tj|klĎa dó,nJ
porazila P{irubu. ŠKZ V§ctín remizoÝal s Labortccbem ostray B,
AčkoliY ldrženi Ý soutěži ncmljí válaši .ješlě jisté, Před záýěr.čnýn
kolen jsou jtjicl, naděi. Ýelké. Pro úpltúst dodávitnc, žé ses.upujc
poslední tm,iiťé t!'mů.

HošŤÁLKov,,i _ Poruba

V duelu sou\edú I tabulce byli
domáci mirnými lrÝoriLy a tulo
roli navzdoly Drhdčn kolekti
vu zll.idli zk!šeně. Porubé doÝo_
ILi vyn.ót icdnlou panii (Dostá]
píoii Hodovskénru), |ňčeňž sa i
u§!ěli v Pololinč Zc yšcch osmi
Tín položi]i za}lad úspěchu, Hoš
tálkovai se poýln li na čtvrlou
Příčku (abu]ky ! pokld sc ncchc.
ohlížel na výsledky o§lalnich ?á,

Pasú. dačijik zácbl.!č v po§cd

Sejláv. a body Hošálkové: Krr_
1ík. Pah. B.dnaiik a Krňcla L.

MudJák.' N].]č.inek a Kreiča 0,5.

Iloiirl]\o]i jeli do Ňonrčříže s
ťčdlnríjn, že lemíz ji \úi k.iir(()
tě /iL.hran]-. !l. i l PiiP.dč poňž
}i\ $ Pn Piizlné ýn,hiť \rsldlkú
oililni.l] /L!rl\ú núh]. lichárit,
Domici no\zdory jen lě\nélru n'
skolu \ nlr!].c htlj ]'avolly . luto

!'al. Mt,iňči B _ šKZ vsctfu D
-],5::1,5 lHl.dlý Hftidil l,r:1,,r. Gut

Zliýoílný lr:\t, R}š.itck Rů-
žička l:0, Le! Z.itoPk 0:I. \b
lek G.lelka 7,l,!. Č.r.ý \l]adi
0:]. Honr! KliD.k l:0, Gv./dck

I) í:ikolá (]:l].

1985

,048

I lI I I II

7/



UaIašiouIádli:pryní ligu mládeže

\nínkl 1.ýu li |přšní Ho§óIkoršlí, tenéři Franlišek ue!.l:ki 0

Fldntšek Pahik a Petr Mi.t?l 7, nini |leýd l'avl Liška, \|ílě.!laý Šíhot, Jlnslaý ZjloP"k Joý!

i Bedndřík, L|lí\ík Pl,.hli:)<,, oruJřej vruj, Kart' l']alj, pad nini se(lí
l la. l n 

^,.".]. 
ý,,,,l1, 1 Ha,114??rnýa d Man N.h,^ l dal. l !1 l\L/

h"nar Rull.k Zidrdpd a šachíJlé Marydš Koýdftk, Jakub Jiííč.k, PaN?l
D ,lik, šin,n šdk, ioL. \.dí Klóřd Dančók ló 11,/YrY

H v režii dvou Yalá_§kýcb §(hovýú dntátel sc odchnila letošni 1.

-li8a 
.rlidcžc, s(Ň' Hoštá]ko!á §lar,í po§tup do erlrat§ §ťaŤšíbo

dorĎtu, Zbrqioyká vsetín y této $utěá n adšího doMtu ob$dih
dnhou přčku. Hošúí]koŇťna F§tup do €rlrá]i&Ý cíIili odpmího kola,
Notně po§ílili sÝůj lím, když do oddilu aPgli Nlartinu Hlrtingerolou
z Libiny a slaličímkébo Lud\.íka hfuttázku Dlodúdobě v Hošákovó
bostuje Ntaňiň Nehyba ri skaličkn ! tnk Ýznikl rence si|ný t!m,,jehož
cíl byl ja§ný _ yyboioYat p6tup do Cxtraligi

KLřimi potó plohlaů 2:4, v p,tbč
hu ce]é se2ony §e na ša.hoýlicich
Zblojoýky vsctín Pňedstavilo jcne
náct hnjčú: Maty{š KoÝařft (8/ll),
Jakub J]říček ]rostujicí ze Skal]čL_1

í7.5/ l 0). \bitě.h Jiříček (0/l ). PavcL
Budft (.1.5/9), Adóla Bjerská (5.5,").
M.ni. Dloiir (5,5/]0). Šinoi Šók

1, Hošťílko}á

,] tsŠŠ fr ltiýck B

5 Kňn^
ó sI Měslo B
7 oss osíava
8. BŠŠ ti Mislct C
9, L Brno B
]0 crygo\
I], L, Bmo C
1] hiimB

Kon€čná tábu|ka:
5l§ 31

]9.0 2l
]8.0 2I
]6,J 21

š,5 18

]1,5 l]
:]0.5 ]j
21i,0 l2
21.5 12

],1,0 i0
2lJ l

Te\t a folo .losef KoÝařík

H v pátek 29. dubna byl ukončen 9. řočoik

-§ychřot 
cup 20l5l20ló. vítězcn se s r8 bodl §lal rraĎíišek

ch 4 ročníků, postupně stoupal
lctos přctávit y zasloužcnó zlát{L
d]c regulí soltěžc rorhodovalo
jako dNhé kr.itéritrm tzv. hod
noceDi sonDebom Betaer Třeli

Úč6lnící íumaj.-vPředu zlaa Mitdh Čokawc, Boh niL se. óček, Zlleněk Tró,níčeb Fnatiš?lí Filál,

Parák, který §e účástnil poslední
pořadín, áž loňké §třít,řo doká?ái

Nadruném 
'nístě 

sc se 17 body
umísli] Petr Micles. Dva hráči
ňěli §tejný počet 16 bodů, a tak

njýo takto ziskal Fraňlišck Fi
Iák (sonncborn 76.25) a čtvr_
1é Milaír čokave. (s;nnebori
67,]5)-

Tumajc hraného iempem 2x 40
minut každý s každýn dvě Ďaúie
seúčastni]o 12 hráčů. inlr)

(l,T), K]:irá Dmčáková (45r), Št_
pfu Hlsd (0/]). ŠtŤán Řeaíček
(]/]), Matěj Kope.ký (0/2)

No.]ryšší dorosten@ké souté& Ň
nmjí Ý lcnDu 2kát 90 minú DnB 30
ur*i" 

"o 
t 
"zoý 

tnl, výs"ary's" iea
nottiťm šachislům započíáýaji na
nárcdni ] mezinárodDi ELo tftn

t0 l0
7|3

70 ]
ó0 5

]]ó
]I6
.1 0 7

]L]
0 ]l0

Poledlo f, ltošiilkoÝslý |ým
pr€hauel ce]ou sezonou iá}o nůž
]ní§lem. jedinou slabou chvi]ič
kU si !)rbíal až ! úplně ro§leiDnn
kole. kd} rcnuoy!] s bečkcn Klúi
ni Zí!č.ďné č§řkob se ode]r.'alo
v sobofu a nedělj 23, ! 24, dubM ve
vyškoýč, v sobofu Hošlá]ko!.i po_
rui]a Gn gov 6:0 a stďé Mčsto B y
poměru 3,5:2,5 V neděli se utkalj s

áčkcD a bečkem Kunni iičko 7.t!
lali 5:], s heikcnr sc ro7ešl] §\6ňě
]:3. Na šesti šicholij.ich se Nhcm
sezon} vysňddo sedm hošťá]kov-
ských háčů, jejich individuílní stá
lĎli§ upadaji takto: N{dtin Nehy-
ba (E,5 bodu./ll paíii). Kďcl vraj
(9/] l), Ondiej v.dj (9/1i). Maltina
Haíjng.rová (7.5/l ]]. Lrdvik Pro_
cházka (7.5/9), Jakub oá]ik (3,a),
Jáchyn KJlLik (7/10),

Šachisté Zbojovlq] v§etin lsLu
pov.li do §e7on)jako nováček, žád
né ve]ké cile si nekladli. sřibmé m
daileJ§ou odnčDoU za pmtilou !íi_
ci na trénincich v pnbčhu celého
.olu, ve vyškovč zvitě7ili V sobotu
nad bečkem slffóho Mčsta 3,5:2,5
a polom poržil Gí],8o! 5:1, v De
děl] 2ánáii]i ví!ěZývím nad bečkem
Kuřimi v poDlěru 3,5:2.5 e § áčkim

šlhsíFj, Rattow šulák Jan

,' l
ú

{

@;!
! iiřl {

!

,!

k Ý

]|

r

Ií l



mffiMffiuffiffi
E\ \obofu J0. dubna u\Dorjda| šh Ztn ot{ri,i!l,!lqi!ij
!ďeboN rapr4 rq!!r!, i|rán( iáLo 2.,. óinrl vtmorijlu
Antotrína yaculika, Na starl se dosťavilo 4l óčastDíků, z ni.hž hyli
3 rNt a l0 KM § kYalitnim průměrcm prwí desitkr 2230 Elo.

zLlN 'Šk (]o,.1,) ,,2ó, Men]oriát Á,Vac!LiIa"'

1!t |!:]!!]]|l!,]1, Žák izlin] 2 1nt,opeĎ4]/9 czE, ND

GÉifuádi rr-r.] rÍ ňi] |Litóyel), v|^. (NaPajedla), sýoóoda |zlrn)
Ýšich;] 5x ]5,,]9, BLúmeLoýa / l,t99] K@méřiž), DúbóÝecký (zlin), Pá|ka lNapajedld), s|lóln

/e,-,, , |o,3 ?, /D;, lo,á
,, s-, l,a ,, c,. .,ol dó a,-,aónzl,,,;-e--D"a",
su.hárek (. lIió31 zli"], NaÝlátiL, /{3tinIa, 5U.hának H, íýi Zlin] vnchnj 4, ]2. ]4. Vymótat lí,
l92s H.lejoý), Ma.hál3, RuLik lobo zln, Vnchíi ]*, ]5. ]7, Janik Ú"].leróú.e], Rahňai l//Ý0

1linlh/], co(waLd íNdpó]gdl.] Vii.hn] ], ]3,.-1o, (oýařik lzl'n], Néňéc ÍNdpdjedlo), xo.ján t

Přebor se hJál n! 9 ]iol 1en-
pem 2x 15 Ďinut na paJtii Byl
bojovný a v},rovnaný. o čcnž
se přesvědčilo i nčkolik lavofi,
1ů. Ncjvicc sc dařilo dlojjci r]ví
Cyril Ponižil (]39]. Bmo) a t\l
Jan sosná (2]80. Ponb!). kteři
zisk.li shodně ?,5 bodu, Na úe
lim misiě se lmGtil Pctr Kičmcr
(2270. HiÝiřo!) s 6.5 body, vel
mj dobře si! tumajived]iJjři l]o

dovský (]097, hl.jí.í t, č, v dre
su Hoštáikové] a)enjoI §1!]n§ry
hňček (2]03. \tetín), kt.ři se

skonči]i na 9 14 ni\tě ]vlďlin
Šťnkýi (-] l8a. Zlín), PlÝnj nrsa
zeiý hiii ]a-kub Roubdlik (2:10ó.

Zlin). xuan Maj Phd (1906,
Zlin). ticli nas!^iý hráč IM
PaYc] Zpčvák (2386, Litovel).
Nlúos]iv Kunc í20.1l, Napajed
]a) a Ro(isla! s\oboda (203().

Zljn) všichni 5.5 bodu sídnatý
vÝkon podai i rsetinský pa\tl
Nl].dý { l594), ktelý 2iskem 4,5
bodu obsxdil pěkné ]], ,nisto

lgust.jně j.ko Mito§la! Koc|
án (2032. Zlin]. Flúlišck KŤižck
(2025, vcse! n, M.)a PaleI slo-
vál (]998. Zlill). Tcprvc z. nnDi

_§!!!-s -]qcj§-,jl§!al-p&ba!4!.
kem LlJk \ raóid sichu Jiii
!g&:$jj{,_r!9dd!.pgčlg!rr"
6 h,,]n h\l st]nid3v Juřiček

!!!ao{.. Gj)

do osmácli lct §e stalMá§,áš Ko

a

l ky Plát
zuítězil u teziříěí
H \ koílurcnciicd OhO tťlrni.lrá.lh nc/inJrfulni(h mi.lnů J ln

- 
mi\|ru tlD|.\eodehrál l nťdřli l5,1,1čtn lť\xL\I./iř,iiIlJl\

mčnft MeDlořiálu Jiřího 7,ájíce. v restauraci snoza §e předstáviil,
řinšedesát šachistů zc č§ ř zemí, z České republikJ, Polska, slotcn"
ská a Ukrajin!, Hřálo §€ d€i,& kol Y t.npu 2krát 13 minuť plu§ 2 !te_

tisldÝ Kían]el (oha Va1, Meziňči),
Nejtice se dfu'i]o lM Vojlě.hu :l4, stanislav skrvák (Rožnov].46,

Pliir.ri 7 lli |ad Labem, Uhrál Petr vťábel (Kúo|inka) všj.bii ,1

-,j h*j- \:,,_rh hJ,. l'|',, l\]],,\,/\|,,, ,

čillkraiinský lM Anu.1.oloÝ !a vsetín).:18. Rudolfout 49 ládi
ti€tim o§tí!ýský G]VI Pctr V.lička. s|av č.mý (obaVJl Mcz!,íčí).50
čtÝrtý byL Pci. Ko tiý z vlčno \1]clav oBjs lK.uolinka].5] J.

,,Jm l ,odu lo,',. ll{lj,. <,,inL,\,/Jc,,r,
Páté nrišo .b\adil po]ský šaclis Jjň Staně|t lÝšjchni !,al, Mel]iiči]
la Níďcii st.czcl. §tejiějako šes všichni ].a t]od!, 5.1. šimon š.k
tý ť poiadi FM Frallišck vrána 7e íZb.o]o!k" vseLin).55, Jifi s lu
sl. Nlčsta zi§kd 6,5 bodu, Htáči tck (\rh] l]Yýiice), 5ó ]iii N,llá
-, ,.,.ll, Pd,l|,1,.,/.l .dť', ,ťl,:, t,1x .t,.o il ,,,1

mntě Uhrá]i 6 bodŮ. sedm)' |M KrrtochÝil. 60, Teleza Pecníko
]osei N,ludi.]i z Ňolrčřiže, osmý !á (všrclll] Yal Nlcziiíčí) Ýi].h
domá.j Ixáč Pdv€ll-e!. deválý Po n] 3 bod],. 6l , Inllišek i\,ljlulcn
]ák Klnrjl Szidkowski l désilý ka (vdl, ]Vleziňči] ].5 ijo.1u, 62
Zdenčk Chnle]Ji 7 Vizovic Tcn Tomáš K.bel]ič (Vr] Nleljiičj) 2
ZároÝeň zvjtčzi] v t!(e8oíii nad body. ó] \b]tčch Tlrdý (vnl, N]le_
pčtašede!ál let, \ej].Pším hrÁčen /iňč, l bo.i.

vfu'ik ze Zbrojo\i! vsetnj a nej
]epši žeDou y nun.j] bylr Zdcii}i!
Bliimelo!á 

^ 
s]alie Krc ěňž

UmiŇčni lahšjkých šachistŮ
v 1 maji: l] Pavč] I-eY (!ál, Me-
zúiči) ó bodú. 1.1, Matyáš KoVr
ňk (;/,brcio,ka V\clin), ]9 ,losťl
sližck (Rožnov) ob.5.5 Lrodu,
2.,1, PeLr Bobaljk (VJ. \,Ičliňči),
26, Jos.f Pctclk. (Va] Bystři..].
2E Pnvcl Dorňák (Val Níe7jřičí)
všichDr 5 bodii, 30, !]clicris vh
chopllos (Kaíoljik.), 34 Ivan
Šošolik. 35 J.kuL] Ryšánck (oba

Vd]. Ntcziňči) Ýšichnj 1,5 bodu,
:l], v]adisliÝ Binrbušek (Kfuo
liDka). ,12. Jose]'Novák, a3 Břc

Pořlid.L]jťi i].hoYÝ oddi| Y i.le
: ieditel.jn lLm.]e Jlncm PIdou
doklzrl 1 p.d|oDu kr.ie. jnčý..
nri!Lnich íjI.!r zi]jnjl na r.pid lU
nr] v.ltr,e /Jjiinrvý .et.lý brd,
Diky lon s. l illcliiiči |iedsl!
\ili zr]nnrvi irchiýó š vibolnou
!}konno(í v čele \ ac^tvýir nli\
ntm rc|uhl]l\! tll lbjlě.hťnr Pl.i
teí] Text l lblo Josef Kovařík

a,
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11a7

zL]n

šachisté sG Gltlsta
na přeDot usetína

ra. li' n. nd .n,lrrn,iGbudť\\elln nJlaaarlurťrttn(ťhultit
! ".ri,",,,,-.ri-l lr""t, \|Fl Iu(ho\i udíl|| 1,1 Zbroin\lá
rcsPo|uPr]iici §e střtdiskcnl ÝolDého času A lc€do pořádají ohlíbt_
ňý Přcbo nčst! vsetin (PN{v),

Přcbol !jobahne delilikolovč
\ L*nrnN od ýnnlry ] aenenlc
do $bol] 9 ae.!ť ... Holtltj.j
bUd.A]..do sVa v\ťt s1.\
no\hi /.hái.ni rkc. jc 

^le 
!LaL

DoviN] na lr\rj! aeíV.ncoyou
lobon od 15,]0 hodi,r lkíl §e
bu.tou lUT]iť |IDF oNn A r
B š\ýcúskim llnlntť ] nl de
včl lol lřnlr\en\ |u c.n! lc
50lisL. Kč v nedč]i 3 čene
cc na\i. l)d 9:](] hod Plobčhn!
scdjnilo]o! lunrrl r l{r|id ii

.hU dvo]lc s lcm!ťnr hr], ]kril
]0 min Plus +\lciitl,nallh \a
sl9!ý č.\, .]. \c slicdu 6, čcc
\e .e. je |.i pltnrvin ]cdoric
tilok}Ý B]ciko\í lurniJ \ tcm

I)ťIn h.! :k.lii alln nri , plN ]

Prjh]i]i\) tlllrl)u /áiďn_
ci Po\iht ito ]0 čcNna ni C

nrxi1 lidek(qzldlrpr cz. n.bo
jJko s\ls ni te]en l: ]]16 ]79
9]1 \'icc laké nx §{§lxcht_

lim]

ll

ku \lťla (lo"ýk,í ddčj., ]dkl1, /i \ ilrk i l l,rli l. rl]i, l |Llik\,í]n kok,ll )u Pll leo| ])olnúkúr, ||l^1řlfl i.,
lit(ý Zlťnik Chlhl|fui:

I

\
r

l§I
,3

l



Juříěek u Bosltouicích zazáiil
g l\i \r.loup(ni ná ,Um!jrl, 2 hr icllni naÝ.h,, .il,rť{,
_ líú /! \,bnu \.ťtin,h .áChi.Ix \bnnhl ,lui,iacl, lllincú
Y JáL§kýcl, Lázni.h oditdl .jen'. stándardtú \:íkon. v Boskovicích
zazáňl §třibmún postem,

č.!ici hiiiů: l;\I vladijniKťlik
(:]]71]. Klo!fu'iíž].,lakub Šalďik
(]lll. Ht tiráloi). Visil,s l'sJpi
nidis (1798, I-i|i). LUdčl No!ík
1]I]]3, t.iPa). Tot!áš Prcun l19ló.
]rNnřř), stininNY .luříček (2079.

Vs.l'lj). vil NI1,lÝe. (]l90. K
11oJ) lši.hnr J.a b.du,

Ša.ho\! lL!b \l!Lii]i t]ojkovj
.e lspoiida] ť n.dč]i ]5, I!člnl
]úni luňaj Y |nl ši.hu, k1.]ého
\c /účestni]o .13 iechiýú / Jiho
jjbLrvskahl). Olomouc[ého, P.

dubickóh. J ZlúĎkého knjc. meli
ljnliž byli i l lNl l ]2 tl\,l\Půnró
rťú |rv!i dcsnky 2llE l,]lt) TUíuj
\e hlílna 9 kolsčr$l!ň hn]tcn,

BOsKovlcE 201ó

|Lipove.), góíÝs(k |JPÝička)Ýšichn] 3 46 KóÝáiik /t
í3olkófie) 0. (43/9) (-l964, tW.zOfri lóuh, P.oboir

" 5( . l/1akkóbr B05kovrce i] 5.5.1 ,,]arnio

ipavec) zh, 47, )anda |qóskaÝicP) 1,13. Kn^.

Šacboyý k]Ub ]uakjbiBo!kóvice
usPořád.l Ý ledčli 15. kťčina
.Jiř!í tunáj.' y rapid šac!u.
Mezi účlstnil§ b} | i YsetilskÝ slá_
nisl.v Juříček (KM). kltrí dósábl
n! skÝělé dělené díU h é nisťo,

Tum|i. f a]i.\Lnllo 4l ndjŇrt ]j
honuilskóho. o|ontr!|.|ť]i). l]Ud!
L]lckeho . l]lD!ké]l) k.lc. nczj n]nlž

b},]i imcziiáodnijniSl.íllul I l2 kin
dilllit1l Dislrr (k\J)s pnuniren] D]lIi
dcsitk! 2]lE F]o JIrnl() Se t.r Ó l,,l
si|.\\ r ||r tťT ] ]nDh[tn.,1]L
i] \ úc/ť|r \. ,]|.t. ,+.u",il,
!ťizollu]i lnť/jrrin(tl nl{j \ťliíl
\\\koii z lrini ). /]\t.i] 8.i boa!
Fi.d dlt)iio i! ] ] rnislť Jliinr sť
k&nl[ 1Ljpťťltr |lila !scliJ\kÝn
slfurisliÝcln Juiiil.n s. ó.5 bod}] l'

denáď 1Iáčú, Toto ]sou jťjich indi-
vidu]Á]ni stxtiýjky: !i]it&h Jiřičck
1]/6), MÁtin D!ořá]i í1l3), Klám
Dančáko\ú (jl6), stěpán R.zníček
(2.5/5), tfonsíd ]arkovs*ý (ln),
Šťpán HUsa (.1/6). Patli\ Řca]i
čck {.1,5/5], Adan K(ĚůÉk (5/5).

Maiěi Kop..iý (0/]], Tomá\ B!t,
dft (2/3], NeIe ftihalová i0l: ),

Knjský přebor Ý htál v te pu
2hái ťo §rinl !a Zljrd§, pad. ý
2pi§omla a !ýsledky ý attřiíá-
valy všoln hráčůn i nx jeii.h ná

mdní ELo k({6cien| z prrtlického
š!ch!, Texl a foto ,ro§€f KoEřft

Konečnó tablrlLa!

,,ž

E §okol í .d * druhou Ťfuou po Ťbi Pokou..l pruboiovat

= do pnoí |ig], mláde#. KBj\l,i pi"bor si]r^i,h áků
nět .ozenrarý paaájně, §ttělé sou}olí s€ bonužé: ,ádrhlo
l po§lcdnlm tmjloh,. ÍJltečti st tali ji' po.|ruhe ,a *bou
5&{i korullM| prin.em mťzi §ť.Fimi 

'áky 
nalťho kíaj..

Tě§Ň,:e před§kočil ŠK zlín, t ter,ý se Řdqie 2 postuPu do
íqiÝl šší §outěže mlnďšiho doro§§l

Závéreč!ó tlo.ikoto s€ od.Irn lo
]ó- dub.a v Kmměříá, prc ú§lď-
ké hťáče mólo t ošku hoftý Dád.!h,
posfup jim unikl op..ýdu leiice těs

, ně. Ná]eóo i!i.h šlt!,irovnicich sc

řhem celó se?.ony přBlstár]a iato
osmičká š&lnýil: Radek Zga]ba
(6 bodť/9 paítio. Filip Nraltš (79),
Ada]a Bienká boslující ze Zbrcjov-
l,f vseti. (8/8), NíaĚj Ko!ál (6/9),

Jfi Páček (d7], Jahlb Dorň]ik
(0/] ), ondřťi Gac§al (t/]), AntG

vclica dot}€ §e ptzcnlo\.li ! le

1oŠnim kzjsl(cln přébm staŠi.n
žáků ; šachislé Zbrojol,I(y V§elin
B, kterýln Ý konďné aan!,]c€ Pí,
ř č§íe mj§lo. Na šacho\Ťioth se
během sezony představi]o luedj€-

] zln1
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]
11J
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7128

2]88

2104
20Áš

5

6

ýh

Aáan Kó.ůrek .e 7hfrjoýb v.ýrh naýouPi| l úa
se..ně \, pěíi ulk(iní(h kldjsklfu Pfubóru síal:iích

žóků, ve ý.:.ch ý)ý.ll Pěíi ulki|íth dokn&l .ýílě.-il.

]1r.0 ]]
]5.0 22
]:.() ]]
2ó,0 ]7
]].5 l]
]].l] ]]

l0 i
l0.5 6

3.0 ]

2x ]0 njinul .! Plltii Slanin
]uňč.k o!č1 cl)b! ].dnri /Li\lú|
.c Vtllaiska podll výborný !i
ko . kdy/ dčli koncčna] nrillo
vně7enr s. ý! |odlc očcli\i í
favolzo}ani ]Nt \.kln Vysko
č]ll]]]],1, BN]] /jsl,cnr E.5 bodtr

|i.d d!(]ii.í . .', ] míýi.l,ři
selaniI.1]l05, LlPlc.) . stl
!isl!! JUříč.l (] ]1)]. vn.lin).hl
se 6.5 boltlL Do |lt.i dc\itky sc
jcitč |íbojlJlili: .1 9 oldn.h
Klst o (]l}]]0. P.]dlLhiťe), LU
botrn Rilkr l]l73, Zn()jn]o],
li tlhnr nl (]L09. BíD], ]\1j

hn t]ohíčck 1]006, !os(oýie.].
\]aínr Pokl.dnil i]EE5, s]ltrLl]
J FŘn(liťk v)ky{h] 1]0l8.
Bnxr) lij.hli 6 b.dn PĎTi d.
snku ul,!iť] Nl.nrI Nlo. l ll]6.
Bht\ko] \ 5.5 bodu. (ajl

Jinské t,azni bvlv !c dlcdr
] 8 kvélIJ hostilelj {)lclic
iého ln]boru Kí:i]lnénfu dc.ké
ho š.ch.!aho sv.z! ]edi(ili\ci],
|,lclalro se /účr\lnilo 85 hiiiů /
České ].Pubtik),! R}l\k!.ll byli
ll)ldčl.Di lndlť \ÝkoDloýj dl)
dlou \kuPnr Y silnéiši skulnn1
(arloť.b 4] i].hrslii. }itoii hli-
]i .8 |l)| \ čr\oťínr L] ilťnr nr
])lnii 2i 9() n]j !l + 30 s.kUnd

Klont ielv KV stanol!]i l ]
D] slii I]JDI1 1l-Nl) s P.t !ě..j|
p,\ i dťrilk\ hlaiaů ]]1]0 hlo,
soulčž ollid] ]'lt\.lr^vdrý Pi
ilci Ko§l]clYk (2t]ll / !1rs|!

|líť! i\| Lnnr
šc,n \b]nfu (]]E0. v]ršnn) \ 6

bod} i li}i]cíhúai l,\] \'i( \'.1.n
rr (]0()7, \l ka Loý!j-). D ].lKo
žuicL l] ] ó]. ]]inr] N RIJb.11 Dii.iig
l]lj0. ]]l Klrk\ti s 5.5 bod! Nr
ó l ml5lč lk.niili.lLřiKad.řihťk
l]l)()7 Balo! | J ]. ]\hllrn Bulú.
knr 1]001.|t\.hno! i K ) a \]úni
\,}ýtiil 1]01.1. Řn!n\] s 5 hl\t\,
! tun;Lli ,1l!1o\ll l]]\(l]cdnrÝ /i
sl!p.ťil(,ho,.3joj \íúrs|!
l(}] slr i:ll! .luiič.k, lrťjý od
\cdl (indúddi ý!t!o! i 7illťrn
1,5 bo{lu (lal l {). 15 nli(o \ tld

W I tiH l ll

l 1 ]

]



illaštaliska dekotouala
šacho

ú. Nti§trolsttí d ádežc vatášska _ l. \l\sTO'rouť 2015/2016 ýy-

]3 lrcholilo N,lájoyr'm tumljen na YsetíNkr:(h }taštaliskácb,
V nádlemý.h ,íekoNtruoÝaný(h bislori.lrí(h píostorá(n s. sešlo

91 šachistů. Hrálo §e ! t mpu 2krát 1] ninut plus 2 vtcřinl l ka-
íegoní.b .lo ite§eti tňnácli á š.stDácti let. Po skončcní tuínajc b]\
sPočílány i ýíslťdkt lalršskýťh šachisti! Za celou §e?onu á dťkom-
ýáni Distři \hlaš§ka.

v D.jmladši škupinč Da\lou|i
lo,1l ša.histú a Dre7j iilri sj Zla-
tou mcdaili vybojola] šc§rihodo
!ý Paťik oryoň z'Iienčín., slĎb-
m za 6 hodů a brcDz za 5.5 bodu
h l] ho{.i 7 l-]\lj JikULr Mllůš .
Anlonin ]landUs lvlcdailipro nej
lťpši dívkU siodlesl. Amálj. Zá-
dlapo!á /o vselílrN, Dllši pořa
di ! bodovanč palnliclce: 4 Nla,
íoš \ináDck (PoV, Podhradie) 5.5

bodu, 5, ]akub orgoň íTlcDči,r).
6. I'laÉ] KoP..ký, 7 Lubomrr
t{loucb fuba Vsetín]. lJ, Nlich.l
H.!ák (RožDo!) vii.hni 5 bodů.
9, ]vlich!] Chrot!ík ([r l.hota).

lišska ! katcgorii do desdi lctjc
Kl;ni Pš.njmvji 7. Z!šl)vé
v Proslřednj karego|]i do tij

njcli let, kde sc v ztlvčrcčném tú_
na]i Ut\llo 35,hráčú. 7Gkil zlr
tý kol Palrik R.zníčck ze v§elí_
!a. kterj' dosáhl 6 bodů D ný
sliončil 'Ionráš Galda z Hošl!]ko,
!é. lieti Adin Kocůrek 7e vsetí
na. oha715,5 bodu, Ncjvýšc Z di
vek se Umjslih L.L].ie obši!.čová
ZvJl Bystři.e. D.]ši poiadi V bo-
dované Patnáltcc: .1 Jichym Ka|
lik (Hošlálkovi),5, Tomál B!-
dit, ó. Gabrjel Kamas, 7, Maínl
Dlořák (!š]chDi vsctin) ýšichni
5 bodů, E Jakub Dorň.ik (-rslí),
9. Přemysl }'lafiišk! (Rožno!)
oba 4,5 bodu. ]0 'bnái Kabe]áč
(Vál N{eziříčí). 1l, Jakub Kienek
(Kalounn!). l2. 'ío ái Hurtik
(Vsetín). 1] PctI Škarljch 1tjr§1-
iice!.lt,), 1.1 PavelKučela (Val,
NJez]říčj), 15, vhdinir Křunx]a
(Kalolint!) Všichni ,| body, ]vli
síenr Válášsk. v Proýřcdni kate-

gorii je Nlaílin Dvořák zc vscti
ná. druhý skoDčil Ibrnnš Gilda
Z tlošlálkoÝé, tietí ondi.j Clyc
man ? Ústi. čtÝíi hošrnlkovský
Jáchym Kallík. Pát]' Tomáš KJ,
bcláč z Vll Me/iňčí a šestý Ga
bíiel Kamas ze vscti!!, Mislryni
valaš§ká ]e Nela otá]ra]óvi zc

Mezi nei§tfušími domjnov!] v
Má]ovém tLulaji Radek Zgarbe ,
Úýj. do§áhl 6.5 bodu, Druhl1 b}la
Adéla Bi.rs}il zc v§etiia, iřeti Ji
kub zshorččk z Dubnice. obi zís
ka]i 5 bodů, Další Pořddi: .1 Klá_
ra Dančáko!'i (VsetiD 4.5 bodu,
5, Tomáš Klina (RožnoÝ), 6. Pa
vcl tsudjk (kelín),7, FiliP l,t!túš
(Ustí). 8, ]oscl l,lolba (Bíl,mov_
t]}l ) všichni 4 bodt 9, Michal

bodu, l0 ,lo\.rVlDčóťi lJ.sei i),
ll DJ!d Kil |J 1L]ltl ,l B!|]
|] Nl ,nIJ NIJU]l'n!J 1Ho\|d|

lovj1) Yšichni ] bod\, 1_r Lconrrd
]ankovský (vsetú] :.5 bo(lu. 1.1

J!na ()bšn,jčoYii (\1]], B}stii.c).
l5. N].léj Ko!fu' (sokoL l'islí) oh.
2 bo{iY Nle/r iťslni]c(lldýDi \c
str] !lsn.,n \'.lršski R.d.k Zg.ř
fu / 1](i. dj!hé rlisllr l)h\adi Pa
Y.l Budik zc Vs.tii.. litlí Fjli|
]\,íllůi l l](i. člvl1i \konlii]a Klj
fuD rčaloYti Zc vscli,rr. P.lÝ To
nrliš Klim. 2 Rožn!\a l še\lý (h
dic] VIlr l ]hliilkola ]listlrni
Vahš\l. |lo loč|ík 20lj/]0ló je
Kilin l)rnčijko!a,

Tal. .rlidežii.ki sénc \ť\l:ivJ.
la 4 čl),i lulD{ú. bčh.m tóto š]
7onv se hňlo ýe \hl Poli|.ť, l-|
l-h.ti. Júlůt.ť r na viclíič, a]cl
kcnr do |i zrsihb ]71 šachistů, i
ldb l ].l l V.liš(kých oúli]úči1,
kladniclr šlol Ni podznDbudc só
rie lŇklečovai ]obi]eiih dcsilÝíj

Ttxt a fota Joscf KoÝ. řík

!c}i (l])stňcc I ll,) 3,5

lšl., ,

]

:.
],

N./iýiiJ 'jii šLklisnlI k|l.glú'ii .l0 š4l tillt !ll,,!^a |'ilú)
|t- , 1 .,, l]h.'.l_|li|t r, \ l,, ,', 

^,,ýr \i aš\kd Rd.l.k /,rd úd d Torniš K!mý].

lahn'jkd rťjlis|řšnějíí|h ila,hiÝIi \ k t|,!jlii ||o d4di lL!, 
"dh.ř..|.j1I LIúllJ r.?.l1r1 ,llJr}rtl rirlli,iTÁd K]óJ1I l'Ýrún^i,

ůiýr \úlLlš\Ld Júkuh M h'lí, Mnha!Hmlik,A n,lúr Rúfulu\, LItI
Il,|úš ( - hnník a Lub|fu ir ] ll!|!dl.
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10 Šjnfun l-ukái iJa\.tne). ll,
D.ťjd llrbLičck lli t-hotr) \ii.h
|j .1.5 hodu. l] lb]tčch arldlou
šťk (Rolno\). ]] KD,šlol K|e
hlik, 1,1 

^nliLie 
Zidlapo!.i 1obl

vsclnr). lj 'Ioh]ili ZcOhal 1Vil,
N]eziiiai) !ii.h!i ] lltrll lvll\
non Vr]i!sk! Pn} tuto \.lotU \e

ýa] úst.ckj ]ikulr ],]Jlú], dnl
hý ! ýtrLčt! c.lc \e/on! \k.rrčil
jeho oddi]o!i vo]i]h]!i Áilonílr
Rrndu\. li.ti NIrlěl KoP.cl! /ť
\setnr.. čl!ll! Nlidu] Hanik z
RožnoÝa, Pil! \\elinlli l ub. rn,

Hlouch J nr šĎl.n njistě Tomji
chn)n]jkzI:l 1-l]olt ]t l\Lr]nivr
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Juříěeft oyláill ptostěiousltý

E il,íli:i,,T,flŤ;llli;:ul lonilin Gu[
pi.l.Jchu \§cnn\ki sťni,,rK\] sláni§hl ]úhč.k.

K \outčži Loldj]r CuP ]016 sc lliskli taka ] hrdči lť v/.ileiého
|,l,,,t.,,,j.l,|/\4., .,ť/ |,''|\|U, |ú,"",|" \,j
i,,r,,, o, lnou-^.n. t,,rn,rl ,",,,llllllll,m l' ,lil ,,
ského e Zlin§kóho kraJe,lurn.j oZ- plnii Prciel]Uňček zce]a sulsén_

dobili r mezlndrodDi p . soutéži ,ě, kd]rž ani icdnou neprohrál r

stanislav Juříček vítězem
turnaie v Prostějově

\!úl)ciúlr r]olon ien ]ed|U jťrni

^ Konečné pořádí: l stJnj\]rÝ
]uii(k íŠKl Vúh, ] ]0]] ó.5. ]
l ť|u Pliia!iko\Li (ld.nd. ]]l{]r
a, ], :l Ronln ZaiÝůjkl lPí.ně

5K r J!rjór - Rošáda (4,ó,),,,1. Londin c! I658l

. ,] q," .1313 D o,,e . ,, ,.l d - r -' ioV], He].ar íolóDoU.]
(hada§h (, 11521 8rno, l], ,\^.jžišck 1rr'lóV' .e,, l]Ubrk /Pl.Ýil.a) vir.h.r ar,, ] 3, 23, Londrn Mf,]6 í 

'3í0 
Hintsto , ]]. L.ndrnov

|liňsío], zvoniček íprostéjoý), khad h 5. rBrn,], Va.lLka rPlo5ťé]óý]. Tr.ény J] l/552 yyiioy , 
']

jd, ]]09) i N'ljros]]l Huíi itstŇ.
116l}] .bi 5.5 bodu Do |jlni dť
sítk\ \c llosla]j jťné hfáai lc /\
kť j5bod!vpoielí:5 ]1l Fnr
tiick stťť LPienn). Rostlsh\ \b
dJk ív.Ikó Losiir). N'lifiin Londin
lvi(Tovi.e]. P.!cI lnrťlra lP]o
\1éjov)..llron]! T.í\níček i \1or
Ll\ l.ťja ]i!!nš.li lluxk 1Pí\(.
iov), \ (tml]i úItol!]o lJké l,\xř
tcto iJťh]§tú SololJ 

^n\.], 
kl.ií

ú]éli náslcdUiici !nriýilrj: 3] ]o
ŇiP.lďki, ]5,Zdcnčk N]!]jn., ]6
ldeiěkBčh rek Ýši.hnl ],5 bl)d! J
5E. TomjšBélLúrcksc 2 h.d! (aj]

V /Vc.eróVl.e], Nó\ornr', l J.lí. toba Brnó l, ÓmaÉ!i A, r/sL.ÁPirjóV'() Vš].hnr 4. 29, ]9, NaÝlátil

š íolomo!.], Petelka (ldi.ý.i], NoÝák M lolórnó!.], idra í/,rlin§lo), Ň]aljna, 3člUnek Z, l.bo Zdióv,j).
]k rneresiJťr ). xUntička íVyiioý), ýndál ý. (yel Lasiný), oc]epka 1n.rp9'Jtr.]
]r'i. í8lno], Hruška M, 1yyšioÝl, Londrn M,(, 1Va.eioý'.P), Ťrněiý Ja, IVyjloý

dJ, ]

' Lokon]ót]va 118,6 ] ,,Ťřetí sobota" "

sl ad]i 1.Lú P L§l.]o\ r ,5.],n, ] t 10, ]c, rýa .
H lika K. íVyš(oý), NóVák J (Přenýnaýxe), Nóc

srj.st, set<anlna ELlaa aobc Pró9ťě]oV] oba 2i{, 52,-59, Hladlký, (alt íobó Prostějov], ýotí, Matějka íobd 8rro].
Bě Lúnek Ť, íždjoyd), Nesvidba íProstějoÝ) VŠichnj 2, óo, ó2, Óna6on J. í/5lLondrn.Ýá J,M. (Ýacenóvica), 5páČ]\ (Proýějov)

FPVl]óll]l Wli\llova, 5ynel Iab. Prane)óý) ÝŠ

r.7l, lóndjnoVJ , NavrálrL IJrclrrý 5]l
chnr 1Li. 63, chLapČák rPro§tČlóVl ] .(nt.op.n ó]/7 cZE, 5L) l(-18?], rw=]5i

JuříĚek p0tu]ilil
u Brně Da]áil

8RNo 201ó

D! vrslcd.k l o!Ěl !!bojo\al Dnto .,!r bc.lna- Šr!ho\ý

vsetíBkí §.bista st lislaÝ Ju-
ňček zržlvá skaělé oMobl š dobnu
tomou před€vlin v Bpid štcbú.
Po 3. mí§tě Da kBj§keB přeboru
vc Zlíúě. 2. Bíltč v B6kovicic!
. vítě^tÝi v Prutějově si v 3obotu

18, čeMe připsal M své konto dtl-
ši 

"bednu". 
TeDtókrát v Bmá

nl
íomu

če, a ták se cclý rurnaj hraný u! 7 či 9 kol nůže odchrát

Po 7ískaiém 3. nrístč na kajsiólr pfuboru !e Z]íně (30.
J / t m,.lP \ B^.lo\h, ll !':, J,r J i, lju,l,, . h _je.,:
(,1. 6 )!i! sobotU l8,6. přiPSiL !a š,ó konb dalií !ýhots

Ď;Gr;óňdr r 1,:1,r, luaarei l; egrr|aýřin

Vavřinková A. íýi, 3mó) vij.hni 4, 20, 25, HáLa,
VaVřin[ovi,i., T,rceroVá lobĚ 6ln.] V!i.hn] 3, 2ó

Ý rápid šachu, který s. hrajt s č!-
sovím limittD 15 až 60 mfuUt n! plrtii pro každého htá-

s]

Juříček opět vitězně,
tentokrát v Brně

Ú. \\ťlln\[( iá.hi§rg KNl srJ i§lat
.l!, r..rer. rla lúnkuJ zaži\i sk\ťlť

oĎdobí s dobrou formou př(dcýšin

klub Lo|oDloliu Bňo trspoinda] tuú.j Di 9 ko] s linri
leD 2x 15 mirrul. ie kteréňu se sjelo 26 húčů z Čcské
rčpub]i]iy d slo!in\ka. ňeli klerýlli bylo inčkoli( kan-
didátŮ nriýI! ! I)rŮnrěíe jlr\njdesitky20L7ELo,

o koncčnó prlený!i §e podělili Adam Dvořák 1B.no,
'|',,,\l|,ll,Jn lun,-l \ ll,,'lL,,Jh,.1,dl,]r,
zisk.m 7 L]odů. Na 3 ,.|. nlntě se UDú(ili Nlilan Šno-
rek íB!ro, 2122) ! ])aniel Marko (Bnro, lE27) §e ó,5
bod), Dalši pořadí: 5, Lubonř Riška (ZnojDo. 2] ?E) 6.
o. ',l,nK,,lPnc.\,l,. lJ1I lo'š], \c\Jn,ll \lcliJ
(Bmo. l800)5.5. 8, l0,stdnislav Mť§se*chmidl (oře
cnov. l99.1). ]\4]l.n Hlidký (Bmo, l77l)]. PivelHubcný
(Bo!ko!ice. ]E]7] 5 bodů, íaj)

ltipid šach ý hŘje s č.sovin lini
tem 15 lý 60 mnul na laín pto k!r.-
dého bláčc, a 1at ý celý nnáj múžc

Šacho\ý klub Lokomolila Bmo
uspoi.idal túnaj v bňto dtlhu šacbu

na9 kols limiteni 2 \ 15 d]nut, Sienj

se na něj 26 lúáčú Z Č.ské epúbltli}
d §loviska dezi ktcridi by]o i néko

likka ]dáfu mis!.a a pn'mčŤem pnd
dcsity 2017 ELo, o koíečné pNň,
stvi sc poděli]i 

^dm 
D!oi.]k ž Bma

a Právě vsetjnslqý stDislav Junček,

a to shodnÝm ziskem 7 bodú Na 3, -

,1. nislě siončili Bdmé Milm ŠnoÉk
a Dmicl Mťko Se 6,5 body, jž-

9l0 ó3 Bo] 5Rtq
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l §í

]la Dedně ie Ropáté r řadě
9! ..\llli. \idi, vici pilš€l, 1idél, ?Etťnt". lat h) .. d9l0 (hura1,1e_

á ri,otal r1.l,uptni t,etín\|,1'ho .:lihi§l) K}l Štani.talá Juhl,ka
na otcYřtnótn !ře1,oru BřóclaY§ka v řapid šáchu.

]]ll.N Pošlorní u§Pořda] Ý n€ Jž pí§' stat lsctí*iého Šachiýy na

děli 26, čcn'lla Ý Bř€tavi tlrmaj s runiji ! rapid šac}u a poiaidé do

Dr.zjnÁrodní účasú o loháí scná- §ahl ,,medajlo\,allo po§irr"]

!oi, Lrg, J&r! ltljdy, ktct"ý s. h.]rL §oaečllipř€]tú i, x]u sunislav
!a ó (ol s čisovým limiteú] 2x 12 Juříček {V§etií. 2103) 5 bodli. 2,

n]nŘ + 6 sekund na paíii, Takové ], FN,l lvan Mďiioýič lHnstopc
1eBpl) Ý posled.jm oMohí.vsctin če. 21?5) a Jm Kocáb lPr]}Šúnky,
skérru scnioru vrhoyuic. a lat 8ezi 193.1) oba 1,j.4 6, Kli And..as
]1úáslnik} z Čcské rep.blik).. sio- Telbcr (Nč.)ecko, 2tlE). KN't Jo
Lcns(! aNějn.cka s Psměíem pry §ef May.r {?ešÁnky,2075) a Ra-
iích descti lr.áči1 202] ELo. rne/j dn cilrys (LanžDt. ]837) 4. 7,
niDriž byli i l F1l a 6 KV, ki.loval, , 9, Kl1 Palcl Balšínek (PnŇánky.
V přeboru zvílězjl zšken 5 bodú, 20?8), Jiň DosI]í] (\tikt]ov, l§00)
když ceLou soutčž ibsolvou] b.z a KM M]l!! sege! (slo\€Nko) ].5
prchq, a souF;ní,l po\.olilJcn 2le- a l0 Ktl Jan Bohilslav (PošLomá,

mizy, v pŇ&hu d\ou í}!ěsj.ů to byl 2003) 3 bodY (á.j)

-Daliipořa@

1713PaŠIanÓ)Ýir.ánr],16.17aíýŠ\|pl!ŠÓnky)ýalaÝalPoÝlav)obJzli,]3.2],VeÝo*a,KUňL
|aba Pašlalré) Řcrny lv.l paaoý'.e), ztámaL lBlno] Vij.lri] 2, 21 5I^ýi,,lPóšióínó) 1h,13 14.
iomosnÝ lPavlor, |alqa lBi?cLdy) aúa ] 1 t open 2,]/ó czE, GER, §vK) K=l9ró; .ózh, stáýik

Sld bkIý Juřa'.k !ýl.ýa) |ř.bthi pohót .( L nlí§fu ý tufildji z rulo|
řediíal? nnnak Daýi.la Cípů,r., ío1o archi} hráče

BREC LAV 2016 Ťatrá. Pošrórná 126.6.1 ,,Pohár 5enátDra ing,J,Hajdý"

l Rtg
?l03]

1 2125 ]Hus
]

] 1
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a] ]8]7
FruG;I

]800
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]0 200
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0
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,h

o0

f1

vsetínský senioř§ký šachisía
KM §tani9ltv Juřiček §i y lDsled_
ním obdobi udžuj. ťboříou
fomu v npid šáchu, kdrž bčLcn
dvoo něsiců !t rtov na pěti tur_
!ájích a pok!ždé s. umístil neži
,n€dailisíy". svou dobrou ťkotr_
no§t potÝrdil i Ý oteYřeném přebc
ru Bř€láv§ka v Epid šachu 201ó.

usetínští slředošItoláci zářili na
i=*i,i*I-I*jfiť*,it}lflť{*iťťi,if}"+pff mistroustúíGnublilry
jméía Ý§eínšíí sfédoškolid zářif Ú pútiu.

vc \clkóm šá]u Kongrc§ovó
ho cěntra usedLo k šachovnicim
\ |ťdn.m úlJnÝiku zďo\!ň 152

\"ihs!u. nebol \ť zde Utkilo 1]

čtyřólen!ých družýev z lrvriho
stuDnÉ ZŠ. 2E /. dl!hťh" !Ťunnč
, jR dn,r,|.\ ,úťdoskul\l'VLh, \
ncIml.,ds ldl.roLll ý l(d,b\il"
hm,l ť\r \i.lrl\Lů \ rvmú Zs In

tcsa vsclin Tomáš BUdi|, AdaDr
K;cůrck, Lubomií Hlouch, ToInáš

Hurtík. Mďlií Zb.anek a Melodči
chrobák, Jako dlacátý šestý na,

'sazený celc( íezklamd a o stupí
nek si Ý konečnénr pořadí po]cp-

š]l, Vitězem neinr]adši katcgorie
byli chlapci zc Zš a Mš Frydck_
\'1ístek,

v proslředni !ěkové kdegoii se

iiž fetí rok 
^ 

sebou na \,lČR kva
linkov.ii šachi§lé ze Zs Hošťálko-

vá, !a nlrnaj odjíždčLi jako kan
.iidáli na Zlato, To §e jnn §jce nc-
podaři]q nicméně j ceIkovó člvr
tó mislo lze hodnolit jako Ýe]iký

I{i t

Jal6EG

l

5 ih44,ddil1-1, nl.,l",5Nl 1,JA:.1\ +,.. .P,PŠ\
výlq nJ"up.\ali l?f, \.Ll,,_ :pra\n _ln],..,,..
Lukašlík, Jakub síd čík, ]akub Krej(la, .Iósi Be.lnařík.
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Radek Zádrapa obdržel pětku
Kdepak, řeč nenl o tom že bychom Radka známkoÝa]], to by
s takovou as] nikd\r nevystudoval Vysokoú škoL!] t! pětk!'
a k tom! n! U m! totiž nadě iLživot Rodak z Hostiv c U Prahy
sejako ditě odstěhoval § ród]č] .a Valašsko a Zde ne.]en trva e
zakotvl , a e 5 p noL] VeryóU se zača Věnovat .aší hre leho
šachové kériéra neóplývá osn]vými ýis]edky clrarakteristiko!
5p]še j€, že nekončí n]kdy špatně, osobně rád Vžpomínam na
néš prvni spóLečný tlrnaj Přerov 19a1, kdy j2ko patnáctjeti
docíll Děkného úsDěchu kdvž Dorazi tehdejší konu mlýrniho
oddi! spartak známého kM Mojmirá Šřokého, v přeboru
okres! dórostencr] pak získél tjt! (1932), o rok Dozděj to
byo 4, místó, V m!žské kat€gór]i okresniho přebor! +ado-
Va celkem pětkrát, rok! 2006 žÝítězj], V etech 2aa2 a 2Oo4
by stříbrný zúčastnil 5e dv.krát krajského přeborLr dorost!
(3, místo Karyiná, 9, místó olomolc), V KP mužů (Vsetin
t9a5) skončil sedmý Z mnóha startů V přebófu óddí! do
sáh hattricku V etech 2005-2007, NejeDšimi \4ís edky pak
bylo 2 líiďó V Přeboru Vsetina 2006 a 6 mÍsto V č€rnG
hórské BUdVě 2005. osóbně si také ýe mi ceni L]člnkóVání na
li š..hóVni.iv ÚDA Praha kde Se V české národní Ze V roč
níku 1988-r9a9 Dodíe na postupu dó 1 liqy, Kromě úča§ti
V celé řadě b €skových a rapid túrnajú]e dns Vemi patrým
členem drlho]qového ŠKZ Všetin, Velkým přinos€ín pro k|!b
je také funkce pok]adníká ó orqa.izátora popu]éíního Přebor!
Vsetina,.]ako úspéšný trenér DňVed kšachL] mnóhó m adých
Vý]imkol] neií 2ni jeho dcer. Amé ka která etos startovala
dokonce !ž na Mistrovšlví ČR žáček. K os aVě svého ]lbilea
lspořáda 20, května ] s pohoŠtěním b]eskový turnáj, rrá ó 5é
na 11 ko, ,Radk!. dÍky za pěknMs].Vu do dálsi padsálky

]et Tj přějeme hodně zdraÝl a úSpěchú a pokud byclrom Tě
oprávdu měliznámkovat tak máš od násjedničk!

óóa ;^z \f., óž,.
stančík, zajíček (óba ŠKz) a l,,latúzóýá (Považské Bystrica) 6, 3 Ló.
zl",dón I l i a," l -a,c ób" i{/ , '. J, , ,

z".ód1. " baDŤ \ob- ŠL / ald.,é1, , t-,éla

zádrapa - Gibiec (2, !]9a 2015 2016)

B06 Pircova: 1,€4 d6 2,d4 Jf6 3,Jc3 96 4,5q5 Jbd7 5,f4h6 6.sh4
sg7 7.e5 Jh5 B.Jh3 c5 9.g4 Jxf4 1o,Jxí4 cxd4 (Viz diagram 1)]

zádrapa - Gibie. zádrapa - Gibiec

h--
Radek zádrape (fóťó Jóšl Raýařk)

53

af sKosLoVENsKY s^cl] 6//]](]1l]

Originály
Dvojtóžku 53 Věnuje a!tó. čl€nú je]lch šachového klubu šxZ Vsetin
ing Radku zádrapóVi k pad6átinám (úloha symbólcky obsáhuje
v€dlé hrozby dašich pět mót,]),

1 pó§ravenl po 10 .xd4 2 post.lení pD lE f5

11,c6l Jes 12,]cd5 q513,sbsi Kf3 r4.0 0 fó 15,Dxd4 qxh416,5d3
b6 17,Vaer Ko3 13sq6 f5 a!l2 diáar]?nr 2J' 19,Vxe5| sxes
20,sf7i Kq7 21,Jh5i Kf3 22,Dd3 sb7 23.Vxfs sxds 24,Vxe5| dxes
25,Dq6 J ččíný 5€ vzdal, st.njsl.ý :Dřr:.k

Přebor města Vsetína v šachu Po jedenačtyřicáté
Letoší' 41. folíík mezi!ářodniho šachového PřeDoru města vsctina

zlá 3vé vitčzc. osmideoniho čen€ícového ldání se zúč§tíiu také don!ácí
hřáči. kt§ři se vš*, vbledcm ke lTalitě Ýartovíí listily, D€zi Dejlepší

rýbóťrě se dařila POlu Rldikóýi ý blabýéfu ťaťnaji, ý něhž ý silv kLn^,,eri
obsddil E. nhío Na šnínku ýedle ýílě? Donidka Pdřdk, ulkjhih přihlí?jí Rď
dek ZdllídPd a ]]ťanlišek Pdák

]:1

Ij

1."1

stanGláv Juřičék (Vséttn)
Věn, RádkU žádrapovJ k *5o

Šachový,ildil TJ zbrojovla V§!fu, oPčt o'evlá možŇ§. pr§ u.Ťalení

fuťcháeln ů, tio š!,óť.h otĎitrtd. &évíni itúó!žk pr§ ú!hé a§_
tsčnfoy. }'odrjb.o§ť ó činlBti o&Ulu M íŤŤ.]ircby_v!.1Ťi.cr. infoí §.e
ún t€r ě: 6tř; 740 29r;



úspěch pro Karla vra]e. ondřeje
Vnje, ]akuba Gálika a Jáchynrl
Kď]jk!. keň sloji školu rePrezc!

Zdljeka Dejvicc sc napódiu pro
nejlcpší týúy objevolali naši slře_
doškoláci, Tým Mas8kova gvm
núia Vsetin byl pořad;Le| zař;en
až na divokou kaíu, avšat výkon
lodlli g]rnlnuiýé výbomý jako
patr.i.lr1 nasazený cclck obsadili
koncčnou osnou přčku, v dNž_
slv! ho.jovali za §lqi ŠkolD MllY
áš Koýďík, ]-ukáš Gabryš. David
Trčálek ! Adóia Bierská, Největši
ho úsPěchu dosáhla ovšeD čtyřka
vselii§lté sti.dni školy strojnické

Josef BťdDaiík, Jakub kcjča, Ja_
kub slaDčik a ,laoshv Lukditik,
v ncu\ěňLelnč zaDota.ém a Dapí
Daýén žávěn 7hkali ýiíbné ne
dailc, oli i viLčzný.elet Gymná

Zia Plzeň á bron7ové Gyllnazitrnr
UhclrLe Hradl,ri d.\Jhil n, {Lrn\
|oČel trnt] , ., li]. rozh(,,]h ,, ;,"
irrocnák]itái.,

,Jde DepochYbně o rtliké
úspě(hy našeho mládcžniclú-
ho šá.hu. Ni lomlo túm ji b!lá
lumať á d|ouholťLl trcndrslJ
pnícc Zbrqioýkt ysetín. sotoL
ústí a sokola HoštálkoÝá. Těmi,
to oddi]y totiž prošli Ýšichni naši
šáCnisté, kt€ří se n, NíČR škól
předstátiti,'. hodnoti Velké čerÝ
nové klá.i předscda Resioná]ni_
ho šachovčho svúu v]adislav Hr
ún, ,,PŘstože ! tí,me(b b},li i tři
maluraDti, zqjmóna ,aše §tŘdo_
školske Cťlk] budo rilnc i Dnif,
\Pnnu, T,kžc možnj ie§ti;ťbv_
lo řéčcno vš€chno.'.

fcxt a fola Joscf xoyařík

i.. Lťtošní 4l. Přcbor ěsla vsetína zná vítěr.. Zlín§ký Jal\Tb
A Roubalik uh4iil lní§lo prnliho na§3žénéno hráčc. Dr§hý skončiI

př€{tloň§}ý ví.ěz l}r shnist,! Jásný z Be§kyd§ké šá.how školy
& tř€tí FNI Onlřej Matra§ zc sokola Praha-vrš!vi... Y tum3ii op€n
R zvitěril JařO§laÝ Šašek z€ sokola pnvčice př€{t }ošťálkov§kým
o:dřejcm vťqiem a Jakubcni vojtou z Yl5šimi. (Val. BÝstiice), 8. Gabri.l slmi.lv

1KUnUvrel, a, Emrt Macu, rNrp"
icdl3l ]L] MirO§lJ\ HorÁ (Nanťn
n. a},) všichnj 6 bc^lů. ]6, JNf !'i_
LŇ u-í Lhota] ó bodů. l8_ Kk| \ |ai
aHUýJko\.iJ, ]0 Pá\cl Bljílil l7h;
jovka vsctjn), 21. Fi]ip Marůš všic]r_
ni 5.5 bodu. 22.i"!klš Tíčálck (oba
Usti), 23, Pavel Mtadý 24, lvó tsar,
tošek (oba zbrcjovká vsetí,r. 25, Ra_
dek ZBa.bi (tJ§li). 27, l.ii,|išek Pa_

rat (MEZ v§elín). 28 Jďoslav 7.
ttdný íZbnloYka vs.tín), 29, JaG
sln Surý lHoš*i]koÝr). 30 Adela Bi
erská izbn:}jovká Vklí.). 3l, §íirG
slav PaI]šík al-užná) všjcirni 5 bodů,
34. liíc]av HŘdil Gíellv). 35 v1.,
disiav Bambušet (Kaíd;ka), 3ó. Jiii
Rťičt! (Zhojoýta vsefn), 37 Jan
Vúdrý (!lus]enk),). ]8 P.\,ť1 Lišká
íval, Polánk!), 39, Martin Dvořák
1zbrcjolka vÝ§,). .1l. Malěj Ko}&

o§nide*í mezirrrod í šrcno
vý 1'cstii.a] uspoii&t i{chový o.}díl
7,bíojolta V§elíl1 a §tředisko vo],
!ého č.$u A]c.do, Na vsclínskýcb
Rybniká.h §e hiilo od první do dru
hé č6,e..o\t sobot} Krcmě hl!v,
nícn irmajů open A, kde se ded-
§taÝi]o 38 brličů. s optn B |d 78 ša-
cbisty se híí] takó 8pid funraj dvo-
iic a blcrkový li]iniaijcdnotlivců. PŤo
pořadltele b}l talé potěšií.lDý f!kt,
žc lnc' ] 16 žúč$hěnými bylo 56
n)ládď.ík! do osmná.ť lel,

Ni.jvýšc Das;Vett! Jaiub Rouba_
lík má ELo kcíicient 2397 a v.
s!a2e o 7i§k nejýyŠ§ nelv mL,něli
ejvi.c konklovit nEzináD&i mi-
slíi slafirla! J.§ný (2367) a,akoUJ_
ký !rns1 ub ucltl (2300). vš'chni
ďi §e pobybova]i ve v€.lr devjli ko
leh na Pn iich ša.ho!Ťi.ích.

P9&d! ! t!4aiiQĚa § 1, Ja
knb Ronbalil 7 l(tíů. 2, lM sir.i_
s]av Jisý 6.5 bodu, 3, lM ondřcj
M$!rn§, 4, Pelí Koiilný (vlčnov) oba

6 bodú,5, Pc§, Kapisí! (Kíonéřiž).
6. Ilt Eósl Ňti.?et , ?, FM aons
Fmlu] (Rúško), 8, WrM Dai\a
Ba§,tc (Litva).9, rM Mile Bahná
0ijnď]. ]0 Jm Bosik (Zbrojovka
vÝtjn) vši.lrni 5.5 b{ilu. 12. vladj,
lnr rkabovslý (t}íuílov_Byl,). ]3,
Petr Zajíček ob.l 5 bodú, 19. Rad.L
Zidrapa (oba Zbíojolta vs€tjn), 20
Jatů kejča 0loštá]ko\ú) oba 4.5
bdfu. 29, Pctr Kllbin (;/,ubř), 30.
Jaklb s&účík. 31 Lukáš Gabryš,
J2, Marráš KoÝai,tk (!šichni Zbío-
jolka V§etjn) všichni 3.5 bodu. 36.
Petr Růčk8 1val, l]yšňce) 3 body,
38. Llefteris vlachopi.los (Kmlin
ka) 1.5 bodlt,

\! dvojnásob !ďetnč obsu.nóm
nn naii open ts §e po*ávali zrimé-
D. mladi nádčjii šAchi§té se ša!hi§-
ťJ' kleň]iž roky sié nej]Ťši ťion-
loýiProň§,

Roubalilt a §ašclt rítězně na
Přeloru mňsta Usetín

ilJsti), 4], lfi žižI! (;rtíoiovk! '.

vsetjn) Yšichni 4.5 Ll)du..15, llrfu
li. Kli a (Kelinkr), rt] Peř
]Vie€s (H!slenty), :18, Ja

Ďslar Zálopek. 50, Vl!s-
timil N,laninlik,51, Da
vd kljmek í!šichni

'lbmáš Klrftl {Rož-
nov). 53. Lilrol No"
v& (val, ]\te7iřiči ),
55. Klfua Dúčúko!á

lií,i M]ádet( (\'d,

Meziřičí). 6{). Ja-

1ík (r]yšaičkt).
62, ]bnáš |]udik

J G,.,''

všiclD 3,5 bodu. 63, Palrik Rezni,
čtk (oba Zb.oiovka vs€§n). ó,1. tla
rt i<Iatoclvlt 0!žná), 65 štěpán

Řczniček {Zbmjolka v§eín), ú6, Já-

.hvm K'arlík lHošni]kolii), 69. J.kub
lárnl]l z0- tul,,l l,tot"l ,ri"mi :
body, 71. A.lonín Rfud$ (vši.nN
Ústii, 72. Zleněk Tnivníček (:vEZ

v§elír). 73 lomíš Ka5dáč (Val,

Mez:ňči) všichni 25 bodu. 74,

onillei Gry.nú lt]:ýi), 75. Nela
otabalová ob! 2 body, 77, Toňáš
Hurrik (oba ZnFjolka vsetín) ]

,,c.lý tídcň se ne§l lslé vc
aainení dlou Y.*ýú ínádež"
nickýcb ť?rav, o§inláct qětí
nřii.b s. dlěífu lFo.r] v tm,
.i Be§k!.lsk€ šr.hova š|,oh, Je.,

d.nádt€..t íč6§§tíků měa spo-

lečrl.á ťýpŘtá ZbmjoYky vsétín.
ú§tí. §ošťá]koyé, slaínho t č.-
t! a xunoric, o ktcíotl §€ }o co
r., ilóh feÝiÝalu sta]ala &Ýeři-
te tl€nóřů"' konstato\1lt pledseda
Zbrojovky \§lí! Rldek Zád]"pa
a dodal: ,,r toto ie j.deí z di]eá,
!ý.h faktorrů, n€boť §e M vs€tí,
ně snááF tTly,ái.i nladýrn š."
chi§trůn .o cilepší podrn n§
pm jejich mzvoj."

'Itý a lotá Jo6€f r(oÝařil

Nnl Mdlur|k)v §ol1ó.iu l'Ýúl Ý Př.llsldlil l :afu ý\nr,ě, .pnla
Adila Ri.rská, Ddýill'Ikiikk, Lllkiš

Nd Plkb.tu 1čslo )'ý,íúúl \L ?nlki\all i nnLidi s.:ku-
n.!)\1í, Nd ýlúnku Llu.l Lí|ot! nn hi\lú Zl)lDi\k| ý'Ýll,
ijřih,, R ti,i.'*| : /\.léhal t]0 \kol

Poiadrý tlatEjiQArLB: ].,I@-
5íJv §J{k lPL.Ý(|ce, ].5 &ntl )
ondiej vrdj (l1ošálková}. 3, Jakub

vbjla (vlášim) oba 7 hodú, .1. Pa_
\ti Ko7;ik (D, Bc.ešo!), 5, K.i§tý-
na kuúrúvá íBeškydská šáchová
školN), 6. Manin sov,ad]na (ltol.šov]
Ýšicbnj 6.5 krdu. 7. .loseť Pete.ia

§a

i



H cLl l l)f"ink L,ý,
potkal Ll|,!iLi Rdl]lk
Lill|d|d l\l.|.) s n,

.in|ií)Llnú nliý|l"l
skllisl!\d tO:nú,
. rj.!i\ók fur,r/
illtý. PanIi |úh]i:í a

!:^

G|,,

R lil tunai duoiic
0
ap
uI dli cizinci

Nl Pilhanl uě:llr ý'ýlúld ?1Ina\ala ý..1jla
i knj|k.i 1]"I1a|.]1i \,ýPl1lll 

^|, 
Jrrnta ni/

šaúoú úbI,- Mdtlinu R.i
Re.níčlk Nda onihabú l

a

NcdčlDí dopo]edDo k tchkéltl
šacho\éinu rozPtÝ]ení lyúžili nc
jcn úč.ý!ici týdenniho tU .je, ale
přijeli j hráči z ncJdlznéjšich lou
tú \lomly i Čech Nakoncc zvitě
zil' f.vonLé a Zlilovcň jedini.i/nr
.i ! ldnlo Podujeti. lďousko 1itc

lskj dvojlc. LM Etr( wcii/allc]r
WnVl Daiv. Baltte Uhúla v souč
fu ]2 bodů l)uhé rni§o obsddili
z! ] ] bodů Jonáš Erct ! Jina !E
k]Ýá z Klulol třc(i skonči]o duo
Zbrcjovk! vsetín Dorrn,ik Pani .
Radek Zjúj.iPa, Lj Uhráli8.5 bodu

Dllši pořadi V fuPtI tLn'nali dvo
ji.] .1, Kri\a Zvěřnla lchotčboř)
8.5 bodu, 5. V.,ina Biiimebýá
(S, i!lěsto), 6, Tomčjk Šošolik
r\al. §{cziřičí). 7, Bienek _ Fnlta
1\, Jičin) všichni 8 bodů. E, F!
sek - lrusková ís1. MĚýo).9, Bélu_
nck slojú (Litoy.], Zli|) !ši.h|i
7,5 bo.lu, l0. Hrabovslý Holman
íFr Lhota]. ll sovadiná Kab.
]áč (Holcšov) všichni 7 boťů, ]2.
Vojtr Krčjčiiiková (vl.šnn) ó.5
hodu. ]],Bednaiík _ Trčálek (Hoš
|ilkoyá. Úsli) ó bodů. ],1 Klnncš
Klimeš (Zábřeh) 4 body, 15, sou
ra] Tonršů (Všcnnl.) 2 bodl 16.
Rý2 ar, ftúdl (Zlihřeh) 0.5 bodu

rtí a foto Jos.f Kovařik

lloninik parák uítězem
ileskouého tunaie

E\ ram(ial,litboru ntlsLi \.ellna \.6. acnPn(ť l,onnllloiťnJ

- 
hle\tol_i lllmli,jcdtrnllit(u, ZUl i.lnilo \ť hU 2l iachiýů. brálo

se ll kn ýtcmpu2krá(4minutY plus 2 vteňDy rá každí táh.
tjctyhodným ziskem ]0,5 bodu soko]r h!h. Vršovicc. Uhílil 8.5

zvítčzil šthjll! lbrejovk), Yselin lrod!. tielj ,ll)náš E.el l Klllov lJ
Do inik Parák Na druhé mi\ bodů D!]šipořidi] .1, ondřej l{ař
tč skončil FM ondiej Mltlas 2e lik lzlin). 5 .laDa E,elo!á (Kla

tovy) obi 7 bodů. 6, Vácta! Fen
cl (Dulas Bmo), 7, Petr Zvďdoň
(Fr Lnota). E, PaÝci BUdik azbl.
jo!,ka vsctin). 9, Maíi! soYádi,
na, ]0, Radck HolDan íoba rkne
šov) všicnni 6 bodú, l], Pcn,Tka
dleček (FleDštát). t2, Duš.n Myš_

ka (Bystň.e P, H,), 13, Lid]§]!\
Prucel (Pilmyslovice), 14 s]a
vomir Kincl (skrlička), 15, Paýe]
M]adý (Zbrojovka Vsetin) Ýšich
ni 5,5 bodu. ]ó. I.iartiš.k Parák
(MEZ vsetin). 17, FrmLišck sto
jan (ZliD). lE, Fra tišek Štcc (Pře_
rov) všichni5 bodů, ]9, Jiň Mli-
ddk (vl Meziřiči) 1 bodx 20
ToDáš Kabeláč íval. Me7iřičil 2
body. 2] Tomáš Budík (Zb,ojo!_

Po skončení fuĎaiť sc vítěz Do_
milik Pfuák ulkal ještě s nejrnlad
š'nli účáslDiky tu,Iaje ! §jmultan
Dím bleskovém ša.,hu, Anizde ne

Text a foto ]os€f KoíEřík

sJtl.na.llúfli llěhi |x@\dli\ ríl tiArdiské |iPrd
\\, í,"réři Dd| il1 Tlúillk .I|jL| BuhúIřík a Mul lú1 R.tl

Ša(hiý. Zhn]ii,A\ l'ý.íín u)funik Pdf.ik i.(|kl vh^o) a Ral.A
7jill)llll Dbýklih | fu|d íu |lji Ll|ún: ň,li n^la Na lhnnku \ lilnli
s t.lk.tč !1iibnrýn .I,liiťrt Ekl.n, fedlL.nuinh 

":LlL.h!\1ů 
hnrii\ilž.afi

[hl Wi,..l|.ll D.!i! Rnní..

§&

.l§

I

P \ l)dn ml 2,,]o.|. |.ťnťn(ť Prub!h.l !t sliedntU lolltlh.l aa\U

= 
4l(ťdo.tl, Prťbur lni\tá v\clln. \ .im(i tohlnll (acholého tťy

lilalu \c u.k Lačnil l nellťli ], (ť|lťn(| l |orcn} l rnái l rlpid nl,hu
d\oii . s€$rl!(l píni hr.1,1\ctjm hol\ tPmDu 2\ l0nlin l . 4 \leri

i ,'r§J,,

&:,,§ .}a

§!

l

/-,

§
.r9

,,,,.

I



llámisla peil zuatiloň'
zastínil šachisly

g \ PárdUhicí(h /J(Jl l4. aenfnťť tiit\denni \luin:irodn,

- t,,litr| u(hU á hťi J(lť ú idlel, / n.,itťlý(h 1,o,Inhnl(h
íe§liv.lů n. s!čÝč, lluje §e na ccló ploš€ Zinního sladionu. \ píÝnín
týdN, proběhly inezi nnoha turnajijab Ý bridži.§crábblu. máriáši,
rrjšklorkáCh, pokeru, súdoku či luštění kříiorck tlké d!.t.iiímaÝó.
do nichž sc záp§ali iÝahšští účastníci.

I1.úk |l]aa) :i |oi'ílll] l hbýko\ón hn,Ltji 
'ulťJ|nrě 

'/!l|

!]jslŇ!ll!i ČR \ Paktickam
š..hU čl],iilcjnlý.h d,!ž:le! se
lrrúl. i2. rjčrýi Ya]Jnkých š!
.h slú.lrťři Jali dohlon (t]- Ll 

'žsl\o pod nlizvcnr chť!\ln!ť.r J!
kuhJ Krejču . ]6cIi l]ťLljjřik.
l Hošli]|ové. n)núÝskóho .lrnr
\hli.iik.. Luklišť cú.\Š.' z.

"hl 
()]o! l)' v\c(nr do|ltila iidl1

lk. sK Zlnl Nl.i xuu Phrr] ni
NIť7i 1l7 zúiJ:(Déjr!D]j lr'nry t)
stouPlli lrko .l7 ni\a^,né J ]ž

:l!o v \c(hlriLo1o\aJn 1L IJjr
b!ll} iťd oznrč|č ncirěl(it] dí1

čnn úslichcl] Kqčovo tilč/n\i
na(l lelňiýrcm l]hlnrin l Nlo,o\

ska SliÝi. BB). Tcnb P.skládl
rÝ !al.š!L! linr oL.\Jdil .]] ]nr\1o,

]cdnotli\ci dosLihlj tč.hll) lync(t
kn: Kry]čJ ] hod) 15 llkijri, N4il
čin.|.1f. Bcdn]iík 4/5, Phx.furli
].5/i, Giblyš.1/6 Nli\ll, 1.P!bli
k! \. sleliborr] 1SKlllríl

V pllnnn !a Lrhi.ka]n li.]nU
zrDeťhil tlka \]:!.znou :lo|U n,

l.Ln ol!e|r \ ir(hlL. jlihlž \ ]tJ
node.jjnn lumlii \ n]\la |ima ]

!\ellnský l'ell ZY!ld.i. hllia. l1.
jj: \! dlži ! žcbii.lu acj}'jťh Lla

nn.ln .r.lr i.d.\illlou tťll.pšich
Hlli]o \ť t l.rrlP! ]kr]n ](l !rj
tll |lús lil \l!,nn /l Lúttý lrh 

^úč.n] l3 hliču Nrlozdil o{l i..hu
\ť \ dlima \ kižda |Jnji n.lo^]ě
h!ť P. hi ]dlťl| l.L]d, llť hi]j. \e

lrned o (1!r, |nacn]' remia 7t.
nrcnj bo.| pjo l1rfut]ho, Pťli Zr
doň ob\l(lils. zjslťrll3 bodů n]e7l

osn]n..ll L]aJ.lnik! l, tri\to. vilČ
lčjn lunrlť s. (rj ]iií st\ťL ! l0
bodt. dIuhý |-iliI KJlťli ziskrL
dťj ý Poacl ()ba lit(] hrial lrlttn
\ c!ikť I.pUlr!iů'do n.]ilť!ii 1lo]

'li,\t r íblo ,|oset Ko\ ářík

. th\í | !,dtlii l t.lko\a ý\]nýn Plh. ZÝ] }1klrěu, \.llť h fu|., PaI.1
B|dík ki"i |řijlnha pí"k|l|i] |i?dl..t.nů hnfu i oýn\'ln 

"1^1( 
1,

llúin !,řihlíaí |nuúiÝ,k Pd|ák

' - ],, -,'.x*,':',- *ai ra*' (e *.
,§*, §č} ,§§

Filin tatůš
DbtU]ilil

sůůi talent
1,

ry

H s,tot en.rouptrr u\poiádal le dn((h 20. x, č,Fťn(P
E , n--.mrt ], iotnltr (a(hovdho tuín4ic \ mť/inarudn, UčáÝ

tí. soulěže brané na 7 kol tempon 90 minut na partii + 30 §,kund za

Díot€do\ tah DrU l,li.ddho hrjae §c /u(Nnilo 5l \áchi,tů / BPl8ie,

h.loru.d. sloienlka ! a€.1,1 rpublikl, me/i nimiz b\li i l nl,
2 FM a 8lí\I § pruněrem prÝních dÝáceíi hráčů 2033 ELO,

vnč/stvi si odvezli Natůic 2195). Adfun lfcnbčrger (BnD.

r.",,""i,, ,'rn., / l,ryd\" \,]F, li42 flu|, l)' 8^, BJlgiť,

tu;i tcm n tu.tir ricl jtrtmPc |"bu, Ijhndud|J Zndi h,Ťoi
i,"- r,.,"u",,,:isr,, K rm.ln Jnu,Lú^lJ rc lUŤ,i i.dil,) ic
,,,,ss'^,au,l, I, E l ,f .c .n1,1l ňad,|,lllPN4l,,r,l--Á,

"-, ,,ri r,"i_"a, hoFl.\ lBčlo_ nd ,ilml_, 
^ 

\,\nL l'\,i, 1,1J^

.... l,r,.Llr |J||\,^nJ P.a uh|i] e,|n\ \\,|ede\, kJ\ž 
",i,;. ) t.", l V lo..l NlUJ"l lŇ,,_ 2U 1,,/cn) iU( /"lJ,1 I,oJ)

--- ,.ii . t,..,, L,,,^,I P, l po|,1 . ,Ld', ,1i .rumn d,]il '2

,,.".r., ltL,: r-,"nr.,l-..,, l,t i|.1^ \ h,,lnu.?n L,lcpuli.,

, ']'. -tn2t e ld,,|lJ\ VJP|' o, l51.1 ,lo-.,ilr"ó n,l( (ajl

n , ,-*.l l2r0, \n.hrl - bodi, " _ , Foto,lo.et KUlanl,
] 2 FM vladimí Kúlík l Klolrěňž,
2]59). Mannr llúsek (stfut ]vrěsto.

;;.;,,
,r]:§]| l,,:. , l
. lr,ra U

Pet| Ad|d.ň l\l.|t)) Ý na Pař
l]ubiLkiht ulht:,li lkd! i se dýč
na: Nil.Pií|h htú.\i t'ť\k! dLnn\
l010 ]ť Pd1,1iL \ ]iřn Slýlťrl
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Juříěclt r Krásné Líně
skonóil těsně
za beilnou

' 
šrchi§nr ásk ]o shod!č 6 boú]
a o [miýění na 5. ]2, mí§tčroz:

E §achoť }Jub ítrtrá Lípa bll \. dn..h 2. _ q. .en,en(e r

=Pořadatetem 
18. ročníkú rumqie oPeí c€ské s\i(:sl,o

2016. Do§ta\4ro §é n9 něj 64 hráč&, Če,ké repnbliky 9 Něme.-
ka, meli kt€rýni byli i l FM a l0 KM s průměrcm pnnícn d€"
§cť hiáčů 21M2 El0.

KRAsNÁ LlPA 20 'TJ (2, 9,7,) ,,18. České

ň lNo!/ do, ob] 0 , l it,open 64/9 cZE, GER) x-l9jÓ, l-],5h/40a]omr]o5] rou r

sorřž Se h.íla na 9 kol tenl,
Penr ],5 3od:iy ru40 tahů +
]0 mjnut M doniiní paílie + ]0
sekund zá proledený bn pro ka-
ždého h r&, JcdiDý zásfup(e na_

šeho rc8ioru l.lt stMi§lav JuŤí_

č.k podal i ! tomlo tmaji kva_
lilní ýýkon á vybojoul Ékné 5,
ínb. Pod]. přcdpok]adů zvjté,
Zil fa\oriň\..ný FNí JiJi cre8or
l\elatov]ce, 2230) ziskem 8.5
bodu před dooácím KM Tofui
š.nl l}ucncúenr ( KL Lipa. ziD ] )
s E h\]y, Na 3. ! 4, níslo se pfu-
ildili drlií luáči poí.da.jicího
nubu KM Jiří húaek (2000)
a K!í vlad.la! Volť 1] 95 l ) óa
ý ó.5 kdu, Ná§edujicich osm

hodolato rÁmocné hodno.enj,
keró ryaě]o 9D lsotí.ského
zÁ§luple Ý pořádj] Kv sfuis]av
Juříč9k (vsetí,,2073), KM Bře-
|islav Dal{ký (Č, LiPa. ]069i,
MuJct sýko.a (l-ibčre{. ] 893),
Jiří \atll (UbeM. 1843), Vnday
Pau}us 0'.L Bor. ]564), Mirosla!
Hejdu} (LibeM. ]859), oldřich
šbfanik (Kr L,pA l83]) , R!-
dim Podr.zlď (Jabto.e. 1804).
13, _ ió. KM PalelHaa§e (Prafur.

2010), KM Alois Batoš (TálrJr.

2010). KM Filip ]řešňát (Pra
ba, ]990) a Pelr Paylíček (Pra|a,
193E) všichni 5.5 bcdu, (c'

DaBEřadil] rr ftef;;lk o, llírd lÉr;fudá řrn)oŇ, r]í.iŘ]-ů:
)a10 Dúha) a.íb1 lírbal), íř€!ňák, PaVLiček (oód prohr] Ýiřnnj 5jh, 17 17. Kúčěft (ILlno|)j

",6,dl.,,e od, | -óoa,- 1ó.'a.oe. . ala--á taaa Dóp..-t..
,i, , 3,r,, ,,D"",D,, D,e,F, .Ep,oJóU,,
É.r], BuLano /6Err.Lób,Ur, ]iěiiisky /ídóó, Ýiithn] 4]I, ]4, 44, Dol€žalóvá lldb.r]] !Ýerneí,
Ho!ed' . d o,'d,,.. :el Lo.,o',, H. \,,, DP,e,,, 9,_l pa. \\e'", R, ,",,l,po] o q
llióere4, chJn.Lik /FiJPi]] TíhÚ^eí lKlLipd), EÚ\a |Tanvald), BúLii rl'bPre.], PapóUiók, MJ(lr,o 'ó . \ó , 3o .Ta".a,d. .<l"
30 ó,- e,D" ,'3-,..aÝ r.-l.Pa . + 

"o.,," - n,c",
n/N], KópaL llióerén oba ih, 6l,.62, Halama al'bere.], l(oitiL aNos' 3o, oba ] 6] ó4. c.úda

Síoh^lu\ Juříaek pi.nýšleii.:i nad Lldl-

E Pii.ťát l,j 
. 
mezi,ýzún.m i t_§oUl€žlch d.už_

- 
lttt ÝrJalg,|| §ácnl§le k U(.l! na tunla_

jích, D.lší dYa Z nich proběhly ! ninulých dnech
Ý llíboit a }lohelnici. R€pr€zentlnti vllašska na
niú dali o§obě pořádně ýědět,

TíD01
ve dnech 3l, čcrvcnce 7. ýpnr se uskulečnil 12,

ločnft mezináíodniho tumlje cŘDd P.ix Tábor20l6,
kte.ého \e zúčastnilo 94 híáčů 7 Rakouska choN2l
ska, NčDl.cka, Nizo1emj. Jihodfrickó republil§ aČR
V kýa]jtni soutčži furnó !i 9 kol tenPeDr 90 minut
D!40 t.hů + 30 nrinul+ 30 sckuld za P.ovedený 1ah
ýúto!á]i j ] G]\j. ] lM. 3 F\í i ]8 KM §Průmúem
prýnícn 20 tlnčú 2]97 Ei-o,

V lurnaji domiDoval ncjvýše nasúený ltráč cM
tsogdt. Lilič (Cho.Ýitsko. ]]].1), když dďilil 7
bodů, Na2, _ 9, Dristč sc tlači]j h.áčise 6.5 bod! v po
řadí: Zdcněkvybílal (Č Budiovicc. 2253), I!'l Ra_' dona! l)olcž!] (Praha. ]395). Mj]an t]orkovcc (Tá
bol 220E), Leniard den t]oer (Nizozemi, 2063j, F]V
l,j{lLj,-1,1,|cR,'2l | ,Jl 1/"p1.1,1, [,bor
2]53). FNI Ado]ll,acinr (stlakonice. 2 199 ) a IM o]af
llcinzel (Nčmccko. 2]65 ),

,:,
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Uspěch vsetíns ch šachistů

T n-l, ť /UčJnn ll ldl- JlJ l,|.h(|ť ||J.eh^ |, gr_
,nu \ ,li||,l) KM D.mln l Pddl., KM Pcll Kd

bín ze Zubň, kleři odvcdli dobrý výkon. Více se da.
ňlo Pdi]kori(208]). ktelrjako 17, nisazcný obsadi]
ziskeD ó bodů pěkné l0 miýo a Pea Kubii (2006)
jrno23, nls.zenýzisken 5 bodů lybojov.]29, místo.

parák v mezinárodní konkurenci
uzavřel první desítku

ve itDeh 3l. čen.nce - 7. srpDa s uskut€čĎil l2. rď.ik meirámdníto
Š9.bového furĎáje ,GRAND PRLX T?iBoR á16".
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Vsetínští šachisté zářlln na naistrovství republiky
Záýupci tří lsctiDskýth škol sc po úspěšich ! okrcs!ín a krtjském

kole kaalifikovrli .ž na šrchoYé ni§tíolství rcpubliky škol. Dloudeú-
íí k]ání s. odcbrálo t€ Zlin§kén KolgresoÝém .eítru la konci č€n,ná.
K šachovnicim t jcdn(m okanžiku ?án,v€ň úsedllo 352 štchhtd, neboť
sezde utk lo 32 č§řčlenných dřUžst.Ý z pn,oiho siupně zŠ, zt z oruteto
§lupna á !8 drurÝe\ §lřťdo<kolsl§cb,

\:d nlntol,\Ňi (:R ,e Pi.dýaýili i ša.hj\!č z. Zš lnlep,d /,lt1,1 lo aš }hIlik
To,Llš íhříik. ]\l0}1fu zbrunek, ,lLld"l Ko.ů|lk, Melodéi (:hhl)ák l,|Ďolríl

v n.,]Dladšj kJlcloll rcp|.Z.nlo
lel j ls l|tcSra \\.th'Inmáš l}u{tik.
,\d!nr Kocůlek, LuboDril H]o!.h.
TolniLr lh lik. },Iarl r Zbrňck
a ill.iodč] C,hnrbak Jáko d\acólý
šeslý na\J/c|i cclck elizelnéíd na
1kuš.no!, n.lltlú jJli. l o slupijl.k si
l kone.neD !oirdipol.pnli,

V kdtclolli středolk.Lákú se licd
sl.!1l\ hned dy! tÝm\, Masrykoýo
gÝnrnii/jUjn Vsctitr].ko l5,násret!
cd.k ol.sa.lib konetno 8. Piičku.
V dnrý\u blr]olili zr svo i šk.L!
Mal!ái Novaiik, Luláš l;ablt\.
Dllnt Trčál.k a 

^da]a 
Ricská,

]'i.,j!čtšiho ú.!échU dosáh]i ol(cm
č§ik! sricdli pninl!s].va školy

Ýloinr.kč Vselh !e \|ož.!i J$ei
Ecdlaiik.,lrkub Krc]ča, Jakub s!!n_
ail,a larc\la\. Lukašlik, V ncuťčiit.l
nč zamol.néĎ a t!]rina!čn lLn.:.U
ZiskaLi Liro š&halé plo §o! školLl
jtiibnia ncdaile, o]ri i Ýitčzný celek
G)lrnáljá l'1l.ň a blonzo!é (;\m_
nui!m l]h.rské Hradišlě dosáhli .a
slc !! po.et bódú, a lak o lozdttl.nj
.eniieh ko!u ozIrdta až ponb.na

Ze aú áeli š[hjdú, \lcii s. ni
\,l(]lt ško] ]1icdst1]rl1l.,ic desel čleljLi
šlcIro\.óho oddilu T,l Zbmijvk.
V9eljn. Výbonrj a {llouhodobá p.i.ť
\.scti|ski.h trcnérů tal, piir]e\la dnlii
sk!élc v!!]ťdkr ]k

MoHELNlcE 201ó

0hGlnic8

' Š( (5,8,) ,,Let.' šacho!ánr ]l".

1
2 .l!1

3\1

i yserinský §e ol Kn/I sla slaý JUříček, kterÝ íltr_
nal Jtrr.l!o\.l bťz pn,hn, lJyz do\Jn] _] \ \h;r J r
rcmn Koneanc porddl, l 5 PJ\.l sll,§ liZibleh.
20óó], sLJnisl.,ý lui(ťk (\tlln.2lU5l, slm.n N.
sPorý (Zábřeh, l835). Roman Itcichllzi]břih l847l
a Karcl Hader}a (Litovel, ]798) všichni.1.5 bodu 6:
8, Roslislav vodát ívelké Losinx 1975J, ]uljd.'eiáh_
kovÁ (Mohclnice. l17ó) a lrďek B]ánl zábi.h
ló60l 4, q _ ] l, olc3 t íbi\el lNlnhťlfu.ť, ]974).
JJn opíJ\ll lLu,{J, lň]!], t d!|\lJ\ PrU.ťi LPiťín!\
]oyice. 1E49) 3,5 bodu, Ól

achista stanislay Juříček
pokračuje v kvalitních výkonec

l F si podm tohelnici
1 z 3 5

,/
8 0 l0]]U

a:
1/,

1

1

]
1
5

1
J 0

8
0 a

qF

0
0
0

0

\lolilr.dnp ]\,I()helniťť hy] v pLilek 5 sŤnr dě_
j:it.tr t,ln.j. \ mp ia.hu, soulčž sc húh nr ó kol
:.nr!]ťtj :\ lj rn]rul |! tlnii ! n3 slar1 se LlosiaÝi,
]., l(] hlrau 7 ()loNnk.kiho N'lom\skoll.:7\liho r

.l.ť, už ú b)i\i, ! tún.ji hri!ém M mcnší Poč.t
ii t l) liúii rnjýr dčl' vicc htičú 5e ,lejný!1
}].l.\ji] Zisicm Ncjnr.k l nu by]o iZde. kdt se
., |Ď. sl\i děljlt) hned Pčl hráčú N o poiadi loltro
l,n iL. t.mocna hodnoccDi, Nl.zi!úě7nou pělicíb]rl

.

jilF
|_

,ž

Ú,ýr,i ýi.,|"škutá, i keii úd n^lnlslli r.Puhll l?}!z.,rMlrsP,Š,!,i.lr,
a Mlsullkjl1 g fu ki.hm zla.ú ])and Taikk jld^,áš KoÝliik /dklb,rkniik
Jdkub Krcič.t_ Junslul Luk šíit. JOýeJ BťL]ndřík l |kiš Gúhrfš d 1(lélu Bi.lshi
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Bietsltá a tatůš ochutnali
šachoué misttoustuí Eu]ODy

ú, 7rtěí l€lnich Prá/dnin palřil ! Irr,e d€.etidťnlMu šacho_
l ldmu mi\lro!,lll IWnDt m]íd.;c, Zc t\.ch Loulů lbrthU
- konlintnl .ť \iťlo 7tG L rpcu a 524 dltťl,, m/dél€ni

byli do šesti Ýěkol,_ých kategorií od 8 do 18 |et. Mezi Ýýkvětetn
n ádcžtri(kého šaúu se předslaYili i íilip Ntatůš zc sokola í]stj
á Adél5 Bierská ze ZbrojoYLy vs€tín.

N{alůš §lríloval V kaleloii do ne.ka, .Ádéla v Ďnohdy divc
čtrDjch lct, z delili Paíii Ulúál 3.5 kých pártiídl bojorah Ý9hDi eí€r-
bodu a mezi ]4] šachisty obsa 8i.k!! (ož lle lrfthu ť'slcdkorě
dit 116, Drislo, což bylo polcPše- možná ncladí * třeni nmía,
ni o dvě pňčky oprotijeho nasúe mi" hodndil .]eji piedvcdené Pani.
ni MistÉn E!mp} V téro ýěkové David TÉá]ek a d(dal: ,Škoda, ř
skupinč sc ý.l Šp!Ňl Rilclll s!] ru koíci tlmjc jí tnchu došly
udor Gueí. FiliPa .lopí,vrel síly.Dctětcnnýchpartiiýsilnými
coby lr!n& Dalid T!čilc]i ll tak $uPcřkani však jistě lelic. doi'ře
to ieho !ýkoí hodnotil: ,,Před!e_ zhodnoť v přítích měsíďch."
dené Brtie btty ftt v€lni ítobíú Pfu oba naše účastní(r i tíenéíá
úrcni. s. §oup€ři takolé1o rý_ Dayida Trčál]tá byla účast !a miý
konno§li ješlě n€ná FixP zkušc. lTol§lýi Evropy ceDrou Zlušeností
nosti, alc pňvč teDto a podobDé a moliucí k dllši pi:ici. k poýup
tumaie mu Domohou dabá mí§, nému zlepšovánj !.lalšimu rustu
t! Ý jcho břc doplnit a postupně ! úŤci králolské hry, rext Jo§éf
ro§í Y ještě klatitnějšího hráčc," KoYařik, fota David Trč]álck

RrchnOU n. í,
Pclcoťo divádlo Ý RycnDovč

Dad Kněžnou hllo vc dDech ]0
_ 28 sll)Da svědken] l8 íoč!íku
me7nráíodiiho šachového lě§(iva_
ht ! misnovstÝí Čll scnjon:l. kteÉ
u§pořádal ŠK Pa.da Rvchno! D,

K, Nd lctošní ioč.ik §e sjcLo 1:19

staítujjcich / Čcskó lepublik!, slo,
!ťnska, Pokka i t](újiny, kteií
byli rozdě]eni do tří včkových skú-
pijr: 50 óO lct. 60 _ 70 ]el a nld
70 ]ct, v neipočelDčiši skupině od

ualašští šachist
na tĚR neztratili

70lel o 80 §fululi.ich. kdc

l.. Přcd blížidn sc sláíem soulěží družsleÝ šáchi§té Z našeho
l okresu Ylužili fuožuoslj zúčashit se dálšíú tumaiů. v Rr(h-
- nu"l 

"o,i 
r"tž"u" ." 

"skut€čDilo 
ni§trovství rcpubliky senionů

a ýložený íun,aj open senioí ..tpid, t .íeseníku pak píe§íižn mezi_
nárcdtrí soutěž () Putovni pohár mčsta J.scník. lhlaši v nich pn,kii_
,ili výbonou Ýýkonno§l.

7a nh Turn.tie ! r.pid šich! še
Zúčrdnj]o .+5 hrÁčů z cťslic I.

vclňi dobře \i ved] iedj|Ý Ya]!š
(ki 7iÝll... sr,, ial\ 1,1iiiet
It^ 7.|tnr í. b,ilLl tVb,,L^.rl
kráýlé ], misto jei |ůLbodu 7a !i

20. - 28. srpna 20,16

kategorie senioři nad 60 let ffi !!]!]]!qi19! .luřičck bojova] 8
kol bez |lohly . o |.lenslvi re pň
PfuÝiljcD ZaváháDím až v Posl.íi
ním ko]e, Kolečné poředi: ], 2.
1'\,í Junj V,robjov (2]86, L]kra-
j!rá) a Jan Lilnnfunr (202]. Hls

bl]k trliI
]1 2FNl! l0KNls

lrěrcm |r!.í !.try!Bl]!i!.!]9]

) oba ? bodú. 3, - 5, stani

hrili i l ]N1, l F\í" ]2 K-Esl)rú
nrěle nrlni.lr dva.eli hráčii 2070
Elu Do§ouPili leki j šaclisté .
šeho regiolru: Alois Růčká Z H
Liska solance, E]eliejjs vl.chopU
]os z Karclinkl a vselínský slJni
§l.v Juijčck, soutéž \ť hlj]l. n! 9
kol tcmpeD,90núntt + ]0 seklnd
zi kdždý !Io!cde!í tah Po týd
nu DckolrpromjlDich ! vYlovir-
ných bojů Zvjtčzil FlV .ILLnj \o
robjov (tlkúiin!, ]l60) se 7 body
pied k lJllctcm hrličů: lvlibshv Pi
lař (Plaha, 2l7j].]M Josef Přib),l
l\"erato!i.c. 226ó). Cuýav Jab
Ieč!ík (Pl!ha,2l08) a \,libllav
])ri]bck (Písek. 20f8) Všic]r 6.5
bodu, KI4 stanisla! .lLřiček dč
li] 6, ]2, nrjýo i]ezi hláči Josei

Stanislav JURlCEK
zbrojovka Vsetín

Rychnovský šachový festival 20í 6

!q!!!9!,12]!l]{§!!,]. P"h
NlohlP] l]l42. l iiovel) a Zdcně|
Jolkl (2095, Rokyhice n, J,] 6,5,
ó, E. J!rc\ltv Piiby](]027, soko
]oý). ZdenkaBliimejová ( l98:1. sl
Nlčýo) ,a Vlaýimil sicbcnbúrgcl
(2]]2, Zdilr n, S.) 6,9, 1.1, FM
FnDlišck VráDa (]281. sl.,uěsto),
Jiii Datiel í]967, Rychnov n, K,),
Evžcn Pospišil (2l ]2. ŘičaD!).
Vladjnrn, Majerik (]E,15, Louiy),
Petl Šobotlik (1965, Pkho r ]!ií
š!édá (]9]]. liničov) !šichni 5.5

N-otný (Ry"l*-,, K, ]078],
PelrN{]ýnck (Inno. 2]5]), o]dřjch
Lorcn. (Poličk!. 20ó]). .]iří Břiz,
(Kopř!v!icc. l904), Milos]a! on,
d|eláL (sokolov. 20]B]. stfulnlav
]uňček lVsclin.2082) a Palcl JUý
(Pedubice. ]97l] všiclrni ó bodů,

skÝělou 38. přjčkú.

souč]i§tíňistroýslÝi

0]6. kl

\lhoílý !Ý},on.dled] iAlois Rij
čk. (ltLll]sk. sol,. l9]l]. kdrž

rne/i hljči i 5.5 hody n. ]], j')

nisli nrčl D.Jl.Pši lF|tX],ó hod
no.eli 'lrké ti.ti za\(Lu.c nJic
ho rc:]o u [].]k,n\ Vlthop bs
1Krrolinkd. ]l]61 7.hli1 dobi..
kdyžj lo 56 nJ\ucjjý Ý"boiov.l

&,

8*l

aiet\ká D.stoup]]a ý kitegG
rii dilek dó lc§tnácti lc( sc zis
kejn 25 bulu skončjl, n1 8q h(
tě, v této kate8oni \e m$lT}ní E!
ropy stah Fiola s]elErová l Ně, '{

Mistrovství čR v šachu

ELo F|DE : 2079



a l§
JtsCnil

Početná sklPinl 1,1 šachis
tů l nešeho ok.e§ sc lydal! na
26. rcčník fuDlje o l tovní po
lrát nlčsld Jeseník s mczúráfudni
účastí. Ntery se uskúleč il od 20.
do 28 s.pia, soutčž sc }nála na 9
ko] s tcnrFrD 90 ininut .,10 tlhú
+ ]0 nliiDl + ]0 sckund Za Prove
dený t.h, C]clkcm ]]0 hláčů z Pol
sk.. Ru\lQ, hdie, !3ypla. Wrle-
\u x Českó !.publiky bylo lozdč
lcno $1]tontostně do dvou §ku!n],
V k!a]itnčjši sku|ině A. kde lťá]o
.17 šachiýů. by|i tikč ] lM. 5 I-1!,1

1NťrJl.Ýic.. 2l,+5] r Irli ]o\e]

B.dn!iiL ll loirilko\á. 21 1]], Ltc
rcho /rslih] trrlrJ \ dobrú ilnn]i.
!šn,hnj 5.5 hod!, Unrntč]ri llr]
ii.h 7aistúpcii \ij]nkr: l5 Ri.l.k
Zid]]Pr (V!eln,. 2()5]). l6 ]m
t]ósil (vsclin. 2l]2). ]3 ondicj
Kljlik (Hošlílko\li. ]]l)a) \i].h i
i hi]dl] ]9 lJLub si. člk l\'\.lin.
2l)]l)] .1,5, ]0, IŤtIljiel \!s.]\k\;
1HošIlilkoVLi. l9]3), 3], ]dr illrí
ai]rrťk (Rožnol ]091]r a ].l JakUb
KI{,]čr (l ll)ilJlkn\ai. 206]) !<jťh.]

\t \kU|nré B. 1.1. hll1lo 6l] ir
Lhi\tú. 5i !ůt] \.l.]i dobi! l.U
kli crhlyi (v\.tnr. L895) klťN
l}ho]oil lrkťjj] 7 bodú lakta
] Bli\rl). ien pU1 bodu /l vítěz
nou droji.í 

^|.lll.'i 
szybh (fu]

slo, l!0E]. Prvcl Kl,il lD. Bc
jlešo!. ]95!) ohr ],5 bonu, ])l]
ši unlnrěli hlíču Dr;c}ro le.qk]
nl, 1.1 'i,nri CaLrlr lHošllilko
ri. 1.195). ]ó Pct ŽlžIr 1\ \ctin.
ló0.1] .b..1.5, l] .lichri] K1,]ik
(Ho!tilkoYlj. l]r89].1. 52 Nlichn
ondloui.k lHošli]lko\i. l]]]) _],

ó] An]:1llr Z..hrpolí (v\clnr.
l000l lbod (oj)

l l a K\L J lnUmer pl\] (h d\u,e- |

n h,,.n hý )l]5 El(,! VrLezenr se l

Ý.rli]Vol]ZlNJ|ý lM Lu-kJ] K]lňa l
(PUlUhJ, ]]22] Ň 7 b.út nred hó |

c| na 2, 4 mr(re r}l vlJdlrurem I

Krr i[ťnr iK(nnčii' ]220), ilj
.hrl D L]U8l]\kjir iPolsLo, ?]96]
r INj ollJi!iů! N'litllÁťrr' 1I\ah!,
]]5li) s ó,i body N.5 i 6 tríné
\k.tčjli Kl/V\r.l l]rIr\iL (Pol!ko.

Ualašslrá Bystřice,

2256) 1FIíBons FUlm.rn \Rtrsk^, I

22]0] o hodů Do pllD dcJll! f I

]eÝe ploriJcl]] hmci: FM ]cn Ml_ |

[L tPoíubd.2258), DdE! BJln l
\k] lPo]sLo. ] lac L]!§|B!II!!L]|

= 
Píe,,ť,lmdťsúl inlhi\lů / ( $kc r.publiLl, \Ió\p {Ll, lroh\i

= , Ru,kJ dora/ilo ná 8. ro(nlk lllťrren.ho me/inarudniho lur-
nli€. Ll€n í,rohlhllod l0, do l7. /ari v€ \ al, B$liici, \ llé/Pnl \ť,'Jl
R; \i[l;r'\"Iodií, nijtťpšíln zť /á,luP(u í.+h0 okn\tl brI stani_

slttÝ Juříčck ze vsetína.

hosliIa
šachi y řlyř Gn7st

^tci 
ol_g.DizoÝrl šichoYý od

dílT] v!1. Bystřic. ttráči běhcm
E dnn odeh!álj 9 kol tenrPcm 2X
2 hodiny/,l0 L]nú + ]0 n]jntrt do
konce pa.ti., ZliLězi] lil viklor
Volodin (217,1 RU\]io) Pied IiN]

Tomášenj Cágršikoí! (2]66 Kc
měiiž) oba Ziskem 7 bodů Na ],

5, mj§lé sko|čili l\,1Josef]uřek
(2295 P!!hN). Poli Pllol (l859
Polsko) l Jen. Nlaiiková í]l87
Ve§eh !. LUž ) 6,5 bodu. Ve sl.ts
tolDnn poIi bllo Laké 20 šdchi§
tů lašcho .egionU, z lichž D.jló
pc umislěný sc stll přebom'kem
okreŇ ! Priklictém šacho: 17

slanisla! ]Uijčlk (20]2 vsclii)
5,5, 1E, Donrinik PaIák (2098

vsctín).22, Zbynčk Pyš (19l5).
23 Joscfsližck (]952).23 Josef
Pcterka (]792 všj.hnj Vil. 

']yýlřice). ]ó, Ivin Blnoiek (]755

v jednodenním tlpid šachu.
ltďý se hlál nd 7 ko]. bllmeli22
úč.sfuik} ejlcpši stanislav sili
rck (2164 ]iičány]. Z ndšeho re
gionU sť umistilnejviše slanisl.ý
]uňček (205] Vsetíd sc.l body,
ktelóho následov.li: l3 Josel Pc

1.|k, í ],109 vNl, l]!\tij(c] ].5. l6
Pllel ivllrd) (lr]]1 \'\ťLnr) ], llj
NIr rr K. ríN]k ll]]_r \itl, L]t.
1ii.ť) ],j, L9 KrI.1thet]l1l7]9
Vlrlin) a ]1 Jjii sn]!l.k l1.1.1:]

lJl B}ltijcť] ob. ] bod] x 22
sllni\ll! sloYik (l0110 vil, Nlc

Poi.dxlťlé pnpll\i]] teka lLtr

nttj ! blesko\an] ir.h! ni l l ko!

Len]pclr ]\ 5 mi.ul. klelóho sc

Zijčl\1 iLo 1]! hličú Z\ilřl]l FNl
Tomii clg.iik l]l67 K&!nč
ř'ž] s l1 bo(l] Z riclrl) rťgiL]

nU b!] ne]!ýn] ]rn Bo\.ik (2l]5

I

J

!\ťlh] s. ],5 b ldailcPrk:ó [th,
Škd)lik l l8]l ZuLri') 6 b, l-, ]rlo
sldv suš.ň (]ii ll Vll, B!ýiice). E

J.Nef Pdť.kl (l7.10 Vll B!ilii..)
r 9 Prýel Nll.djJ (l6]] vsclii)

V s.mollllnénr tumrJl mli,de
žc ýaiovab ]E ž!lů. žič.k V
í lěži n. l k.L zlitčzil lnnraiš

KlíDa (ZŠ v cč\kLi Rožlov) l h

Před Janou olršiv.čoYou lOy.n,á
znlm Ro) ov)ó b lli.iiciTobj:ii
N,lnji.k l7Š VJl B!střjc.). ,Íxkul]

C.IDJi xDrvnt Inr..li (obr ZŠ 5
kýělia RožDov) 5 lrodil (aj)

tu na{eho rcgionu, 7 n!

Ýdínlkóno}in].řtn'á.1.1d.nil.miil,Vslínr'

\tm§lJ\ lúrť[. klť

lskil 5.5 bodu . piebor dů!,odú dostavi1 k partii 8. kola a iato

lú no sedmnÁctó, Jeho

lnu b\l. LonLmo\ana Na 18, miste I

l "L"".i Dnmlnjt Peik a 26, b}] l\ l

! s*o."ttol, s bod,:,) |

J-rl
)|)J
E \e díe"h ló, - l'i.,:ifi uspoiidali 9scl,j\té t 

-y§ 
7iňm tuF

= 
fu\i Dde opd ()ral ice !0ló, lřr{ho s€;,ič§§tBJ. J8 hriiů

,r Sr;i]ii"i.i §o.x"a';. Nai"lc!{,,-č$ké r€í.l,aiti š p.ůindnil."
F]U pF níc} patĎádi hrúčů 20,:l.

.ai P€.ho ú876. D. K}brn}, Dú:
, ši, Pátlť (18al, vin.ioř); tá\§l

Miťirl (]0l3, D. KrbíD, Petcl
Áríbrcri 120]<1: Ruzolnb§ot) a
ŤoolA ,Brn!šák (1671, Liptov)

; ýšj.hni 4,J bodtl
, ' a tli}di, si ývie]i.l-aké d!á
r.ii,i sotul" p.arcoý. Lho,
l. MnJn Kťč;ai {197.1) a Jo.
Jei FiIák íl7i7.i. kleřj !).lřii] do

, ,rvní Boloviny §tartovirlro polé
; iotr) .*§a,.enl Po!Ý,,diij,. },]láL

. bll 2], a Kičnrář 2.1.. ktivž bba
,,,i,rari ,t oaoe sl]'ó ,i.t - i.j. .pn

:3,s,bodec!. - (€j)

.§outěž sť nŤ ]r na 7 \o] leú
,le.} 9{i nniui lt§ 10 talů + 30
núnú ; 30 sekuld zd pp!e-
dený talr,pro kažnóho iidle, {}

iĎ]cn§l\]í ie íodtlili Já| xnj
Iid[ (:048l z Molll.ťď . Percr
Addnko (2l]5] , K\.U(lťhn
Ňovlho lvíě§t! oba' ziskcm 5,5
b&i!i. 7_á ninri &iislcd§,,]' uoii

zx 1: t:')r.,lut"rul, ,rnioi, §.i,"
le} ercO,ca,la) a M:clal s]o,
tod.ik 1208], sg]e,d) íšio]ini 5
lfudů, Do Pa!í {.]srrký s€ !o]rta]i
jišĚ ]r!áči n!]6, ] l0,,]ri§tBj,,
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§achy.
I

a díuěí půuab k sobě
iIiiio/cIii l1ljcki k.i\e. |rk (i
oii Iiih]ížej'.i.h |ř].j{l0l ni 1ri],
l)úlUťrn loho jc s.dthLi.1]lcri
!'l.itiii Hrjl]rr!ťj1 j!:i / | li)štiillo
\é. klcri] nr\n,do\l Ni. i{ielno
tri]Ý.h Io]iťh \!lr.rniťh \Ýnú

( N ,\ťlrurr rSLr
ťllU /lri/ iťlť| ,.nn.} r\],

/,ťn, i]b!t n,,i|ťl\| \ lť|!.\ n

|..tl ,l .,J . i\.,l]Ln l.nťn.tr
ri ] |l /l!l

|l,). n,fl, Jnlli\ p,lild.,lcli

HanilicaDouaní šacništé]
sG na nĚR neztratiIi

ry
E I,1 RFp.|,1 _fr.nšlil pod R.dltoilim hJla poiada1.Icm

- mi\|rot.lt, (-t,l(i rťlublil,} lělť\nř pU\liiřni(h t š,ťhU
s D.zinárodn' účastí. sotrtčž proběhl:l na Homí Bcč!č ýc dnc.h
1, - r0, říinn,

pasuil
_ l ll.\\l,)l|lri lili ]n{

- 
nrožni \|o]![, lrřťde\iiD s

Nrr.(iDr ]rokolurnn, .]. /dl]e
krloDU tll nen lj]lVlL!!\LU t
!r.hu !čDuj. irJr Jiv.k aj ž.n A
ld!ž \ť [ jťj].h ]rr.j ig.|Cr Lridl

irl
!J

J1lll \,l;sbovÝťi s. ZL!čtl|nllo.16 š!
chis&l Čť\lti jťPUhliL]. s1l)!Dn
§k! i t'ladl!\ka. Dr.zi Lt.] v',!i b,vlj
j l l.Ma ? l$'l s primč]ln|Ďni.lr
de!.l! htá(:ů ](]()] !1o. soltčž še
hráh nJ 9 kol 5 i]n\Jin ]jmitcm
90,n]iUt + 30 s.kúid^dr pro kaž
dano háče Po lidennich ZáPle_
ni.h zyitčzil Zd.nik sn\ta (]008)
§ť 7 bolly přťd d.uhýJn \.]nr..ien]
R.zní.:kenr (]0.J]. oba Híibyné]
\ ó,5 boliy, l]rúči nr ], l nlis
lč zislali \hodně 6 bodú Ý Poiad;:
,luri! Zinerský (2009. siovcnsko),
FM vílvdella (2020 \,'e]kÉ 1.o§j-
ty). Jiií Novlik (l94l. s.ndr.ži
.c). }ItonJ! Ticlrý íl92r, Pfus

ha]- N. 8 10, nrj(i Jkoiú'li \]i
chal llxnu\ 1j9l0, llli]r!l.]. ]x!.
n]! \v.ll (:0]1.lili n o.).tiil
tcl fucur í2Oó0. Dohr' ljůcšo!)
\ 5.5 b.d! \leli úča§lrí(r \1C]R
byli 1aka čI!ii i,chlýa z Dli.ho r
gjonu. 1,1.réitji.h.sob í Loťil.j
cDty il.drl} Llo ČlvrLa d.s]li} ýa]
nrvniho po]e, a to od ]0. d. ]]
mjýl, Vii.hnl al)n od\cdli5k\čla
V_Ý'i<ony Ia 1]ji j.i ]eii.h nOžnoýj

e

§

_ a lčjo\] | iu'lan Lillu (iEE6. Pir

. ývboiovali !,i!]ed!ji.í umjstěnj]
ló E].ftcris v]&hopuk\ (1739,
xilol]nki] i hinln ?.1 P.!c] Nlji
dý (1_598, V§.(íD). :_5 tŤdit}š.k ]
Parnk ljó9]. Vklii l i ]8, J.n
Ntúdí 1]69t) l]lÁlť;kv) v(n.h.i
l._s nulu llil, ,-,.,'Ý e&

,,

[ffi,|.tlnů\ ah\ll] ! lL,n) j4:i 26 ,rí!n)
i lot , rrltoníi Juřičck

Juříěek bral ú Erygóúě btonzi
r.. \, Lnl. / \ l.,,!l,,, -,Ui.,-l"|||,|,,|. ll J\,ll l.\,llillli Ul^,,^,

- 
||l,ll Iurnilll.

.:ai,r-

Nl]1./]iilil:d|]ij li 1 /l l G,rlll i

BíOn! Y EíruOrě
li l)i.J.ú.hr\i A!.iUr| 6,1

cr\ roi !1,1th! \/l]!rrr jnjior]' l]
loůiík },]..DoriLilU lt;DL, Ixlonl
!lSukriú]l) zrl].drji.iho čL.!r

lJ.luého klulru \ Cr!_!o!i Tu
lrl l.v] \\hlliici Frt ..n é Pln,!"
|JLl i0 cl J k ýtrLliž *, piiljlisi
nr _]íi hraiu s |lnnralťn irrÝni(l,
\irl\ ]r]1.1 liLo. Irezi |ijnji lJvli

i t l'lt 
" 
t rll llnlli se hlatl nr

ni lsrou|ori úal\ll Sl,ri\jr\0 ]!
iialr. ktúj |ollldLl(1lllIou lor lrn

,r.ll( LJ,ú|r]trll\ U

\ LJ, t\| \L ! J] i.tri \iť,\ |
Nlu!] 1 ji)?(]. (jry3o\ l \ť l ,\ b.{1".

nn.n liJnl]ikun slcle rl816.
i'iťlo!) l bo({it r !t\()]j.i §lr|Lnr\
Juiiaek i]l]0. Vsťlin) J FNl VL.dj

Drir Kdlik (]2]6. Klomiiiž], ohl

IJNj r ókolil lt.nlťl K\j, K\Jli
tLiloulii. NtÝlZ! ť i Průnlůl |Ň
ni.h 50 hrLla! ]]65 l:l(,I SíLu lL]l

nirjť !j \)Zlouiť lri.ó t]!J ir.lli,
tť sok! r lifuvl, \!eir l)llil]l \i
[ ,|r i\ttrll,,l llť|r l^]|\ \ J
]l\1 r,pi l.] rl]r\ .LlJ
ko1 1.rrl|.i] 90 r]]inLLt/.1{) l!hu + l j
t]nNt l ]0:ťku tl.h ollLl{lLi h1l
čl l. 7ahIMil'i j ť\h.lligo\Ých..
lt H ! ]|.L l tú Z]\l.L \h tl
n( ] bOJt ] ! j LrlL tr 1, 1l L]

l. lDil).ta hod o.!ni \ toiúti
lNl'lotrrs tinur 1].]]ir. K ]l
i1,1 i\,j l-Ukii K nn. r.r.].11]. Po

llLhr], Iu l i\Li\ l.]D!.l (]]7]
Tj r.,!l I Nl \ } ťL \! [ l1]r1 ,

Lr,,ť ,\! l1,1., /]lJ12]-l]
l'ó1,1l) l Ni6 lll nriill'\jionai]j
]\l . \ll l ]]i P,!L.1,|Ni
|, l ]|ť, ,/hlL\[ r]]7j l l1.1

]lnll \i, n,r .Un , l ]il
},,l\l,,l l\l L,trLn \l!Lt L]l -,

l) h.j;l n \).l\,1 Pcleí Pclr:n]
(2]0ó. BritijlsJr \šicl]nr l].i
h.(tLL Z. zrn\tlich ij.1]i\ti] sc
l]iil] !n,r l !lr.!riru \'li.hJlailo
!l l]0]0), kLť]i l.ko !2 .j.Z!rr.i
l)h\nl l /isk.nr ,1.a bodu 87 rn

Dnll]i./!ílll V.,ri] Ý ln(]' !n Ind\ Jl!řía.l; lt,toarchn pořaditelŮ

ko] lťnr|\lll ]\ l5 nrfi!L'l:L [a di\lr\ Pr!.ck lj3lr], Piťir),nl}!i
.c]. K .]\oll,I l ]sl l, Nll)]t,]nl.cl
r Abj\ sllLr l (Ii:6. Olonl[.l
, a5 boJ }\\nj Ltťi]lkU LVr\i,Li
hlrai nr 8 1r irislč: K.N] Ha

d.l[J ( li0]. LLlo\c!]. .lrii |i!]]
Lll)]], ttoslajo\ ) x \lrdj\lN Šl.

li hi N.5. 7 nrFíe slnnclll LJ

|i\ ( l61i]. ('n.Ý)! 5 l]od), (ij)

f{j ZJcj]ak l]č]un.k ý] (ailoYd,m
.sH! l0ó \l.nii] rrl lll njišlč 
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