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Hošíálltouá i škz usetín u lize na ieilniřltu
! t .poine ,1.L.,uprnr majl /J {ťbutr lť dn,hťm lole d.Uhe litl

- \!(,huti(h dru/\|€l /á\lUl.i \álá(l,n. HniL.l[. a [.llill
Y.|undm\ě a ŠKZ vselin Ý 

^dámo\t,

lloštálkorá r ptemiéře

Wšachorala Uselín
llf lrl"i.t<rm dťrbv m.j7i H.iL,lL.Áo
3 . sxz v*r," *r.l."l.!íl í.w .ninfu
d.uhé ligx š.ChoYý.b družstc!, Lapť zrltidl
tslup domáci celek, kterr' nep.ohíál jedi-
noú partii ! můž.c §. tčšit z pŤttnióroÝých

HošŤÁI.KovÁ _ šKZ vsT]Tíi" 5.5:2,5
Rozhodujici okamžin]- dcĎy sood.fuli]y na

z.d ch dcskách., Úlodni čt)ři loliž přines]r-
reni7r. Nd zbýlající.h čt}iec h d onrinoval, ša

chlýó Hošlalkovó, ktcii si Llm!ňlÝlihnedtň
vitéž.é p!íie, stalo se t.,k zás] nou fui. Bcd
!ařik. Hodoťský a &ejč!, VscLnršli \].e boio_
vJi, .Je nedokžali dosáhnout n.jedinou ry
hunou Paíii, ! tal §e dolr,ú vl&eji§ Ft17dnou.
sestau . bod} llošálkoYé: ]]ca]]a'ík,
řtqló$k' a K.ejčd l. lVlL,úá}, Pal.. Kfulík.
]vlalčárek a Kmc]a 0,5

sÉ§ta!á a bodr ŠKZ v*tíl: }Iontz. \'ltak.
Bosá}i, P{lik ! sltnčil 0.5, ZjiÉP Z\:idoň
i Juříček 0,

v nedě]i ]]] iijnJjedc llošťiilkóli' do Jun
dlovaaVsetíD doAdanrova, (mh)

BéĚlto šíZ ptchá

s Botšicemi a ktoměříží
E Šaťhi,lť Šhl \\ťlin B /ů.LJ!ájt pU druhém kolP l,ráj.krhu

- Freboru spnlu . l m\ Llor\n J K roméiiic l 'jl,dinj mj. 1,1eř' do_

sud n.za!íhali. Y tgioDálíím přehoru §i sttjnou bilanci drží čťlcři"
ce celků - Z!šová, vat By§tři.c B,ltusl€nky a val. Polanka.
vÝsledky krajského DigDolqi yý§lcd§ !eg!o44!!ha ! MEZ

skz \ \ťlin \ n,nn. hJmlinlJ 2.5|5J \,,s.
rr - st. ltesto c s,s,z,s (iu,tre nck - v lr.hopllos 0] t. r]ájek - vi
icl _ Blaha 1:0. tscdnařík - Šmid línrek0:l, Šulák - Bfunbušck /] li,
],0 slániik _ Bliinc1o!á %:|1, Filák _ Orsíg yr:|,. P. ák-Klnna
KoÝaňk Vávn l:0, Gábítš Ňta %:1/1, oldnlcn vráhel0:1. scdlá
l:0, T!,čálc| _ sedl.čík 0:]. ,íur čck Michálek L:0, Šla§hr1 _?íá
i, : Rur.la l,,, |?, Yjlén _ Nekada ček 0:l ). vát. Ry§íňcc c - ŠKZ
.' , , \ i,lťd}ý r.Pionahi souftlli \se||n D .1,4 l ť l, ,, q,,,lil

lir. ltt==-.-zinir-c _ <r.z i."r. ,| lo,l l ž,l" n, \ sm,

r 1,2,1_.. \4ld\ U,i )|.nri 'el \llcd,|]|, 1,1ij Rú/i,\,
D.,"Llo R-. l.. rRcd\] 0lR,lclJ /,l,,Pn "),|,Sll,,
0.1 Koňařik , š. Řczníček ]:0. tek K]ílnck %jtl. Konrjnck tr,íxř

i,t"i" - r"p".tv 1,ol. lnrák0:],K]jnia šak 1j0),

Hi1}Ti[!tl.)'*1ii;|;TďlJ1:"ffi iťl: ilODyla llstí
nifi íJř€ború by1o k lidění j.dinó vitězslrí hostŮ, a to zásluhou \hl. vÝsitdky regionélniho Dfubolui
PolaDk} vderbl s béčkem 1J"' 

or,.,",*r 
"-,o.oo 

n*o. , *u" u - n,"""",-,,,o ílí- -a u_,* .l \,l , l, l , ' BdJll q,

, ŠrÚ Ysetín B ],5:,l_s Llai,uil !l l] l"ILlJdi \t]J(l,,ž Rij

Blr*"t r,"r, 
-s"," . ni,i:.":- i]ť; ] tii,,.i ] š"::i:} ,,,.';,,,,,l 

,,,;,,,-r,;l1' 
,'i,",,'l, rl,','' ,'-r, " L, 

", 
ó,,,,",

, , \ | , |, , c,,h l , l : l,| ,N,, '\J \l4n") l],

Bos.ik 0:l. Oharťk , Hlldil ý,]'/r,

Ětyři týny z ualašslta $ožily
uítěznou Díemiéru ťlxl;,:,řďi.i;ili,l

.-, llri iskj soulcz snchoýYch dluzstey mli za sebou íÝodní kolo. Ze K, v li |]l, Žjžkr - le\elški l:0,

E -",,.,iv.,r,<r..,*..in!Dn.hlil,,7\1ti7itHošlálk,,"nl,a,lr, N'i|:i§n;)liiÍik;li'.Ť:
- l 

",n:j:, 
\"l l.'\lri,i 

cnk.i:O.Ki]lik0:]kontr nra|a).

Béělto šlE zaěalo uítězně, Polanfta

šKZ ls€ín C -
Brunov_Bý. 3,5:45 (Kovaňk -
ačhunčík ]:0, B]c!s\á Híabov
si)'0:]. Hl.d;l J Čáslu]'l ]:0,
N'la.linrl , vál€k 

',1]l,i 
Rúičk2

L, častu|íl 0:l. D.nčákovd _.ltl_

Ť.nčál 0:1. Řczničck ttoúák
0]], nlhdý Čei,rák 1;0),

UalašsItá Bystřice
uéuodí knislté §Outěži

,hDdroí H(}§'iiLKO\Á

tnJšťlilkolli Drčll Podlť Lo.n
.jťnlLl E o jedtotliV!.h h..čů lrít
nNrch 7clnúnJ r] / |i.]r ia
.hovii. .h a lo s. txkoncc pol\T
(1r o Piiili / ll.\el ai\ll) ityi] al
oíl Ul!lLr J.llrod jíci.h lii . IL]]

bo{lLL. 1,1ťlÉ i \\lL.s]\ l,]ló{íj
ši lržtoU \ih|! Pl) d\o! ll)|ť.h
{trLlčžť rak t]Li ni \va kontč phÝ

s.staÝ. a bodl tloštiilkoYó:
L].|niiil, lli(lltr\l! ] Knlrc r l.
NlUdl:ik. K.I]íl i Kl.j('a (].5, Prlr

Adú!!]Š KZ \ st ,l'l N 3,5:1,5

V\ctln ].l dl] Adúlrvx s .illnr
!qŤór1{l()]ťnr J)o pl olrl Jn!lt J.I
h) V |^Tinr \.]c A to s. nu tl)
Icdlo slejné ialo 1Io!li]!kor. joz
hodl o li\nanr \llé^t!í \ť dll
hú Poll^i]jé iichornr. s.!p.ic
tl Ii.h pi.dčjl to.]éEnr 1,5:].s
. pli]!ů rt)^íl i.dinLiho hodu h.í1
\e |lo\|č.h \\eliir ] \ konečné 1

§achisté Zu!ří a Byslřico
zalín [ez zaráiání

= 
fií,ikí ýuriž n!ťjoťch dru^:rcl lokm.olalá druh)m

- trotm. cojetm oaetrání /ů\tál) bfu.t!rl} boduUzjťndva
.e|ky , Z,ubři a Vál. §Jstňúe. N, nd. j$u naoPik šKZ v§etin C,
val. Klobouky & U§lí,

^A^U
-

šadústé \al. lt],slňce ,ů§LiÝají po třctín, kole knj§ké soutěž€ .je_

din]'ň lýnrcm, kiťý d6ud neztralil lni bod. Na opnční,m pólu
tábuIk) jc .řčko ŠKZ Vselín, kteřé pro zmčnu na pmí bod čeká.
tjlodní Lolo Ří ,á scbou řtlaionálni sulěž, \ níž sláliry pře!žižnč hoš
tuiící cclkr-., Jcdiuí[ kdo uhí,iil domácí t\Ťž, ic y.|, \Ie?iříči c.

Tabulká:
300
2l0
20l
120
ll1
ll1
1lL
l11
l02
02l
0l2
00]

1,1,0

1,1.r

l1.{
12§
i].5
l2_i
l2,1)

1l.i
l05
] ].0

E5

9
1
6
5

4
3
2
1

0

_vj§kdt! tlqis\é čž!:
val, Klobouky - ŠKZ v§etín C
5:3 (orsák Motúzoví y,rr. ]F
kubrl , 7áÝodný '/2]/,, HláVička
Hrádjl0:l, Zůbek 7,i,i,k^ l:o. L.-
keš Mifiinák'r:y], Fojtú - Rů
žička 1]0, It.boň ZeóPek h:yž,
Bislrý D8čikoýá l:0],

2.Z]ňii
3, Bnmov-Ryl,
4, Lužru
5.s]aviúin

& Hošlátlorá B

I0 Zi,rc
rl,úýí
12: Šl(Z vsetín c

se§l.va a bodr ŠKZ Ysttin| v]
tlLl, Z\r(toň l St!|čiL l. Bo\rk.
P.|:ik l,'uiíč.L i).5. laid.rpr x

!\Látni !ýslťdkt: sl ltlt'llo l]
\'!(\o\ 1.5:].5, DL!J\ tljrlo B
Kuiit] 1,5 ],5. KlonŇilž l] l-]

lb\.c ] 5 l-.ko!rtn,r ll!rl} t]

v núlčlj l] lL§opelu l]oilJ]ko
\J ho(i n,l.]vu sl \lisl. i ŠK7
v\.tin Prk l!ir Jundlovr (mh)



postu[ statšíchžálíů
l̂*t m

ZDroioulry G a Ka

|'íl.a],i l\ l l!1ljlk| ýlrě:.
ý||!il1 iikti Z])nrojk1 |ý,rú]
l l]l\ll !fuj ,1 Rll.k /1i]l11]lr,
l.!b. ln Hlnfuh ý|ú,i Kq,lÁ:
T.,1ni:l l]l|lik Al r fu,úl1,1 u

inky

Blur.l|,í ll1.1l Š() Kd,.lúlku ý
1úk,|\b.)laýd1 t,ú|tl llo kíljsk!
ho |)i|h,n lkv liíí Pnn'.k. rR,
nó l'llllil|\ Btlrlun'k Rlúlh
Kkr.k.l lli]!i Kúql]ll .LtLub
Křl lk, ] ubn ln'li!llrtIi a R.bi

vÝbo0ró iidilnnli ni lÝko
jl! |iť(l!.úli ],ři Pli't{'cl / Krjo
]lDkY dl pI! í desťť. tJ al\ lla r
|LlLé dť\.e I]Jk N1.1i] Kol)c.l}
r LUlroDri| Hlouch /c lbli)lo\
k! v\ťlnr. !ic.lr !.Ý s\í.h |lm
1ji\lhllilj

Kržd)] úilýiik tL]m.iť \] 1!l
lť/] / lU,ilii. IrIril.iii \k1!-

nk:l! vil!:/nLi dnlž\lri \i o/(loLri
nJ ].luborn\ n.\i. yťlLinr sl].
il'nijn |ohLljťnr r or]g llLi nirI

obiJ/cnr 1!l .}iid.Driť(!iho n]l
in, 1|j] tlrllin!u.. I'ii i..i]ť]r\i
l\llj\ bUdtu od lťd!. h.i]l \}iŠi
ý!,1éž kl.i\[)j piehol Ten už \.
hlxjc \ len)tu 2klljl 6tl nnll \

'atrl a lbtr .Joset (ovařík

itEHtffitffinr*ffi*.ffill}WlHGft
- - _ írrAmgri.Ld hitn *hríli álluDci \álá$kn \( lřťuln (ole

ll arutlt tg1 iactr.leu rtr!^|e., Ža§n|ťo HU\rillo!á n.iŇ-

- něišítn možným ftZdil.m podlehla rercn,č st. Mčsta, šKZ
YsetiĎ si sttjnlrn Způ§obcm pornalil s JmdroÝul,

!o§ŤÁ_Lxo!4j §t, ledqB
3-,_5:4j

V } tó§nlkové sc likily dva do,
nd nepomžené lýny, To slibova
lo v,}r!i!íou p.nij, ltťlou di
Ýáci lá]<é sknova]i Ho\t. zťlíd_
jj ]é|t. PNni čryfi dcs}i), n2 nchž
ULvali LlÝé výhry t slťjjrý l)očct rc
nlí7. Donráci sť inaáh &bově
dčl ná dalších čl]iccl, š.choyni
cich. Rov!čž km dlaklát v)h.iili.
a]e pJk Už přidal] j.n jc{nu lemj
zu, ! prolož. j.dna !:flie sko|čj]{
!ýhrcu st&aho Nlě§tN. ktcré Lrr

\áIo j c.llové !ílězý!í,
sestarl a body Hošt]álkolé:
lbdovský ! KliEla ]. Pilr, Kar
lík a Bcd.]řin o,5. Múdrák. NIa]

§KZ !§eu!:Jild!o! 4.1,3J
l vsclin v duclLl §e sólscdcnr

! lrtulce zlliice] r t)Í,nich deý
kách Na 1ěch n!áhich Jle před
vcd] ýýboínč Pi.ýtrlení UNa]

ťi Ýíté7ství. 'l'o čLýnó Ďč1.1svě
dotní nN Prv.í š.choÝ|ici ii'íolúz,
Y ncrv) drísajicnn ulkój nliko
ncc V§etíD u^ ll nejlčsnčjši núž

na Yilélství...lko!č už &úhó z.

se§taYa á body ŠKZ Yseííni
nlotúz. Z!ar&ň. st.nčik r Gab.
í,vš ]. Parák 0,5. Yilak. &rsLik

o§!a$í v!§ledb Pj úš.inly
Adirrov .1].+, l-il1ovec Lokomo-
dva Bmo B 5:], Kuinn Krcnlě
iiž tt.t:4, Vyškov l)Lrlš 3!!o
]J 3:5

llDdki:

2, st, Městots
],L Bmo B
4, Eoštiilková
5, ŠKZysetín
6. D RúoB

8 KŇméiíi B
9, ftušár|,y
l0. Kuiirn

]2.vyškoÝ

sokol

]0]
20,
]0l
](] l

l0]
0] ]

0: ]

0l]
0L]

l1,5 ó
l ].| {,

.n]
L0 :

|j.5

lj.i I

Šachisté objíždějí turnaje
24, - 25. /ii pořadatelon tmaje v n-
pid šachu, klerclro se áčas1l1ib ]5 ša

chttů vče1ně 8 kedidálů nislia (KM)
Z olomouckého. Mofalskoslť/lkého,
Zlinského. Libereckého n st}edočeskč_

ho loaje, soutčž se hrála na 7 kol tem-

p 2x 55 n]íut + 5 sekund ap!o-
vedený tah a hť.iči pNni desitky úěli
pdměr 2069 l1o, vset!Ďký senioi St !

V n.ič]i 7l- lislopldu hla.
ie Hoštnlkolit ni púdč D,rr.\u
Blno ! ŠKZvs.tin vc sI. N,léqtč,

(mb)

ffiW

ZbŇJo\lr V\.1n] !ii\ ť/lr
1inr) .,a". .,D i ..l.". (liL., nr
\1.upil so l( olijlLi. Soko] l])\
liičkl. ŠK DD\l s]aviiin a \.d
n!čku do|lIi] Kl!b hcl 

^n^itl)l1j\ il !élilna ir.hi\lŮ |ohodl
|.' \plňo!rll včioÝú plítl!jnr
L) jrlLldší.h žliku ta!olilé po

nldjli sra |iťdNkli.l), ! lÁ do
Kl' (llťií.h žliků 21]l' ]ÚdluPj
]] lrolcj 1cačka Zhlojok) \sťln,
(CJb.iel Krmi,.,\d n Ko.úIck.
TLnniš BUdik. N].li,i Kopťc[!
l.uhoIn. HloUch), lc §Ll!janri r
.]onri.í šr.hiýa / Kuollrkt (]iři
PLi]i.]L ltoIr.. KiUí]]1. \ lrdinríJ
KitL|.1r. JNkub Kienek, Lubo
nln lLth01ll). Robln Plikll rlvl
lt] skot('i]o dluž(!o ZbIorovLl
\.!lin I). |á1); Sokol B]-\liiikr.
i.dá Zl,úrjoYkl lsetín | ! \cll

E v sobottt r5. říin! proběňlá Ý Kaíolince kídjská soulěž Pě-

- 
liilPnnt.ll drur.lc! .hr\rh r.ků \ iá(hll. \ lňjllnncln pnL

středi nového kllt íního cenlía se odehrál tuřnqj 7a úča§ú sedmi
ť€lkú. Na hodinách bytó nastar.nó temPo 2kilit 15 minut plus 5 ite"
ňnz, každý tlih. brálo se st]stémem knždýskaždÝn, Ý€ volnén, ča§e
šachisté navšíílili i sklářskó nuzclD], kt.róje o pitm Díž.

,ry,

§

;
t

ó

}

§
r

Céčko Zbrojovky vítězem krajské šachové soutěže

nisia! Jufiček zdc odvedl zodpovedn'
!ýkon potlmjici jeho předchozi lďoý
ni ýíslcd]ry Vitčz.nr §e slal KM Slani
sb! Šplichal z ostiaif s 5,5bodt1 S půl

bodovou /rálo! a dělbou 2. misb b}la
skupina šcýi hráčů, mcn nirniž figuG
val lrké vselinský Zjslurce,

ť§c& fianě Wniil, [0il,í§mí,,mili



tlatůš, Řezníěek, íorcckí a Utai
i bod) ],ti\tl.nr \ltfr\! . sl.z

\kl je lo]lě.h JL!,a\ck / 1-oko !r
ljv) Blno

V (llegolii Opcn !. Inedsl!Ýi
]idvr nrli /lnl I).i skrč]c Zl,hlil
/L,]njéi. J.kUb Krl,jč] / Hoililko
\ó, jcho ().5 bodu n ] zrNčlb Vr
nili]jiťi .1 mnlo. sko|č]L hned z.
lilllollnýDi hliii (l, G\{Alcxcj
Kjslitskt. ]. IN,l bjlčťh Plil. ]
G]u Ld!!trt,\tLlleje!], Výbo,|č
\j \.{ll i ú(.cký Radcl Z!fub..
/iskrl 5 boltiL a ]5 nrí\lo mc/i 5.1

o cclou yýpmv lišich dya.eli
šachistů se stďala člleři.e trenél ů
Radck Zádripi. Matyáš Kovařik.

l)r!].] l'ri:1l.k i FrinlišeL \rcr.]
ský, J.jich lýkoDy zhodnoti] klq
\ln lré|éí nr áilcže virli Bei],

,,Čtyij PosluPo\á místá jsou yí-
bomíln úspěchem mtádcžni.kó-
ho šlchu na \hlašskú. V bře,í!
budou rqrezcntov.t nejcn \!-
lašsko, lle i íáš křai na ni§tmv-
§tlí Čcska rcPublikř \lzdyih-
nout bych chlěl i yýkon Jaku_
ba Krcjči r tumIlii oPen. ,|e to
yýbořný pří§lib přcd nadcházt-
jídm Polofinál€ mi§trolstÝí re_
put likÝ junn,ril."

'l'exl d folo Josef Kovařík

ta,a v době podzimnich ško|nicb piiizdlin st trudičně Polkávqjí
l ,leilepši nládcžtúčlí ša.histé Ý .resenftách na šesíidcnním miý

- 
třo\§t!í Moraly a sler§ka. tlraje sc ý kitegolií(h do deseti,

dváNicli. člí!í.ti ! šc§ílácti ltt. Jáko doprotodný íunEj býýá za-
řá7en i (}pcn Pfu ša.histy stařší y Kout.Ch nad Desnou íentokřáí
\htašsko rcpr€zentoÝ9lo d.!čt šacbishi ZbřqjoYkr- vsctín, scdtn ze

sokí,h Í]stí á čixři hráči Hošl5lkové, Yšichni v rátn(i širuké kr4iské
\ ýprat, kťerou or9[izoial trenór mládeže Mlrtin Beil.

\,,,n,,,. l1,o,._1,, J,J Z,,i,l:: \,,k ,, l

|,\,ie,,ll ,, _.<l ,/ l nl,i lll l |||o,t \,,,,.'l 1,,

boIai. ziskrnÝ.h ó bodú z dc!íti .histé také jedno Poltul)va Dis
,t,,.,,,",,,,,,,",,.,, l,"l ll.{, oi),L,1l", I

uD "\ . l_,: ,ť. \ ._ ,_l l: lJ\ l\ K, P \,,], ien, d,, i l ,,
iub l,iitúš z ťhtí, ieamv par.k 6.5 bodu N4ezi 56 húa! obsOi]i]

l(. l, _J^ ] .,.m, \1_1]j Ň. D.,_ J, |',. ,u ], ll. b _ll n dlP ť, ,J
, , ,.,t ,,, ,,,l*, ,i h , << ,,,,l , 1n 1 l" \,

tí7kuše o{j s d]olhÝt] lUíjjlieij jl l)JnčijltoYii (v
hrJnýn v dlolhan tůnpu l2klalt
L]0 Dinut lhn ]1l \lťřin /r kJfui
lJh] 7i\klnNld i Anrálb Zid.ipo
\a, 7. Zhlqoýkt \^eth t]hjLi]J.l
ho{l], J rnť7i 5] úč.(níkt olrJa
J,lr :r5 nrirlo Nliýlem \k,avy
! s]c/\kr \ť \ 1alo k|lcgolil st!1
Ilrlyliš Prtki Z B.skydské ši

\ila^,nr klú.8o,t, do d\a á.
li L'( \ů sllL ]chl} lll(lil(ni lolctr
l'ť1l (;nl)jc]i N]cZi ()E !i.hisl! se
lnriýlii išjú1. ]i Šlil)Lln Ř./
j]ia.l lV\.liil5 bodú. ]:] A!lo í.
Rrndll 1t](i j ho(llj li 'n)mii

Bodík (!sťlil j).1.a hl\lU,.10, ond
icl CncDrrn 1[isti).] bod\.5]. Jl
kub Zidri|! lvlelnl] 3.j b u

'lltké \ kJl.ll)rii do čťnácti lct
l\ hli] zisluPcc Beskld\ké š1.1r.
!é školy ]\4 ek Nljč| V lab slu
!]rč hli]o 7E š.chistů a našisla,i
Č] i trllo: ]] l.ili! lÝlrlŮŠ lL sti) ír
bodú. ]] iurllh ])ll}iL]k iVsdir]l
5.5 hodu. 29 ltía,j Ko!.i ru$)
5 bodu. ]]. Tolnaii (la]{tr lln]i
tílko\Li) 5 bolliL. .|5, .ll.h!nr K.l
1ik (llonli]korij _l bodt, 5J JlkUb
Dorňil lt]\Li) .1 bl(1}. 76 \.1i
()lihJlovli lvsctii) 2 lrodt

1 ]i§!§4\y relknňL,alo pilbQru:
ŠKZ vsctín D

_ [slíl' 3-5|,1.5 il]líon,k ;/3 br
l1). Nl Jdý 'll.ilel 

!,]t l,]], Růžič
l! D\ oiičck 0] l , l|11or\ NIJúš
0:]. Khnel Ko!a,í !r'), }lilti
iji\ llllliň ]", |,.l)a|čii].o\:i lrn.
ň.il L:0. Ko.nlll G|_1.nran 0]1),

\tl. BJ§tň.t B _

N,lF]Z Ys.ťn ,l_§:3.5 (Jiýrý s!c]]
lck ],',:!j. s]irek Haiiůk 

'):|], 
P.

1črlr sút.i ll), Rual,. I:ilikl0,
\elčolský Prril |i:|,r. se*joL.
onúuch l 0. obši\iioY.i s.dlli
ček 0:l, B0lik slaýrý 0 l r.

Ebultai

na í

{
l

\
t

tleziříěí neuyužilo
oslabení ffioměříže
E 1;ffi?§fuprliíiiŤ[r;}1;:ffIí}ř:ť[;ffi] Iři Ualaši
iílřj:li}ii!'i']i:ia;i1,i,l';ffi'J:."fiiii"^:ffl'.'j:j']:# u poloíinále
t.n, Zršo!á, \hl. Polanká a \b1.l]!stři.e B,"""""ť"*ffiffi,iilli tlGR iuniorů

^ll,,,,,,i, , ilťl |:Jc]i' 
= 

\á opáin! (oíct ,cpu|,|iLt .l0 Ubťl hutaNl,a \\ralili lň/J_
, \,l"'\ 0 l i'-oi í ,'tj 

- \Iupli \lli§l,(|h., (n(,hu \I.,l!ai holái,l, ! \dah tliťr|,l /ť
l:0, vy|réli] Tlčillek l:0. t'lo.h Zbrojolkl vselíi spolu s .hkuben íuqčou , oddnn ša.h} Hošál_
]!lča 0:1, ZJiičeL llJ di]],rJ.] ková, Hrálo sc zd. polofinÁle nistmv§lYi české rePu bliky \ katcgo_

Tabulkl: rii do dvacelilet.

o

.] 00
3 00
] l0
20l
]ll
l02
10]
102
l !2
ll 12
0]]

00
00
l0
0l
02
0]
l2
l]
l2
0]

L7.5 9
l5.0 9
l5.0 9
1,1.5 ]
]].l] 6

Ll],0 ]
l ].5 2

l0.5 l
l0,0 l
10,0 l

6,5 0

l4_( 9
16l] 7

1],5 6

l:].0 t
11,5 3
L0,5 ]
l0,5 :l

9.5 -1

9.5 ]
l0,0 I

9.5 ]

] \2l, ts§ll'i.c B l]

ó UltiR 1

8 ŠKzlsťtiĎ0 0
9 val nlťliňčjB i]

l ] B}:!'ički 0

2, šKZ YštiD B

7 51 Nlřslt D
i] §t N,lĚ!t! C

ll, \nL Nteziříči

I)o lt|Tl]ť lrťjn h\l k\x]]llkr.i
i! \clkú bi.Znova l20l7) n!li]o. n,

|řihlisi]o,1.1 šaihislú ! ]5 irťhj\
lel \lal)in Ki]lriíkor, í] podl
nb v d.\iti ko]..h uhllit.1,5 hodu

r th\ n ]5 l)řiak!. .ož ie oPoti
tlsizenj [\J]jlni posln o dť.!i.t
tJiii.k Jlltub Kíe]aJ 1isk.1.1 bod!
r 2E trn(, iiDž obhijj] \\ojl Po
/jťr x Dr\.leni ,\d|li \slounila do

lU.nltJc ]iko předpos]ťd.' nlrazcDi
. skoniil, n3k.ne. n, ]i nlklě \e
ziskcrn ] bodil. ,,'lt!maj byl sk!Ť_
l€,organizován. Po dohráni par_
ťí něli třeba hráči možnost rozt"
brát je § mezn,árodním mntrem
Petlem PiskctĎ. Pro Ýš€.hn} lři
to btta týboná zkušcnost, kteřá
iin ulnožní dál růst"' poch\a]ovaI
sjlrorar!ýp!2ly Mafinr Bej] (jk)

-r

a

{

J

Klliful Ddl|:lik)ni. rllarlú l\|ilik,l)dn'l Mdl\di k\alřít, ílnrik Rť.Iln.k 1rnlii llL.!ík, súr'nl Ii..níi.k,
dliýunk hfnó11,\1,1b Bn,^kd,,Idkub lLiJhll, \fuiln, Lútn\f(i
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F
H Pu ldnJ ílÉmalá úl,rnli \ť iltrlťm lUlť.lruhé liqt iá.hol\ch

- 
llrui\|.! /a\I p(l \ lx5\|\ , no\Lllkn\J ncJlc\n(JÝln n,O/nlm

rozdíIcm usPčla na Půdě Durásu Bnú B, ŠKZ vsctín nno!ák Ý.j,
ním \ýsledken podlehl rcztn,ě stareho Nlěst .

E Š.clú{lc\al, B}.liicc \ealvrt m lolť[rJi\kťY{ll./cjcn rcmi_
pn,mnh .l /lrátč hoJUpřšli i o \"dť_

ní. Na špid jc !,Y§třidato Zul,ří, TŘlí přičku drží ]tnmov_Byl., klerí
v solsedském derb} nt{al Š ci \hl, KloboukŮnl !'e dřuhém kolc
rc8ioDální soDtčrp si druhé YíG,§tlí PřiPsalo Y!l. Mezii.íčí c.

D-&ao B - Hoš,lxl,KovÁ

Hoilálko!'t {, u louscdr v t.
bul.e |ic{1\1N]lr b.z dvou hť.ičů
zliklidni \c\la\). , Drč]r mít t.k
těikou ú]l)hu Polr!\o\.d! ý. s ní
o!šenj Plli]dnč, \ !c,ry dúsa]í.í
lritli prcln:iLr jťdrnou pMIii, kd}ž
n. plv L ikhoÝ|ici N'lLdlik Poii
lch1 Še!čilov] \,1rlčlnr.k r K[jča
vyhJ. r )i txrlicmj !1. !iko!e.
otoČili Vi:lcd.k \e |r^Pich hos
tú, iebot /h}]| dU.]! \končiit I.

s§tava a Ďodr Hl,štilkoyé: lvl.]
iin.L a Krť]čr l. Plld. Kr ík, Ho
do\sk!, ZJiiiťl l \cs.\lý 0_5.

],. , ,]]l,] i] , i,../, |,! ]

V\ťln] ntl Ic Stalem ]\1éslé

,iešlě vél\i ]rrc a!r\ §e sbžťninl
týnlu n.ž lloštálkovi l,úLlidl]
hne(l 1]{ic1 ii.hjslů 7ť /:ik]adU
l)unilci. kl.!'i 7ilíl)j ne/lnlili rni

v nejinladšíkategoii uhríl N,la

těi Kopccký Zc Zbroiovl§ vs.tilr
v scilmiko]ech 5 bodů a sko|čilni
3. nlj§tě ťhteckýJ.kub Matůi 7ís
kal 5 bodů ! vclmi Pěkné ó, mis
lo. LuláŠ obr 7e Zbrcjovky V§elji
obs.di] 27, nisll). když ! pi]bčhu
tumajc uhrál 3 body vitčzťm kaLe
,.r]P loíi.!.l j lll h!] v]kl.íŠnnc}
žodrlilu škzlín.
Mczi dvanr.tile§lňi zisk!]

vselinsbi Adúr KocŮ.ck 6 bodi'
a 2, !tíýo, L]ý€kr1 ondiej Gry.mlD
5 bodůr ÝelJnidobtt ó, mi§o í}al-
ši poiadi ndšich š&hi\lů] ]]. An
loni]r Rind s (sokol Ústí] 4 bod!.
]E, Ridek Jučr ].5 búlu.28, NIe
lodčj Chfub.I2,5 bodu.30, ToDrá-Š

Hulk 2 bNly. 31. ]\4L,!yái Zdiček
2 bod}, ]4, Jáchyn Suú (!šichni
ZbroJolk. vscln ] bod}. Z!ítězi]
Michal Čenlý ze Zlín. NlalcDoli.,

Nl.zj čhnáclilelýnri ša.histy zvj
tčZil ú§lecký Fi]ip Nlati]š. jilo je-
diný 7e sta šachistů dokáál Ziskat

plný IX)čeL 7 hodů Diňlo še i hoš
ňIkovskému Jáchy! Karlikoli,
z'skil5 bodů a .1. mislo.!§dljnský
I'lrítin Dvoi.ik 5 bodů a .1, m^
to, D.]šj Pořldi naŠrh šacniý
Lů: ]0,.ljfi háček ,1 body, l3.

Yí§ledkl kí!is|é soutěže:

ŠKZ \'§.t'ín c
_ Z|fu C 5-i:2,5 (Kolaijk Ve§c
|rl l:0. Jutč. IoUk.] l:0.Závod
nÝ Hlotek %:l2. HlJd]l_ Kolj
dtr l1. V]l(]j! Dubovccký 0 l.
Nldln].ik síojiI l1). ltiLžič
kr suLhinrck rt:r1. }Jnčikolai

yísledkY regiolllilní soutčžc:
ŠKZ Ysctín B _ \hL N,r€ziřči D
t,5|3,5(N,Iladý Hohi 0:l, Šak
Marliňlik 0:1. I\oilil _ cvo7dtd
]]0. Kopcck' Čc!r!' |,:'/:, olá
halo!ii Kiiž.-( 0:l).

bod, llk bYli vclkýrni ftvorjly, Jen,
že vilaši se ijch i.lal€kli a sclťli
li s DilDi yylov!.noU bitlu Šlě!c_
!a ovšenr nikonec |řccc jcn §íla
ta \tT!Dč do,nicich, kteň lÝítěZi-
Ii ne]těs ě]ší,n njožný]n rozdílcm,
S€stáÝ. a body ŠKZ v§etín:
Nlotúz a st.nčik ], Bosik, lídú
p. e sililek 0.5. Viták, Zvaidoň
á Cabyš 0

TgbulkaI

l, Zubř

í LužDá
ó, Eošálková B
],slavičí!
6, t-lsti

lu Šxzvsťtín c

]2 Zlin c

2. st, Měso B
]] l-.RmoI

5, ŠI(Z YMtín
6, D, Bno B

|0 Ko,nčiížB

l], Kuiim

.]l0
]l0
30l
]l l

12l
l2l
l]]
1l2
L]]
] 0]

02:

|0
ltl
9
1

5
5

3
3

]0 ]

i]0l
202
]0]
]|2
l0]
l0]
0]]
0]2
0]]

21.5 ]
lN1] ]

l8,0 9
l5,0 ó
].].5 ó
] :],() ]

1,1.0 ]
L,i.o ]
.1.j ]

!(o a tlatůšk
V neděli ]1, plDsin.e Hošlálko_

vá hostj krojněříž B d Šk7 v§olin
béčko bměnského Dur.sl, (mh)

v sobolu 26. lisíopadu začáli ,. Stl.em IlIě§lě sarie krajskí(b turnttiť, v raPid
šdťhu Dliidežt o posllp na mist.oýst\i repúlik} Za slolY msedlo l00 hráč,'|

mezi únli ! 0 zc Zhrqiolkt,\telín, lt zc Sokra i']!tí a t , oddílu šaahy HošúÁlkotá.kub S.hirr ].5 hotIu l
J.kubl)o,nrklťij.hnj so
kol Úslí) ]] b(!1v. 20 Gi
brje K n!\ íZhJoi.}!k]

])al!i kmisli lur
n.i \ l.íd !{chu ml.ide

c. st.I1Llic ve F.lDcoÝé
Lhoř Již de\lilý n)aDik
l \rAsTo Toul Mtl
ovývi llnbž.\hl3§kr

le\t á íota Jo§éf KoÝ.řik

'c 
s. Uskut]čni .1 Linolr

\e:4idč, Do ra (toh! l ť
Dn!dl'tr| !dch]slů(l pi.d
k]ži tú..l]l^t .bn]iv
i niii lťgiúli]ni poi.dJ
k,la \'Ý)honl i0 tn\in

) \,..

1-ůlGFIr

N,latěj Kovaú :1 b l5, ].

2l5
ll1,0
2r,0
l9,0
r6,0
r5§
]5.0
l]J
]],0
l40
l20
]],5

3

€§

v

lř

V
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l
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1. št(Z lstín B

], Kro.rěiiž c

7,Zli ts

9, sl lló§t D
]0 sl yéýoc
l l. \aL I]Ieiňč

1. Z.šo\í
2. \h1, Dystii.t B

7 UslíB
8,ŠKZvttii D
9,vall\4clinaits
]0 NIEZVjdn)
] ] , va] BFliia C
l:,Byíiičk!

22,0 ]2
]0,0 12

l9,5 l2
L3.5 |J

1.1 5 .l

l5,5 .]

1.1,0 l
jj.5 l
j],0 l

l0,0 0

!r!L.4k! {riu!Éb4!o _p&]!!!!
}r[Z Y§cťu - Zašo!á

3,5:{.5 (slg|inck vičan !':]t, Há
jek Sldilek ]!. Šdák Koliřek
!t:!i, |ilák Ronránek l')]]/r, Pd.k

v, F.ix !'!:|1. oldnrcb ]\ldn,i
0:]. s.dláččk Čáňo\á l' L"llá!
njaťk J, Fcir 0 l), HUý
lenk} - ŠKZ vse!íí D 4:4 (N,íie

l.s Bailoš.k l:0, lab - H.adi]

'/i:''/1,lvlaň'k \,lladý 0:1. Koňa
řik llúžička 1l:|,. N]údiý Zá-
bpck '/r 

'r. 
Králki Muthík

|?:'/',. Luňak , Ša( 0:1. Cháý
tecti Kenu\ L:0), ính]

:rbbulka:
.1 00

Tabulka:

.1 00
22a
]]
]l]
0]l
0l]]
01.]
0]:]

výs|edky kraiska,ho 4+
škz ysetín ts -

Postoupk! 5:3 (Bě!u!ck - Brá7
.lil ]:0. Nj.lčánck ]]rčák 

't:y,,sni]ek - Ntachalik 0:], sl.nčik
kšp.iJck ]:0. Kovliik DÝou

letý 0:]. Gabryš op]ušlil l:0.

Bosnk Zdvadil ]:0. J!rč. Šim-

u Alcedu suišlěly šachy

a

(V)

-
!! \r srrtllu :,l, h|UnJdu i, \ť !.ťlilNl," l s\l' \l.cdl, prť.i,|htilo
E , t,r.u,a 1,1i\ il,,,lni mlad(,r ,,Iíc-nlnl l,ehoru .lUl
:5řt}ilile ných družste\. Hrábst Y l§legoriichl, slupcň ZŠ,ll.51Dp.il
ZŠ á střCdDí škol], cclk$l k š.chovDi.ín včeíDč ntjbBdúilů usedlo
112 h.}íčů, Nadshldaídni počťl d.Užstt! i š{chistů satnohí(h dává
.,n,nlu Ulrť\U IlUlť . ťhot.ho n,cil,nu. Hndnť ,hol ,i /.plli(,no

i \ nLi.1,1ll l \t!P\iehn p.lrl.nlťn1,1 ,l sachl^ťhU $.,u ('R , ru,,rm
Š!.ht do škol, NJ \hlakku ie to o§m škol, (ož.je lcclkll unikátDí počet,

ilk. \irlél Kl)Pcťký l)rn]ť \1ltrli
... ]\líĚi r]e.h].litli \1n\J]k\!

!),nn]li7jUnr v\ďid 1Šti|li Hu![ Jr
LUt, scbo!. slčFi! R.7 La.k, I eo
nd d .l r1,ot 5kÝ, J,ii ]llinjk), Z]. t.
\l.!|i]o do 1LmlUc júcn.icl dl Užst..

\ k Jk,i]orii \li.doiLoli]tii \c ldrlo
liil \e(]] ar!ři úužnlr ]/Ýili/ l 1\in
\'lrrU \ ko\r s\ ||rLll]] \ \.ln],\ ll l]

kii Cixl\l]i. Nlrlrni K.Vlři[ 
^dl 

J
L]icAki, P.tr.1 BUdik) l)i.i ho.h}
Z. sPss vnli! 1JtL\Ub K]fja., Ri
d.k Zg[br. ],ukli! I'a.il.k, J.,o\1r\

l.lllilikl x ll lž(fY,fn lss aoI'\,
Nlť/jiiii lV] arn F.i\..li].h,!n l(Jl
lil Š no| B.ilr]j P.n sl.i]l\],rr l

l)il) PdLronj 1lílr,kihn klttJ. J!
(i]] \šj!l]nj úi]nIici |.ltŤ lllraqs1
!cnilrah.nr ir.ho\i.h b.lú r rr.jl.I
ii 1inrY ]n.rl0l. x pohalrv, ile l]n1]
\jlxka/1 nriť odn!:L|čjllo! d]ot]
nou .unl, Ilaní d\r ..lh / (r7ni
\ěl,(Né ,Ill|]|] ]ro{ll|Ll]i do kLlL

\kaho]dr, kl.r1. s. !\lll.ini !ť,/]j
rč \ !i]rck ]l ].lltl ](l]]

Ttxt a lbl! Josal Kolriil

40019J12
30l l9.0 9
]0l]8,59
]]l]8.57
2n2 ý! 6
202 ]5.5 ú

]0] ]4,5 6
1]216,04
Ll2 ]rl5 4
ll? li1.5 .1

0l] l3Jl l
01:] ].j ]

v !i] r{tii l.t.goljj /\ilé/ili
\ LLtrlj:L]i ikol ZŠ \J I'ol.nk. l.JJ

klb Nldui. .\jllo nr R.ntlu\. o!tr]

fui Cl!.irr!. \llclrl l).ňak), Zn
k.1. l {nLatu !)ilcdlil nx lieťh ir
.l)!jji.í.h o pUl blílu \ í.ť !cždn,l,í
ZŠ lí.grr V\elb A lAd.nr Ko.új.k,
Llbor]rii H]oudr, nklodaj ah{nrú.
\1íraš Zdía.kr 'licLi lkon{'L]. čr!ť

l

.:i

"r.n

ill1,ldih\r.:\ ln^ňl i 11t.!l]it .l.\l 1,,l:t^i ýllirirl Il11Ýl 1,0 n!
ůnrk.|Jtí, .Iin P ič.k .ILlkIl) SIlrirl ! Šk:iúr1 Ř.lri'Ik .Ltí (rIlil.i \ůli
Lnlr\ r Kar]ík ,\11,1ilia !úlbiL|\li Ktjful Ihln:|iN.\i d ,lú|)flli D! l|!

a.

Malrnlýl| l l,i llt]ii kun,ll u,..ll|a slř1,1tí L|h,rtl HII| h }t||,.i\
Ll]jli,L. ,\1|1.1.ii Chr1lliL a |I.1ah1 Xn. ů l l k. :!Ln í ]1I hdl D.,i iL J|ltlt)
i|,hrlii. (rlli,i (;Ďllna l Aríl,]l RaId|\ l h rl1^.i 1r^.l Pl|,'lli.
Rl,iILt ()ý!!, L|klií Kllúl||i.l Lilnn]l \h.k|1l:.\.'ld ]i újHúli| §

I

E $.hi.tP ŠK7 \ Ýlin B \e o\omo\blíili íd .ele lr4i.l,€ho PfrbU_

= 
ru,l !F(tlfu|ln k,,l1.1.,ti,',lá!i[ qtr,/\l\ l. áŤUn(., d,, t,dnhi.bjna

ú§péšná Kíí,měňž C atomn p,dla § !]čnoi'e;, V regionálnim přeboru
si stopnf,CDtní bildEi drř trio Zašol"i, \'a]. Bystň.e B a v , Polanka.

iLc. /Š lrrle!ri\ !1ijr l] lTonrli llLL

úik, l.LLkii Klrjnpoll. P[,c] Ptil.(]}i,

Ronrin ()l\i!, LllLInJ sIkLlčolli),
L.lk.nr hrilt) d.\cld] ž\lel

v Prc\li.djli k.tceojrr !]. hl|t]i Zs
Hoi1lIkoťi] (ojrlir]] \li]j. Ji.h]nr
KILíl. Klili l)lnt:ako\l, Nllfikl
\ht)ikl)!i,). dlúli \ko čiLL hoij /ť
Zs Vnlnr iioktnri.c l\]!ili Dlo
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§&,

a
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j
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Tábulka:

P (álhi§l€ lubi á \!l. B\,lri.e n.dJle \ť\údl Lraj\l,ť \oUlě'i,

= 
l l patam lólc hátili n;póra/itelno,1, Recion ln| \nul(1il prU_

chází jako nůž máslen \bl, lvl.ziříčí c.

vÝdtdkl recionálni suulčzli
ř".,,ri.r" t _ sl(7 \,ehn E
ít-5:4.5 lviLimek Dvoi.k l,:]i.
Maň;k P ltezúček 0:], Kilv!,
š Řezniček 0:]. Páček iu. Rez

niček 0:]. Křenet Kopecný 0:]],

-
Úspěšné pílé kolo n.l.jí 2 seboú ve druhé lil€ družstcÝ ša.histó
z valršska, Hoštálkoyá poťazil. \ krajskén dcrb! Kroněříž B

1. \ral Mdinči c
] va] MeziniíD
], Bnd,]
4, ŠKZ YŇlii E

6 Huslenlq !

ó,0 4
6.0 1
8,0 ]
6,5 ]
5,0 ]
,1,5 0

l.Zlbií

3, ůfuioy.B!,
d tlošúlková B

6, sh\iiin
7, ŠXZ \t!tín C
& Lužná
9 ZurC
10, Úýi

12, ul, Ifubolk)

fabulka:
00
l!
]0
il :
0]
0]

]]

0

4]0
4l0
3 02
2 21
] l2
212
2 03
122

22
l 13
1]3
104

26§
21,5

2{5
20-§

]0.5

20,0
195
l9.0
18,1]

16-í
]5.5

15,0

ú ŠK7 \.elln .i 1,o,.lliln . re^.\oU DUrá\U Bm.,.

Llste.ki lJktb Dojňi( \konč1l se
d!ě|rJ tr.i\ nr j.l Drí\tó (]elkl)
l. nlY,6() úilnnlk) v tltrtlii/ví
tčzi|I'ťl| CDo].k / Bc(ldskť ir

Plo\1řťdní lllegorii hlij]o.1] ia
.hi(l'] Z liij.h \ť n{|ape lcdlo
ú(..kén]U ondi.]i a\cnr.no\i.
kle]é|rU ý.čib ]riL bodú d \einri
\lunri 20 nriýo, Ni ].1 J:5, n]i\
la t, Urnr\tlll se aLvnnr bod! (t|]

ši !t\r n.ii /:nLuri, Š(Ě|ir Ř.l
t6el, /ť /brc]o\l\ \'\dllr . Át
n}rjrr Randu\ /. solo]i l (i st..]
nčlro poalu bont d.\Llhl i ťc1|.\i
]2. ll(|b ZidlJpr z. Zhn]jo\k\

vs.ú) sule.étnč l \ pin\n] po
člťnr dcliti bodť] Z\ílé/j] ,\drm
Ir.Dk z Besk!d§ké iJcho\ ó škoh

v nejir]trdii klfcgorii \[lDan
tr ]l Drislč ý] š.sti bldÝ \!.tnr
skÝ P.úi], Ře/niaťl, a j.n o ,]^1o
n,/c \e ýelilni počl.n] bodu i(.lro

EošŤ!!K()\i _ riFtDčir ]] .!.1
Il.ilL't]l.\i r{uPorr]l d. !l[fuji

j.}io li,\orij Ňn.a'ilž lo(i' \ d!\,
\Jdnúl 0iLLtÉh! i.!léž. .7titč/i]i
. \rii \. |., .lr\o!Lll 1.1lu]L] VJlJii
sc \ olí] l.h ]J.B\n\.li nr \lbol
!o0 \.pll]h] jl j ].{]jt,nl |.trlii r ]rn)
loie !. d\o! nr\Ll, YlliZ\t]i, U\Ňlj
i\ .lll1|inj h.JIl{.|i
s$túa a bodr tlošlllkolé| Knn.
h a KN!!| l. \1ud.Lil t'!h. K[hk.
]\4rlifuL,l, B.d!d'ik a Ň|já í],5

šEZ],sETl\.-' _ D. Rrno B 55:2.5
L,llii]ri \lN.(IiL \ llbulťť diho

lal. n!l)in!\.U |L{i!.!o! v\clin
šli l1. !l} dl) llo(ln..eni É]l} nrěli
í]n.r\l.h,.ož s. ll,kč Pot!ín]o,
Uli,iini \ F.hhlť l kor]tíLjhrlj
}i ie ]!i ij.] dol)ondny at.",n }t
hlfutl plltc, v dd\ich lnj.n U,lr

oddilo\í ko|ela \4!lčl Ko|c.ki,
Pčk!é paílzi.LÉ mi\lo 2a 5.5 bodu
bj|] i](.cký JakUb 1\'l11ůš. tl |r
d.\a,tč p.ité po/ i.i \končih Ainili.
Zjdjll)ov,] zc Zlrloiovk]" \ \ťlnr.
kt.É s. |odeii]l) /i\|Nl ],5 bodu
V lJt() kllesorlizvítč7il \] ť( VJ
iin.I 7 Beskld§ké i]choYa !]roh

a'ťl\o\č b\la ipo]en't viťlnr
sko úst..kii \ i]rl a\ a lozhodli
úlPěnri Při prnlích i pii fu/fu.
l.clr dčliusilo!ié ťacovllv d ýrr
žilr \ť /i\k|l eo !.]\í.. ši.hové_
ho moudli všj.htj \i utilč zr
čt!řj dn! odn.s]1 nnroho šl
cho\ i.h Io/|!lktl I D.!!
.ho\ich zdltkú TujŤrj
btllfu.i ]Jlo!\j od

1.

12

9
ó
5

r
]
]

,1 0l
]0l
,}02
:l].]
]]]
Il]
t0,1
l0.1
l] ?]

]],j
23.0

17,0

n.5
L.1,0

l9,0
]6.0
]7,0
|8.1}

]y lenlty a pouzc]cduioU zlatlti
sc§tlva a body ŠKzvseóll BoSák,
Pďak. stlnčík ! Glbryš l. Mohiz.
7ii.h!]l 1 Z\ t doň 0,5, vitil 0.

'lilbulk!:
l,l)rec 5 0lr ]s.5

] slNri\llB j 0lr ]J.ll
j L lnúB
4. íoštiilko\á
5, šKZ ysťtín

ó D, Ilrno l

l0 vYško\
l], K0nii'ž R
l] Kuiinr

vnedě]i ]5,1edna20]7hajeHoš_
ůjlkovánad.skácnLokomolivy Brno
B aŠ]<7,V§etii ! Kroměňžj. (mh)

Filh tatůš střibruí
na Talent GuW

l
t6

l1

1J
1]
9
8
i
1

5

4
]

\ll5lqdrŇr \Iqi§\(! $!!čž!!
$zoli(t _ ŠKZ vsctín C 2*i:5,5
lqpJnhel K, \all 'l|: Bl hJ

|úL L L] l B dlll, i\l" Lll,

'!:11, 

\]La Zjújný 0:]. Bl/obo
halÝ t!a.t]l ',]|r. NekMI]il Vi
]éI; b],]. Ki\ala \lJlinal 0]l,
Šlclln Ru7ičk. L:l'r),

Tlm

.a,,,

, lť

§

!!! \. ítnech 15. a2 18, Díolinťť.F /ú(á.lnili l*tinsli l ú,lí,
3 tr:,actri.rt mtrin:jrorl;lhU n á|l€rhi.llho tufnrieTálcnl ( úp

2016, ktel] se konal ý btskyds}ých }rnlcuoricích. výPrava čílala
dvaná.t híáčů. o ktcré sestar.Ia troiice 1reDón Mlrlin Beil. Radek
ZadrápJ i \1.1rá. húl.,řth.

tlrlily Ť ýuběžnč tři (! ná 9 kol lelrpeir 2král.+5 minut + ]0
]ť l,, lll \ \, l ,, , pl,, ll;i \ ťiin, ,,r,]) l,]],

, r,,l,d,ť,|,.jI l, l Ij-| ts lc/n., ,l, ťl\,1,1l1,1](j,/J
p, ,o i ,,,,'., , ,,,,,J., , lU| /,, , ,l "].,J,, 1,1"-,nl li
n: jl l ,^,ull ll ., , ] l ,lJ d, ,l \l,, u, , ,nln,lL,/ť \,l ,l,,

s.lj let Počel kolj hlr.i lenrpo v lhli. kdtž za 5,5 bodn bíal 1.ť_
t!trlr]i A sc ]jši]o od |očtu lol . h za\louže.ě ltnikaji.í 2, Djsto
tcmpa ! fumijíclt B a C Zitjmco leho oltdjlolý kol.gi M.léj KoÝář
lj nejsldši b,áli na ] loLtenrpcm (končil§e lře.], bod],Da _19 oNela
]k]ál 60 lintrt + 30 lleiin li kt oťthalov,1 zc Ztrlojovky vselin na
žd! tih. túniJe B a C še hl,]lt ix .1], nrí.lě. j ona uh.áh lii body,

I t
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Klrdt.pírlotťc má nťjali §Uj Ýn. klen ht \i cblal §plnil, Ř,dJ
z ni.h to!ži Změřit 3vó síly a um v Dějlké Zíánó či\ThláŠc.é §óUlěži nebo
sc přímo zúčastnit misťmYštvi replbli,t§! mi§trovstti Evřop},. mistrcstYi
sÝčta ncbo dokonc€ stirtoÝal na olympiádě ! dosáhDout co ucjlcpšiho
uhí§lěíi, přip.dně snio zisku někt.ťé Z nedáili. Někdo se \plněíi sÝóho

snu dočkí, trěkomu lelo nePodaří, Á nčkdo si táko!- s.í splní!ž!evyššim
Ýčku,Jedcn takoÝý sen si splíit i ls.tinský ša.hist! KNI staoiy! JUřičQk
sl_Jrm stjítem ná ]ltišlrcÝsti,i světa seniorú v Šachu,

šachu seniorů nezklamal
l Mn.h ,,\\ORLD Sl]Nl()I{ ( lll-ss
CH.\i\lPlONsl]ll-, ].dni sc o ]6
i\,I 

jsTlt()Vs l!l \\,i T\ s},\lol{U
\ iA( llLl murů a 7e (5(r' r ó5l)
\ !.!l r9]uh]icť s. nnrponlil |,oiaL

poPla slforislav hiiaťl salr.nclDa
nť|rLijl nl.a li!oril}. . plo1(l neod

ižd!'] ti ŇIs \ vj,soki.m] e'blc.ni.
]roulr} sllťL á pložilj!muléí! s L,aanj

\ l..ildúé lrcholj]e ýntčž]. Y. Ýtl.a
|.nj Aui.t}ch po:fundj !.hri\lnL,
nr.7itďodnich ň]§t]i a misii, FlDt,
nn, b]lo od]naDou. vlcholn!ň Zir]c
lenr, kter! sť innohlnr pod,ii ienj.d
!o! /l Žj\ot. A t j pro1o. Že sfunonrú

LLtJ( !a}ls štolLl sc:lJíou}:m. ub\

uanún. !m\oÝ]|n! a,ji^ln!n] ncli
pri\č !e\nou /i]Lťžilosti. 7!lášla pokud

\. k.ná v 
^híafuči 

Píolo vsctD§ký
hř.i. \)!ž]] Piádári s!ělovóho šJn

norifu \ ť'l{, klcja je prc ,Jrašincc"
picc. r.i o nóco finJ]čnĎ d.slupnéjši,

\]i\lro\s§l s\ éla \. 7úóasn]i]o
.11(l §i.hiJLú / i.1 zcnl |ýrop!. ,\\ie,

se\.ari a lj.Zti AD.nk}. Ařiky. Aus

uilc J Noýóho 
'/é]:!]du, 

11ťň b)],,!7.-

]. J l l, q LtI l: LnlLl j0-, nnýi
n\ tn\ nl Jz!n\ i,n H],,,f
ná ll ko] (ť.rpeJn ] r 1.5 hod, nd ,10

utu ]0mh do konťc linlc ]0lec

v!.linský hft]č h(j .valrdnili a od-

\cdl\il.n na hlLDlcl s!i.h Jložno§li.

!]ri]L \ sjhč|i] ,kupúrč 5(l o ló] !lď
luli.i.h j dko 14, n.sďťn!, kdť ]rlálo l 5

G]VJ. ]1lN1, ]5 IN1,60KN] ! l^lidr

šun iraanl l,únr, piLacmž mu ichrťl}
Puhe dy. D]isi.ť, aht' hJá] kdt.sonr
6i', l piť: le lo hd\l]c|| írollldn
(nnl.! l'onlu, ld}' /i\lii] 6 bodu /a
,] \\hn: 1 jť|]il\ a ] |r(jhN 1,1ťt

h,j l\n.sl} fu l!hljnkju 60, přiaku
.ož zi!|r.n!l) posun o ].1 mi\t protj

l)osre!ý bodo!i
/isk b} sť Dél pfu|ůll l vc lcpšeni
.lnj .ý]blj]ro ko.1]lientU Elo, Miý
lre!] slará iel]!.ů 50 sc sl]ll (j]\1

(;ntrlj tsag.hllj! (Cn]7ie) \ 9.5 bod!
pi d!(liic] lNlÁle{ardď Rcpiil§er
(l]kfulina) . Cu Zu.db sturur (Gn,

u)] ý den 25 l] moh]i úč.shic1
Nls !Užil k odločjnku nrbo Sl.tcm
.a tLlnli \ b]ťsko\ém n.h. rapid

hu, Tuto možnost Ý\užil i Sl.ni,

6 k1
sc ía ] kolt.npcm 2\l5 miHrá

nur 5 sekund Da tah, l)lvni dvacit-
ka měl! průnér 2]09 Elo. ,itč7 se
očckávál nezi 6 C]{. Ll lM ! ] fM.
což se t.Iry lotlrdilo, Na pomocné
hodnoccni zlilĚZil GM Elgcni vJs

JLlkov (Rusko) picd cM ,lakobem

lvleislelem (NčDccko), oba zhka-
]i 6 bodů, N! ] - 6, nrhtě skončili
GM l]rgcni S!.shnikov (Rusko), lN,l

Nikolai V]ašov (R!sko), j\4 Karen
C.jgor}an (Tlrkncnislán) a Mďli
V]iditnlsk) (lzrae]). ýšicIlii s 5,5
h.dv starj\lav Juřiček odvcdl hezi

i bolciskrčlv likot a zis

100 hiLaů mé]o p nlčnrú l,]o 2]]ól
J0iiack piúlY tllo s]a]pi|é k n.lsLú pjohr\ diLll]], j]. Di\lo q

N]S seIlorů |uariánské |ázně 2016 - hOie |,4oIiy

Ms seniorů Mariánské lázně 2016, hOte] cristal
ri ťJiÉUlr Ě 2016 i

oůEi,1Á
0í|*, o ]c
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s!ěi.vi šacho\á 1idc[ce l;lI)t], Š. m.§. Kotlúl I'údublcc, uslolád.]l
.hoťý $i/ (''.\ka.ŤubLjk\ iA.gonu vcóech l3 ]] ] l2.1 Nlďiiiskýcl'
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JuříĚek a Růřka se
E h dt .p,trl..e. ,,, ..ill.! \il, R,Ila / nn ll lóU/i/l,ó_

- 
iil .ih ll llld.inln;{{llčn hl\, \ť lLiix,ldl lúnl^

st\i ítp(blikr. ÉvropÝ, §ýěLr ncbo stárn)rit Dá olJnrpiádč
a do§áhloul (o ncilePšího Unislčni neilé_

P( na nr(daili. Nčkdo §c splnělí syóho sDu
dočtá {ž \e t\ššíD lčku, ,JtdcD lákóví sen
si sPlnili d\2 iacnilté n!šeho okrcíl: \l0is
Rúč(! (rpralo] n, sokola Huli§ko_so|,
. st.ni9la} Juříček lrlťrcl z ŠKZ \\ctí,t
st.í(Dr na misti,ýsní siřlá seniofij.

na misttousluí
suěta nezttalili

tr lre\ r \L / r\!nl ]. ] \ ll rl

šnn účJ(tikůjrl. přič.Ilž ]u \ťh'
/ťlr Po ha 2 nrčsi.c. .b], n]i1 iltc
8oii 65+ l přes te1,1. hrfulic.L| |l|

! t!.,I , &l]:ž Zi\}iel a)

bodů za _1 výhí!. .1renrjz

}rl) kocli.i.!ltl !l. ]\lj.tlct] .lall
Ň (x](l\1(;ní{i l]lgr(Lju lcni
/ic ].1]0) \ {).5 lrol]u |)iell ti\1)liťi
lNl A1.1rndťl liqI]|l\.l (l k!i]jin.t,
]j]l) r (j]\I Zulltr slúlúa 1Gj U]ť

\Loj\ i{iLiIJ ljilo ]1)5]l hríl \e
\LLLlin! (lj+JÚo l5l lisvej]ý 

^,]ó5 dl11u]í.i.|, Idť hlijll] l3[a ]L)
(;Nl. ]6 J\,]. _]1! I]Nl r ]0() K\4 V
lllto \lu|iné t]éLl) |j!tiť]r 00 hIí
iů |lúlj]ilri j]k) 2:0El Tllka Rú
ak! ]]odld tlobrý 1ilon. ld}7 /i\
kr 5 lr.diL /r 1 !ihj,,. : l.nríz), r
5 PdNr,.ož ! \\ .sL. kojki e
l7ó, n]Ák,. o Ij \en\§ i nj!\c]l} ll)/
hoLlroLLl Il,nocn(: hodno.ctí, pjo
tož. pčl hličiL.losih]o \1cirrihlj I,n
illL h.dil NlrlLí,m !la1! n slrlcj\l
An.tolY \rls\.l (|.incie, ]5l15)

|řcd (j\4 VL!(inilťrn.ldrÝjj 1Čcs
ko, ]1lE), C\l [!g.i]e s!c\lrni
Iov.nl iltU:ko. ].1s9). i\,] v rJj n]
l.nr l}].l!i]H| 1RU\ko, :ljt) ] |i l

a.nr.lkrn \\tln!r.t] l N|:n]ť.|(,,
] ]]5) linnni s.a lroilu

\b]tY !.]j ]]5 ]j\LoplJll m\]]
1' úarnDi.j Nl§ \!urit k lil]}jill tLl
ncl!] llrjl ir t |lji \ ]. ťsko\.D
ii li|]d iJclr! l'ljto nJr lj\l \\Ur]
JUiíať(. Itcj! !r{lu]r]] \i!LL]'\ ]l,
.llal! k l+lt ircht Hlijb .e t,L -i

ko]1ťlDFnr ]\ |] llli|u+i \.]it:,,]
nr lJh Pj\|i |uťiLLJ t]i.l pjiL]]ni]
]]1]9 |k} r yítli/ n oaťll lr] l rl/]
ó a]Nl. ll I\] r 1I]i!]..()' \. .]].\

lrl)1lú]rio N] P|l).|(: ]llilR)ť. ;
Z\lla/l] (j]\i ilgerrj \1i:luIo\ (ltLl
ko. ],105 Lr[d (;u,lr(ln].t] Ňl|]\
k!ct] (Ninn,.[1}. ].11.1r ol.r 6 aji !
Nx ] ir rni:tti \LlDai]] (iNl |-r
g.n §}e\l]n ko} 1ll!\kn. ]:ltl)]. |\l
\ilol.] !]i\Ý\ 1RU\lo ] l]5) ]\1
Kiiťi Gjlti\b IUll lurL,1.| .

]j]-]] i \]r]l\ \]ltiDrj].|ť i1.],.L
]0.]]) ]nťhti j.5 bo(hj s1lIin.ll
]!aic| o|\ed] \k\é i lilon i / .
ke i 1b.diL /r ] \rhly,: l.tri7\ .
]nl}hl\ i!:li] ]2, ]] nrinl, lri)

obr Zi]\llL|.i niichl} okĎU hri
]i ýhlrlé a odlcnLi \ýkon) r]l hlr

n]| (|]]o ]0.1])h]i]i.}io E.r trsa2.
llr-lliji šillpiii5óT. T6] 5t"'
;;- l, _liř h-bjjŤtvi-rĎT
]5 F],]. ťj0 KNl r !]Ýii.h l00 hlli

v Poirdi .]6 rnrilloy(!í né
n!žn r ;c. (5{)+ J 6j+ lcll\ť

!\ku(ťi|iio ll]. lnlotíttl l |,o
\[rť. \ Ilijiiirr\LÝ.h L.ztí.h obl
v.]xši ,Jiozi.]t]é n.PdiiIl !re7j
tr\.j]L\. x J]].() t.od]iždtili s \!Ý)

chol.č \1trúilf }e s|l)

\]s { zLl

iů l]é o Dlúl)]ij|l Fn) ]]l6] JLLii

ch možnoší. slanislav Juij hn. kl.í ho v}n.sl} n0 l)'boNn,
60 Příiku,li poful n 2.1irislo|loho ZiiOú]. [1.ij b\]j r./llil.i] l ll

lii;iiuinittjl t.ť . l ] t1,1 Lctr
Lr.nr ]\ l.) hod ljr l(] Lrlrl + ](]

nlji !]. (o!.ť |Jrl . l ]0 ..l l]

lr |J\J/L)ril lnín)v\' / sk hI \. nrěl

Y
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§lo šachistů zaháiilo
misltousluí ualašslra

\ kllťgn i do deÝíh lc( \ť /i
sk\i r An]lillc lL'dlrpoll] 7e Zblo
jl!L\ vs.(ij]. ktelii jd(o Falúra l.]
lj..h účlslníkú doki/.h !yhjil
\. Yšech tdjnikol..h i po 7i:]ú7c
7i§(rlt §q PnIi |ohitr De/ikluk]
Dtlhý \LoDči vit KinjlLij 7 Bn!no
!l l]vl \c rsk nr 5.5 búdu.litli\'li
.hJlkannlil / !al, B\(n.e Uhlli] j
bo(it], I)!1ši 1)oirdi: .1. RoLriI l'.i
lJ (Kddinl]) 5.5, },li.hi] Rc/
ičc], lzbloiork!). 6 Adrm fu.h

§lLdck 11 .grl \:s.(nr] obi,1,5. l
vil 'I'jťha!ský (va] Br-sliicť) E,

Šlč|.nl Kllnrci tzblojo!ltr] obr ,1

9 Šti]plin Hlbič.l Ll,. Lho1,1). lí)
Nlrlrai BrbrcJ 1int.er!]. l ] P.tl

Kiu|ali lKaroliDll). ]], Kilolnri
Kt\iioví (Ú\li). l] Yjili! Bélu

lLťL (Za(Á.i]. |.1 jLlllrn! Gl!.nr.
io\á tt]ši]. a ZuzJn. Kolrříko\i
(lnr.!l.j viich.i ].5, 1ó Filb Pl,r
iik (Hu\lťnky) ]. l7 J!| onduiek
1 11ožiol ). 1E, I]liiki Kiťnkovi {Zi
šo!li]. ]9 ]lich]. ň Šlčdrý (lrlťgl.),

]0 Kllš1o] cLtidoš ll\ti), ]] vloh
\l)ioVal (llU\]e!k)] ]2. ]ulri. Ptlla

la\i,lInle$r) všlcllni 2.5, ]]. Annd
a1]lobi].1Ďi! (ZbújĎkdr, 1.5. ],1.

\ndrl t'olrt\kat (]]l, l.hotr) l).t

! kit.llIii do ,l.dť áclr ]el \!
hli] sc al bod) .lJLUb Zinnr|. Ze

lbloj0 l.]., niiblt blr1 Jťho oddíl()

!a Rn\n\ť||.|l,.ll|ú\lU\..i,+,l |,R.hánďnimii\ dUtrunútt l holt,
t .rlr lar lahaiili trr, m riir rni.tru,*r,r mt,rrcr. \.,]i(\Ln - l. \ \s l( l
'I'our Prcmiírorě ro,dčlcni do č1lř Yčko\_ídl skupin j ý no!ém hncini
tolpu l2\ 12 iĎnl, +,llteřinr 7a Lrh) se t !ílu kultuníbo don tPňťslálili
hráči zktršdli i li. p.o kl.l{ to byl vúlN pNi podobnr'tunEj.

ýý lo]egr l-uborrí!, Hlou.h . bnnrz
Nlidr!] ]]rnlik z Rož!oY|. obr 7J
5.5 hlxllL l)r]ii |ofudj: 1 l\íelodéi
Chl.bLil {Zblojo\ka) 5.5. a on
diti Ko\ii (Byýiič}ir]. ó 'loDli!
Chomi}i /l'j l.hola). l PJ!ťl l1it
ac\ vši.hn] 5, E ŠÉpán ]\t.i]i! lob.
Zbňio\kr] ],5. 9 Kl]ilN Pi.n co\i
17,\ov:il () l)|nicl Klii 1tr l]]n
u]. ll To.r.ii Bin]n.k íZinnii].
l], Daťtl Korič.| llnun!^ B]-] )

l] l-Ukitš Kl!nrpol. 1Zblo]ovk.],
].1, Šimo! S.ýjo1( ival. B),(iiťe].
5 l.ucjť Ronn^jLikolLi íHlsLen

lrr. ]ó Nalíli. Llškoťá 1Bn]nfur
B!1 ) liiťhni .+, ]7 Lukrji ob]

1lhlojltr (a). ls l)rvi(lll.b čťl,(t.
Lh.t.). ]L], Liliili sl.kičo\i 1Intc

3lr) Yi dnr] _].5. ]0 NIll)lii llllič.k
1Zbloi.}ý[aj, ]l, t-t]i]ie KotIo\i
lBystiičkr). 2], sj]non !ilrk* 11ltl
,]c|kl),2] l)lv]!t Znlělik íFj llr.
li].2.1. Zuziti Pelruž.lová l\ril,
Dynři.e]. 25 l-UboDri] 1,1holDí
lKúrjikl) ýij.hli 3, 26 Já.h}íj
Sllý lzblo]oÝk.), ]7 Ada r lilliJ
l1,]tc!l.). 2E, .\d!,n Lhtlošik (Z.
n)!j). ]9 \4ilo\Lrv Nj luij|.. ltr
l-hora) Ýši.hii ],5. :r(), vo]tě.h Zijíc
(Z.bvli) ] bo(ly. ]l. tr\d skribli!
Lltrli (\ Kdk]Ýj.e]. ]] Boh!jr]i
\lohY]., ]] l'lú]ik KNblhcI (obr FI

Vť \kUplti do lijrr!clj 1cl l!ilili]
Tonrii lld!.hn.idel /e 5l!llčin.
Piú Tonriiťln lludll.|r 7ť Zbn)
jň l\.1nri uhlili 5.5 bL\lll. tiuiAn
tLlrnl l{.ntr]ls l Llsli zj\k.] l bl\lů
D.lii |oilJi .1 Ň]lla] Kopecl}..5
Pr]r iL Rczniček lnhJ lbrojolkr].6
I]ř. j\\l ]\1Jll i}ir lRožt.r] \iiťhnj
5,l Ad. n R..ůrť[ 1lbjqoťli.),l
arlln,j Cqcirri tlilil.br.r.5, 9,
|i]jp]. ik (VJl KknroUkY], ]0, Cr
hjicl Kinrls, ]] Rldck 

'ltrčl 
i.hl

Zb.oj.nkl], l2 Ronrln Penúj í\3l,

Klot\ouh) všichnj .1 .], P.ll tll)l
\ťh|ťrdc1 lsi!l]anrl, ],1, LinlrIa ('
\ák l\lr] K]oL,o!k!l, ]5 lltr]h Njl
lůi íÚ(il, ]ó 

^i!n 
H]lji.* lli,

Llroli] \iiť]rnl _].5. i7 !i]]p ti]ilik
(l]ni]. ]l \l[tinri!. Kn]Pdlr, i,)
J.iUb Kn,nck lob] Krlolinkrj ]()
lnDiišHú ik 1ZbŇt^lr). ]l, \].
tyíi Konl| (B}-slňčk!). ]] Nl](lr.
eLr Řilui 1;/l(]Ili) tiiť]rnl ], ]]
n"l.D| t]ř!Zo\]alk.lLi. 21 Alťi Pl :jl.
]5 Šlč|li s(lLrrh l\šiťh|' B!\
liťk.). 26 \'.ňjrjkr v!.ho|ňn\li
1l.ni) Ýšicllni 2, ]7 }]U1.ol. Hlr
bi.ovLi lÚýí).2E \il,n, KifD.li i\:

KJlclol. d. iťýDli.li el \[o!ai
h rílaz(\,njr j]llip! ]\lJlui. / L'\ j

].lž /i\kd 5.j nxlL], D]LLlri ]1!i
Ljt t\,oř.l /. Zlrloj.lIr i ti..lj Nlr
lč] K.\i]řZ ti\liulrlijll5 blitú t).l]i
Poijdi: :l inrIlia KlnrrJ (\'.l B],

| |!ll|3,),iitll) ]| 1.1 b lli.l)\.h.j4: l)hii11\i rlli:,1úll IIlh ik
ýřihúrí l llbonú H]lfuh Jll\' lllk|b /,.i]nl)a d L.jl.Piíl^,Ad

..ndbri,llllntk Ku,llikl K.\ Iin\ Li

§

]::

§

N.iýd|ší Aal.!ol i. d. ]ó l.í, -l^Il \1řibni ýlLnčj Kl\Lií .ld\' l:i]it
Maiúl DýóřIik d nejl.Pší. .1i1.|.n Klórd Dlnaik r,.i

ln.ť) 5. _' JltkUh li] ro.a.k (ltn
Podh.Jdle) .1,5, 6. štčPijr Řc.]j
čck (Zbúj(lkr).1.7. Da\jd KllnL
Pl (Bn nol B!]]. s ]iii Pllin]\
ltrsti), i] ,]t\e1 llo1b. Blutu
Br ] \nehni:].5. ]0 JJkLLhl)oňljr

(L§í). l l KlLll3 J)Nnčliko\]i 1Zbj.
it^kr). l] Rolni Kiťljcl (KJjlj
],!k.), lj Nťl! oli]hilda! 1Zbl.
ju,rJ) \i chni], l4 l.biii l)l:]ři]L
lslrÝlčiJ]l ],5 blnnl ]5 llnl í)l.i
uio\Li L\rl, L]lstii..) ]

Jrko pozjln ui1 1élo :ir jl ]Zc lrIi]l
i ro žť t.ll.|ši ir.hlsn1 {. Jb nl)
nrlu\lich s tltnéi,! hil^L i do \\i
ší.h věkol\J.h Idl.eoljí Jd. ii!j]
o k!.li(|i pallie i /is(il\t]ni lk!...
nl}sli / 1ižiich Ultli,ri Ý. \i]ně]ir lI
J!]pci]. A. i d]ť/] l.t]j \l!lŠiD! ,.
nť/hjclji \ lon.čn\i.]] 1ú ]kLi.l]
Delií iLmrj jrrinro\n\ i nr rd.r.
Ýhš!k! ] \AsTo loLL \.!\k!
l.č íÝ sobolu l ] lnrolr \ .lrhlůj.ť

lexta Ibta Josct K.laříll
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Hl0uc
-

Klubo\Ia šacholé ZbroiolkY lsetin ne^hálcla ani Y dohč
stát čni. lřndva..t lseííDskýťh děíí přišto na vánočni lu,

nai \. (l\íeL:.l. pfu\inct. Pfo r.f.h t lutol\ pÍ]jŤnlni do|,ohd_

nl iťú,tl, \ u\úlniíe almU.feh,,,(hUl á\áliUť!\l kilukiÁltllJ-
nin.k. popijelikofolu! minerálk],, k obědu §idali šunkoyou pizzu.

T-nLalchu|l.sln.e slU úlčiÉ l,i

|ťn o \Jťho\c brtV} nd rtollL]L, dlť

\ líedýl\ť\tLu\skem tjre hýl-, l

mozn,^t scllat s. d í]o\)p.\ct \
přáte]i chvíli pied koncem ý ého

roku l popří si vŠe dobré do lové

Text a foío Joseí Ko\ářik

§těpánskí tunai ouládl
Joseí Bednařílt
-

Dvacet šachislú 'e §edni oddíhi
zápo]ilo v rámci ]ó. rcčníku

1i§

Dť\nikobli 1Umai 1rlanr] \

tcD]|U ]kratl l0 nriNll llús l ťle
fin} ť\hli]l \ Palenr bodiL 7.5 L!
bo nI Hlllcn |i.{l Adilrcm Ko
cůrlťm r CrlJrilcm KJ .Qn. r

Uhrill ] bodu t)aln poi.di] .1 \]i
lčj K.]reťk! l, a \cLr otáh.lo
\á 6,5. 0, lJkub Z.dl.Pr.7 Anri
lic lídI.potli. E,'I'lnnii Huúík. 9
Ronrd| ()j\itg, l0 Bcillx o.s.!o
\:! \ši.hnl 5. lj Nlx§.š Z{iiaek.
l] !'J\ť] Pllia.l. l] lUkaiš o1.1

Viidrni 1.5. l.r Jiidr}nr sU!. l5
Kl,il()]'Kncblil. l6 r\drnr Lnir
l7, LUki]i Klli\útr, lE ()jalie]

lla\lj Ynchti t. l') Šli|lii Kli
nr.!, ]l) valclr\ T|J!tjťčel obi
].5. ]1 ZulJnJ Ko\iiiko\l1 .j.

2] RaLl] r T.sliik ],5. ]j llhiin
Go!d.tU. ]

J.dťnld\..ct šrchi\lLL \ť \.i1o
l klL]lal|i lbjo]o\l) Výlin ]ťi

tíadičního ŠtčP2iDského Iurn{ic } hlc{koró
hře,ktely \e koí{l! pondčlí ]6, prosin(C le

Akci]N\o krž,]r lol u!lbíadJl] i]ch,Ll|i ']']

\1F]lvsetln. SoUtčžscblljr |l ] l k. lťnlt.|]
21 5 minul tn p rLii CeLénnL slll,toriíi]t
lojj unikli ]os.í Ecdnliik lll1)iliil[1ni ]l
Ý]nnkjj) {: /]llťm l0l bo.|! r Slursiil
.luiičck lŠKl v\elí.l \ 9,5 bod\,. |.1,,n

lb$]\.o!.li ýljtčž bcl Pft]lŤr s.dnu|ů ] 5

bottu jc njslcdovrLo diLší stlúo! ni Iolť lrli].li
V !ořidí] 3 .+ l)ln]]in]k PJťitk l .]x.o,.]!
Znodn]j fuhx ŠKZ \\.tilr) \. l bor]) l).Llii
poiidi: 5 Dlrlll Tji:il.k ll](i) 6 5 b,, 6 

'hfuna\ l.uklilil ll-,tí). Čc.lDril 1l]i.k Ll l

l-hota), FIrntišck PJri]. (NI1.1 ! \ťln]) i J.nl
Filt]kll].l-hlfullši.h l6lr,. ]0 ]] RIllnir
Šul.ik. FNltin]l l:jli]l 1obJ \1Hl \J\elin], ] ií
Růžlčka KrleL Hladll (otr! sKZ \$i|)
Vši.hni i.5 b, 1.1 l uIi]i'l.čr]ek tl':\ti.l 5 b,. ] a

]!inBaltoick.l.ib. 16. J!(\]rYZtitorlllr.l
ŠKl\\elílr) lb,. ]l P.ll N]]ťrc: iIl!\Lťl|[\ )

3.5 b.. lE 7Je|él l'j.\ Ln'L (Nl!Z\'{lir]l]
h l.] PrI.] l,(ll lVJl Polulrl ] b l ]i]
Bolrumil sedLilaek l\1EZ Ys.tl,r) 1.5 bl!l,r
soulěž lozhodov.l J řn]il :.ualj]é ]li!;l.r

bllr l)lnnlil I'.r.ik, (",i]

Hailin getorá zazáiila r Bluilouě
E i;lTl,fiilíT';i"]:1lli,,i.ij]i i,iliiť,ii;,i,iiillli,i )l
sokolu Hošnálko!ti,

Pl)ildit lůn] ll.hoveho krcUlk!
DK t]l(d(\ lU Šurlr.rur sť po

{1Jijll) !\Niidlú r /Jiislit nr fumJj
\ !inou L]aJ\l68 š.chj(ů nje/iktc
]i|ri rr]j lakč ] I]Nl r ] K\l 1lir
nLlln!|] 1-1. |lvni dc\nl) 20ii,1

b.(1ů soltčž ý hjili nr l kol (ťnr

-\rn ]\ ]i) nriJn]l nJ lr]jlii J.dinli
illhistkr ! tljnrl]j l nršcho rť!t}
lll Pll)ki/.la doblou ntrntL ! od!
t!riLa u]lčž bť/ J.!|.ktLl, ld!ž
i]io ]E nJs:Veia] { |lo\ldil. do

]rr\ni d.sítky i /l rebou z!Dc.}u
ll i[tLl .iht]lii.h hji]aů lnk.nr 5
\jdútlilll! 5 l] nri\l!r, |d\7 N

ro.!a hodnoce íjí Ulč]lo \l\ókal
B, !ňčl! v lumlii 

^itČ7i] 
IrNl vil

t'r,rnr l] l]0lZ \ilkÝdr l-.siJl ý]
ó.5 bljd]. |icd druhynr I]\1v]ali
,iríúm Kalli(etr (]]]9) s 6 bodv
d dvolj.íP.tr K3Ir!ú (]]]9l x l]Nl

]o\cl vud.itl (225]. li].hni Ko
nÉii7) 5,5 Ltdu \. 5 ]0 nlis
lč \korči]i: Jjiístcnlik l]!56, Ko
]nr). I'eh Ch)ljl í1!]]. Ýl|a 1-o

liyl. ]]ii l,]al. ll9]ó. Pjo!tč]o!].
NlJtijrl Hfutiigerol.i ( 1668. llt]i
talkoll]. Pl\el Stlaši] 1208]. Zi
bieh)., Lidnhl huťek ( lE9{r. Piť
i]yn!!n,ťr !ii.hni 5 boJů íttj)

1č pi!,dIo\]cdni 1.1:.l Iok!, i \i..
nr ]jl l loa!ík! sil\ťní^\laljt
lunr|jc Hlal. \e |J l k!] \ (cDr
pu ]kril 1rnlnu§ |]u\.1 \teijn\
z. k!žd\'lih N,]ť1] úalý|ík! ne
.h!bůliiDi d\.7 liedchoiich \ íÉ
zú. Fr.ntiiťl Vlinl l Pdlcl\jlijk
Ponlinrč !i]nÝ n!!rj, kdť |I\ií.h
o\m !.\ile )'.h nrě]l) ltli.icnl
ELo \\iii t.ž 2000 A |llnti 

^l1-.]tlji.l \lillri z. slfutho Nlé(r
z.blllrll tomú rh\ \. lrloj. \íta

^i 
n,n\llJ i) dllli]!íN] Itnn!

\1nč s. tak l\.o\nJl Prv]U Viliiko
vi. ofu iuji dla vilčlý\i.lŇ]lli
$bni lilllz IiNl Keťol NÍ()lú/ !c
lelo\ té\né r,i.d LUlni|.nr o!rh
\rl D|hÝ R.d.k Ho]nrrt / ln)le
šo!. b.it\xl d. Po\l.d|iho kolr.
sleiré lJLo lilčz 2i!I.1 3.5 b.d!.
lozhod]. polro.ii k alir lilu\k
ni dvojiL(trL Vr]hIU (to!o]cdD. YY

l]rrl !c Fl l,h.lč) si dělil hošt'li]

ko\.li olldiej K.l]ík. s 8 bod!
skonči] lřcli l)llii Niadi: .1 F]\l
Vl]tr]in]'r Bélnn.k ll.ilole]) j.5,
5 J.!k!b Šlinaik 7, ó Pavclvili]k
fu ba Zh()]o!uvs.lnr) 6,5. 7 Petl
Bobilik (\il], ]!leljiičí). 8 R!
d.k Zjdrata. 9, Pet smi]ck (obe

Zhlqovk.). l0, Zdťrik. Blúmc
l{)u] lst Nléslo], ]] Klrcl llrJ
di] (Zbrc]ovka). l2 losel Pct.*r
(vaj B}šlňce] vši.hni 6. ]3 st.
njsli! JLlřičcl. |.1 ]u Bosák. 15,

lvííritš Kovfu'ík (všlchni 7bí)i(]v
k.) !ij.h|i5.5, li] Vl.dimilAdi
Dlc (lhl Nl.zliičí). l7 I)()bí,nn
Kinc] (s]Qljaka) obr 5. l8, P.,!d
Mi&lý.1.5. 19 Nlalnr DYoii]k ].5.
20, hNn l]lr{t]iek ]. ]] {j.bú'
KNm]s (všichli Zbíio\k!) 1.5

1!

Nd u' \iln hlD tii Ý.:|ib ad Zh}?Joll. vs.íín |řidtlÝnž.lili |ia ýlinku./1,ýll líO|fu|a: Rud.k
/1 n4ú, 

^dnl1Ňn 
i}lk. furti| Hu]Jík. Jo,.e|K|ldřík, O lkj t]dfln , Llbo lú.!lllaíh, h^1,1 Pt.ili.k

Md^ái ZdJn:.k, G1l,,n,l K!tn!\. 
^ddrl 

LlfurI ll ].^ Tkd.|l.i.k, RO]na 06ór, N.ll1 otihall\l1, Mdlčj
K.Pa bi, Jd, B.ý&, L,ulaj! ()l)r Zul ú1 Ko|dnAol ú, ldbfu (hhl.h§. Kl \ i!.í Kn.blík. Bl]nfu 0 Ýi?.ti,

^unliL, 
ZiJ rlrlrl.i. Jó(h.ý Sa|ý Šlčt)ún Khn!i, ltlklh7klú|)!. Rudúr'li,rařik, k.:í Luk.i.i Kk(||\kl
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ualašiměli na konci ru[u šachoué žně
l Zžilěr mku sc už tradič č ncs. \t znanťDí řadt š!cho!]j(h tu,

naiů. Přinášíňe váD, vr]sltdkt některých, nich,
Lj ž podcva tcnáctó ! da]o dosta

veničko ]:1lalašský.h šachistú ni
N'lemorjálú Abi§e Hájka a Kulá
ltořel|). kcr]ý sc kona] 29, llosin
ce, Po deliti kolech nr.lj'.h tenr
pen] 2r l5 minut 7vílě7il \ nJsko_
kon 2.5 bodu ncjvčlši fu\o,it. na
dalši ,njsla se Pos.dili přede!šnn

Pořádí: i, Bcdnriík (Hošlálkoyá)
8.5.2. ]. Zgďba, D, T,čálek6.:l.
_ 7 l- 'l.čálek lýši.hn] Ústi), Fi-
]lik (Fi LlroLa). F' N{atúš (Úýi).
Nlieres (Huslenky)5,5, 8, ]0, Pa
rák (NIEZ Vselíí), HŇmeda lvel
Po]anká), šulák (MRz v§etin)
5, ]l, t5. t]rláli (Úýí). Mladý
(ŠKZ vseún), Čokave (Lužná),
J KoÝář (Yal, Po]anka). 11 Ko
vái (Ústí) 4,5. 16, P.Pšik (Lužná]

.1. l7 ]l,.l \,latni. ,\ Rrndls. l

lt dU). Dolňák. l-Uk!štik (Ýšich
nl [istí) ].5. ]2 2] Liika lVll
Polinka). Kj]lochvíl 1LUžnli) 2.5.
].1, sedláack (NJEZ !sdii) ],5

!!!4iú!
IbsLú]ni rJhiskou ýníéri rcku

2l) ] ó byl sih.\tl o\ slý vilť.dov\' n!,
mj húÝ ]] lrn\jrcc Fltl Fton.ťi
j r rŇrj]ro ŠK ! ŇzrNlčiho Bat rbulkt
Nle7i iď]ennli úiNlr]ili! si \td]o nť]-
]+Eduo(tonril.ich!]Nl. host.órLh\'
\ko!či] \t \!s\|mór Ph oýrmí.h
lli\hich hi]iu S.almikolóo! ýn ěž
ňdilKlí,rú
Pořadi: ] ] \řjh.l B,nnn
iťk iobr kdolhkar. Bftoiek
lŠKZ \!elnl] j. a 6. vlx.hopu
]$. \iljD.}i loba Kfuo]inka) .1,5.

6, E. N]údry (Husenkrl, Klima.
\]i.hiLck.l, 9 OA.i3 ].5, ]0 Kal
Ňs ]. l], NlJňilk (\šicnni Kío
l]DkJ] ].5 b{fu (4i)

!llncOra 1nOla
Pčknou účasl zMDunenal l7,

rcčnik vfuočúno !ík.ndového tu.
naje, kd),ž sc na §lfot! plczcDtova,
lir 3,1 šthnů z okcsů Zjí. N. Ji
čfu . V§etín, ncJvzdlLenéjšnn účlst
níkeĎ byl ŠkaŤa 2 Prihy, DeÝiti
kololou soutěž ovlád} mladi hoš
úlkoÝští hláči. Z dorná.ích s dř-
lo ncjléle slretarovi Ja}o !ž.dy Ň
boje odehh]y Ý mistií rest uÉci §
trdičDi téstávkoU ! P]oýině sou
též-e. kdy si úč!!\lníci pmhuinali na

uzenď§ký.h Spccialila.h Dik P!
ťi všcm lořádatelům !a čelé s Jo
scfe F'il.]@m a Nzhúlčím Kfulem

Pořadí: ], 2 o, lfujik. BcdDa-
ř0< (oba HošřilkoÝá) ]. ], Běhlnčft
(i]]ru o!) 6.5, 4, 5 o, vÉj (l"loš-

lilková]. sílilck (ŠKZ v\clín) ó.
ó - 9, Juříčck íŠKZ vsctín), Hú_
Lrovský (Brumoy). ve\e]s*ý K.
ú!j íoba Hošlálková) 5,5. ]0
]7, Smelnna í!r Lholr). .luřučát
(tsrumov). GÉPl (Brušpc.k], ča§lu,
lík (t]ruDúv), Pfu:á} lluiz vsctín),
so]d' Gíú\,v], Baíošek 1ŠKZ

Vselid. t] F'!iáI (IIEZ vselíD 5.
t8, ], |i]ák (Fr Lhon),1.5, ]9 27,
N,Iichfu a (Bunov). Ca]da aHoš&il
b!Á). Ho.ňa}, (Btunov). .l Kalli]i
(Hošnilková),'íih.] (l.]L]'hota). 1,1i
eres (HuslcnkJ). Oi.lulšek lHoš-
úllo!i). Bfollka 1!'i7oYicc). Pap
šík 0-už.á),+. ]8 ]0. ] Koienek.
Surcve.. N,Iarli kl ].5, ]l Novo
sad (všichni Fi Lhoti) 3.32, ŠkáŤd
(rŤdha) 2.5. 3], ].1 Kliš. 

^1, 

Koit
lek loM ti l,hola] 1 bod

Juřířek na Slouensku neilepším seniotem
r.. ŠK sloyln Rajecké TePlice uspořádal ye dncch 6. - 7. ledna íúr-
l nni ! rapi.l šr(hll \ mť/ildrodni účá\h. \á .tártu \,llhjťtill
- 50 hrJa; /f §ló\ e .t á. Rdk,,U\l,a. \ťmťt La u ce.l,e rťpu blitt,
mezi ktcríni bJli i 1 INt,2 FNI a l0 KM § průmčnin ELo pnni
desítky 2116bodů.

so též §e hrá]a na 7 koltcmlcm rclinka skoDail n4 43 íslě §č 2
]1.15 minut Da Futii + 15 sekujjd body, sol1ěž o!]ádli ůlo.izoýa
Za l)Í)vcde!ý Lih, v hjnaji stfuto ni luáči: l, ]. nisto li\klli l,N,l

vali ld}ió 3 ša.,hista z Daš.ho ]'egió- Fmtišek v'án. (R jccké Tcplicc,
nU, Do pr!!í d.sitky sc prcslt(lil ná 2]]7) a l,M Mxrek Ktúas (Brat]s]i
8 njýo sunj!]aÝ Juřiček (2062) ýa. ?2,:l5) oba 5,5 bodu. ] _ 6 lN1

z šKZ Vsclin ziskcm ,1.5 bódu. lvl:rid Kai{orik (Dulajov. 2]52),
.ož nu §ířilo j na p^,nj mí§o Arílrcas T.Ubcr (Né]&cko. ]155],
Dr.Zi \cniol] nl(l 60 ]cl. .]a! Nlúd, Fiinliiek Goga (Bratisl.\a. t990]
.ý (ló99),e sokold Hus le!k] děLi] a Nl nus wdzcilLirchg (llnkoLlý
20, 27. míslo se ].5 bod! it E]cf ko. ]t0.1) |šj.hni 5. 7, ]0. N'l]lan

tctjs Ylacho|ulo§ (L770) l'lJ Kn Podoba (Dulrnica n, Y,,2025], Sla

lanka

nis10! .luilčck (\'\clin. ]1)6]). l.!
dinJl Cl]unťl lKy\ \ ]\ e(o.
lo5]] l Dlh.\ i! \íl\lťiL lTJ.n
čín, 19lr]) vitln.1,5 hodu

Souarýrč \. útjrú] lďa tt0r{
r hlcs\ola hř. |J l] kl)l l.nll,ťjjr
2\ 5 nlnul. lÉťho :ť ialshjlo
]4 ndčL] Z\ítl.zil FNl \ífu.k K!
rar l BrJl]\ll\! \ l0.5 b.(lu ú\l
A n,.Ne,n TdllÉon iNinr..kol
\ 8.5lrodu a fNl |1mnik.nrVúrn]
z Rr.]cck!ch'laP]ic ! l] bo(i) \ \.li|
sl,! sttrrisl]! ]uňček \\boiórl
skvělé 1. nríslo s. 7,5 lrod! . al.t
1.1is vlrcholllos 7 KaoIiill ob\!
di115 rniýo sc lbod), (tlj)

Ruš-
níkov:i c " \tEZ vsétíí 6:2 1(]
VLaj Hájčk ý,lt, K, vilj šu
] ],ú, \aLullL, Fih], l,U, sllý
Pú.ik 0l ŇallÁ se,l]..k l,n

Calda Tnivničei )rr',. Gálik -

Šlastný l:0. oDdioušen - Yjrck
l]0),

thllqll!i

Juříček na slovensku
mezi elitou

Itáuniky hostí
šachouí tu]nai
... \\€ln!§Li l]lInJ_1,1r 'lriit nil{\ * \ nBlěli
!!zn, r,*,- ndnc dLiiitťnr l,T:lir \ (.,ťhu,

,|cho mediáhlin PartDercm ic lídcník ,|!lo\ {,.
HJal \e hudc \l(an\rn

.bou(l!nného PrloUkU Plelen
li... pii .í7 hjaúi \]1}7i ilJrll)!nc
vť !!ii 50 kolun, P,občn!. ! t]i\
lč ko á í .d ]] ]l) 1t. l:55 lro
dit, §imolDý lLunNJ odstrfiu]e ve

l] hodjn Nr hodlotna ..nt sc
nronoU lůiil liiť]jn] lij jjledLúLnlÉ.

!n.hit úi.(nik! Prk č.ki boh!
lll lunhoh Plxnobnéjii ijllitrD]l
ťe \llllle ]\1fu,kóta Nldld,ii (70.]

252 9j)r ímh)

--_ sachiý€ shzl!ťťn B Ulméli t pgl.,m lole trij,kfho pŘ,bo,

i ru Dnni /lr!lu. td}z prdii v B;riici.h. Pil\[ rin ú tťdou,i

- piritu. lter"u pnvral \ lano!, \e \blas.I,ém dcrb} telo \ou,

ta^. Dnl, Fí l hou dolrlla \st, \,lcrihd.,ie' padlu na dno l,bul-
Lt_ \ rNiunllí,n nitboru q,do\alaó lrio \loprccťnha U\Ň,

"i.r, ".rii oizltu no auo.1dl, Pnlan].a \iloli' tr9.achowioch šhl
\"lťlin Dpnp..lá pnniPorlihu se/on\. Bťzzlíal} hodu tak,ů\ta,
vají už P{,uz! z!šoYá a v9l. Br§tňce lt.
]E§|ed§lrnjs_L9bo r,i9b!!u! Bo.šice _ šr<Z vs€.in

:thbulka: B 5::]{!iď! lvlalčánctri l0,lblčík
r. smilek ]:0, Haý.án.k stančik

12 1]:].Náphva Kovaiíl ]:o, Plětrcr

]0 - Gabryi l]0. Hhlšel - Bosak 0:1.

]0 l.iboí ličálc( 0:l , Šaň.k llra
, di] l 0),

6 Yý§Ledk\ rceio í:nibo Dfubq
.1 !! ŠKZ Ysetin I} - \hl. Polanlia
i 4.5:3.5 (Barlošek Špaňhe] l:0,
,1 P. Budík - P Honada 0:l,lvl]a-
,1 dý-B.iin|! l :0, Růžičk3 - J. H]o
] mada 0|], Zátopcl , PaPšílt '/r:%.

Kfi mek Šihoí'/,J1, Dančáko\4i
Liška '/ž:ri. T, BUdik - Ko!ář l:0],

2 \il B}*ic.! j 1)

5,Hoir.ll[tv.]c ] (l

ó Hulťnkr, 1 )
7 šXz\idi|D ] _]

Elilits 1]

]l) v|] ll./iiiii l] () l

l] NltzvseM (] l

l] \|i B!§lii.e(' 1)

0 :9.0 15

0 26.5
] vlin|v
2. šKZ vítí, B

8 Z]fu B

12.ul, \lcziňči

401
:l 01
]] ]

]lL
302
111
20]]
20j
1,1 2
]]]
Ll.]
0lr

],].5

]],5
]].0

]9.5
18.5

]7.0
l$,0
j9,5

6.0

l5.5

].j.1)

]].5
]0.!
].0
]0.0
l6.0

I

:

]

]
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l5
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8

1

]

l
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7,0

5.5
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!_id.dl,ý 8gn!ra!ú sout zr!
sKZ \§cl,n E _ t|m|,Al 0.5:4.5
1Ill.,L]\ H,,]]nJ n ], D\i l,ú _
Pťi\ ,,] ,. t{ulll . ll1.1l l l) l Ri!
pccký _ \,I.|e( 0 ]. oláhan)Vi

T"b,!ki

',\a,Mezinč'c3009.0

,1. Húllcn!,B
5, va]. Mez]nči D
ó. sBZ výtii n

2. Bnit!
9

.1

.]

0

t., Šachi§tó ŠKZ vsetín B Ý deťb.l" šcstého kola krqiskóho Přeboru
A Udol,Ii !ř. LhotD a drží se stile bok po boku lcdoucíí,o vlč-

Don. Zubií ! krtliské §outěži Unáiilo prlní frí§to, tnělo Ýšltk se

slavičilcm spoustu prácc. Tčsně na záda mu nadítlc dýcbá \hl. R}'§-

třice. v regn,Dáhín přtboíu ,ůsnÁvaji bcz ztr:ity bodu Zašová i val.
Bystři(e t!. l.ídr regioniilní ý,utěže vál. \{cziříčí c měl Ýolno, i tak

Ýi"r"dk, r€!to*tr"í,. ;ffiř]
4! l! sKžŤ;i;Ť _ K*;
li.ka 5|3 (Batošek , VlachoptrIo!
y,:%, Mladý _ Vilínek l :0, Růáč_
ka,Bambušek0:1, ZáLopek K]í-
úá)j:|i, MaíLjnak VrabeL ] 0.
Šak Mi.halck|, !, Š Ř.?iíiék

2l0l0.5
2 0 2 l0o
!l]]8,0
l1t8,0
l0]]8.5
00,1 E0

.]02
28,)
)11
00.1

M!iií|'r lr. i] Řť/ničc}i lJ kl}n,

lbbi,tká:

YýslqdkÝ kraiskóho Dřeboru:
fiLhOt!-sKZ vs€tln R ],5:4.5 

|

\L]UlJLl] - Bť Unťl ,Ii,\ ídtni l
MJl.Jllel n l Z\Ťd.n Smllcl 

I

1,0 Dnležal So iik0:],]lllrnel I

výs|edk} kriiské soulěž€:

E§xzv."tioc-|
lúsli3§:45Govďk D, Třalek I

l l 0, ZJlodný Lu]'asn-k 0:r, Brťr- |

I ská Koňaiů. r:o, tIJádrl - Mrerc(

2. šxZ vwljt R
3 Klomčnž C

5 s( Nli(o I)
6. Fl Lnoh
1.zli^B

10 st, i\lĎsto c

{2, \ill. Mťziříči

l 
'hšóý,i 

6

5 ŠKZv{tióD 2
í,Inri]í]koYí C 3

8 !ri,By{ňťťc t
9. (lúB l
]0,Bysť]čka l

12 vnl il.ziilij ts 0

l 27,015
l 2?.0 l]
] 26.j l0
2 25.5 l0
3 2ó,0 9
3 22.0 9
J 21,0 ?
4 21.5 6
,r 2 |,0 5

516'5i

'.Z.úbíi
', 

v.|. By§třict
3. BtMo!_l}rl.
d Eď(á]k.Ýi B
5,Zlic
6, Hólťšo!
] §lavičjn
8, í,stí
9. ŠKZ vs.tín c
10, LužnÁ

12, vi:. Kloholky

00
00
01
]
3]
22
1.1
ll
1,1
2,1

Tabulka:

ól0
5lr
1l2
322
]22
]l]
3j:]
). 14
205
l2A
l0ó

],1.0 18

]8 tl 15

]5.5 s
]5.0 9
2,],0 q

]].5 l
]9.i 1
]90 ,1

l,],0 .1

l9,5 2
]0.0 l

50

šachisté ualašslté Bystřice
uyltáslaf ŽuDří

E \la.Fk.ni idnnn.anóu .ulťzilU\ll h\l piimt .o h,li o |,.\ni

- 
|ni\|o t krJi\[é.oUližiiic|t.{ich družstťl, \ , Br\tl.iťť r nóm

(drh \xn(iZUhri á pn.U,,U|b.ť d; (h, \ rc8ionalni'.,llliri.i.lU_
pío.enlni hihn( i drii \x|, \l. /iilil ( .Ualaššlí šacfiis!é

zrládli těžlíé Dituy
E §6te lolo druhe li$ i.choli(h d.U/\lťl níhl.|lo drámlli1,1,._ \oubuic._do nilh' á\ahli dtá /ii\tup.i í!\ťhl ntřť\U, t\ml
Hošhlkotf i (hZ \ \eťn dolárál} t{.\ni Usptl ná de.kj(l, ÝúI,ťl U
! nádále .lrli li.hoth n U mi\lťni l ho.ni Púl, Ď iíé b hulltl,

L.&r!o B. r!o§i\!rQfi!
]"5l§

tlrlrnísouscdú l tibu]ťc sliho
va]o vyr.Ýnanou p]rljl a tU Ilkó

l6
l6
!2
]l
E

1
7

5

3

50,l]
]]
]]
30
30
21
20
l1
il
0]

5l0
5l0
40 2
32l
2?. ).

]l ]]

]] 3

20 4
l2 3
I1,1
l(l 5

31,0
30.0
30,0

§,0
].1,0

?,1,0

]3,5
2ro
l]t.0
215
]8,0
l1.1}

!j§!dk] kllri§kí j!!&žt:
slaiičín _ ŠKZ \ýtín

{] 5.5:2.5 (Řchák Kouiik l,:',/r.
]drčck Zilodn! ]]l]. sljták Bi
.lská l:0, Prcchatzka Hridil ll:],
Kiak llfu úl l:0. P.lrii Rri
žička t:'l. Krouil Dinčí|o!í
l1], Pc]aš.,}i Nll.di 'l:h),

]abnlk8!
l, v.l 3t§tii.€
2.Zúbai
3. Dlmór-l]rl,
4 Eošť notl; ts

5,^jnC

7,st.!ičín
E Ústí

\hl. BJstři(c D _ ŠKZ v§eún l]
4:1 (Korrnjek l)!oík l(). BiJ
lik Kope.ki 0]l. Kii]]]J Zidlr
p. l:0. \lDdU.h l1] konlltr|lč
|é ()biir.io\i ] ](] lonlLfi,čni)

Ta}ulká!
].va] Merfičíc .1 11 0 ]?.5 12

n.bídlo, \tt§nJ Pan' skolčjla rc_
nrí7ou HošLálkovšti §hvlli Yílé7,
slvi n. PYní a oJnla š..hovnici.
a prorožc jcdinou Porážku zúna_
ntnrl na Člvúó desce Malčánck.
pUto!all body ia v.]aš\ko,
Se§uva B hody lloštlilkoÝé:
Mudri]k a Krniťh 1. Palr, Kď]ílr.
BcdDaňk. ltodolský a Kré]aa 0,5.

Ár!!!ěřalj:§{á]'sET!!
3§!§

Krornčijž p.oii vs.lín do!fu
la ! prcmiéu,é v'tě^lví sezony,
ktelé by.iípomohbv boiio udú.
ní, itostó se Yšak 7áchrunáiskjjn
§túoslen, hod]aij vYhnoút nri]o
vými krckyá 1o se iin Záún daň
Pollidili lo i terlok].át, když dta
mati.I(é uIkini /lládli podl)hnč

jako HoÝli]kovL1\ &!č. I!Krc
Dtčříži di!áci viděli |čL lc!rj7. úi
čc,1ž dýé Zc tií zb\ivájici.h p lii

s.st!!a a bodt Štiz Y§etiD:
Št\,.rik ] Gabryi l, \'tái, Bósijk
Zádťipn. ZťNkloň l slr.čík 0,a.

'taĎUlki:
l i.i]úve. 6 í] (] 1.1.5 ]r
].s1,1ila.|oD i 0 ]s.l] ll]
.],HošiilkoÝi 50 l]7.5 ]i
] ]- Rlfuts ] l] ] ]s.0 ]]
5, ŠKzlsdfi ,t 0 2 ]5,0 l]
6Iluni[l ]] ]]5.i !
i ]nJnl ] 1l ] 1jll l]

l D Rrio! ] 1] ,] ]lt.] t,

9 \daful! L] ] ti.(] j
0 V]-i[o! 0 5 ]i.ll 1

]l.Kn)irajirB 0] l ]l]_i ]
l] KUnn l] Lj].l] l

V Dedě]i ]9 l.dn. H.šlillkli
hosli PNšánky r ŠKZ v\ťliD Lc
kon!)li\t Brno t], {mh]

10. šKZ výtín c
rl. LUžDá
11 vrl §loboul't

37,0
32,0
34ll
28,5

28,5
j]9,0

]9,0
25,0
22,5
25é
u.\
zl§

t9
16
l]
1t
li
l0
]0
E
7
6
5
3

2. Bídrla
], !a, iysťie D
4, Pu{ťn§ B
5, Va], McZř]čj D
ó, Š(2 vsciii I

l4,5 ]0
tdo 9
9,0 6
9,5 4q5]
ó.{)0

slauiřín pol]áDil lauorizouané zubří
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Hošťálltouá a Usetinzáii na ěemobílých Dolích
la. Zlllmco t minulc \c/onř druhi Liq\ / ,lUD(i nli.ho ol,.e.u 1,oin_

= 
!áli n., (hlO\hl lábull,!, lero. p.";riajr ,1raznl lcp.l r,řDlL. Pott r,

dili t(' dalšími \,ítčzstvími, ktcrá jim zaručují umistěni ne,i nqil€pšín|i.

HoŠŤÁLKovÁ _ Prušilrk_Ló2 lru]kr /r ll{nn n]!e.énni l-il)o!ec,
NJ vitě7ié Ýlně še Ve2oucí Hoš sestava a body HošťálkoÝé: Bed

talková Piedlcdla dolna kon§oli nfu'ík. tlotlolslý. Krejča a \'ese]ský
dor.ný yýkon 

^-cProhrála 
jedi- 1. },1udt.ik. P!la, Karlik a \,ld|čínek

no! paíii, a tíD položi]. Zaklad 0.5,

pro ančDu úŤěšněiši v 1é druhé
polo\i ě a n.vic jim !rhjá] do ka-
rcl úZký ládr Bíňánú. Ti pii]eli lcn
\ sedDj, a t.kjcdnu partii lrohráli
bcz bde,'l! byll nnkoňec lnn lozdi

sestaýa a bodl ŠKZ vseín:
Motúz. Juiíček. Zajičck a cdbryš
], stančlk0,5, tsosák. Pú.ik. Zvď
don 0
Ostatní vÝsledkY: K!řim Adlmo!
5:].vyškov Lipovcc ].5:4,5, ]u
drov Kro éň' B 5,5:2,5. st Nlěý
toB Duras BnoD ].5:4.5

V neděli 12. íuo.a jcdc t]ošLál-

2, li*tÁlkorá
3, st, Měslo B

5,LB!ŇB

7.D3!úB

l0,K]nD
l]. v}škov
l2 ífunréijž B

ková do l-il1ovce a sKZ vsclín do
It šlinek (mb)

DL!a-L!!

úspěchu. Hosté sice dokázllj na
prÝnich člyiech deskách vybojo
!á!rerhr}, ale ia lěch zbýl.Ji.jch
už vyi]i na pí.i7dno. Hoštálkoví sc
tak diky pielvědčivénn, litčzšvi
Yyhou|li už ia druhó misto ta-

§KZvst]TlN - L. Bíno,1.5:3.5
utkání Jouscdů v tabulce nebíd

1o draDr.tic,kou podrýá|ou Hráčůnr
bměnské Lololnotily !e lépe daři
]o v holDi tolovině šŇhohic. kdc
tkoři(ili lň litězslýí, Domácí bv]i

700
ó01
5l l
5'02
403
]04
]]0l
221
\24
l]5
l06
0]5

]8.0 1]

3§ 18
]|5 16

19-5 l5
.]].5 12

3].5 9
,}2,5 

9
2],5 8

21,0 5

26.| .4
2o5 3

2]].0 2

T3bulka:

\'|l.\rcziříčíB-nlEZ
v§clin _},5:4.5 (llori! Hájc\
l]:]. \1ifiiňjL ŠUlil. ] 0. Pldi l

Fillil r,,r:l], Knžil i'ir.ik ():l.
(jul Sun.c l,'::l'i, t1lldký
sůtlljčťk |'] 1,]!, tJ n.r Tdv|1
čťk 12:rr, \ol|,l Šnstdý |r:|'.)

:ubulbr

rr, Záštupci yalašska r kr,riskóm přeboru šado\ý(h družst(ý
- n ii /a \ťL,UU (ťrni t,l,.nd. \.i.htri lii Drohráli, \ecťlJni

j. llla\nl/lrit .llNud drul ll0 §h,/ \.ťlln Ll\ \ipnjl,dh,
Region;ílnímtr přeĎořD nadálc vl'idned!di(. Zašúá _]hl, B§tři
CeB.kttrá dosud neztralih lni bod. lŤemié.oté Yí!ěZsl!í \ sezoně
l tljoio\.,l \IrZ \.cln,, \r.lGl[! r!!ilnJlruh,, pithofu:
\i§lqdkJ krxjského přct!! ul. tlY§lň_

:''' . . _,:!Z),"i,, tl- (ťB_§Kl\.e||nD5.5:2.5,1,,
\á|,á|ťdln l!:::!: J\1,1, , l,, B _lll l0 5lZ]l \lL l\ l0
K,,,,,, \,,,l 

^,,P,l,,:l, P. Rul,.. n\j? /_
stlnčik _ Xo4jťd l:0, Koliiík lop.k ]]0, sk.lík Khnck L1}.

Bonrs ():l. G.lrltš s.dlač.k s.wio|l NlUl]iál, l 0.1hatk _šak
1]:l, l'rčrlck KolomJ/Dik %:rr. 0 l. Rúikt Di.č.iko\il0 l].
Z.i\odt! B!ž. t l):1. Hfud1l

5 Š](Z!ÝtiiD :

7 ílunť ll ]

]0. UslíB l
]l.BrstiičlJ 1

]]. !'.i Nh,óiiB í]

HošťáIltOuá skalpouala líilí4ffit]

3, Šxz vsetín B s

5, sl, nrěsto D 3

7.1'i Llro{21 ]

9 7.]inB 3
l0, §i, }tč§oC ]

t2. vnl. Mýiříči 0

00
00
0l
0]
32
]:
23
ll
2l
15
1j

ls
ló
l5
l,
ll
l0
9

9
E

1

0i
ll
{l 2
22
2.2
1j
0:l
0.1
01
2]
]5
ló

jE.0
j1,5
29,5
]0.5
29.5

2ó.5

n,5
]ú.0
25.5

)1.5
:5!
lIj,ll

]N,5 2l
]?,5 2l
].1.5 ]8
27,5 1,2

,j 9
]?.0 9
27,0 E

]J0 ]
].1.0 5

]],5 :1

]],5 ,1

]].5 1

lta Dalši Ddíádní i'\stdlp€ni mají 2a scbou Ye druhé lizc šachistél
, \'álášska, Hoštílkotá jako pn,ni doká?ála §.brat bo{iy Yedou_

címu Lipoýci a dotŘbla sc .a něj. Už na třctí místo poskďil po výhře
Y Prušánkích ŠKZ vsetin a na vedouci duo ztrácíjcn ťň bod} Bqioie-
diné Poslupovó mí§to do pn,ni ligy ták bndc ! Zivěrečný.h tř.ch krc.h
z pohl.du \'.láChů hodně zajímglý]

LiDo!e!.!o§Ť{!!{Q]Ál§!4§ dotáhla, š]igr kolá tak byl nes,óz!í,

v utkání týlŇ zc Šdce tabu]ky čemuž odpo!íd.l. pčticc l.n]i7 Ze

nalizoýald Závěr sezony, Mál sczo se§lava a body ŠKZ vseťn: vit.k.
ně bodůjako Lipovcc, oyšcm výraz- Par.i a Zvudon ], MotúZ, Bosák.
Dč zajielvčjší ]os vlosledních lřech Zídíalaa fuřček 0,5, Stinčík 0.
kolech - ulká se ýýhí.dně se soUpc o§atni vísledk\: Addnroý _ Du,
ři z kolce nbulk\ (Kuř!Di, Addno- lrs Brno B 3:5. ŇotDčijž B st
vcm . vyškovcm). navic hř.t]" d"n- l,tlrtu t 5.5,2.5. LrkonŇtiva B.no
kll doúrá l-ipovec oprcti tomu na B JLrndrc! 2,5:5.5, Kuíim Vyš
stoupí doma užjcn JcdDou a čeia]i

š]o o hod!ě Nej!étši favorit soulěže zbývajicích tři larlii dokázali vahši
Lipovec mo v připadě poíážku ult!čl pou4 nx

měinakfučit do píuiligy. v PňPadé pn,ní dcsce Mudrái. Ne]těsnčjšnn §,MěsloB),

a Bednaňk l. Pala. Malčánek. Ho
dovský. Ňcjča a Kfic]a 0.5. Mud-
ralk 0.

!Ešé!!LyjJ!ZJ§E]jN 35
vsefu Distupova] do áPásu Ý

ltuiánkách iato ia\ ont a s touto rolí
se yypoiídal nijcdničku, K L]s!čš
nóDu lýslcdliu Pomohly iň lilěhé
Partic. jcž měli na sýědomi v]lák,
Pa.ák a Zvxrdoň, Když k toĎu oýť
ní spohh,áči Piidali cclkcm čl)ii .c
mizy, !.bylo o ce]lo!ém Ýítě7i po
chyb Domáci sejediné vílězné pť
1ie dočkalj n. poslední dcscc,

4, si. ]\4č§io B

ó, L, B8oB
7, D. Bmo 3

]0 íFnéijž B

]2, vyškov

70l
701
60,
J]1
10 4
40 t
101
221
125
]:5
L2 5
11ó

'šKZVset Íabtlka:

porťky by ho HošLllko!á naopak vitěZslýim Hoštálkoyá řádně Z.ira_ scstaya n bodv HošálkoYé| Kďlík
4],5 2]

3&0 21

34é lE
j1,0 ]ó

31,a )2

34.0 l]]

27,5 ]]
]0,5 8
300 5
28.5 5

24,0 5
)4,5. 4

u. R.lkLá Ýíltu \áchoví(h drur§l(\ \e hlli]i |, /áliru, Tři l'Ulú
! |i"á rr."- - p. -,u'hJni Bn,mn\ i,Bl lnicc domá {, slávi'i,
nem - se zdá. že o pivenstýí si (o rozdá užjcn dvqiicc Yal. Rystřice
_ Zubří, To Y regionálni soltěži už je jasno, rit už nikdo nesebcn
(éčku val. \tcziřičí.

]úsl(dky křai§ké so!ltE!!
šKZ

YÚíD C _ val. Blstři.c 2,5:5,5
íKolaiik !'o]čik 0:]. lt'lolú/olli
- Kihinet 

',:'l, 
Hlrdil skalik

0:l, Žirk. Rúčka 0]], Njaínrii\
s!šeň lr:|2. RůžičjQ - Pctcrki

]!. Záiopek ařouiek 0l. N,lla

\ísledk! r.gionální soutěže:
ŠKZ vsctín n - Hu§l€nky 0:5
lDvoiák Nlúú! (]]] . KrDa\

'l'abotka:

l.vai.Bisliie 7 1 0 4r§ 22
2.bbií ó
J.Bl!noY-Ry|. 4
4.Il0čťátloýdB ,l
5.nŇC 3

l1
22
]2
z3
].{

37§
38,0
3d0
]2j
33.0
31.5

l9
11
L4
11

ll
lí]

ó. s]avičin
7, Holďo!
8. úýí 23329$9

2z426.58
Tabulka:

l, !'in- Meliřiči c 5 0 0 ]6.0 15

16.0 10

3

j, Husl€*y B ]021,1,0 9
,1, val,3yslři.e D J 0 2 1.1,0 9
5, va], Meziiiči D 2 1

6, ŠKZvýtluE l 0
2 l4.5 7

59.53

2, Bfuky 31,1

Il

l'I i
I

.aI i.l] +, FmáGéřko

K]ima 0:l, Kopccký P!\ť] Hř
báček 0 l, oljhalltrl t'etl Řba
čck0:l, Hl.u.h MčIka 0:]),

rO.šKZYslínc2 0 6 r&0 ó
ll.Lužoá 1 2 5 u,í' s
lxvat.xloboú91 1ó ?4é ,l

]'. (Nli!}i B 0 0 5 'd0 0

v neděli 26 úno.a H]šl.i]koÝi
přn,ílii KUiim a ŠKZ vscti! ť.douci
l.ipo!ť. (mh)

I



ilatůš a korcckí medaiIo
,

ffi
ta,l Pnrí ltnorovo.r §obotu se sj.li šachis.é ke krqiškénu turná:

li Gřa d Pťx t .apid š{i.}u n ádeže do B€zněroÝa. rálo §e

tě.h Hobza (Malelovice) 5,5,6,.h
]ob Matnš lÚ§tí) 5. ] 2, Análie Zá_
dúpoÝá (Zbrojoykx) 4, 34, J.lkub
ocnlP, (Ioštálkolr) 2.5. 36, I-u_

krš obr (ZbŤ8Jovka) 2. 40, Micha]
M.] jra fiošáková) 1.5_

i '!4kbí Širnek(Zli.) 6,5.
lěj xope.ký (Zbrojovka) 6, 3.

1. Michál

1, Mé§to) 5,_5, 7
(tl$1 ,1.5. ]0, pa,

i,!

Mala,] 
^ilrrki 

1 zbt.]l\ k| l'Ýlín .ijka] | r].anřfu\,ě ýříbhnn]n.dliil
tí|ol íuúúií(h na c.lk.\ tfr1 .lnllán ,úý.'

ve] KučcŘ (Val, Meziňči), i2, LL-
bonír Hloucn zbrcjovka) oba 4.
15. Kl,!a Pš$ico!á íZlšoÝá) 3,5,
20, Radek Juíča (Zbrqolta) 3.
25, 

^rDa 
ocluanoví (Hóšfiko,

!á). 26, Tonáš §.tik (;Óro.joÝlQ)

Pa*dí k$tego$e_do
(rtťná.ti leli ] Fi
]ip Malůš (ll, ).
2, Mikuláš Trá!_
níč€k (Kunovi_

ltáš Ma.háček
(st, Mčs|o) 5.
6, MarE Kovář
(tlstí), 7, Níi_

(]tošákoul], 9,

{,

Karlik
ňák (ú

ualašslté týmy míří
mistroustuí repuDlilíy

ltídzi ýitdoŠkoláky ivitČzi]] zr
ýupci Gvnr.izia (]h ufudjšÉ Pilds dťn() sPss vsctí!. kleřrnaslou_
Piii v seýavč s Jikubcm KIejčou.
JanĎ]!\tnr l-ukaštikem, R.dketn
Zgelboú a Lukáše TIčáIkem. Nla
sLrykoio g!JnniiziLD v\etnr íLu,
káš Gúlyš. Nlaryjš Koyářik, Adó

(Zbójovia) vši.hfu "r, ]i ]
1Hošlá1loi{). t2,]ákubDoF Matě.j
,§) o5.l3i5, ] ,í, N]íarljn Dvo .k t8D mi§tě L !eiD].dši t.t.pó

řik (Zbrojo\.lia), ió. Pelr o.lIlnii
(Hošlálko\á). 17, Nela oláhaióvn
íZhroJovla] v§chni ]. ]] Mtrh3. r

ni, v té ncjýfuší F|ilip ltatůš Vcd.
Dglši tunaj Gr]nd P.ix \

rři
na

J6.f Koi§řik

! r,i ,tru;,l,r po.|oupil. i u(hutc n|i\t,u\|\l r.|,Ub|i[\

- 
iAo|, Zs tlnihliU\a á l\ \rlin_Rol,\lDicl \ tatť8,,rii 1,1o

lI.§lUpťň/álláí|luLh(1,ol J\lň,d,nnnn)\lntí.1,oli.lrqi;i\.iIln
\ l,Jk,g,|ňi \lřtdo\lolxlu, \.e(hn) t\ln lrlnl pndál} prF{idiit.
týkonv ! kraiskén linál..

k. íJú !b }lrtni. ,\ tlOrin Rind!\.
ondici G] \.rnar, \l j.hr l)(!.]ilill
r lko|i Iit! čt\lt!n] n]i\lJ, ZŠ Jn
1.!l| \'ý'lilr (lijDriii HLtrlik. L!
tro!ríl ll oLL.h, \]e]o{lij Chjoll:il.
Vll],lli Zijiael P.Yť] PL.ia.k]
\konai]a r] nri\tó iťslinr v ié!)
kLtle!o]ii zlilě/]h ZŠ Z]nj Nlil.

v |i(jýi.dni ].!lcgolii /\iri/r

To sť hri]o té{]č |itd Lon
.e!l i}io],]ího |old.li \. ZnÉ
Vc ú..h \čkoIi.h kllt.gojij.h
\c sticl o sydé ].|r }iržd! s Llž
Llýnr yždy.\nr ne]]ť|!ich tít]i Z

.ťlaho klrie Kll,na 7!rij]i|Ýcn
L]\pčš,rÝlh .l]k! í. / jjri.ho okje
$L piad(.Yi]j j.(č šr.hi\te dal
ii.h ško] \' [Jl.golij pfu l (Upci
Zš |lslolplli 

'Li.i 
lš u] Pl)iln

=r-,\
li ia.hi(a lloiri]l11^a. kl{ii lrli]
li !c slože i ()xli.. \!.r]. ,lli.h!n]
KiJ]ík. Kllifu Dl|i|ikovii. \]lni
ka ],].biko!:i N P.ll oť]rnr.n \l
djuljéjrr n]i\lč \i lDslU| /rii\lni
lllcj ZŠ V\ťlin Rok\ln](. \Jnlin
Dý)ij[. ]1!téj Koic.kJ., Ihnic]
N'lrnlle! r Nlltč] aeť]]

&6
řr* ,

l§{1'

§
Y, t *

§
n
}} §

,Á

,] ],

{,

1. Biclská. ŠnDol Š!k) te rokúl
\ko!čik} na čt!iléjn !rísLě

vi.cn!]- lřj Pstupujicíl!n} s.
rnohou tčšil n. n]i\lroÝ\Lvi Č.i[i
!!|ublrkv. iež s. uskutcčni ko.
.ťm čelýna \c 7lin\ka.r koD8]tý)

Te\t a fou Joscf Korařft



v kdll1l,ií l!}'ťlnnll ilol :. ú nriÝ,n,\1ý ryllblillvnlrú l.:\tl .lisí\r).
l1,1\t1) Rll.k 7lltbl1 .h| nnu\ Lukušlik. ůllh Kll jfu a Ll]^ói fuii]d|. i]

BI

UllJablůnGG sG utkalo
ladých šachistů

V kal.gol l d. t,dcnúcli el ni
slo!plb ]3 hlia! \)hl1l JrL|b
Zillrli z. Zbjt)iň,ky v!.|ú |i!d
I-ukišOn \'ištikcli / Pov, tt),(ri
... (}bi doýjhli ó bdú. J Kliťoú

Pnlri..t.ll /J 
^n\.1. 

kt.ll /n
lr1. 5 bliln Da]ši Poielj .1 ]rt
Pliii'ťr(sll!ičilr).5 11odran()Fl]8
(ZblojdLlr. 6 l-ubonríl lahot,]Ý

{K.l)]iikl]. l. Nlellílěi ChrcbáL
(lblo]olki] \ iichn]j bodú.3, To
mlii VJšljk (Pol, l]\nlj.i]. ! R"
{]it] T.\.iíl (lnlťgli). 10, l)rýid
Hnrii.l ltr Lholal !ši.hni 1.5

hlúl. l l. \ilč.h On.huš.k 1ltt)i
noťl l] NIiIosl!\ NIJluši .c iIr|
l,holl]. ]3 \1jchJl H.nak (lio7
no\]. ].1 NlJlliš Zr]ičťk, l5 Lu
kii Klinrl)oli rch! Zbl{ovklr

§
TlB

l.. \ Dr.\l,,r:iťh lŠ,lablůnl" ,e \ ,.hUIu ll. únorJ /á účí\li
lttd mtaa.ctFiťhi\lú knnal dah, lUrnni l, \\slo tour
oproti Pnnímu tunl9ji ve l'n Lhotč se tentokíát přeďstavilo asi
(hri(€l d.litr,h nul}(h q/ní\](ů králov,kc hD. \ťj,ětii,ipra\\
Dieú§Lr\ili /ti\lup.i /hnliU\ h! \.elln l2l \iťhi\lU,. §OLólí l \ll l l5l
A ZŠ lnlPgrá \ Ý,nn l l0,.

Hlá]o se ! Lempu 2x l: nrjiúl 5 Nela Kovářovii (By§liička) ,1,5

Plus.1 lteňny za krždi txh, Jedi bodu, 6 j!|ub o.hnr.n (Hoiiál,

ný kdo v ýrbolnin k]áni dokáZJl ko!.i).7 Níatyáš B.bica (lnlegrr).

sedmk]ál Zlitězi. byl NlarLin K]] 8, Tobúš Zeabaj, 9. vác].!,Bčlu
neš ze Zábichu v neimladšj !čko, nck (Zaš(Ni). ]0, Ann! Ch.obli
!é skupnrč do devíti ]et, C9lke|r se kov.i (Zbrcjovka) všj.h.i :l body.

zde ulkr]o 25 šrchis!ů Na drulté l]. Zu^ná (olaříkolá (lDLcgrJ),

nn!_ ý.ljlJll,./b ,.,\,\nb l' Pel, K'up.,l, ,K,,li \", lr
/,,d,,,|.o',, /,,/r,, |,- l) \ 1ll, K,.lll,, K,,!"n,l ,j,Il|,

anatictíBcálaos.i8oYáZťZŠIi ondíušek (Rožnov). ]j vn !
tcPla Vseln]. icž do§]h]x 5 bodů. Tkočovi] l]]Uslenky) vš]chni 3,5

\'|,. p l,,ť| , ,\, j r,J ť, l DU,IU

dí\tk] DJlši poiadi: .1, vilězs]av
.lanáček (Brumo!-Btl,) 5 bodů.

ý'l/t||I,Ii lto l1 n1|)|ň.|iLlúll]n]l lkl Pý.||ih,u nýú\\1lí n,/bhk\,:.^hnti Zý\'s.li|
l?- í1 a,'l,|-''|l. .u,l,p ",,lí ^7" 

,,\P,,,,l,
M.niIaMllhih\i P.ltl)Llúlnh lalll 1Kallík, (rllfu |'nil K]liJu I\"1itik,li

v kúry,tii ll) ]l l(l ýúl^dli
i nlhiýa nllln nldllší, a ýlnnkl
l.t.\d) n(jk,])íí 1lílkd KlLfu K|ý,L)ý(i.
Ýříbn^: t,lkLiš l]llnl1. \ú.'. J/lkult

\ k eg.rii do lilnij.lj lel s.
nre/i ]] ú.:r(|ikú ařidi]o iboóé
š.chi\lú |l n]!l.n)č irll(tii.h. ponč
!fu]ž Ý tLťlljiclr l \ASTO'l'u|
i.lc l.ka o n}. .hv krž(l! h.|ll \ ló
lkulnÉ. kilr |alii s|ji. !yko|
nolltč n.Žli d]ť léku Zvilřl]l/de
o!Di]{1ý likub Nlališ /c Sokol,
l,\Li. dIuhý \konči] l-!káš l]l0hJ
z. Zlbichu. obr ziskrjj 6.5 bodu,
'liťli Adil! Ko.iljek 7ť ZbioJovkr
vs.tirr lLlú] bodů 5 Ne]]e|iídn
l,r l lélo sku|inr \ť i cnljc Kljjl
K!siloi J iť 7. Zs ]iNLnlh. D.]
ii I)tjirdi:,l, Nlllij K.F.k! lZbí)
]oYk!) 5 bl ú. 5 ofuli.j Gr.n]ii

(l]\li). 6, Tonrlii Bullik llhlo oY
kal, 7 'lo.]Lli Krh,]lil' lvll NIť

'iiči). 
E, Grbriel Krr|Js lzhm

io!kl]. 9 PťlI ochnrn lH.šu
]iolli)všidn]i.1.5 hodu. l0 Anto
iň ltl|dus (Úýi], 11, Radťk Ju|

aa (Zbrcjoka]. ]2 .l.kub Kicnck.
1], \jídijln Knlpilr lobi K o
hrkr] Yšl.hni ,1 bod,,. 1.1 Nl.roi
lblinek (Po\ Podhmdj.]. ll PJ
}el Kuč.rn í\h] ]\4eliiiai) ob! ].j

v kllcllfii .]ltni. \tlťm o!r.
Zcna do šeslllli.Li lcl, ni(oU|ili)
l5 šechiýú Z\ilĎz]l l-iliI ulltuš
t §oko]. [](i nic(l JakUb.n] l!
nolteke l/ Pov, Podh]íl]a. kdYž
.b! Uhtiitj 5.5 lrodu \,]uk B r
h! zc Zibiehu /i,k!l 5 .\odú J lia
ti |ji(o D.lši pořadi .1, ToDLii
K]nni (vt t]!ýilcc) 4.5 b{tLL. 5,
Mlnnr Doi.ik lZbj()i$k!), Ó ,Il
kUb S.hinr ll,sli),l-, Dr\i{1 Kjoi]
P! (Bn,m.! Br] l\iilhnl.1bodr.
E,To jLii crldr lhl]liL.(ll 9 \1r
tčj Korář. ]0 ]lkub Do|]iík (l}br
Ullr. l ] l)|D1.1 Pellii ls|!!ičnr]
Vijch!i .],5 bod l] liii n:i(..]k
ll]sli]. ]J N.h oíihlL(\:i i'7hllJ
jlNkr) oh. ] bodl. 1.1, Ro ]

Kitnek lKalohrki) ].5 b.du. 15,
vil futil (l.r(i) ] bod

DnlŠi lun]lj l0.,oč jku l \]\s
lO Tdú !e usluk,čni 25. bře/na
\ Kfuo]]tcc. potó budť !i. 

^končoro ]9, d!h|l lC Vl] Poli]j.e
'l'ctt a íbla .'oset Koyařik

:



Aíl
\' ?1ihí kd1.!alii d0 ]6 l1r 1)\,1i l.il.|)ši
l:l.\a) \rříbrný .lllkuh Zdlbhlk |i!i.
LíliP ildfuiš- bn,Eo|\' Mnft1l Bh í1
d "lj!.l,ií d^ku 1.1.1 0lilld]|^1i-

{_

,,tl
. ,i i,

ť

,x

1.:!

' *ř, ,-,-

li,],
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Zemřel Jatoslar šragem
i

ý' kúl.ilrIi tll) l1 L,l |)|]a r|jll?ií l!h)
lfujn1 fudriÝů, i,l^1) :!iib"]\ Lllhi\
\hilík, \íla: .Il|hlb Z7l Vl d 1,t,1-141i

Dič l8. úno1:0l7 ve !ěku
nčdožitých 7] lel 2emře1 V

krajské nenocni.i T, Bali ve
Zlíiě po delš' nenoci znánÝ
lselinsk!' ltzDavač š&ho!é
hly JaíoslNv Šlageía. Někoii|
sežoí odeh,á] za ŠKZ Vseli,]
B a soko1 Husienl'y. aby poz
dčj] zakolvjl na d]ounou dobu
v'H ]\,IEZ vsctin. kd€ nru ta,ř
ní ]riátťlské šacho\é proslřldi
vynoÝola]o i po !ýton,o§tní
slráDce, Jlko hrúč 2, VT s osob
Dím koeli.]e|lenr 1600 - l7:]0
Elo byl prllidelltým úč.sl,ri
kťm l!ňijů v lr]cskov!,, ra
pid šachu Ý Huslenkác]r, Va],

Polance. L!áó, tilrolince, v
oddílec| :J MnZ vsetílr. §xZ
vselin i nl S],chroý cupu.
kde dosál nč(o1ika předn'.h
teiýční, V hle§ko\,óm uchu

'§kal 
v Úýi 2004 ], mí§lo a

v ioce 2005 5, ,nislo, v ralid
šehu obýót !e \ral. Po]ancc
2000 4. iní!1o, v Lužnó 2002
?, nlísto, vc Vat, Polúce 2003

dR,žstÝ.)'I'J l\:EZ Vsetin v rc-

sioíinnim PielXúU. v l ol|ik!
2015/ló ú]ehrí] ješlě 6 Ulká
ni s j0% úSpěšno$, Byl tlké
lozhodčnn. Ro7hodoval nejen
llkáni dlužýev. alc laké ně(tť.
ró tMd. jcdno ivců v naše]n
region,j. v7hl.dcnr k počet
.élnu startovním! lroli ý Pře
Lrorcch vscli.a lůsobil l.kó
na ton)lo tunr.j] jlio Pomoc-
ný lo7h(x.]čj. 'lb]ik 7 klonik

Jedc! s půl úku ,něl zdr.
lohti potiŽ.. ktcré m! LlŽ neu,
niožňoLdy zúča§tňo\at s. šl
úhový.hlr Tajú a soutčri, kte-

Nlnozi si no |lmaluii t.rké z
každoročli §(ntěži o ncjl.P
šibo sckáčc kosóu v semelině
pořádi!é čteny splku plo za
cho!fu lí va]aiských t(djc,

spo]ulrúčůír neien ze šoko
bvny bldeš scháel,,, {si)

w{ il

Juříěek, tlailí a illailinált
atakouali slupně rítězů

E slo icdnn,a(hi.tU / ( c.kt rťpublilr,slo!cn.k,l l l,.ájinl..do,
á ,ra,'ito nu rt"m,,rirt lomúJ Baili;(l, hld1 ,nr8ani/;lal \o(ol
Posíoupky v Bezměrorě. Tlmájt se ztičastnila tákó pětka hráčŮ z Daše_

hookBu, klerÁ odvedla kvalitní\íkona tři bíáči§koDčili do 4. místá,

,,islo. \ K.rdince 21)05 a
2006 6, misto, Ý Huslenká.h
]00'/ ]. t]i§1o, ! Lužnó 2007
3, niýo av Níemonálu Jiři
ho Švánvgy ,l ln bnkách
20]0 2, nrísto, Kjeho nej_
!ě§inl úsl]č.hi]m ! kl.
si(}ié hie Paí'i ], ňjsto !
B skupině PřeboB vsclí
,! 2!t}8.

Y poslcfujch le,

':

staíujici byliíozdě]eDj Podle !ý,
konnosti do tří skllin A, B . C, v
Ňjsitnčjši skuPtrlě A hlálo 32 šá-
chislů. me7i nimiž byl i l FM a 7
KM s Prumčlein lrvni desítky 2040
Elo, V soulěži hranó na 5 lol tem
pem 2x 60 ltnrul + ]0 sekund za
ptovcdc!ý láh zýílězi] vlldiílír
Dvoi.ik (201:l, Prostě.]o!) ziskem
,1,5 bodú picd d!ojicíFN{vít Vllen-
ta (2035, v Losnry) a o§kaí Hájek
(2]25. Bmo)oba4 body, Na.l. mi\
lč §kónčil Staninať Juňček (206E.

Vsetín). kt9rý měl nellepši pomocné
hodno.ení 2 húčů, kteň /íska]i 3.5

bodu, 5, 8, Frlnlišek Št.c (1923.

Picrcv), Álexiídť Skalski (]975.
sl NíěÝo) Kaltl l)usbab. (207ó.

Chhúnec) a Milfi Šnorck (20t3,
Bno) všjchni ].5 bodu, Do p ní
desítky sc jcŠlě !těs.a] n. 9, misto
dnúý vsetjn§ký hláč h|ub slančík
(209]) sů 3 body

vc §Iiupjně B slfuíolalo 3 ] šachi!
tú \ pruňčIcm Prvni desítky 15E0
E]o, Ta.iY sť hrálo na 6 ko] temFí'
2x.15 íjinul + ]0 sckund 2r pro\3
dený tah. skupinu B vyh!á] Miku,
láš Tíávníčck í1605. Kúnovice) s 5
body pild líojjcí na 2 4 mi$:Pa
vcl Drábek íl47l. Zlin_Malenovi
.e). PaÝc1 Mladr] ( l6]4) avhsdni]
Mallinák (1533. obaV§etn' vŠichú
7i§kem] 5 todu MjcháloDdroušek
(l3ó5) 7É sokoh Hošlúlková obsa
dil25, misto sc2,5 body. (4i)

\'ňlinlfulií lak|\!| kll.r[i] t.|) lll Ý,

,.b)\ !L' |]lřill, tlč|úúúD1, .k\! Ýři])nn1

Afuili, /ak]nlúlli. \ílč, Il1,1it1 Klirý,i
ú bk,l1^Li lrl'llu lr,ýii!\1i.

ř

,l-/-,í

},

T,l
L]



tleziříěské týmy u ilna šachouých soutěží
]. Val, B§tij{ n

4. Hliťáikovi c

7 š](Z VÝlió D
8 vd !]-sťiŇ C
,] I,Ezvtlin
]0, Úsi i]
] i, Br"sťičkr
1] \'!l tlelinči !

ŠKZ Ysetín D _ Zášov;í 2:ó lHň Ko]ič.k ],,i:'',. Zitto|.k Ronrii.ck
dil l]člt!L,l 

',,:']r. 
zžki Vič[ 0:l. Šxk Y l:.j] 1):l. Dúčiko

0l, Nllad! Srdil.k l:0,ltl]žičk. Ýli llrjjni 0:], KoNcki .],l,.jr
l]l)

HuslenH nřiptauily
ualmez o Ěislý šlíl

l šachi§té Hoštálkové sc u,iali pŘní piíčkl lc díuhé lize. Do-
ponohro jifi k íoD'u nejcn donácí Ýílě,sti'í nad Kuřimi, al.

E sá(hi.lí \ál. Br,lri(ť,l.d9n trJluji Krui.L.|ÝlUléri, Pitmozi

- 
lcl. nendilia i\ dc\átaln Lolť, liluljil U' mU/ť \/n idini

Zubři, ktere d!č kola př€d kon cm ztnácí tři bod}| Až r poslednin
blc regionální soutčže pňšlo o Pryni dýa bodt Val. Meziříči C. Njc
to všdk nunohlo změnil n. jtho pŘen§tli.

!! s (hi.lť(K/ \\elln B \ lFmt|mlulť1,|Jj.l,.h,,ph,húnl llť-
E .r,titi a".lu .r, rl.trr l iciich .all rrr i,r.enJti \ .oul.ri
se tin pádem již lélněř ro7plývají. \hl. xrezjříčí sict urval,, dru-
hj bod v §ezonč, ale od sestupu úž ho za.hláni snad.jen žá2rak,
N.daříst ani rczcrýěvahnezu. ktclá uzarírá pořádi regn)nálního
Přtboru.'torttU lládn. zatín sloprocenhlč úspčšDó duo Z.šoýí -
vJl. By§třic. R. Píivč §io §oupeře ická \zíieĎnr'ducl v přcs-
příštílD kolc,

ll

Tabulka:
1. íloší.álko!á

3. šIú \telín
4 ý ivíěsmB

ó L, BmoB
7 D, BnoB
8 Pfoiliir]
9. Ks,něiiž B
l0, vyiko!
l],Kuiin

i rcmiza dalšího valašského 
"ástupcc 

ý soutřži ŠKZ V§etín s do§ud
tedoucím Lipovcem, hlavtlím asPiranten na po§rup. Závčr sezo!.\
do nějž zt ýlájí už jcn drě kolá, lak slibuí MpínaÝou podítlnou.

riosi,iiitl'ili _ x";iÁs_s,:.s s(st va a bodl šKZ v§.tín: Pa-

Proli souDcii z kon.e túUlk! rák a ZádIaPa ]. N,lotúz. Bosák,

bv]a Hošl.iikoÝá vclkým li\.ori hříček a Gahryš 0.5. viták a sta _

rem S r,,uro ru! "c oooru.,lr na '|| 
U

'ťJll iL , l.d n,,lírl.,1,1U p.,rll (l.talni,!j!!L\|\] -" \dl
sj přip§al il lollcdDj šachovnici N)v .1,5:3.5. JLDrdDv PIlšán
!'esel§ký, Čtyři ritěhé duc]y !.k ky 5,3, sl l\,Iěš1o B - l-okoňolila
daly zálkladv k lřesvčdčivó celko- Brno B .1:4, DuftJ Brno B Krc
vé úhřc, lěiiž B ]]:5

scstá\t a body HošáIbýé: Kar
liL Nlalčánek, Bednaňk a Krcjča
1. ]!íl,drák, Pa]d a Hodov§ký 0.5. ,l3§

45,5

3E§
.]E.0

Yýsle.lk! kr!\iskó l!!]!ěžt!
Holešov _ šKZ

y§€tín c 5.5:2.5 lPct!,ž.]a Ko
vniik l,' |,'r. N,ltůrťk Zillílný
l,jli. l'l()ch llLdjl l l) Š,i.k
výsl€dkY reliolúlní §outěže:

ffi
], v!l. i,leziňčj C 5l0 ]8.5 16

], Briili 4t 121.1] 13

3, V,tl, Bt§iicc D 40: ]?,0 ]2
4,llu§enkyn 31:]6,5]0
5.vdl, Mc7ifióiD 21j 163 J
6Š(Zv*d.E ]05 95 ']

? tllholJB 00 ó ó,0 0

Y!§lqdtr L!qisL!b()!i!bo!q
šKZ vscťnl B

_ Kroměříž (] ó.5:1.5 lNlrlči]nťk
§l}iki ] 0. l]ťdljriik t]&'lik nn,

],(l srrniil P.lřil ] 0. Kolařik
Kliik 0:1. CJlŤ}i Nll^).h 1,0.

liail.k sr( 1,r:l'r.7i!odn): Ba
alik\l ] 0,I1rlIr ik Ko(kll:0),

Tabdtal

'Iábulk!;TaDqlk !

y§ledky krajlLéllq přcboru:
st. \Ičý

fu D - ŠKZ vsttin lt 5j_} (sk.l
\l,i i\,l.]iilrck l:0. o st,lchlý
snile\ |, 1,:. Zpč\likolí st.nčik
l:0. }Ilkus (;abl!š {) ], Knolel

I](^ik 0 l. R SllLťh]ý T,('alck
1 0, Zt(lllikovaL Bi.Ďkli l:1l. Šl.
]'x|ik \1.d!rlll t:rr). \hl, x'le-

vý§ledkY ř.eia&i!!í!r9 !Ťrb!E!
vil. P.njnk, _ N1EZ vsetín 4:4
íP t,]rom.Lda - Štrlá} lÁ]%. Čokalcc

Filák lr]|,, sŇlek , Pa.ak '/,]|,,
J, tllonlldd sxro\ec y,:/,. Papšík

ondnrn 'r:'/', Šiho. _ sedlíček
y,:|2. Liška Tlávličck 1:0, líy-
žák šiaýDý 0:]),

] Kn]miijž C
.].štizl§ťťn R
,]. s1 vnh D

ó,li Lhola

9.Z|hB
11l 51 Měý.c

12, !rl, uúiňči

.1i j ]]
]5,,r 17

]2s l5
:]4.j l]
].1,5 l]
.]4l0 12
j0,0 l0
]lj.0 10
230 9

,10,5 ]
2!2

]| l

5]]
503
,1 :]
]j2
{0,1

]05
121
2i5
026

]1
]4
l9
i.]

9
9
3

5
j
1

4].,r

12.0

]]3.5

_1].5

,1].0

,]i).j

2$,0

2S.r]

26.,<

?65
7.5

800

11]
]j]
].]]
]j]
]]1
]]5
]]5
0]ó

Vilé l, L, soladn]x _ Nt.rLinik
0:], Peška Růžička ]:0.I'l,,lr
ník ZjloPck ]:0. L. Janik Mla
dý ]:0).

kbqtiat

§&ZYsetíí _ LiDovec 4

2.Zúbii
], Z]ln c

5. BrunoY-Byl,
6, Hdšlál&ov:í lt

9. Ustí
10. šKZ YsÉín C
ll.hžllí
12, Yal aobolta

u
]]
l9
]]
j

]]]

l2
3

E

7

5

5

1].0

80l
7]|
6l2
5:]
,i01
4]]
405
125
]:5
]]6
l2ú

Lipolcť jc n.]žha!ěišnn kJidi
dátcni n. poslu| L.Voltnich s.dnr
kol : Éťh]ťdcm lyhii], polé viJl
donu |nr.l ! Hošúlkovot a
lyii ! dllii dlr bodv s.bňL Z.
j.triz! \'s.tn], ]\irvic }ro lnn pii
pmlll i o ýť.louci po( vsctínití
\e \ihrln ]soupeři s ů lč]n\'D
hodlo.e l.]b ]l7: Pstavjli
čel.jn V dlrmltické ii|asc do
kázaIi.hé pdrlje l}hllt r čl}iizte
nri7o\Jl, ťo' lnrmdr.]o kotečtý

:]8,0

]0,5

]3,5
]3,5
]9,0
]2,5
1,1,5

YÝsledk\ íeqio!í]]Lúo p]iqD!)-

Hoštrilková C _ ŠKZ
vsetín D 5:] (o, vrli Bdloš.n
l ]0, K Vmj -Hlldjllr:7,.vrcu]ik
N4lidi l:0, S!LÝ Růžič|..0:].

Pončik1 ZilólDk-l :0, Grld. Kli
mrk y.,:'l, ondloušck Šak ]:0.

oclr|ran Dančikollj 0jl).
\lEZ Ysctín _ YÚ BIslři.c

c 3:5 (llijek Rřouiťl'/r]],,r, šu
lik V, smltekh:y1. !jliLk CJl)il
]/i:1,, PJ.ik ce ník 1:0. s!!o,
Ýec .lúlč!():].ond ]ch J sll
l.k li:lr. sedlaLček Konlínek 0:],
šťrýtÝ K!ínr.0|1), (mh)

v neděli 19. března iede Hoštil,
ková do vyškoya a ŠKZ Vsetín do
Kuřinil (mhi

teziříěí uiltželo
naúěii na záchíanu

3 0l52.521
60]39í18
5 2 ] ,19.5 l?
5 ] ] ]7.t} u
1] ? 39.t1 t5
5013E§15
:]I531,0]0
] l5 ]1,0 l0
] 0 ó ]1,5 !
2]j]]1.5E
2 ] ó 33.-i 7
l2ó27,05

50,0 ]7
4i5 )1

]ó,5 |6

],5,5 1]

]j,0 1]

j];1 9
]],0 ó
]2,5 5

]0.0 5
j9.5 5

rr. §].Lnk \.l. \Iť/illil etll \Hjl bUi ll / (hmn \ l,rJj,t,ťln
E,".t,,",- r tú\IUúDk!.h.i Fňp, li pnlnienÁ( tlta/§l\i,ť/ol[,
..,.,'..i,;, r"r" -" r r, 

" 
i.*l m. iku /ů,lrl J il PU\lcíln l, \ , e!i úrlninl

i,*i,".n,,r.r..il,r.l.",i, t"/ /lra|\ húdU Zx,otn a \Jl, B\\lři(eB"l,,
li l.,ntúLr.l |,nrJdila \.,laBnl 1,olr \ ln,d \l|, Pohntól,,

1šr.Z!yúB
]. sl Mó1o D
1 Ň$lěíž c

ó. rr LhOlá

l0.Sl NíěsIoC

l2, \a]. Iltziií§

1, Zafu]'
]. vnl. Blsťio !

6,V.],3}iť C

3, Šl(ZvÝtii D
9. !l!zvseli!
]0 vd, }1ezinii B
lL,B$li]ik!'
12.L]sliB

El049_r25
71713]l 22
.1 ,] ] ]7.0 15

42 ] 39,í1 11

42339,011
12337,0L{
,1 t 4 37.0 13

] : "1 
j1.5 ]1

23132J 9
20 7 ]l}é 6
I2 619§ 5
ll7ó-5 a

-l

900
9 00
ó]2
j l.]
] 3.]
,]:]
2 ]4
23!
l],r
l16
l ]6
t 26

Il



Blstřice iltží ne[otazitelnosl
a whlíží ítaisltí titul

E sxťhi,lť val. BJ{ii.e l,r..lji t.liiť Pnťnstli t LrJj\Lť \oU-
E rcll. t' pi.ap.*t"ori. l,úl€ \ť/oí) \i §nádnn porádili . po_

§tedníni val, Kloboult] a bez porážky ltdúu pnůběžné Pořadívlsan,ffi

llošíálltorá slauí DOstU do Rruní ligyl
!! Piedpo.|.dnl kolo druhe liAr {á.Hol\ch dru^lc! Určiln qú/e.

= 
\t.]á Ý jnn H.A1,1k.^a. ktťr pritť/h tri bod} /\l\l,U!x.Jťjl

t :!yni pm á§Iedovatel LipoYec dona j.n řetnizoral s Jutdťo,e,n
9 Př.d záltrcčnýn kolcm má na lídru iiž nedostižnou ztráfu (:tlř
boilů. Další ,á§tupce !'álaí§ka ŠKZ Ysctín tčsně padl v Kuřimi, Přc§_
to nadálc hájí třcti pozici,

!!š!í]y. Eoš]Á!troYÁ2ó Elem 2564. Jeho plohla však ne

]lošliil*ová jela do vyšková ! oloh]a nic ar]ěnn ir jčdno7nač

róli filo]hn kteron liké 7r4ndl, s nénr vítčzstyi Hošiá]kovč. kteh
bravurou, o lilčZi nPbylo Pochyb Da!i. diky ZaŠkobínut' t,i!o!cc
Hosté ovliid]] p]Irých pětPdtii, za mohla začit s]avit Postup do p.v
únco nalrá7óD vyše] |ot^ na ni]igy.
pFní descc ]vludlalk. který ovšem sest.ýa a bod} uoštálkové: P.]a.
naslou|il Polj Éžkéí'u souFň s Mdlčl.mčk. Bednařik. Hodo!§li a

ffi! šKZ v§€tín C - Luž_
ná 5:3 (Kolařft Doleá] l:0.
Molúzová Fil]il l:0, Závod ý _

P HloDadá %:7,. Bie§ká, smj
let l,:'/,, IŤadil _ čokďec y,:%.

vilón _ Papšik y,:Il, N{áíinál J,
Hrcmada 

',:|2, 
]vílJdý súove.y!:r),re

Kreiča ]. K.!nel" a Vesclsk]' 0,5.
Mudrák0,

Kuřnň _ ŠKZ vsETÍN
4§!§

KUřim ýstupovala do úkánj s
nož-enr n! kku, Polážka b), ji to
tiž d.nlitiv!ě odsoudili k §e§lu_
pu V .taDraticka bit\,č lakoDcc
ukořistiii ne]iěsnějši mož.é !ilěl_
stvi Vsťtin Zaznimcnil ]cdinox
v\ňr.!ou paíii záSltlhou i[oŘize
|a Pvni dcscc, Poúžky si naopák
připsili Zádíapi a Gabryš d lo uF
!'ilo noDeĎl), výslcdck,

l. Zubři
1 sh!]aii

5 Zlin c
ó.BruD,or-By!,
7, Hošl'álkoÝi B
8, ústi

10, šl(Z \tetín C
ll,Lužná
l2, val, Klobouky

sestaM bodÝ ŠKZ vvÝina
},l.,1ú1 ]. Villik, Bosík. Paii}i,
luřič.k ! si.nčík 05. ZnhNp. a
G.bl!i 1)

oÝatní !ísledk!: Addmov Kt. ]

.,lilJlli: r ,-*"""u .. p.," p
l]urJs Bino B.1.5:]].5. Pnližn]k}

Sr Nlč.l.Bí,(]5 Llpu\!. l!l,
J! lr

!}búki
t.Iiňá]ktŇi

3, šr.Z vi.ií,,
4, sr, luio B

ó,L.BfuB
7. D, Bno B

9. Kúmčíž a
l0 Kuin!
l l, V)iko!

T abulka!
9l0
Ell
52]
51,1
4-1 ]
1z1
4z4
334
]25
307
Iz7
1l8

56.0

48,0

4].0
40.0

42,0

10,0

37.0

35,5

]2,5
26.0

901
121
6l3
523
5t4
5l4
406
325
325
2?.6
217
12,1

u
23
19
11

]6

§ 1ó

l1
ll
ll
8
J

&

a

,

v neděli ž, dubna Hošlálkoťá
hostí Ada]lov a ŠKZ Vsctín h.a]e
doma§Vyškovcm. (nh)

§ i

,ql-l

lĎ]r <le,lery Ť,,ho.) o,"gú lpub ko\ť)l 1 4nvt,||o|-o,_|
.^) l)ocLl Iocl,,o, pnd.u\o, ,oUddn).j8o, plofujJcho\ouI
\íe]loý od,e dob) 1/ do l ]0lo V]!lo \ ta|.o lo|,tJ, F na\ ilJ,l, l
.._Lcm 88n u,ob ,.rudll \c,lo-,d,l(iL n. lon rulr - o,mcn I

7 lJllu, f *le\de§ |lon.jJon -..o\),| /ď,./,,ťl,..,,1,_|
.+ó Jé1 ,. ť l.,b(rc\(c,hlj,L,ajl L'e|,.,NdlhL} oUbD rd | 

|

saGh0uá h!ídlra se u]ací! ]

KDuzl0 šaDhO[éh0
diagramu

ved v]adiDirBltka, ne7 rczh
IID!

al.daÍqh

Š@h! Iloštálkoýá 2016,2017. Ze|d slojí Jasef Be.lnařík, Jah )

K}xi11, onlř.j Klúlík, .liří HOLlOlsk! d vkllli,níl Plll|. Zltl,d le.li
Al.š Kťok, ld, JoseJ Mful tók o Ja, Malčdnek. FotoAntoníí Juříček

ŠKZ y selíi 20ló/2017. Z el,d ý4 í RllLl.k 7liláapd, Pet Zýat doň,
P.^,el vikik, Dohlinik h,nka P.lr Snikk. Zle\ú \ellí kOBasók.
Sldkiýlal ./ říček a l;d]ol Malli., Foío Antoní! Juřč€k

...'..

49.§
j.9,5

4\n
40.5
.ló.0

42,5

3,r.0

39,0

38,q
j],0
]1.0
31.0

28

25
]7

]6

15

1,1

l1
il
ll
9
5

sl.ni§láv Juřiček. vs€til!
originál č.88l
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Ua|ašští š té se na mist]Oustuí]
l nín ča§e těsnř před ,!čátk.n iará ! jescnických Kout(.h nail Desnou.

o§midenní mistrorshí České npublikJ v ša.hu nládeže sc k)nalo Ý líadiě
Hmjí

7\lášť úlapci ! zrlášť divk},. !e \čko!rj(h katť8oriích d(' destti, dmná.ti, čtr"
Ýždr" 24 ntjlcpších šaťhistu z rcpub]iky. A nt(ny_

běli Lm ani č§řizáshlpd !.lai\ký(h oddílů

teRu[!ilty

-
Bměnská šachová škola usPřádala v §obotu 2š. bŘaa v Rqi"
híád§ Nl€moliál Jana Krcjčiho r rjpid ša(hu,

Tuniaj §e bTá] !a 7 ko] tempem ]l a 5 Kurel Zikar (Loko Bmo, l 773]
]ominutnnpaíiid zúč3ý.i]o s.ho \ 5 bodv Ná 6, l1, m'ýč sko!
l57 hráčťl rozdělených doťí !ýkon_ čili hJáči; EdU&d Medun! {l/)ko
,ostúích a věko!ýcn skupin, v nej Bmo, 2097). Mioblťi \čž!& (Dlras
§jntějši sk.Pinó A bííno 40 šachi§- 3mo,l8]]),JUonríiKly§Llllvanči
tů. mezi ninl:ž l,}li i 4 KM a pň ce. 1796). vl&liújl P.lv]ík lKuíin.
Brěmý koeljcicll p§.nj.h ]0 hráčů t6l7). 3ro!in.l lo.hÝlÝ (Pošlor
try] 19:15 Elo. V této §}iupinč ýď !á, 1892) t| Knn)ii Khldash

',,i/l- 
^,,l,,l v.rj 7 Honilkóli ;/í\kil !l l]od!.

co' nu \lNailo !r lj, mnlo Nji
ú.m a'R v téll] rlťj\lalši krt.go
rji i. N1ll}iš ZOD.n 7 H slloPni(,.

v7h]ellen] k lo|rU. ž. kipi.il.
]].rcj.h \lilů obsah.e élolik \1.
Y.k rt'inniLů. tlbi7lji poiltlrl.1é
/!i)!cň s nls!o\ý\Íln lťpuhl][)
Dládeže j olť!i.na tunqjc. lrlDl:
olct l \liŇdii C}Fi 

^ 
Pinč

v tlrnlii \ nil\enr Núodnío]Ejj
í] Pi.dý.Yili nre/i iede\iili účrý
ník} dr]ii li] Dlši šr.hjsl.i A dan

]o \e ]]rn nrdnrifu (llt]i., okli.j
Vruj 2 HoiL.i]I1l^'. !hil] 7 bodt].
což.]U !lrčilLJ.r lÝirom.ú :
přiikt, Adťlx i]jlr\],ii 7e lbrejov
iY Vselnr lrlú zah]i]J \]rrč1. ljc
jiho 6,5 b.do znan. x]1} + D]^to
\ lt,mJji. Zr 6 b.diL hlrlFilil Nlr
1Lri Z [l\tl lo\|čž s}i\člé 6 miln)

všťťh n!íich \e(lm štlri\lu
1r'ožilo r]*ť|ikiich j jllť|a\ ií.h
oýn dni o i{.ii.h |iiP.i!! l Plli
ci u icdcý:iliili aunobil!ch polí
n]k \e t...1o! doh! ýux|i li}ii
cť klNJský.lr 1lťtarů } če]ť \ Nl.I
tin.n] Bťi]cnr. ]ol' \člšl!U nri]ch
úaJslDíků \eLlť i \ ijrdj!jdUijlnn.h

l r"i,,,i,.,r"*ii,",.*
I

nGzl]atili
v Irr,:rorl rhlapciL r]o Áe

li lct ti!ro!|jl] ]\1Jrči Kopccký ze
Zhn}jo\kv.\ \.lii . J.kulr N,lališ
Zc soko]a I]sli lJI h llhrlj] ! a.li
1] |fiii.h ].5 boij! i \kotč]|.r 1tj,
,ríslě \lrli.] 1lsliil ] lrod} a ob\l
(|il .clko\.] .]] ]i\ro ]\llýrcn eR
\ lél.j krlťEolii5c snlKilc] Bfuž
lr l Pol.1ri :.

V kíelorij divck do il.naolj 1.1

sinri(rovsl\i reirlblil! PIrl]Ó 2i
hťil. Nťh ()lihr]ola ze 7b.tlov
l\ vrerin t]hj:l]J ].5 bod! . ob\.
dilr .clko\č ]] dlilll) v lalo kr

1o!&l lllé jcdjŇ zásupce na_
šcho t8ionu s|lni§l , Juňček
(na §ninrlLr] z šKZ vselrn, l1erý
si ve sú.h 65 letech !ť(ll DoZi
řado! rnladiích soulciů velmi
zdantč, tdvž ryboio! skvč
lé 3, íni§lo lePšj§ pomm \in
hodnoc.nín, v fuíleji lvilčzi
L. D ielá Dúmková l7.ifávkn
tl Bm8, 1929) ziskejr 6,5 bod!
Pifd dflhýn nfichalen šipkclr
(Jfidrot 2007) s 6 body á lro]i
Cj nráčů Ý pořadi: 3. stlni9av ]
ííček (VscliD, 2120). 4, I-uboš
Kuch],nka (H!!lolrc&, l973)

Bmo, l551] \.iichni ;1.5 bodu,
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ó

Foto anhiv pořa,tátelú 
1

Juříček v Rajhradu třetí
]la ltáunikách .y_Láúl Hradi
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r l;*t*;,nlr^nm*-l";^tl* lt::;ffi
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]lail teziřířín se zauisaii
šř$ifr:r3fr{,fr: sesluloué uody
tim ť,nař /pcotil..'.ítjná ceÝ v(sledt! kísi§kib4ieboíU: l.,hullx|
t!. jlk sť ješti lrlúoul Ý\lu_ zú g _ st\z l *ii,, rr z.s,ss \ i , ,
pU.l€{]c v po\le.lfunl lole \l, LB-,,^, \,J" ln-t 0l \,,ť l,\Vr"rml - ,, i ,l-r,l itvitč6rvi n.d sKZ v§€tin B. ly _ stu]ck l:0, K. sU.hánek, ] sl.\1aýoD 6 ] ] ],1.1) ]0
DóMd p*dpo§odn; .P,6roJp_ šlančil ,1:lýž. liutoÝic|ý Ko ,1 Kfuniiir(. n ] ] l]n ]0
ky al€ §ouča§ně né,iní bodonl .vařík0,1.H, stichárck babryš _\ il i]i. i ] ] ];,l] s
dom, $ st, Mčstcm c. A m- 0] l. Hró;čk , Bo§ái 0. l P.uÍ, ó.!iLhoh 5 0 5,l2.0 15
ti( l druhd li§, ncsnú se*ou_ Zl\Udl\ l:0. Mdtinki _'Mali_ ,r Htl.n| r ] j ].0 l]
pit žtidný á§h!p@ Zlin§kiho na|o1; l NxpJFd]! ] 6 ],].l Llr

kraj€, }ř:&mŽ na hra.ě §t§lu, 9 §1 \]ésloa ] ] 5 ]5.5 t]

B!§ařička,l:4 íBartošok Bul.t]ík

'r:7,, 
Hradi1- Hdťnran 1,',:L,r, ŇIh,

dý J!Ňmir tlillck ]:0. Růžičk!
_ K, H!í{A0]l. ZiloFk .l l,]lln!
lr]72, Kln c]i Jos.lBált k y2:)1,

Dančáková Hoi2n\§] ]:0. Ko-
pccký Čcnotik 0:lJ,
l\i] l]]nii,! l] ]0 rj n 5:ll] ll]

plt balanejc xromčříž B. Za"
iíma!ý ,livěr §tib,rje regionálni
přtbo.. () jeho vílčzi $zhodn
řoBěž pl§le4li kolo. vaI. B.vs"
třici B postnčJlr §fulú bez olre-
du na ostatí ríšledk,- i remírA
s šKz vseťn D.

lloš]álltouá stutilila
losluD, Uselín ie třetí
H sllélou Ý/onU /u Ýbou m4ii /a\lUpci \ali..l,á le druhe li/e
;- iacho\ich dru2dct. Hošlállo\a souli2 otládl. r !li\i hi\rG
rick! postu; do prYni ligý Na záÝěr íoční}u dekla§ovala 

^danoY.Í]§pěšnč se se súonou rozloučil i ŠKZ vsctí,\ ktcrý ncdal šaDci Yrš,
kovu á obsadil třeti pozi(i.

Eoš'lÁL!(o\Á. Art!!!!ro\] §estáva n body šKZ vsetín:
ó-5il§ \loLú?. vnák. Bo\ák Zlaldoii

t]ošLll]kolll si UlkáDí s PosLed N G!br}š 1. Shnčik 0.5. Pdrk
Dím lýmeň tlbulkr Ňrni llJlhlo a,luiíček 0,

užnat, PoýUpjiUž totiž likdo nc ostaini v]jsledk}: ]Undror Ku
mohlvzil, Ziiv§eč!é utkli|i sczo- ňtJ] 3.5:.1.5. sl ]\'lésto B - I-ipo-
Dy piesto nepodcenila a loučila se lec :1:4. Dulas Bllo B fulšánkt
ldk, jll Prolla celým ročnikcm - 2.5:j,5, Krcnléňž t] - ]-ókoi]oti!a
tedy pilád!ě. Hostůnr nedo]ilayy BlnoB6,5]],5, (n 

',lJ r ln,,UI ,1 , |ou,ťll ,,, §KZ\st,Il\_\j\l,úl:,i|2,5
zoyat, Piips!]. si li}i dcsátó vjtčz l šKZvsctnr moh]odehlil nl)
n.l , ,J.,,t i /,l-}U |,Jir,l- .eo. ,,, ,, ť,,.,} L. n.,,,|
\,lU Ho:,,,U,o\U,l J.\J/,, \ .c/o |,, ,"ŤJ !,,-|||o , II,1ť., ll.,
ťr,lL l c\l, \l \ltJ^B ll ,.\ť. Illri |,.,p,o , ]

sesuy! ! bodr Hošálkové: ném rcZPoložení cob! ji\l' \c
Níudrák. Krciča. K.field, o vlil stu!!ií.i tým Vselin ro]i fuvori
i K vnj l. K lik. Bedliiik l! bcl |roblčmú polvrdjl vPčlj

Usetín zncěGtil
E l e|^(,JMru|,\..hot\(,h\outť/ld.U^l4\ \\!nhUUl.\ lráj\lťln
E p."r,o.u.,nunu rut, itť/ihal. kllYd pU porjr.e \ pAh,ďm lolť
na íl.skách Ší\Z Ys€tín B padá do kíqi§kó soutěžc. Y řegionábím přc,
hoN vt . Bt§třicc B ztralilll pnní d!9 bod!, Př€§to posfup do krIriské
sourěže §c štěstim uhájila. \'clk,i bitva s€ m,hořela ! bqjích o ?á.hrq-
nU. ř.mj Pťlr ná1,on( nl,lal t rULoU \lEZu \selin.

\5§!d\L\!4jského Dřůoq: Konečnátabulka:
ŠKZ vselií lVlino\, 9 ]l

ll _ v!l. ucziiičí 6:2 l]\{iLč.inek 2.ŠXZIstínB 8 0 3

1) 7idB ,] l] l ]Jll 'l)

]]P\roupll ] l j ,]n.{j l-

l], \itl N{ezřiči l 2 7 :]0,0 5

E Až v záÝčrečnén kole krnjské soltěžc šachi§lé v , Bystřicc Da-

- 
šli přenožitele.Dckláso!áljť zlín C.^ňito: eDystňčanúm ne-

Ýzalo í |ost z po§ťupu do kŘjskóho přcboru. s.stupoté příčky ,lo
regiónáIniho přeboru naopak patří l-užnó a val- Kloboukům.

D, ll,ť'\.to,,,,|,|l1{,|,|ť,| /Ubn _ §hZ
,,UŤ,l o\,l,, ř,,,I.,. p,,h, \stnn( ].5:4.s, K L,,, ,/,\,,l
\e,i||| ,,|...,,,J l,. o].c_. ll) lr'\ i(,o\,,, B,ť l.,.:|
.,l)/ lťo: ,\' t ,r " l"l,,r^^_ lU.. N ,|, H ,Ji| ,.,' D,n.N
\:,lž e, Pll,,,,,nP h, \ ,\,i| \I.1l , ,,,, |,,,,|J, K p,
,UJ,:, (, | :l \, . / ]1 , 1 l,,l H,| ,| B,,til\ A ,

] lll,illi]lNli ('

$.ŠKZv\.linD
9 !]],I1ýlijiitr
0 i"liB
] Bv{i]ilr
] \ t7v\clin

1l1.
-si]] ],]
]]]
]]:
]]]
]]ú
]]ú
]]1j
]lró

].a

]]

l]
]
]

0

l

2 Li!.!cc 7 ,] l
3.šKzvstín 7 r ]
4 &,Mč.ÝoB 5 3 ]

5],5 24
47-a 22
.1.1.5 18

r9,_< ]6

z.^hii
3 Holein,
,1 Zlin C

l:ts1&ii.&edE:
B!§lřie 91157.5

8l251,525
ó l1,]rJ,5 1!
5]31ó,5i8

t00l .30

s!i}i Rúžlčki l:0, Ki.n.J ZatoP.k 
'',:1,'

1,\'3L 2,t

,í,{.0 l5
{5j 1{
_j9,j ]4

6.L,BnoB 5l5 14.1)

]. |fušijntv ,1 251d5
9,D BnoB ,1 0 7

.l4.j ]4 7. Br.i].FByl.

ló 5.stejóin
14 ó, tlďúilkotá B

5],1
4J4
425
425

t0, XuřiD 326,t].5 l1 qÚíi 3d411.0 ]]
ll,VŇol. ]l8 33.5 7 r0. Škž 1'*ťí c l0 ? ,{|.0 ]'
12, A.lánroť l28 ]].5 5 ll,Lufui 22117!l'8

l2,\ Klol4ulo,] l9 ]I9,5 4

sGstup Ualmezu
L§ledtlreqionájr ]lo pfobo:
Ei val. M€ziří_
čí B _ Šr(Z v§€tín D 5:3 (Ho,ný _

Batošck l :0, ]\4tirliňá( Hltdi] 0] ] ,
RyšáDek Nll.dý '/,11, Niižák Zá
topťl l:0, Cnt K]lňel l,U, lf,\

Sď. l 0 cV(,7dPk T],]nt"l,^ i
0:]. Čemý - KoPskýt/,:7r. MEZ
\setíu . Hu§lenky 4.5:3§ (Hájek -
Miqcs l:0. Šulák _ \'alo 'l:l/,. Filák
- Koňdří< y::!/,, Pfuá]< _ ]\4údtj t/,:lr.

ondrrch _ Krttký l/,]%, sldláčck
LuňáI '/,:l?, Trávníček _ Měr*!

rr:y', ŠLallný lnbáčck l/1:'l).

Bgn_!č&ó.Q!!!ú!3!
] !i Bysťie B ]0 l 0 51.0 3]
2. Zašoú l00]5],0]0

7 ] ]] 5].0 22
4 Hoiliilkoid c 5 21 .].1,0 17
5 Hus]dnb 3 ]] 5 ,1:._5 12
6 Kťolinla ] ]] 5 1l].5 12

62,0

50J
,l8,0

116,0

:l8,0

4ó.0

38.0
jl).5

]2,0

u
2l
21

l9
16

l]
l0
l0
li
5

6 ]]]
ó ]]]
5.1 2
5l5
] ]5

],1 5

.] 1]
]]l
! 2li

3]
3]
11
].]
2]
2]

5 ]]l.a ]2
6 ]2.0 Il
5 ]q5 l0
6 ]]9,5 ,)

6 .]9,0 9
6 ]7,5 9

Lev y,]],'r. Klejča Bobdik ] 0.

SDijek Tolrčik ]/',:L/2. sta čík
Doťňák l,:!',. Ko\riik .l No\:ik
l :0, lLiŇdiý C!enrl%:lr.vilóm
Hl.d},ý l:0.lvlfulnrá}i L Nl)lik

]]0).

3. Sl, Město D

7, Holešo|
E Napa]edla

9 sl Mádoc
i().ZiinB

12, val, It@iřiči

8, \hl, Moinči B
9 ŠKZVÝdn D
l0, t]úB
ll lysťiita
]2 i\,lEZ vsctín

I



l
E Tř"ti fumái mlád€žnické rérie l. vAsTo ToUr An'l po le,
! rtó opěr dó xrotrrky. }e ,dejšlm not é P6lalenem viť.úče-
Iovém k rrtufiím centru u§.dli v sobotu 25. března k šácholŤicím
102 hřáčl, Díky vča§ným přihláškán zúiemců o knáloY§koú hlu
byl jř od útemiho vďera tuřnaj plně ob§azen. Poprvó v histarii
tak mu§eli pofudat€lé Yzbled€m ke kapscitě hracích mí§tno§ť od,

míí6i *tchisty. kt+ň § piiltláškou olrildi o n&o déle, Nej§brší věko-
lá l,ltegorie do 9.strúicti l€l §e uikalá piimo tt lT§lán gnlerii. Š._

chorTiě byly mznístřny ná stol€cb pod obrazy }9laškých Di§trů
FEnťiška PodeštT, Klrla Hofrnana a Jiliiho Hárrin8era.

V kategorii do deviti Iet se
mezi řic€ti šachisty dařilo nej-
lépe Amalij Zádíapoýé ze zbro-
jolky vsetin, kteíá jako jediĎá ze
všech účástni(lr do§áhlá v sedni
pařtiich 7 bodů, A p.otože i tenio_
kát se ío2J|(,d]4 že bld€ soule_
ňt v kategoíii § uuky, nonta být
dekorována i nejl€pši dívka, cel_
koÝě šestá Nelá Kovířová Z sG
koia Bystřička. Nadruhém mísĚ
§e nezi devítilctýnj lmi§til Mi_
chal Kamlát z valašskó Bysaie a
ťelí by] Pave1 P€líovický Z valaš-
§kého Meziňčí. ob. získáli po 5
bod@h. Aíráli€ zádrapová přiště
nastoupí ve stzrši věkové kalego_
rji. Pořadí na da]ších Moýáných
miste.tt: 4. Robin Pášká (Karclin
ka).5. víl J áček (Bíúmov,Byl,
nice). 6, NeIa KoÝ{řoYá (Bystřič_
ka) všjchni 5 bodů. 7, Pet Klupa_
la (Kďolinka) 4.5 bodl, 8. Mi_
chal Řezdíček, 9. Matyáš Babica
(oba Zbíojovla v§etín), 10. Juliá_
na Grycmarová (sokol U§tí), 11,
Zuzfia Kovaiftová (ZŠ Integra
Vselin) všichni 4 body, 12. Beá-
ta or§ágová (Zbrojovka v§etín),
l3, Tobiáš Zgaba.] (Val. Meziříči),
14, Ama cblobátová, 15, Štrpán
raimeš (oba Zbrc.jovka V§elíú)
všichtri 3.5 bodil

Meui dicoti jedenáctileryíni ša,
chisty zvítězil LukiiŠ vaŠtft , Po,
važské Bystrice, uhnil ó,J 6odu_

Ja]ob zádmpa z€ zbíojov§
vsetin zi§ka] saíbro za 6 bodú
a Tomáš vaštik z Považ§ké Byý
tri.e skončil Řtí §€ ziskem 5.5
bodu. Nejlepši z děVčat byla Klá-
Ř PšeDi.ová ze Zišové, hrála 5
bodů a §toDči]a šestá, celá chla,
pecká trojie medajljsó se př€d_
sťavi v posl€dnín tumaji sén€ o
kategorii Výš€, Pořndi,nn dalších
bodov ých mist6ch: 4. LDboĎi.
Hlo(ch (zbrojovka vsetin), 5,
ondřj Kovář (By§dička), 6, Klá-
Ťa Pšenjcová (Zašová) všichni 5
tódú. 7. Pave] Páček (Zbrojovka
vseti!) 4,5 bodu, 8. - 9, Micha]
Hánák (RožDov p. R,) a Matyáš
Záiíček. l0. Šěplíí Malina (oba
Zbrojovka Vsetín), 1l- Tomáš
Žár§ký @u§tenky), t2, Metoděj
chrobák. 13, ]á(hyn surý. 14,
L§káš Knmpola (všichni zbŤo_
iovka v§etin) všic}nj 4 body. 15,
Jarlb Šďalik (Zbrcjovka vsetin)

V tategoíii do liinácti let na-
stoupilo dvacet o§m soutěžícich,
Zvítězil Patrik Řeaiček před Ga-

brielem Kmasern, oba jsotl to

šachisté Zbrcjoýky Vsctín, a před
Antonínen R dusem ze sokola
Ústí. všichni tři uháli 5.5 bodu,
Nejlepši z účaýnícici] se diýek
byla Luaie obšivačo!á z Va]ašské
Bysťice. PoŤadi na dalšich bo-
dovmýc} ni§tech: 4, Adlrm Ko
cůrek {Zbíojovka Ý§etin), 5, PŤe,
mysl Martiška (Rožnov p R,)oba
5 bodů. ó, Malěj Kopeclcý (Zbrc
jovka V§etin), 7, RolD Pelilj
(Val, Klobouky), 8, Jákub Kuku,
čka (Považské Podhadie). 9 Má
tyáš Kotrla (Bystňčka) všichni 4,5
bodu. 10, Tomáš Bldik (Zbrojov_
ka v§elín), 1l, ]alab Mafuš íso_
kolÍ]sn). 12,Tomáš Kabeláč íVa1,
Mezjfiči). 13. Eduďd orsák ívil
Klobouky) všichíi 4 body, 14, Ši
mon Kukučka (Pov, Podhradi€),
l5, vradjný Křopala {Kďolinka)

v .ejstarši věkové kategorii do
§eýnácti Ičt se \€ vý§tavni Aaleíii
pod ob.azy valašských mi§řů Utka_
lo člrnáct šachistů, Nejvice se dó_
10 Jalubu Za]ro]tekoli z Povnžské_
ho PodhJadia. jenž ziskal v tumá
ji 5,5 bodu, Druhý ŠIěpín Řezni_
ček ze Zhrojovky V§elin i třeli Má,
těj Kovář ,! soko]a Ú§ti ufuí]i 5
bodů Nejlepši drvka Klára Dlnčá
ková ze ZbroJovky vsetín skončila
na čtw|ém míýě, když získ.Ia 4.5
bodu, Pořadí ná dalších mislech: 5.
Jiú P[íček (soko| Ústí), ó. Martin
DlořJr @brcjovká vsetín) oba ,1

body, 7, Tomáš Klíni (val, By§ťi_
c€). 8, JosefHolba(Brunov Bylni_
ce) ob! 3,5 bodu. 9, Nela otáha]o_
vá (Zbrcjovka v§etín), 10, Roma!
Křnek (Ka.oliDka). ll J ]á oh-
šjvačová (Val, ayýii.e) všichni ]
body. t2, Daýid yjoupa (BruDov
Bylnjce). ]3, Jakúb schón (sokol
Usti) oba 2 bod, 14. J.rtub Dorň]ik
{sokoi ústí) l bod,

veliié podčkování patří řcdi.e]i
tumajc vladi§jivu Bámbuškovi a
celému jcho organizačni,lu týmu.
A tá}é rozhodčím, kerými tenlo
hát byli Han}a obšivačová, Ma
lek Matuš, Matyáš Kolařík a Vla_
dj§l.v řlftáň,

Text a fota Jo§ef kovsřík

,.,o. 
|.1 - t1.1-....l l.-..',. Jo:ť Z l-.... ],i,7,,,,a,,,,,,,

*

N..ilL?\í fuhiýé l) kd\.8.tii ta l]a\ili kl, .h|d ýříhňli Mnhd] JQrlúL
:iLni A,ti]i? /1idllDl)ló_ bnn olý Pultl l'ftn,i(L\la N.lI K0\lih^li.

JalOTGi

N.jl.|:'í ša.hi\k l kalťEorii 11, j.d.l1
'.lLllý !, k.ii \hšlik, bnn.o\\.TO liš

úLn ld, .leýa s|říbmý .lakub Zi.lrapa,
Uaštík a nejLepší tlílka KlóráVinjcŽi

Jali

}". ]1 q! i nn hi ýé | k1 k sori
ýííbn|: (idbl il Kdnns u, ';,i:i:L|;i::;::::*.. ^. 
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§oltol llstí ilo
ra. Do třelic€ io vxšlo, Přeilťhorí dva pokusl ákovlkého družstva sokoh IJstí l
- dnDád|a t/dl lť\íé h !n.luDťnl. lťIl|\ lo rd} kl.PlU, a'ltnole drur,l!a ll_

- -lrti, ,. r",inn.r nl, i tl)i. r,. t'".t"au, r.,1t"iu r,";i.[dh,, pn,horu.ť Loná-
lo ve Ý . Polane a čelo b}]o řádnč zamotlné, o jcdinó YolDé míst€čko pro posťup

do prtní doro§t nccké lig} se ucházclo cóčk) st, trlě§lá, družstvo Zlína-]ltalenoýi(
a do ti ch\,ílt ť!tí Ustí.

dotostGnGck
sednró ko10 DlPo!édělo, i!ful.nol].e

polizily §1 Nlislo C . od tah]ť .h\i
]c nrčli t;ttečli !!c !e \\!.h ťUkách.
st.čilo mdnrko.lótiž ob. š.a nťjléLší
souPcie V N§cdniclr, o{ éln i dcvli
téň ko]c poluil l'ó !e podiřill), a txk

chlari /iskn]ž.!i shv]li
Dilši lij !r]išké úmt v léto $ulč

'i 
L.ké sp]Oi]! Lriťd\e/oDtici]. No\il'

ciz t(an]]inky ijchtčli lli |rislo z.cho
!í i |nJ Pijšlí!)čnil, i d!. tým\ Zblr
]6,k! vieti , béčko r céčLo. .htĎlt hriil
u|rosti.il tll]ulkt' diý.t Iiilcžilo{ .
co n.]!čli u po(lfu sl!ťh iich§ .{

tů. vic splri|o. Kxjohrk. \lonii,
ll .sn]Li, Zblo]ovka v\ernr B čt\lta,
ZbDjo\lr V\tlň c |.ilit,

V t7o!č 20l7/20!8 lik l,Udc l,\li
spolLl sc Zbí)j(lkou \\clilr \ lr.it V!
sréjr[ pl\!i li.!u llLrdšího don]Ý!
o lc(rvini \ e\n,.liz. í] ].ilě bude n.
kon.i dUbn! nrlži1 hošl.ilkoVsk]t |Ýn,

PokUd \ť rrI t. n.Pdrii.,.j(lou s.
v l^ni iiz. n rdiihl) doíodu hrcd lij
v!lišska i]cho\é oddil!,

\),lť.ll,\ l p!\bí!!'n, troikolť ljl
ž0l7l sll\li n I JL Lli. \.cnn ll KU
Ňice ] ], v§n] C st,N]ě!LoD],5:1.5.
Postoupkt - K.dhl! ?]]. Udí , N'1.1c

no\lcť.1:], Ponolpkt Ví'lin B 1.5:3.5,

Kunolicc ketnr C ],1. Ke,olnrka sl
N{čýo C l].1. sl Nlěsto C t]rií2 j, v\ctin
(' Postoutly ]:]. vs9lin B Kaírjn}i!
4.51r.5, lc\t á fota Jo§efKouřík

do!9č!í tabrllt!!
r, ú§tí
2. §l lvIěsb c

4, šrZ vstín B
5, šXZvýlín c

7 Slavičin

9, Sr, Mělto D
--_ lPxl( l \ť,otr] \ť ohimu \Jla(.k\nl /á.l plUmll d,úhili/P

= 
i,ťhu ltdnrilJ./ limloIlrl(i§h/ \._|tn,|b,a,tili\ lJbúh1,

- t *o,1_1. misto. tat iaúistó sokota Hoštiílková dokon(e do-

sáhli ná c.lko!é pNenstli á poPr!é v lis(orii budou hrát d,ubou

9] l l
97 0 ]
97 0 ]

95 0 4
9,1 l l
9,1 0 5
92|] 1
9]0 7

(32)

c9)
(]1)

|21)
(l9)
(2])

{l8)
(l3)

1I0)
(ij]

Hošťálltouá sG těší
na píuní ligu Šachu

2?,

2l
21

15

t5
]3

l2

6
]

'll(l^,! ús|Ě.h n.ni t ýllils
té dobi do\J^lť]|i. podobnč

]JLo \ ji !.h otlval\ich \|ol1tl.

iei \ !].ÝniDiodch.\d .i Trkó
ť \,clroV!.h so!tižlch (lruž\lť!
jc hlr.nn iít.m tolo]ť o.r
jtu]Pit l Ul[íjí .smičl.nnlch
(llurÝc! s. ti.ml hosluji.ími
hlaič1, Jť 1o drno h].Ýnč.k.no
nriclýtl] l).dnrink!,D \ V]u
žilin sponZor\\ýťh dirú, Túlo
s\ulcino\1j ťyúžírat !člijtl ir
!ho!ý.h dnjžýel naší .\tlrli
gltrL |očn,i|.,, kd. J.i!l nl s.ú
Ii\kid] Lto\!r.. hoslU]icí \.]
nri\lii / Iausk., L'Lrjil]!. R)l\kr,
\1idiNkr, Chor!,l\u. R|]nUn
\kx, lZllc]ť. lIdie, !jnskr. l rť

sio iLlninri picbol) ll,rčť

srclji\ta Hošllilko\é jíu tic
tinr cclkem ri.ho regú]u.
klťŇ]rru sť |od]řilo \iblrjol1,1
dlullou nťj\}iši {tlta/ Picd
|jŇ \e n) \ mn ]lGl1 podrij

]o ir.hi\Lům l{!ž|ou v loi
iik ]9]]/l9la l 8 fZot w
nlllhé n.ivviii joúlé/i ]rlJll iJ
.hiÝi ši(Z V\.lú ! iťlectr

l9i8/19l9. l9El/]932. 199l
l9t).1 l l!9l ]{)(l(),

I'()sluI sokol! l i()iňu,oli {1o

pllni !jg! §idči nc].t. dob
.a] nllicl Pň !ý.ho!ě nrl.dých
hoitaL]kovskicll iichrlú. i].
] b vholininr pIoLrojťní.ť]LU se
zkušcný ri hrija] stfu ii gcteí.c.,

V LoDllJ\lu ( li.r ]c \kutcč
nl)\l 7e .Piikhd i3.hi(é Rož
iov., klcři j.,irě .dá\Do Dčl]
! í[téži.h Josl){]lýť]r Éihlášc
ir dvč. leslrektne lii dn]žslvl,
llk P ztiÍlČ sřnr/l,Ú a ťkono
nlckalro /i/.nrí icPiihli\jli do
{| lěri Y ]čnilu ]l)l6/]0l] ini

I'i.jnr. ý, Jhl diUžstla I!]a!
slijho !ť!]on!, lt.N Fij lJk bo
ljí.}u š..1r!!o! lj!di.i. nrchá
zcli P.ť l)Nníi podLroN +ýťh
.uilLnDich llrnil llk od ý
kunaho \.ll(!1], lik llk! o{l

lIji(tl.h olgi]nů J ol!.!iz!ťi,
Jur Lrkol!t] 7půýbcm je n!)7
jja l ýui,fa {lobč dos.holjl
i zllrl]1ňo!!t úrcYcň \řrl.!
Ii.1] \Ýn.dků i]Lk jed olliv.u.
lrl hla\ nč {1r Ui!tť\ (a)

Zlad šúJriýa'/,hfui^k| |\.r'n B R|l.k
J u ů), M 11 0 Llč,j C l ú.h ó A,'Ib, nl1 í B u l] i k. Nť ! 11

llihdl!^.1 Jdkuh'llilblPd hjla.h Jiři:.k,
dli!. ahn.ý l]nč\^l Z}jh)idh, |'Ýl,n a
tldlč,i K,ll1,11', 4 nliln, /adiu |^1i, Ra n ]

)l!ir, All01 Rl, ů n,k a Lubon]h, H ].|.:] t

Zk]al íl.hisfu Kahni k\ RaLll! Pašfu liiil'|iíú.vk úfu Kn!|úlLL

funnd Kil,ú,k, Llbo líl Tdl|rri, LtIill l1\:Lčli \úi1\lj ýlltlj K^11í: K!tI,! vui,

I

Dti\]'šši soulěž, a to Dílni|igu.
V ladnl llL]iilill'.ló ý] l)1r].\i

li Ln! é doNifi.h hritů l\lr
drr n P3lr. oidiei Kú!ik. J6ťl
B.Llnriik. ]iLuh K.]]čr.Al.i K,
!rejr. Tomii Zi|('ck, Pr!el l']š.k
! |jlnlin:k \!ýr\l)j) i ho{u]i.i
il(h sla ,ll)!cl' Nlu.lnk z Klo
nriiižc, ].n Nhl('írcl l Rl)7t|\J.
.ljii llo{to!\k! r \]iúJi\ fucili,r
/.Z]ina.

h JlLLž:t\o ŠKl V\.líjr nr
(!pov.]j k o1kli!i]n 1dorrli!cjťh
hlličú PJ!ťl l]útl. Jin Bosal.
D.nrjtiL Puli]i, Ri(lcli'/inl.JI)J.
slrtinJ\ .lnřii.].. lúúlr St!naí}i.
Pelj l.jíČ.k. P.ll sDj1.1 l l-u
kli CJlŤri / ho(LLjili.h hláčů to
b!LiK!!l\&lú7 zDUbti.c n V,
N1l]!n Šllťr]jk /. skr]jikl i 1.1|



Juříěek přiuezl
z plané btonz
! rc an.n 1.1. _ 16. Jul,ná u.poriiítul sáchuub llbur

- 
\ Pláné nHd Lúžni(l J, ro(lllk lu.nujF ! ráFi.| u.hu
{} nUh.ir \,ti\lra l.,nJ 20l7.

'!. Tuílaj §.lťá] ní 7 kol telnlqn 2x ó0 Drnrú + 30 sckudt]
7lttoÝcdený lan K soltéž's. §jelo 40háčů l Čcské.epur).r. Lilr Pol§h . sbvcnska, kÉň bylj ro7děl.ni pod]e yýion

Řjýr do d\ou lliUPIJ], \' ý\ltiži /lÝUpo\xl !Jh\kÝ ilch
.,,n l , l, L ,,, j ,, ,, l,L

lI llil ,lil ,"l, l,', ,,, ,l,Ll,j,
. .,i,li de\ilk\ l9.]] l lo ]L]řia.| j \. §ich ó5 ]ťLťch P

' dri l.!dlj|ní ríkon. k]\,ž 7]sken] ],5 bodU zr ] \Ý" '|, , , , l l, ,,' 11,1 ,,| ,, ,,,

Juříček v plané
bronzový

!b dúecb 13. - ló. dubm uspořá-
dal Šaůk]ub Táborv Pláné ná.l L ž-
lici 3. rcčnlk tnmj€ v řapid šrcbu

"o PoItÁR }tr§TR{ JÁNÁ 2017".
v konklrenci 22 šaťhistrů !€je!
z Čsn. d. i slov€nsk, , Pokk, §.
!€ztř!§l výlín§kí siinirliY Jufi č€lt
kd]ž Á*rl É}né ďéí mi§t

šachisté zamíří
do Hošťálltoué

9a sn(hu,.l odí|,'l Ho.|dl,nl i. \tťn r ldo.nlm nt!, sbr l hŇóric|,1 pú-
A,tupon pmilin,pripra\u,ie ;á nd.ri l], l\dtrn \túnUlijl,|áí.
KoÝáŘ, řD bude §oučasně PŘborÉm Zínskóho h 4ie v řapid šaůu.

Zájcmci o účasr še mohou ilási! ho k.a]e. ž.n)r. ýudcDLy ] ]ádež

do 12 května na . nr.ilolou .ó'e- do ročnrlu nalohní ]q99 je o 20
§u sa.h),hosLalko!á@sezlarn cz. ko !r !ižší, Rctiotál,ri !řeho.ní
slďlovné čnri 120 korun (ý ce!ě ci nrajj §lálLovné 7da na, Prcicn
jc 8ul!š), |ro hláče z. Zlílrské- l.ce plobčhic a dcu koná]i od E

nríslo §outčž .lllid] I-!(tliL }{eýnnl\ ()lr ]

/ 'ftiboíi /j\Iun 6a bodL Pi.d R.dkcnr \]i
lč]koD (l9()]] / Pisku \ n bod! l sl.njnJlon
luiičkn 1206]l, vseln]) ý].].j hodu Nl .l, i0
lríslé §c um(lili Ir iči:,]]ii llodfu lPll.ň), I'a\.l
NčDa]č.l 1l'úlčbŘd! ). \k)i\ Bx] ll)š lTLibol l, Zd.
Dik sbJ[r lTýn | \1), Zd.nik Rlhťi iPoditlJ
dr].l)!rid Hú lT]iboj rl ()irdi!]tl]rvičel. (§.d1
čr,rÝ) ýii.h se.l bodl l4i),lbfu a(,hir hráče

'l'ufuaj §e hrál na 7 ko1 tentpeír
2 x 60 nrilut + 30 sekund za pro
vedený lab, celk.nr ,10 hráčů bylo
roždělcno podlc výkonnostj do dvou

skulin. \'alašský šach na turnaiiza-
srryoval vsctinský sc.iór §rán]šl.v
Juřičck 7e šáchoýého oddilu TJ
Zb ,,i,,\kJ \ setin ktcn hnl slnčj(i
sklpln! n 22 hr;.nh. kde byL prů

merp^nl dcsltk} ]q]? E ! JuličťL
j vc svýclr 65 letech podal lQalinri
výkon, když ziskem 4.5 bodu zn
3 výhry, ] remizy ! 1 plohro vióo-
joval sanostáiné ], úisto, Soulěž
ovládl Luděk Mcszaros z T ábola še

ziskcn ó.5 bod před Radkcn Ma.
tějko|zPiskuS6body -jž-

do ()0j no(|. \ 9,1j hodjD tLtr
Dli k!|ui \ hošLj]ko!\ka ý)ko
]ltr!č o(lslilll]]. llú \c bud. §\
!.r\k\;D \)ýénNn nr d.lčl [o]
nn 21 l.] ]n ll + ] s.k!n,]l !
lan, \,)hlLlic!í ll^]edLri ie oa..kj
Vinl) ko]dn Jj,l5 hodjjj Podjotr
na]ši Dtbnnr.ť nr §,ý{ \J.h\
hosl.]kl)!r en ntk!,.z rnrirl

fiťientem ]950 E]o těž!u ná\) a laké v sezoDě l9]8,?9
hiál vi.e než 30 lel Za tL*o MsL.e]ou odehlál. od rokU

ŠKZ \kt'.. kdť v lctcch 1999do í)ku 20l l pl]sobilvdluž
]969 l99E odehíá] 949 stvu TJ lvllz Vklin, kJ. icitě

Pčtihoúnových řu ! §e,/oně 20] 0/ l i od.lťá] v. sÝy;ch

Dne lr. d§b,s 2017 ZIřel v. rčku 75 l€t j€den rc
atámých Ý§ctí§kých šnchistů ř'llvel l,la.líue.
.]ako lnáč t. ,ě ]974/75 , l(P 2 do l§ l. i v sc,

vT § mďiDál ?oDě ]97718, kdy vsctfu popťvé
Ňm osob.i ]ú., postoupil do lt'lsl'(]. nťjwšš lou

1taié gioráhnn př.boru,
škz Ncjvětšicn úÝěchů dosí
hery hl v přeboru Š]{Z vseljn, a lo 2x

n 7, ni§Lo ! leleh 197.1! ]988,
Z okl.s!ích přeborů si do_

loict lyboio!ál losluP do Pi.
boru ka.]c jed!otl]v.ů, kde hrLil
ý Karln,é l98] ! na Vs.líně
l9|jó, Zúčastnil sc takč kandi,
dáských lum3jů v Pon]bč i983
! v L]llov"lkinr \,Iik!l.iši i935

v přcboru mč§la vsctína stď
loýal.e]keň 1.1x a! leLech 1979

L985 h.ál i .1x v dnrž-eb|im
úlkáni ŠKZ Vsťtin _ í]sG sl.hl
I]rcilal,

L.rče§liil §e mnoh! tuflra_iú
v b]cskoÝúlr šachu n.šeho re_
gionu. kde se ulnjll'ij*l ! !rvD'
polovinč ýllnoý.iho pole

v po§ledíích lelcch nu zdr.
lotní sl2v !ž ncdoÝrova] aktiv_
ně se 7účrýňóul \outčži.

N3 yališských šlcho!ých 1lo_
li.h zeechál po $bě výlaz
DUu ýopu. kl.ú je z.zname-
n.ná ! klonikicn, (ai)

&jýo V lct.ch 1985 a t997.,1.
liíýo v ro.e 199: ! 5, ňjý
to I lďccn 1974. 1976. l9]7,
l9]9 a ]993, \c liMlc t)n]
borLr okf jednol]l\.ů bil

v lelech ]973 , l99] cc]
kcm ]4x i z toho dosá_
bl Ř 2. mí§to v rocc
1986, 3, n]ísto V k,
tech ]978 r l9|j?

]
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Jaroslau Krum oslauiI sedmdesáliny
E \l,.lnoh,,lhhU],tillU/nih ai,slldnlnlíllllln,tr,hlrinin

- 
tu Ll h.^l , /Ub.r.Lilh iJťilntú tln,\ hrrfio iL\.ltinki_

l \tleniall, \cdn!lr\alo lrarorcninr r,,rir.inil Jul"l hrupa
(na s,líltku), ktclŤ i. už 55 let j.{irú! z ll,vDích opoť šnťho!ého
dR!žslva l'.l {iumi ín], Zubří

úolUlEU

Jubileiní §ychtou Gup

Dto Gestmfia Háilra,

1* -!
'

)

sl.}]ri ]r[Lj]dro Drl.dši Ňuo
/cD.. hn úl ! ]r im litn I ii
clru přnťd] ot!,c, ifuh! liti hLall|
s]ún.llitl\ z U]].. (]d íř,u l9a']
sc \š].h.í Piih]:l!]]i do iolě 

^_ložcnihn llJn;no klo!žlU l]od
vcdťli,n 1úlóri Fla ]iilx Kru|\
a !ž \ lo.. ]l)62 nr\loúpi] J.f]
Po|,!i \ Jjur\tvu d.!É]!ch Lni
lé !lob] j. fuPi.ilžnč j.lro čl.
nťnr ti ša.hu Pin,.d] i otrč svó
t]čIi !)Cci! Krl.iur h.áh(L\i s.
zon} Z1 (tn|ž\l\! ZUbíi !r žen
sl! ilcho\njcj. \c s)n.or N,t&li
ic,x ! ýj.dnom d,už§lu zrhláli
!člo]]k {.ntrr. nrj iv n9lF|ěš-
nčjšielr l.[ch ]9r1 .ž ]9r1. kdl
ZUbii h,nb íi nlčnik} di!il.. n1
Lilol.i J|.iií 2 li3! Nčlolikrjl
\cdl §!j. ill!žs1!. .]|\l)ě]!.h
j.io k.!]irln], iidi] 1]krťsni ýjlriž
druž§le\ i tlbniLil J i]ružs§tnr
/-ubii i 9 ločníků yt tčži druž\le!
ť kor.\]]ondcnčin! š!.h!, z fuho
lřjkii] l l l]z..

Y oýnd,\l1lidr lclť.h Půý]bi1
i iak. jcd.n lll.nórú ZubcIsk .h
žákL] ! ťolonc|cij. jako ý.doú.i
.irožý!d !e s niŤlri ,'účlsnil nljo
h! lurndjů \relkécei} čssR,

slilť m! lo jde vcl,ni dobic.
\ l.ždon!:.i ijsPčš.oýj ko]em
6Ll ||oťcnt.]. roÝnl)cťnn] §[
p.n]n i hla'.ůnr o dvě ge!er!c.

Nafuz.niny o§r!i] \e §Frú-
húč] i Zr i].hoÝnici, vyh*i] s
tnnj l:mii. ller.i by s. d.]a na,
/!i1 ,.jj]nultánloU nanlbl", kdy
\c nr dn]hL! ýĎ|l qťho\nicc
plNvr.l. nč \lndJlo l1 kncgu l
odl]ilu. V úáslednalr blc\loÝaln
luúL,ij ] ] h.ičú pal skoDii]n!]
lrilli il)

§achisté sG utImli ue Skaliěce
= 

R,,k 
"d 

r,hu /nu,d na popul.rila i9ťh,{\ turnqi drur\t \ l(

= 
5[!lii(e, tlen liipomíná m.lou.dchotoU ol!mpiádu. Lťlo\

se prezcntoralo (elkm 4'Í čt} řlenných ímů, z toho jeden z polské-
ho měsl! Konin .t ru §laíu se přcdstaÝili jak začínaiíci Šáchisté, tak
i celá řada hniičů tnistruvskýCh ťřid,

l]ž 15 roinik hraný v sohoLu ce B (Fouktl, sušeň, obšivrčo!á.
20, k!ětna tenrpem 2i ]5 fuDut Kon'jnek) 19, 25, Vrl. Bysťjce 

^na 9 kotjako Memoriá] lng, Jose
la vo2.ika měl statut Př.Lroru ok)
mouckóho kajc a doná.i íozhod
ně potěšil, plotožo jcjich -A.-tým
skoDči] ! scdaÝě llu Šimáček.
KM i,e!. Nehyba a KM Šl\c.ik
jako broDzov!, Prlní í,íslo obsa,
dila s]!!ia KroDěřiž A s 26 body.
o 2 body DÉŇ mčl konbinou,
!ý tým s9brrnki na 3. 5. mistě

shodně Sokol skalička A. Agcn_

tuú 6.1Grygov a slaviá Kroměňž
c všichni22,5 bodu okc§ Vsetín
7ásluĎov.lo šeý družýěv, z ni.hž
se nejlópe daňlo ni 8, nrisÉ kvď,
tetu s náZvem Lo§ cdibos 1KM
K lišlÁ. K!í Kubin. čáň. Kubi
ček) 20,5 bodu. l:l, soko] llus
len].\ (KM lúLek. D,lleždl Mic
k\ !4údD) lo,].2], \Jl, B}ýn

sychDv cu! se hfuie !žó od
řina do dubna, Let6 sc ho účNl
!i]o 15 hnjčú Z jně§La a okoli s!Ýe
íéne,! se sta] č.stmít Hájck. klŤý
za celý tumaj zrznamťDal jedinorr

!rchru a lvilěrl \e ziske!! 22.5

bodu, DíL,hý Pelr Mie,es mčl o 2.5
bodu mfuč. na ť.lím njltě §kon,
či] § 19 body Fmhšek Púák. kleIý
t.k zkompletola] svou sbirku mc

da1lových unjstětí, T(maj letos a
ušj] de§eli]eli sÝé exjstence, V ce]
ko!ém hodn@ení Palří 1, Piíč}a
Pcfu homadovi (2 /-]aia. 2 sfib-
ra 0 hrona), 2, je vítězslav Šihor
(]. 2, 3) a 3 Ridomír Šulák (1. 2,
r). Ate§Pon jeden rďnik odehrálo
23 šachi§ln. 5 z nich se í,častnilo
yšďh deseti (zaHáďúici člclové:
čorJvcq l,išlu, Mjeíe§, sedláček

(Pyš. Jasný, P.gáč, RůčlG) 18,27,
!i]]Me750+ (Za]trk]. Met]ňák,
Gvozdek. staŇk) ! 28, Zašo!á
lMichdlčák. Peteíka, Malina, Čá
ňov.i) oba po l7,5 bodu, vyd!ře-
nou soutěž u§poř.idanon ,dejšítn
oddile]n soko] na čclc § ]uomi
rem vozllkcm ZahaioÝala slúostka

= 
\\lndNrťni l0. fu(fuk dlol,hodobPho.á.ho\éhn lumajc

= 
\l(hrol cUD pmhéhln ui.d nrdalnFm n t.ť|itF|.an|

sychrcÝč, vílčzcD sc stll Čcstnlí. Hájek před dřuhín Pctntn
Mieftsem 5 třeím Františk€D Pařákcm.

! šlhor. ,,yšťD úča§tnfi,úm pa_
lří poděko\ání h hru i chování
fáir pld!, kťerú pň§pívÁ k bu_
doÝání nloslů přáhl§tÝí me,i
hřáči 2 různýcb §úoÝý.h klu_
bů n8ionD. Pnt}idelně s ji(h
ílitshlí Řý- a to vlhšká PG
lanki, Luálá, Huslenk\,, NIEZ
vstín, Zhmjoýka vštfu a Yi-
zovic. chodí n,e,i .tás i hrjči
bez klublM pň§lušno§ti"' řckl
jdolci jeden 7e 7lkladllclů tu.
Dajc Pctl\]ieres, jenž §c letos r.
doÝ.lzc druhého ííst!, (ik)

v\húln.t.ní s(hlo\ ()r1,1 Ý, annsh)ih l:Jlulliíl^ FilLlk PllJ iýnJ?\, Rdlla ú sllit a.Jr,,i
Hlli,k, P!|d Lij:l<d Mildr Čokd\|(. [nlrliý,k nulik. Jur MLnllí, Kd|l í{hldil Bln|nilsťlllllč.k

, sedftí Zd.něk Tú\ níč.k rť!

PctráKočnúová. ,"9
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Sachisté TJ Zbrojovka mezi mladšími žákybronzoví

lfu1l|u nlalíi.J:žúk1' d.])}!ýúzc}lú h?"aa, iJil ouib,. řú.t ft\ljaů

noceni ohsa.li]o šcslou přiik(
§ad!šé 7 dj!žsle\ c e D bl l

piedťvijm !! lkui.Dó. íYiak ]c.]iclj
cclloaá un]!slĎlri jý[ dobrýír |n
slibcnr do ]el lrtrdou.i.h DNžsno

D. kiclé htálo v §cslt\i Šlé]rír N4!_

1in., Lukái KlamIola. F!rcI ltiaek,
,\ddnr U.lr. Radim Teslijl. lLichynr
su.ý. Lilianí sllkjLčo\á. Vllie
Pláčlo}iL. ,kotči1o dl.nacli Dnlž

ýlo C'!. složcnjTonráš ]lL,nik, Ro
nrnn ()r\!g. Nlltyili l:úičel. l ukái
obl. F.biálr Cold.í!s. Štapán Kl1
t]ťš J.^nn! ('lr]obá]rovit, ob\ádi].
š.stnáďo! piičku, j.k-

0nilřei kailft ie ktaiským
ďeDorniken u ]ailil šachu
r., \ lle|léli 14. l,\itnn \c t llU,I ll,,s. U\kulť( il hr.li\kt Fr* ]', H i't ,, lr /',a'
l lDr\r |,idiál,hIl_\|l1fu ia1,1án!hU\lrť,\ \illl€ mťr n, ró,l_ l., ,,'].'lc|, lk \,, 1,\,,,

- ni l,nll,ur.nri<,,l,,l,a/.,ll,ro\xíIil d, n lonílnlr..,il,i,* , ,1.j llllj,, 'll,,,",
snimku). ktcrý s. stal,e J. mista Přcbořníkťm Zlírl,thó lrdi(,, Cťl_ tn\nihnl ť J!td. n t, /L hncd
ko!Ím \,ÍtČ?€n b] l hlaýní fhÝořií \bjlěťh Pxlál. ,1 hl,tr L\li Jlžjki rul L,\l |De

ziJrLiíí]jri nri.nn. 6 hiičů l-Nl lDlj

Joseí Beilnařft zářil
v sot}otu ?9. dlD§a pmběhl Ye Zlíně 27, fočlik Mgmo-
íii]U Antonifui vrculili! l Epid i{tt} , ktcr},U.póiá_
dal lní§rní Šachor"í ktub zřn 1925.

lI iidc0cc FIDE) adaliic]r 26 hl:i
čú fuě]ó ť]o íýatisti.kó ohodno.ťni
91konnosli) pies ?000 ljJtilo se na
9 kol tťrntťm ]j min, + 2 š 4 lah,
c.tkovr'm litězenr se ý!l h]avDí ft
ýorit voiÉ.h Plj] íclo ]562] 7 ŠK
I)sá n L, ite,í zhkrl 7,5 búnl
DnrIrý skonii !lo!c!ský FI4 K.]rol
N,lolúZ (c]o 23:lE) ]jeli rrjslo při
!.slo p.!ii irak] picklt|Pii. kdtž
\c Y tčžka konkrL€n.i ex]l aLi3ových
htáčú lDdŇb doslrt na IDdn! l,U
bomíovi Ma.nýčkolj (elo 215.1)
z TJ Sndénka A ještč \.čtšnn šo-
ken l by]o .1, Diýo doDrLi.iho šdchis
ty ondieje Káí]'kJ íclo 2]0]), kLe,
rý b}l Zárclcn leilepšííj účlslDí
kem zi] Ztúského kltlť. 3 ýal s. tJk
jeho přelron]i|cm ,,Ondm!i j.šlě
,iednou ltlkit gratulnce," l^a
7al po LýderikU .lrLo!ť ]eho kolc,
s! z oddílr, . hlxhi í)7hodčí fum.
ie Josei tjcdnaijk. Z okresnich h] á-
č,:t je dcba,i.ště W7d\ihlouL uDrís
téni ] akuLr! slJrčikl, ktoi ziskr] 6
bodů . skončil na pěkrém 14, nrjs
tě. IŤeýožc btl D6úen ž i.ko čjÝ
]o 35, dok.izal 7r lehóu ] on ne.hil
hráče l Nl r l,\'l třid),, ,Já hlcb chlěl
itštč za !ás orgad2átory poděko,
vat hláilí u sPoMrovi tunq'€
! zstoupení pana Nlilána Ko!á"
lcl' dodx] ta Zivčl Bcd! 'ík l.'k)

Io1o a(hiy organi7átont

JO\ef B.d ařík se ýe Zlúlě Ph)
ý1.1iI lh..i fltjlť|ší Foí.r^í.hi\

s{ začátken jní! §t koná k.ž--
doročně kr.jský přeboř šachoyý.h
družsl.v mlidšich žáků. Nl tom
letošnim se předstatila Dtezi dv.-
c€ti šé§tič|€nnými .clky ze ZíD-
skébo kráj€ nDed čtv.řice týmů
šachového odď]u TJ Zbrcjovk.
v§etín. š8tice šuchntrů- ktérá hrá-
la pod 1,|.vičkou Zbrojoýkt ysetin
Á.7i§kálá hronmvé m€dail€. vité
z€m, l1e.ý postolpil jako j€diltý
na mistrovstvi repub[r,T, §e §tal
§elek ŠK stařé Měšto.

Dldžsrvo A vsetinského ša.lIo!é
ho oddilu §. předsiavilo t se\ravč
Patlik ŘczDiček, Štčpán Řczničck.
Adah Kocůrek, Milěj KopeckÝ.

^málic 
Zádmpová a Mlcha] Řcz

niček a pódalo oprlvdu Yynikajíci

SkÝěle Zálrrálo i dnlžšllo B. kleré
ná5tupovalov scstavč Tomáš Budik,
Jallab Zádlapa. Luboňt Hlouch,
Vetodčj ('hrobák, Bcátá orságová,
},íatyáš Babrca, a v ceLkovó hod

* ň

§

ůal

Klalitně ob§azenn $ltřž s€ hrála na 9 ko] !.mp.B 2i 15
minu! ,a pinii a v 56č]emém staíovlim poli byli i i FVl, 2
Fli'í e ]2 KM. si]u tunaje dokBnťnlujc průmčr prlDích dva
ceti nrdč!. kteří nÉli 2122 E]o] Memoriálu §e ?účaslnila tlké
šestice šachiÝů našeho ícsionu. z ,icbž lřj P.om]ulili do PG
řadi plní pahá.&y staítnjicich, o irvenstli fiusélo

4, , 5, ř;vl l.r.rlilšť| vrána (22tD, st. Mčs-,
to) a Maíin Šcnkýř (?164, Zlí,, ob! ó,5.6.
" ] t. I/dislav V!,čt {227l. Vrbno p- P),
ondřej Karlft (2l0l, ].lošlálková), řttr
Ko§lný {2242. vlčnov), Pelr Kičmer (2234,
HeŤov). ]an Mikeš (2168. l_'jstí n. L,)
i ;viiíos}aí Ko.-iá] (2065, Zlín) ,§c§n; 6
bodů, Jediná proka v rrDuii ofu&!,
la z prvni desítky sl,ni§lav. Juříč:a
(2l20, V§etin), tl€ťý s J.5 body obsa_
di] 13. pijčru- Uínisléni]dálšich h.áču
našeho r€gionu: 23. ywel vnj { l7 15.
Hošálko\á), ]4, oDdřej VÉi (1ó9ó.
Hošiílkoli) oba 5. ]5 ]óšó]'Filáa
(t869. Fr, ho!a) a 36, Jách}rm K§]Jk, -
(l]89, Hošlálkova) oba4 body. (aj)



Amálie záiltarurá misl]rní tepubliltl
!!Druhi ktřtn0ti tíktnd sc u\l,ulcčniln \ he§k}d§kých \lálpnn\i.l(h
E mi.rn]..n i r e,l"l re puhlik\ šáchi\tu do o\mi lťt. Pftd\l2lili * i l.§ ri i:iťfu\lť
, valaškl _ ! bylá z ioho jtdna zlatá m.dailc! Análie ZádrapoÝá §€ §lála mi§třlní
Čcské npublikÝ- Navázala lak na úsDěchy Ysetín§kého Patriká Řezníčka z MčR
osn le!í(b ! leteh 2013 " 2015 či ústeckího Jakuba Mátrůše z loňskóho mku.

V lumlji divck sc ltka]o 29 šaclis
tek, Anrálie Zádr.pová pívni lmlii Pro_
lrrála, lačež předvedla neu\éiitelnou so
5otni a neděl.í ]'7du, kd} v da]šich olrni
kolecn získa]a 7.5 bodU. což znménalo

vílěZ§lli. Do lumlje vstlPoválas mír_
nou ambicí loprat sc o dobÉ umís

těíí. avšat zlá1o je ne9nír
ný úsÉctr, ktcrým zavl

iuje velice dobrou

vala v lufiajich mezi devitilefými, de§eti
letýni ijedenácliletýnn šálhistt a do§aho
ýalá již pěknýcb ýýsledků. Jako dnbá dív
kt sc \, lumaji pigótavi]a vsetinski Anič
ka Chrob.ij(ová. Ta ziskala 3.body a obsa
di]a 25, ňiýo. Ustellá Juli]ána Cry.ná_
nová získala rovněž 3 body a skončila na
26,lozici.

V tlmaji chlapců se představi]o 98 ša
chislů. mezi nimi též vselin§ti Michal
Řeaiček, v d.yiti kolecn získa]4.5 bodu
aobsádil.elkolou49, pňčku, Je 10 zvlášl_
ní náhoda, neboť n. MČR olrnctých se

!řcsně uPoýřed si.artovriho pole uilisti-
1ijiž v rcce 2007 Matyáš Kovařft a v rcce
2009 Pavel Budík, o obou dncs nrůžem.
směle ňci, že z nicb ve Zbrojovce Vselín

w,. Jorcl KoYařik

uoilěch plál lfiumloua! i u tGzlflgí
l

Zdeněk RoDánek {.Zašoýá), 52,
Rudolí Gut,53, Pavel KučeÉ, 54
Franlišek Mikulenta. 55 I-.di§]rv
Čemý, 56. Jiň Mládek (!šichni
val, Mčrjiič' všichni 3 body, 57,
]o§ef Pcter}a (Val, Byslňce), _58.

Břeti§la! KJaner. 59. Filip Koňa_
úk všichnj 2.5 bodu,6], Miťh,l
Hmška (všichni Val, Mez]účí) L

bod, ftxt a foto Jo§ef Kovařft

o kolečnénr lořadí §e vč Vy_
rolnaté šPičcc rozhodovllo až v
Poslcdnim deviténr kole, IM Voi
1ěch PláL (kteri čck] na potvrz.ni
litu]u v.]nŇtm) hrající 7a Lyso!
nad Libem si Ýšak sjtulci Zkušc
Dě ohlidal ! sc 7.5 bod! po hoš
lálko!§kéň líiuínlu ZlrtěZi] i Ýe
valašskón lvlczjříčí, Druhý skon_
čit se 7 body IM Jan solnahralici
Za slaÝoj Porub!, třeti lM vojtěch
Zýardoň z Fr_Mislku l.n 7išlal
6.5 bod. vyh]ášely byly i někle,
lé včko\é kategorie, nej]e!šim v
kúe8orii nad šcdesát pět lel by]

ce]kovč čŇrtý ft,l Milan Babu
la 2 Třince, Kalegorii šeÝnácLile_
tých o!lád] Alexandr s]Glský zc
st, N,íě§ta. V lumaji ccikově pátý,
occ.č! by] i nejlepši šachista do
dvanácli let Tomáš Kabeláč z val.
Nlcziříčí,

Umislčni v.lašských š&his
tů: 20. Jo§e' s]jžck íva], By§ťi,
ce), 2t, ondřej Kundrát (val, Me
ziíičlJ.22. l^n ]hsák. 23, N,íaty
lLš Kovd'ík, 25, sianisláv luřičc}
ívšichni Zbrojovka Vseťn) všich_
ni5 bodů,28, J.i!b RyšÁnek (val,
Meziřiči). 32, Eichcris Viachopu,

,\fu(ilk 
'/rllraPló 

l.t^ lniýó dbal]únl.|onu, stald ý, úelli
sPlšnější |, kú.!:ot ii .1?1,ílileb-.h l:lnup.li šdthl,|ů ud l11i\ka d ňrí

N M;hdrníh1 Jiiíha Z|jí.? se polkiýa!, !1tnlJ ýa,lliýLi, l 1unfu dullu dlltfu\hldaýitjlťlý ,l0\ll slíark
:ydlašské }],\,\1ři.l sc s.dDnlli( 1illýh1 -Idkub.nr RliúnkLnl .\illdšského M..iříl'í.
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\ nťdi[ 2l, l,!élna * tť sí,Orl(enlru HánBár le \ala\[ém

E rt*rii,,.i u§lulaanil ic\ft ;inft \l€morialu ,lirih.l Zsjn..,
K šacbovnicím uscdlo 6l hráčů, z toho čtyři m€zinárodní mislři
a tři mistři rIDE. Punc mezinámdnosti dodali lum4ii také ša.hi§tó
z Pol§ka a slovenskn. Hřálo se v rapid lcmpu 2kráí 12 minuí plls
4 Ýteřin} za každ}' tah.

los (Klrolinka). ],+, 'b a{š Ka
bc]jč Ýšichli .1.5 bodu, ]7, Cyril
Nlfutňak oha \hl, Mclinti). ]8,

]án \íúdrý (ltuslenky). ]9, JNn,
sla! sušeň (Val, Byýnce)..12 sta
nislav s]ovák (Rožnoy), 4], .liň
stlDčk (Vil, Mcziřiči) Ýšichni 4
body. ,1;l Frá|tišek Pa,jk (Nl|Z
vsclin), 45, Pelr Mjcrcs (Husl.n
ky), 46, Pavcl Mladý (ZbroJoÝ"
ki vscLin]. ,19. Jiii Glozdek (Val.

Meziiič') všichni ],5 bodu, 5l,

(

ru
f,' ,r.:] 
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44, roéník BT sokolu Břanky. Na snimku n]], Mian Štverák, stanislaV Jasný, gor JaSný, PaVe
Vladimir Vávra Josef Lys, Anion Pastorek a Vác]av HradiI

LeV ,,

E §ednlná.t Ý},zn.!ačú šlchu

-7 
šnlkóbo okolí ztnčřik, síé

sílt ! ránlci :1.1. íoč,íku Štěpán_
skabo tuřnnie ý bl.§kotém šáchu,
klťrl. Proběbl bnc.m upllnulóho
roLu ! Bránkí(h. \'ílě7em s. stál
počtýftó 2a up|,lnu|Ých Fěl |ct Pa_
vel l ,er z \ial. \lcziiíčí.

BraD.cký lunrll sc iadi ezi Dcj
\la.ii ak.c lo]lotó druhu Ve Zlín
sl,],n kJLt]j ! Pmli.lelnč ]li}iá híáče
1 li,Zných kouLú l4orn!} ,,fcDto
ročník mčl za posledních něko_

|ik leí Deikvalitnější účast Ýč€t_
nd.{traligoÝjch hráčů z Bcskyd_
skóho šachového Llubu llťdck"
\lístek"' iek] nám iedc! z !oř!
dilclů, pi.ds..já TJ sokoI Branky
A|!r!r Pastorct, stfu1olní li§lina
čjlll2 scdr áct úč.stlikú o slaý,
noshi Zdr{.Di se postúal Anton
Pafu.ek Ýo]u s liEdsedou šacho_
yóho oddí]u Bla.ky vác]av.m Hra
dilcm, kteťý ie jťó]iin Zc Zlkhdate
]ú lato hadic., Hrá]o se \y§tém ]r!ž
dý s klžd)'D Po pčti minulách (LZÝ

bli.k!) Plůbóh b}l Ýč]ic. Ýyu!a-
íÝ a o pořídí nrdfuth$L člvíáJr
Dr^tč rozhodb ponro.!é bodovánj.
vítčZ.m s. sta] opět N{eziřjčan Pa
vcl L.v, ]itclý z PoslcdDich pčlitoč
njka v}nIál čt),řilJat a latřj k ncj
úsPišnčjšin lnáčům hjstoric loho
10 llLmic, ,,P!Du Lyovi gí.tíulu-
.ii a o§lálniln účastííkům děkuii
zá íiča§t, velké poděkoÝání páťí
takó mýrn ko1.8í!n z organizační-
ho 1!'n pánťlm Hradili,li, Nlar.
koýi, l,,uŘnčíko}i. táké.bc.ní-

nU úřfuIu, ktťrý Poskr-tl zárcní
Y btrdo!č lnáteřské školy a §pohl
§e Ztínskýnt kr.tien Dám přispčl
i lináíčně,^ Ý7kála| po ]alov.i An
nr] ]\iJrcl P^nítřj obdržcli fin3n!
!iodité|), o.cně.i \e doýalo j nei
stdšnnd h]iči lLnriie vácIllu Hra
di]oyi a .]J}' Poltár ohd.že1 tllké ne
5lol toholo lunrilje M]]an Štlcrák.
klcl} se /nia\lnj] yše.h rcč!íků,
kto.]č jcdloho. kdl tr)l odÝel€n Da
7.ikl ni vojcnskouslužbu (ilt)

Foto a.cbiv oŤgánizátorů
sacbi§té od !ás i 7ť žahranřari.,

rži]i na 4:. íJčrík Pilboru mčsta
V§elin, ktorý b),l goučásti osmidenniho
šacho\ého marálonu. ]enž p.obóhl ía
úÝoíl PŘuttlin ve ?.dejšini donru kulfu.j,
Ve }tlawi kategorii FIDE Open Á Z!iG_
2;l PoIát E esz W'iewiora, PŤeboíniki.m
vsetínského Égionu se stal číen pořlidaií-
cí Zb.ojovk]r Jm Bo§ák (na s.nnk!), ienž
obsadi] celkoýé ďináde mí§to.

Tcxt Jiří Koliařík,
Ibto Jí§€f Kotářk
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\'ť!h:nl |řílib01 ll hulljlkM |. ňknl)í úlai:Áoht.iřa'\Li nn,h^íll
Jdk|b Rtšóln,k lJ!,ilú!dlli!|! l1últ] ílDí, ()p.n I} lÝbohkjtirí,lí\!a.



ffimmmmm w&mw§mrm m pptr

uítězně na
|t P,ln,ch os t.ntfuo\ich dnl \e l. \\ťtfukém dnlnu ll luF

= 
odehrá\a| .,(hotr fe§di.r. jchuz .ouaá\n l,}h dli o\miden ,,

á dlá \lnrcnť dUpol€dnl tUmrjť, v h]anlch dlou tUína,il.h .. ull,!-
l,,.t[ťm l0o is.hi.lů. / lohoto poilU b!la rorná padťiilhJl lLleru
lť téLU ,1o o§mM(ti lťt. \J podiu b}lt ná poa..l Q5tnůŮ \qin,,
n.t \ lá il,] {'ť,l,i r€públik}. slolťn5[s. Pol.kn. Rlkou§ka a \Ěmť(l,a.

\c \&,l]i.ilelll,ú]dluPl. P || Un.Fl'/Bc.\)J, r,lch"cL
o1,1 lne l, V,clln.'1.il \i,i/,l\l .k.) on_.\Jjl ,,n.j.'icl., Jd-
. |||l\ -,,, l,]| tIDL oFn \ JIiU\o|| | l'.o)fu ŇFl,m,l ,u i,r'r'Nl ._cfu,lJ l,ť3./ $ cvj{d in..lo,ť,l"\ol,, lcúni,1,

, i.' , in k.r J,tuŤm R^Lb{l 1.1, l ./l1.1) J,h1.1, lď,,oR\
lPl a JJm'n/+)lll \ ]d.llrul'f -a c\,
hJ,'\e,t, Pi, Lo úLcm \+,in,l" lniádi Ftlr[ op!! \| Lll
\o .PlUllJ- J,l.,,.l,.dpUl d.,,,,, u|cí|o|, llo1,|\Ur' |-,\l.',
jíci Zb.oiovkf Jm Bosák.jenž ob Jaklb Roůalík (Zlin] 6,5,3, FM
sidil cclko!é lřinácté misto, ]'cnto v]adimir Kfilík (KJončříž). 4, IM
tumaj se hlál n! de!ěl kol v tem Jan Sosná (Poruba). 5. IM stani
pu 2há! 90 úinnt na pŘních čty, s]aÝ ]asDý Geslq,dská ša.hoýá
ňcel la]rú plus 30 minulna dohňv školi).6 rM Jo§efN,ludlák (Kro
ku paíie. přičemž zakažd]" táh ná- !rčijž).7 Malěj Kucnař (tsšš).
,\,,lnv_oJ.,(ťh'0\'eř' 'J\i., o n4 l,|,,l $ť,/.,l' RÁ u.
\ tumljl ltDl opťnts,elr; lJ],iJhn 5 o Al,,anJ,<\,"\

lo de\,ú k;] ! terlP! 2kJát 90 Ň- (si. Město), l0, Mi.hal Dzikoýski
Dut pl s 30 vteřjn z! každý táh, (Polsko) oba 5,5. ]3, Jan Bosák,
Zde se kolaLa doniiance Drládi, l8 Rad.kzádrapáoba5bodů,2t,
k{]yž se ýitězem slal dva.áclilelý \lalyáš fuvařik (všichD Zbrojov-

BnoickI
přeDoru uselína

slav surý (Hošň]}o!á), 29. K]áa
Da!č.ko!t (Zbtojoýka]. 30, Fian,
Lišelt Paíat (MEZ V§etíí). 3], Pd
vel Liška (Vil, Polanta) ýšj.hii
4,5. 35. v]adishÝ tll1áň (t']sti). 37,
vladis]av Bambušek (Ka.dinki).
38 lvan Binošck. 39 David Kli
jnťk, 4Ll MJíin D\Uidl |V(iLhni
Zhjo]UýkJ), ]L l.ú.nc\ ČťmUUi
lB\\tnilál. l], onú.l CncmJn
(Llllj). 44, JtŤí Růžičk. všjchnj .1.

46, Malči Kopecký fubl Zbíojov
lll, r], jU,,f íle|k. lnct,ť|,1r.-
\an)l,1') o]jdl.j cl}L man íUÝil,
50 T.mi, KJbťlJc tvrL, §l!Ziň-
čí) všichni 3.5.51, Roman Křenek
(Karoljnka), 53, Nela otáh!]ová
rZ lnJo\LJl í+ cnŤúnl| R.,ndU\

1ú\r|l §h Toma! BUt]lk ZblU

].\lal \šlLhn] ] i] Zdcnč} p.-
mmel (/-a$\J],5x, l,ilin Koňiiik
(Val, Mcziřjči), 59. ]akub Mátůš
(ústj), 60, V]adjmjl Křrya]a (Ka
rolinká) lšichni 2.5. 6], Libor No-
vák (Val, nfeziřiči) 2, 6]. Jatub
Křenek (Kaolinta) ]

'l'éia a foto Josef KoÝařík

ka), ]3 .l.seť Bcdndřil. 2.1, JikUb
Kíejča (oba llošlálkoýá], 25. .lo§dl
P.lcrtii (lhl BJstřlcc) ýšichni :1.5,

]8 Radek Zgďba (ť]§tí), 30, ond-
řeivtlj oba 1,3], Kale] Víai (oba

Hošiúlko!á) ],5, 39. Jiii ttřou,
šek (vaL, Byslři.e) ]. 40 .losef Fi
lik (Fr Lhota), 4] Pxve] audik
(Zbrojovka], 42. E]ciicris Vlacho

|u]o§ (KďoLinkn).43. Palcl Mla_
dý (Zbojovka) všich|i 2.5

!o!nd_i IIDE ot8!! tr! l. Pen
Gnojek 

',5, 
2, K.jstýne L.unn-

.oýá (oba Bšš) 7, ], ]akub Ry
šáDck (Va!. Mcziňči).4. Adlm
F.ánk (Bšš), 5 \íichaLnrr ]Jotoí
(Polsko), 6. Rad.k riolnrai (Ho
lcšov] všichDi 6.5. ? ondicj Ny,
h,a (BŠs). 8. Filip },1!tůš (Ihtí).
9. ]\íjkuláš T.áýnjček (KuDovjce).
]0. Dlnie] židek íBšš] vši.híi 6,

i3 \áclav tlradii (Bla!ky), l9,
Adó]. tsie§ká (Zbrc.]o!ka) oba
5,5. ]2. Llkáš l'ltálek (Usti), 23
Nlircs]iÝ Pa|šík (Lužná), 26, I4a
lčj Ko!.iř (ÚJlí),27, Tonráš K]ima
(vá], Byýňcc) !šicbn] 5, ]ii, JarG

RouDalilt a líanusta l
rítězně u rapiil
šacilu iluOiic

ra. Jednou 2 dop$todnýcb at.í \r*tinskóho šacho_

- Yého f6tii.lu by| prYní červencoýou nděli do"

- 
polední tuínaj ! rápid š.dll droiic. Hrálo §€ ntt

7 kol Ý lémpu 2 kát 10 minua plus 4 vleřiíry ,. každý
táh. sešn s j,k ša.hi§ré. I((eří se účastdli obou hlav_
Dich c€lotýd€nníc} tuBí\iů. tak borci, k.€ří přii€'i spe_
ciálně laltom na rrpid dvojic, celkc třiádracot párů.
Ťi z nicl § průnlěmÝm El,o-kocficicnl€m lad 2:00,
dáŇtt še.t. průměF,n tr.d;íXl0 _ ukžf b}Ia u acm,!
bilich pol, /áručetrá nťjťo lÝíntils. alc ikvalitn.

t]tvoijrclaný tým Jallb Rolbalík Pctr K.pu§ta niko
ne.2!ílé7illřc(ldvoiici Joscf Mudrák . 7[1enčk tkncksa
a újrffi Fr.ntišck víána _ Zdeňka vrlnoví, Mczi účfstnj,
§( byly výl á"né i dýa vs.t nskó pá]}. nnádežnická hra!\ki
dÝojj.ť Pavcl Budík Tomáš Bttdik . iluo slani§av ]uiíč.k
_ Pav.] M]adý. lteré sť t(r§1niio Pod náZvenr Ariýoklal!
a do§ta!iJo íe it llm?ji v doboléir obleaťn',
Pořailí: ]. Roub.lík (i4in) . K!P!ý. {l.toměiíž) ]1.5
bodu, 2, Nl!d!rk {Kron1óříž) HoleksilBŠŠj ] l.,] Vr]ba
Vrinovn (oba st, Měs&),4, šiěpán Ň(bař1ol,aBŠŠ).

5, Krciča - (;rlil (ob| Hošlálková) !šich i 9, 12, Plrik
Zédrlpa loDa Zbíojolká Vs.rín) 7. l3, smi]ck - Nlr.lin]ik.
]4 Bártoš.k Kopcck)i všichnj 6,5. 16, ]unček trd\j
(všichni Zbroiolka) 6, 2l, ttolBfur ít]olešov) _ Kabcli'a
(va1. Mezřičj)4,5.2]. Budík _ Btdit (obs Zbíojoi,}a) 2,

llxt i 1btn Jo§ef Kovaříl

N.inIltíši ll\lIlfu 1 nlmii
bIllI l)hnt\ki, \tl\.,řjli ii i(l
I hisíé Z,|j.^,k\ \'Ý íiI1 Pt^ l l

.r§&§: ,

Zb}oin|a,ki .l|ainl 
^l 

i.l
n)k}1llé ft lažOi snninol)
,hlřnlk (l ],n\o) Pdltl
iýtld.lý ý, k ílkh.\únu Ja
Ii Ll l u n1.1i i d|Oi n, doýdýikt

l

§

&1

§

t,.';
ř,I



kdl ,d Mana liskLk:h .ldfu li.
v n|in]aLlší \l:]<^.; kfu1|hil..l.ýli ll1 -ii

.10ýrši] .hló- btlll.rb; d1uble BI
v rJ\lar|í lě^l\t kdlL.š.tii LlO anndli l.!

,r§

lťnrčl |Ult \ i tiLl,L Il i ii]j
.c pild\t.n h l 1.|i.g , |j ,d!
seti ]ťl l!nč7il l,kllh Ntll,',i ".§olo]i Uslí. ktejÝ iako lcdln}: z.yiedl ;4htýU dokai7al !}hrjl
všcch §Ý.h \edtj .3aji sliihl
nou i]ed;jli ZiskrI li1.1či KoPčc
k! Z. Zb,olo!k,- Vs.lir. uhli] 6
bodů 'l)'eli J|n l,iciiit 

^ 
sl.\,i,

čnú mčl 5,5 bodú \,lťli djlk.ni
zi\k.li slíihn} 

^n];j]L. 
Zadlapoli

^ 
7hrejovkv vs.inr, Dilši I'oie

di ld.šskích š[hi\tů: ].1, Robit
I'iškl lKrIo1Inkr) ,1,5 hodu, ll,
Lubolrn Tihotn! lKllolinkn). ]s,
Ai]ilie áldr.poli, 20 l-Ul,jš obr
(Zbloiovk Vsť(iI] !ši.hni :l bod}.
2ó. P.v.] I]tiiček. ]8 .lrkub Š.i.
ik lob] Zbrejo\L. V\ctíi) o :r

bod\.. 3 l, I-uk liš Klanrpotr lzbrc
jo!kl Vtlin), ]]. ivli.hil Kal)rlrl
{vahšsk. B!(iic.). ].}, Ji.blnr
Šli(lri 1lnlcgl. vs.lh]. ]j It!
t!.iš Babjlt (7b().]o!k! vfinl).
]li .lJilk Kus.li lJabLú.kl) ]B
L]jšk. ZdjiakóÝj] ll cet! \'š.líIj),
39 Kl}štol Ge]doi ll]lLi] Ýiich
ii ] bod\. .10. ]Uli.n! Gry.tri
nová íLislí]. .1l \ri)iLčch s.hUlz
1ltlclrJ \\ct'D). 42, Pen, Kiu|a

,.,

lašskýša.hový }lub ntádcžc s podpořou Zlíí§kého

!9 tÝPli L\,,l ,ÁOu .olúlu h^\lilx tY,tln\l \,lJst li\l, fin.iloli

= 
l mtricmnd Pň\ ZlíFLťho kráje \ rnpid.á.h mláJcr., ZU-

častnilo§€ ho l09 šlchisíů te vě}u do čtmí.ti lct. ftmrj pořádal vi!

íF
t* l§l§{-x'ť:,t

,§

f
]a (Kin jikr] ýšjlhti ].5 bodu.
J] Bťila orsi]cová (Zbloioťk.
Vftín)..1] L.tkí Šroňol:1 {ltle,
!rJ \'\elin]. .18, Kilolila Ko\.áio
vi (t\ti)..19 lilie\sa Koťulkolj
(lnl.pa VŇlin].50, Annr Chloba'
ko\n lZbrcjoÝkr vseljn] \šiclrni ]
bod!, 5] N]dric Piičkovli (Integm
vn:tín) 1.5 bodu.52 Pl)ko. (n)l
delú 1lnle!l Vs.lin)

v kllIceolji do .lv.Dii.lj lel se
k iich.\ i.ijjl |lN](ti1l) ]5 lrú
aij, §c n\ti bod) ryhňl Donrtljk
v.čci. 7 Po(ou]jck, {lj!hÝ .koD
čjl Jltklb Ziillrpr z. ZhIoit\
kl Vleltl. lřťti o|dii Cbťll.D
zc soko]r tlstí, oha /isliJli ! 1Ln

jjli] 5,a lrodu l]loDZ jn.ll divk.
m1 si Yrlro]ov.]i Kl.ir] Pšeti.o
\j /c 

^n^,a 
Dalši Poi.di ť.liš

sk}'.h ilchidi]] 5 Adan Ko.ůrťk
(lblt]iol,J V\elij]). 7, Jlkub Krl!
nck lK.roliíka). 8 lonr:ii Bn
diL (ZbrojoIi,! v\ctijr) všj.hti 5
bodů. l]]. Anlolh liDdus (Ulií).
15 PN,.1 KUčcfu (\,hl, \{cliňči]
ob!:l body, 17. \]clodčj Chrcb.ik
(Zbrojo\}ir v\elí,r]. ] ii, V]Jdij|ú
KiLl!al! {KaIolink!). 20, Luhotrí|

ť§#*$fi
27, KlliŇ Pšc

] body. ]8
Tonáš l]Ltr
lik íZhfuio!

1jp \t!lů! 2. sl)].oI. Usli, klc1' do
itihl lr,5 bodU DiLLlja Dl^lo oh\r
di1 Nlik líš TjLlVníček / KlnoÝjc
/a 5,5 bod!, bŇn^lvo! lledai]l
zí\k]l]Ýldrin l)loř!l /ť Zb.o]ov
k), Vselnr. tcn uhlij] 5 b.dů súi
bjo nr.7i dé!črt} si o(lncsla \Clo
otihr]l^,á 2e Zbrcjolky \sl1í
l)J|;i Přrdj vd.šilch š.chislii:
5 ]VliLěl KoYd: (Ú\li),6.,|ichynr
Ktť]iL lHošlii Lko\ n] ohl .1,5 bolu
10 J.kub Dolň'lk (ťstí),1 bl)d!.
1,1 Pienrvsl Malliškd (Rožno1 t
R.], l6 Nelr otiha]l\,á (Zlrn)iov

ll Vsclijr) oba ] bod!, ]9, G!bl[|
Kinrrs l Zbl.iov ki V\(1n])2 bodV.
2], K]íll Ktlibvi 1JxblLlnkl],

Pó jko aoli tumiljc hy]y sl)
čilii! !}'slcdl} zr cekú se/onu
2()lí20]]. 1ni.hž vyplý\:i. ž. nJ
7aiUoÝén !r]\l.oysl!i l.Iuhlik!
v hP šiclru m]álIcžc se ť }ft\
ri PnL]{]\l lrl, lc /ť ZtJlo,1l,\
\' ťún \l.,LL| K,,P.!,\], lnJ .
7jdmpolij r Nť]] olíhrkrri. iako(hít\ 1,lm n] |.de Il]p MJlll /ť

lcíí. fotá.Joseť Kovařík

ii 2.5 bod!. 35

ňk lzbío]olka

]rú1o 22 š!

].PšíbylFj

l
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až Ió. čcrlen.c st Zúčástiiila še§tiřlťDná scstlla
š,chi§6 ŠKZ vstlín v Pardúbi.i(h ňednárodního tun4ie

crc(n open 2017 ! de§koíýcb hrách. Y silné konkurenci l3r
dru^l€l n\l,ála \olmi péknP 22. mnlo,

§achislé usetína
sG na Gzech 0pcn

nezttatili

v P Llublc|é hok.jola hJle
Zdsedlo kolť r stolú úes l(]00
hlličú šl.hu. d!n]y, 3o. ba.
kginmonu, hridž. i ji ýcn dťý
lolý.h hcl, š].hový l!lnij sc

hrál ]i\l) ol.vicna mistrov\lli
ČR atličlcntý.h týlnú l)oíazi
]i liki upci! Z liušk.. NčDjc.
lJ. R.kou\kr, Pol\ka. sloÝinska,
Ukr.ljnj- i Slovc|\ka. nr jcjichž
sou|isk.ich lr!ll.elá irda nrťz]
n:n,.t]nich lelmistrů ío\{). m.

?iIin!lni.h ml\I j ů (I\,1). n]istrů
Ir]Dl] iF!l) a kild]dilů nrisúa
(KlVl),llrLilo sc t] l kolt.mPcnr
l.j h + ]() \lciin botls /i p§,c

ŠKZv\clh mi]l ! sesNč š.ýi
.i hrličů Ka(n N{olLiz, Pch lval
don, P.lI§n]i]ek.R tek Zád P|.
Honzi Bosík r Nlarta \1(nLrolli.
ktcři se kvůlj luíl.jo\é /íěži
Pfustin]rli rlá |ildcrxných čly

Villlo\:stli a]lt oýlád]l laťo
rilé Yýlirriti ! silnú }io|k!,en
.i docili]i q bodl'i /r ] \ýhry. ]
r.nrízyr l|lohju J.ko nejleNí
t\im 7]ín\kóho krJic lisk.lk,ln
né 2], nnlo \ c.]\olérn l)oii
ili, t]odo!č t na iénr Podinj
li: F!,l KJn}l votL]Z 239] lís
k01,1 bodt Z 5 ulkaLni. K\l Pelr
7viín)ň ]()06 ]/ó, KM Pelí
Sntilcl l9.1] l/2. KN'l R!
(1.k Zád|tr 2060 'uó. KN'l

J.D l]$ík ]l5L 5/ó x Nlrna
\]otúzovi lt6L] 1/3, (a'

0
ra' íl,mJi iedno nců ! blelto\cm š.ťbU 1,1l ýut!\ti nťdálndhn

= 
a2, li";,,ru m*l, \.cnn, lťnlolrsl .. i l,omomim pn\liťdl

stšlo 14 úča9tDftů. kteří se ulkali sYstéínem každý s každýn na 13

kol. Hťálo se Y tempu 2krát 4 ninuty plus 2 vteřiny n každý láh.

w
tla s.rii lii mťn\i.h turnáfu l ráoid ilchu a blc\Lotim šachu
!l t iul.tem íDé.,ď[U ťáirh, ;b.Ulto,al piťdminuli §dcn
Y§etínský šáchi§ta sbnislav Juříčelí. Donů §i přvezl j€dnu zlatou
á dtě srřlbrné m€daile.

N.j 1é F. n ldšsbíú šach isl ů
se ], bLeskoy.!1n lúrnaji .lařjk)
ý ý l iiskýň Raá ku zrid fu p.^,i
(ýlew) u Dofuiniku Pa ibyi,

ftvoriten) by] Udr Lufuaje
FIDE open A EDcasz Wcýiora
z Polska a §Ýojj roli zvládll § pře
hlcdcm, 7njjlra!é tak bylo dedo
vat vývo.j na dalšícb čclnjch í,ís-
tech poiadi. protožc tm \e ýše
Deuýále rniňě přelévalo, Nako
nec skončil druhý },íatlin llorák

z v]ašimi a na třetím místč mla-
dý polský šachistd Przenyslaw

Koncčíé Dořadí: 1. Eneasz
wieÝior. (Po]sko) ]2 bodů. 2.

Mat! Hordk (vlašim) 9.5, 3.
Przeň}slaw LasrczJk (Polsko),
4, Ladis]av Pnret (Přenyďovi

cc),5. Dominik Pďák v(ichni9.
ó, Radek ZádraPa (oba Zbro]ov
ka vseún) E. 7, Franlišek Štec
(IŤerov], |j, Kryšúl Křížck (vla-
šim) všichni 6. 9, Radek Ho]
man (Holešoý). ]0 ondiej l,lás
lo (Zvole) oba 5, 1l, Pclr 'l'k!-
dlečelr (Frelštiil]. 4.5, l 2. Tomáš
Kabeláč (v.tl, Meziříčí) 3.5, l3
Jaros]a! Šašek (Púýčice) 3, 1.1,

Došfu Myška (Bystřice P, ll )

t.5, Text a foto Josef KoÝařft

mp&ilo

Tfuiici trumiú o,ranizovlli
člcnové Bměnské íacbové ško]y
aTJ Bučo\ice v rámci svého pii,
PÉv.ého kempu, tjčastníky byli
hiiči KM. l, a ll. VT z nékoljk.
noŤavských šachovýcn oddjl]:,
vsetín§ký ša.lr zast poval šacho,
vý sc,fu, sl3njš]lv ]uříček, kteťý
Výkolnostně obstá] nczi Ťaóu
věko!ě nládších \oryeřů,

\ lapid šachú se hrálo na 5 kol
leňpcm 2x 30 minut, v tom,
rc tunEji ýyhril Říha Z Bnra
ziskem ,1,5 bodů před 2, Ju,
ňčlč,n (Vselin) se 4 body
a 3, Divišcm (B}slrc) sc 3._r

N! tj\.od se uskulcčnil Lumii šehu h.iný na Skoi
sál\t v npid šfuhu hrďý n! 7 kol tcmpcm 2x 5 minilt,
tcnpem 2x i0 ninú, Nejlice se Ten1o tunlj sc ýa]
dJn14 Di\lioll/ BÝ.U.., kkl .io, luij.ll \.e1,1j\l h.
ťllll ň b.,JU Pd,i n.Lem lV,er'r, Juh.1,3, hcl] Ic llu
5,5 a ŘĎoU (Bmo) s 5 b(x!. ]tJát s!ý,, louFřům povolil jen

v hlxvnj so!těž, Fal.oncra iedN rcnízu a ziskem 7,5 bodu

Zýílězi] pied 2 DiÝiše,n (B}s
n ) s. 7 body i 3, Řjtrou (tsmo)
sc 6,5 bodu. (aj)

pelr kubín se
adil

E Šachi§le \ol,Ula labor pinálsli ná l.}, ro(fuk mlnnámdnibo

- 
|uruiť Grand lri\ Tdhnr 20l7.I,|ťri * L{kul.anil od J0. icr-

vénce do 6. §rPĎa, 93 hráčů z r0 zcnú z trichž byli l GM,4 ll!r, l FNt
a řada KM. Píůfiéřné ELo pn ní.h dvac.íi hráčů bylo 2169 bodů.

§o_|el,ť hl"L nd " lol ,.,ln (-]n 1,I,,llt) |',Jlť o,+;,Jnl
Pen,10 tahů za 90Dinut+ 30 nú_ obsadili ldvorilé, Ps,cnství 7jskal
nul !! dohláni partje + 30 §c]iund neJvýše nlsuený hráč GlýI lgor
za provedený rán val!šský šach N.unlkin (2397) Z t{úska ziskcDr
ná tunlaii Zaýupo\tli Dominik 7,5 bodu před dvojic' ]M John
ParÁk (2083, šKZ vsetii' jáko Ajni Nilslen (23]7] z racrs(ich
t7, nasazený a Petr Kubjn (l99;l. ostrovů ! Danic] Bmish (2249)

olmámy Zubři) jJko 26, nasaze_ Z Jihoaliické rePubli-ky, oba §e 7

ný iláč a obc podalidobrý výlon.

.i

§
&

§tanislar JuřířeI u lláliilřilaát

body, Nr ,1. 7 n!§ě \e UDrísti
li lNl olii lt.inze] (2]ó7, Ně
ncck.), l\1Viklol !'.lúlin (2l87,
Rusko). vlcliv l'c].Ji (]l6ó. l.ilo
nlyil) ! \hn :/.yl RUdd {2l25, Ji
hoaiiická relrublika] se 6,5 body
Do prýni dc\ítk) !e !lčMal]jeitč
l]Vl ]!1 ian Kail(trit l]259. s]o
\eisko]. Jln E.tlcfi (Něnrccko)
a domó.i \1il!! Bo*ovcc (22]2,
Tibol] \e ó body Na E, 1.1, mis
rě ílezifuáči se 6 body slončilzr
5 vihcl 2 reDrizy a 2 lrlohry Pet.
Kubin Ze Zubiía lělnč z! níD ]ó,
příčkU obsadil lselínský Donri
.ik Pďák za .l Ýýhlv: ] rťn]iz}, a
] Prohry (aj)

I II I

llominifi ParáI slonóil třsně za ní



á těž_

Jihl]\i .1 nnsaz.Dý) se 7 bod!
í Jiiíi] Bolr.Llr. l]2l]. Pon,bJ

]l ) s. 6.5 b.dy NJ :1. 9. nliš
1é s. Ltrjlnti]j I:nl v]..tjDn Kd
lik l2]]1, Kn,nčiiž 9 ). !1\l ,li
\1alik (]],10, oýn\e 6 ). l]\1 Lu
ktji KLnnr (]:]]2. Po lhl 2.]. Pl
rr]k GnLdr í]l]7, ŘcÉzi]n! ]3 ),

7hLqn]ť§ L.bui 1]]2], Po]\ko 3 )

r N,ňj.k KNl ú]L]N l] ls6. Č,l'iiirr
1.1,) Yšich|i \ť 6 lrodr Z Ilia n}
ielr. jťgit tr] zdť!]i ncjlalre tr 15,

lríýiJlkub Kjcjčl (](]65) \ 5 bod].

|]] ]xn \]a]č.in.k (]098)\.1.5 ho
d.!n, LiDislčni daLšilr háčú z \a
hlska: 28 Jos.t BcdDoiik l2I2]])
.l r ]5,{)lŇliq \liji (1900. ýiichni
Hoitiilko\ll) :].5 Z .odiniý.h 0 zc
/d olních důvodij r.dok]nč]
1j tum.j §l!nisLa!,luiíček (V\.tij])
l l-'ianl jiek v.\clsk)i (ltoitilkovál,

\'(l]cjií lkLLI]jjj! B \,\hli] !b],
lčch Dtú]k 1185]. lř.d.e] ]epší,n
pomolný]jr h.dno..níD pi.d dnl
hl)u Radkou S].lrlirrl.úu 1]99J,
\iy!ko\ )oba1.5 bodl .liulnr N'lJ
ťjťie.r \\'lobcLcnr 1 l9a!. Poisko]
6.5 bodu sPloienÝ ]c Určik] hl)i
Lillkov!kr" Kfucl vllj ( l8]3). ltelý
jato 30 D!sa7.tÝ /iskenr 6 bodu

§bojoll] l]. liíiku slrndard od
Ýedli 6], Jii.htm K ]ik (1.12i,). 6ó,
Tonrii (;aldí (].1]]7] i 71, \li.hal
ondloltk (]]]9. !ii.h i Hoštii]
lo\:]) \e,l body, (aj]

E \ lrll,nh,le.enl(.ť \r dnťťll 1.1, _ 2?. \l|n! \lulcanil uz

- 27, r,lit k\rlil . nh\a/cndhó mť,in |Ud lhn ldclú!ťho tur_
n{ie oPenJcseíík. N! start Pořadateló přilákali l55 šaúistů , ČR.
sk,vensk., Po|§ka, tlkťajn|},, Egyplj a Palestini. Dle2i nimiž b}Ii 2
IN,r,6FNi,22 KNl § p.uměrem p.ynith]0llráčů 2t6l Elo(!).Tbm4j
se hrál na 9 kol tťmp.m 2x 90 mhtul ná 40 tlbťl + _}0 ninul na do_
hňnípdřtie+ 30 selun.l za p.oYtdtDí tah,

§líželt
uicenisttem
í,Fpublilffi

Účist i.i ir}]i fuzdéie.j l l.
\ýk(Droýj do ] \kulln V hla\ii
\ku|j ě 

^ 
hri]o 51 šrchjýú r !c

l.dlcjši skllrjlě tl \lrnov.lo l0.1

\| lumlji htatL() llki l0 šrlhi\
rú z viLii:l,] / nrhž 9 híiaů b}lo
/ť sokolu Honn]kl)lii ilzsKl
vs.líl, v hLJ\ti ,kupi é b!]i (ci
loLlál lall.ií / lil.jrlú zrskoče
ni \Ýkoneln húaú 7 d Lltr] dclitky
J Dt Pildnjn,ista nc(losah]j Zýně
7j1 sedm\J n.\{zcoý Jat N,I]ťlbruu
l]2]5, Písek], kld\J /is}i.l 7.5 btdu
|itd l.uklšcm Kaíask.nr (2]7l

ú. (t' P,nltá Rl.Imot nld Knérnou U\loiádrl \P rlneh t{, - 27,

A .-,,"-lr, 19, roanit \lť/innmdnihó r\(hnnl,kťhn i,(holchU

t.,ri,aiu. ie"h,,z rrI..n, ",urá,tI 
bllt \lí R,H|n,rú,

StdLovxk] cc]nem l]8 iachiýů
z ČR, SlovoDská. Pols(a r Ru§k..

rezi niúiž byli i l INt. j l,M a 20

K},] Ijčaý|ici b:,li fu/děleni do:1
Vel,U\}Lh sLll)ln |úd 50 ]et nd]
6U kL nld 70 ]et r n,d E0 cl NI( R
se hri]o na 9 koi tempeD 2x 90 nn
nut+ 30sckund nr tlh Náš rcgron

ZásLúpovalj dva šlchtté. ! lo Elet]
tcrjsv]achoPulos (] 75]) zKďoljn-

.ě 5{r tičl{ ikn Z Čťské FPubl]k}..

Polshi Sl ťn!ka.znjch' ]2 Lr)-k)

slui' ]tl) ]e1 Kalegorij ]0+ !!hťii]
]in Chlrclik i]00]) l L-il!íftnl
7i\kcn 

' 
bodů piťd l-]\4 Wlrd)\l.

sť r Pojed/]ni.cc|r l196l] 7I'ol
\k. c lío\]drc \blli (2029)

Z Úslín o obr sc 6.5 bodu Elťt]
leris vlJdúpLl]o\ jdko 3l i\rzc
D! hlač zilnii] dobi.. když uhrLil

Joý]j sliž.k(ll)2ó] zVal Bls ].5 bodu Zx ] výh.y, ] rcr1li4 r ]
1élo skltnrč h.]ib spolťč plohjr. .ož ho vrncno

Eleítefis Ul

v,..aně20] ],20]2 Působilvlub ír
\hfru llljJú:í Ptýní .le11) .a ,\ok l
Vllčt. I.oto Antonín .luříček

§eí slížGk

§l*.,*_
§...x

19 mislo Jcště l.pši !ýko| odie
dl Još.1 Sllž.k. klcli /j\kenr 5.5
bodu /!.1 !ýhj].. ] [nrizy N ] I]Rrh
l] \ \inn)strnxim hodno.e íhiiari
lrd ilo |.t {]o.ílj] klallralro ] is
1r /x |N!íD ]dNtlr!ťn, Zik!illn
.icnr (llt]l] / Kosle].c ldd olli.i
\ 6.5 bo.lu . pild li.lnlr Rínnlr
dťm L.inercllj l lq3] ) Z K!,]o\lch
\1rrů !5.5 b.du, laj) §L

I

lli]\

I

]

l

ý.oa. 1972, abypal trrá1 v or:ernín prebofl] z3.
dorisl Ye vidči. po7ói s! §!al,dlo,ho].týn llr.í-

!córr!,níh.j !li!žs&? s9koitl l,idčé, tng?únabil

;Ž ,1o ,,óii 2011 F" ltoilč"íí půi,ob!e6( š.cb:s_ ,

ů sokóilvdb přešet,híii &-sl) §eiiúih§xř
hl soko'u \ánš§ká.B!jťtao. }de ódihrá'ješíó 3
,,oč!:l.-y

2 'vT dósái\l ůaliínálníllÓ §lq. 1&}
§oúrěži.h $artova]'leiča§ějt rir

Ý'§ň.k!bh na,€ Ýakk]il' !y.{riči, (9j)



Ualašsltá Blstřice žila šachouím íestiualem

a 9 KNl s prrůměrctn prvŇ de-
§ítky 2l]2 ELo. staftu v soulě_
á \_ružilo také lE šáchi§lů Z na-
šeho regionu. TtlíEj ý hrÁl na
9 kol tempťm ? hodiny na 4íl
tahů + 30 minut do koncc páí_
tic pí, každého bráčs.

!'ílé7rm sc slál ]rkuh Vftlik
(2]]ó, v Lo§in}) sc 7 bod} ď.d
kvúrrm hráčú na 2 5 miq_
tč: FM Vladjmir Kdlik (22lt,
Kremčiíž], M viktoť volfiini
(2190, Rusko). FM l.ibor Zýolá_
nek (209a, crygoy) a Kfuli Mitu,
ú (2150, Neratoýicc) ýšicbni 6,5.
Na 6, í,i!té \e Umjýilnejlepšj híáč

v píúbéhu hlavniho tum]ie,
krďý se hrál .e]ých 8 dDí. É-
prlvili loiádatelé míýního so-
ko]a Dčko]lk dopfuvod.ých a]<ci.

V sobotu 9. 9, byl ni Pořidu trl
D.J v ble§lo\énr ša.hu Přih]ášc
Dých 12 ť,ča\tnjků Ixá1o l] kol. L]

Ii!ždý s k.ždýni lcmpen 21 5 n]i_
nut n! pafiii, vítězcm se sla] s |l,
nim bodovým liskcnr ]] bodů
l.M Fmntišek V]án (2253) ze sl,
N,íě§ta. pied 2, Petrctn Zit]ouka-
lem (20tió, Grygov] 9 a 3, N,íř
.elem Řcz!íčkenr (2055. úab}-
Dě) E.5 Na 4, mistě \|ončil |,Ní
Vladimír BčluDck (22]3, l-jLov.l)
6,5, 5, 6, slaiidav staněk (]932.
J!ndlo\' . Zdeněk š!},ta (2082,

v Pondčli ]]. 9 Pokačov
festivll tuD.jem školni mládeže,
Híálo sc v jcdDé stulinč šy!'car_
ským s}(émon !.7 I(o] \ ťynod

nocenim dlou kltcgotií: ], až 5,
liida a 6, až 9 1řidá. v ko*uren_
ci 32 dčtí se Njvice daiilo do
nrácin. když v kategonj ddÁich
žáků zhkali hncd p.vni tň mís
La v poř.dj ], Přemys] Mfutišk4
2. TóbiÁš Mrcček oba 6,5 bodu
! 3, Lucie obšivačová l!šichni
Val Byýij.e) § 5 body, Kalelo,
ni m]adších ž.iú lyltrúl vojtěch
ondfušek § 5 body před Richď
dem Mariničom (oba RožDov)
sc4.5 bod), ! 3, místo vlbojoval
MichaI Kan laí (val aystl'ice) se

Úterý 12 '9, patři]o pozvané
mu velmislítr Jiňmu ŠtočkoYi
z I-}só D L, Dopo]e.lDc schrál
simullánku. vc které v íakcn)
véDr tejnpu přetuá\al jednono
hli,če za dnhým.7t 12 soupeříl
se zmohl Da odpor puze stali
stav slaněk (Jundrcv). ktelénu
sc podařilo r€nrizov.t, ve ýečer
nich nodnrách Fn mčl GNl Što,
ček ! (lubovně sokola |řcdDáš
kU, klerli b)la zajímavli, Pouč!á

E \( dnech q, - to. zah p,1)_

- 
blhl rr\!]l-Bt\lřn,i9 hti_

nik ša(ho!ého tcstivalu. ř ,lní
2k í bu ktllitnč ob§a?,ení ote"
Ýřenrj ša.hNý tumai s mtznú_
rodní účá§tí na kt í * do§b"

.!!-Eí§,4r& 4p!b!i-
s|oven§k! a Ruská. lvtezi

ňoanoémli-ňď] r-M,alM
Šobítěm (2057. Gry8o!) a 8 Lu
boDrnllr Riškou (217,1. Z!o]
íl(' yiichli 6 bodů prvti desn

Ýilo

2 Flt

Z Dašcho 1e!ionu slJri.].v hjiičcl
(2012. Vscli' ]cpšiD lrmfuLÝh

koi tenrpc'm 2-r t5 mnut na prr
tii. \'ítězství z ]oňsNr í,Ýerén_
nč obháji] FM Tonráš ca8išík
(2202) z XJomčříže ziskem 6,5
bodů pied 2, \,ldcc]cm Řcz
ničkenl (2055) Z ltnbynč s 55
bód! Tirri nl,(ló !\h.,ió\ ,l \l,
Disl.y ]uříček l?0,12, vsetín) s 5

Ve středu ]j,9 doDo]edne bv]
na progmmu trulij v npid ša
ii jiToltokrárgnonhlcsko
ýémú rLmtlji sešlx vělii kon]$
€!e. pEq-§E!ci{!! j9,Z&
ýavil n! čjslc 20, tlálo se !a 7

§ú§, Daýpoildí: 1. rnrltišck
Kamú.id (]785. Crygov) 4.5.
5, 8, Zdeoěk Knň. (20]l, K.!
piivlicc). Jďoslav Šašck ( l 800,
P.xÝčice]. shnishv sknčk
( l 9.19, Jtndrov) a Maítin Koíli_
nck (t652. val, Bystiice) všich
ni.| bod}. (ď)

Jrříúe[ se ilě!il o2\
ku uza!ře]i 9 la D.min]k Pn
úk (20E 1. Vselín) .} l,udčk \b]čík
(2089. Bóršjce) oba5.5 bodu

Daiši umíslěni hráčú Dašcho !e
8ionu: l5. I\,!D Banošek (t7]0,
vsclíD), 16. Jo§eí sližck (19]3.
val, Bl"sliicc).2]. Jii Múdtý
(t7tl5. Hus]enky). ]3 Jiři Bilu
šek (1951). 2..l, Jiří Foukal (]86l),
26, Josel Peterka ílE25, všich_
ni val Bystři.e) Ýšjcnli 5. 29,
Vá.]av liidil (t7]2, BraD}y),
30, E]elte.is viachopulos (]798.
Kďo]inka). ]], lŤantišck Pďán
(1692, v§etín), 35, Pelí sewiola
(167], !'a1 B}ýňcc), 36, Tomáš
K]nn! l]549. Í]slí) 4.5, _]7, Ji!
sušeň (]847, !i Bystřice) 4,50,
vhdnnjr BaDbtršek (]60E, Kfuo
]jika) 3.5. 52 vhdinri| sD ltek
(16,16) 3.5|j, Jiii Sňutek (15]6)
a 6l, n&íin Komilek. (]65],
Ýšichlivl]. aYsti,j.e) 2 bd]y,

Kval:t, lirmaje dokladuje ,e]en sl.r14 lM. 8 FM a 12 K!vl.
ale i prunčrné ELo pnni!'h dvecti nláčů, keé bvlo 22]ó
bodů | soulěž §e hni}a na 7 kol tempen 2x l0lniNt + 5 sekund
n, lah, V tu.aji zvíĚzil lv clbor Nagy (2479) z M.daĎla
ziske§ 6,5 bodu přd dvoJicí F]vl Jatub Pulpán (2386)
z Pardubic a F]vI Rlván Aliyc\. (2065) z AzeJba,
jdžánu oba §e 6 5ody. Na 4, ] 7 tníslě §tončili lM
Milai Pastiřák (2367. Kroměfiž). Assm Ml
ka§hev (2238. hah|), lM Unnasan Na\nn_
]n€al (2]84. ]víon8ol§ko) ! Petl Matoušek a.,...,,ř§

JalOTEID
i,

t
i

N.,íú\Pěšhější žený l hL^, úh l|nnii l .lolrncín|
ponl|1aklern -IiřiiL Fouku l.n1. Zk'ýd.t ! kOýě Lltúhú
j\.'ik1la G4ůťk1^,d, l ilě.rLi ú.lia Jcňibkofíi l íř?lí
JLnd Obí^,ačor,ú. Foto nróiv poř.dntelůŇj!.1)ií húiťi ld":L,lD .kJlýl, zl\a KtI

D.rhiJlik Pahik, sh! lal .]uřn'.k n Inh

l§

'-
v rámci m. n)čnftl| olomouc clr€s sumner 201?
Aa€ntuťa ó4 Grygov U§poř]ádn|5 vť čtvrt k l7.

jiné i §ilně obseesý mszinámdní turnqi v .apid šachu, kt€-
íého se ničastdlo 8a hráčů z 15

Pn,tri dcsíltx Jzavřeli l]Ýgeny Lushú
kov (2i l0. Rusto). ]a\ub Rouba|ík
(2393. Zin) a Kilián slúvák {2276.
Prulu) všjchni 5 bodů. valaš§lý

Juříče! (2í04,oí xM sl8i5]av
škzv§etín, nn

3 výhry, 2 rc,

:.i]

],r§'

lr)iry a 2 pío}ry slači] M
(řlcní 2l, Djsla, (aj)

Foto ařchii hráče __-



Ialaši §G na mistrouitu trn
nczlratili

nrě] tunraj jáko dĎj nových
Á,ukno§li a pozjtiyní pií-
nos do budo.an2 djmé"

4 body a skončjh na 1 5

oldtc-

Josefkomřik

ny děri

dosátipolím Useda]o najednou 1]42 šachi§_
rn. Ti byli rorněieni do šcs! ct aP.ckých a
šcsli divčich věkových kalegorjí, specjÁljlou
t.jnraje bylo i 1o, žc k šachowici moh] svó
lro svěřence dopíovodit líenér čí rodiČ, ávŠdk
:nned polé m.scl lťeí ha]! opustjt a čekat
na §končeni panie lenku & plri. o Arl1íllu
§e ýářali po ce]ých dc§el dii rcprezenlačri
!€reři a p.hopjte]* liké Ra.tel 7ri&ap4
její tÁta a o§obní 1.onóL Zkušcrosli Dnb,ala
Ýtlikó. n)Ťi bude zajis.é usitovně dále prir_
cova! a vzdělíat se a zdokonatovat v neko
nďDón šacho\émulnění,

Text a folo Jo*{

patált neilepší z talachú
na ilcR handicaloranýcfi
l HoníBečra §e vť dnech 1It. _ 25. 

'áří 
slah děiištěni m.ziná_

rodního misťroÝsti,í ČR t šacbu tčlcsnč postiženýťh. ,iťhož

ci FM vítValeíta (20E0) z vel_
kých l-o\in r Michal ltdnus
(]941) z Hljnska oba ziskein
6.5 bodu, N. i1, 6, mi§lě sc
umjýilj Zdeněk Šnyla (2082.
HrabyDě). Mil.n Liher (l87].
P.dlu] a Ge/a Razsits (]983.
Nladdrsko) vš]chni ó bodů,
Kvarteto va]aš§týcb ša.hi!tů
odehrálo soutčž v pod§tatč vý
koncm odpovidíj 

'cnn 
.asa,enj

a v konečnón účtová.ísé \cia
dilo taktoj 25, F.antiš.k P.íák
(]678. MEZ Vs.tín), 26 lýan
Bartošék (]70l, ŠKZ \rsetin),
27, Jan Múdrý (l699, Hus]en
ky) všichni :1 bodÝ a ]8, E].i
teíisvlacholu]os (] 7E], Kalo
linka) 3,5 bodu, (aj)

/, orqáni/álorem b!l 1,1Rť\pfkl fmn(lál po,1 Rldhll(lim.

/J 
^ 

,,n,,", - lťlu ]E ix
\-r,..u rc,"c,ri,-tt, \l. lljJ,, .rJ lil, .ť \"l!llJ.l_,l,
\z,",,,". rl,,o,, i_ n. l,j,, n, |l.tjlll Pilclj P, c o-ťťh

|\ll ,1||, i|]\|, l\l"ohM ':pln,".l,,/"]lTc\ť-l {iel
s pŇměůlým Eb prýli de\íl nuti 4 šx,h,vni,énr] ,i(t)l i

kv 20]] bodů, lllirrovslvl sc pics dvě|lohry celko!é PNcn
ti '" ", 

o to lt,lljltťll, ,r\ n ,l\ll,ť \\,c n,,\,,/en\ l\l \4i
,l"n,I l .0,.l,,,d/,,pl,\,,U,,, BahU","l|,hť, |c|/,,-lJ
n] l3h " nď l.!|Jn \ nP|n \\' \ .',U\ ,c h^d\ liť]d\ ,ll

laýoupcn čt!ň)i h.rči. kl.;i

o d íe i G t\ únn. l ý )kall1 L1 ýí
lÝOuPi1 l. nan prcniéjolél|

, li ý k\\ l l í l! | u bl i b" I' ř? dýlti !
Ý, na lrČR f mpi.l šn.hu

-

filip M.tůš zc s5lola l]§ai na
stoupil mezi čttřiač§ iicen cnta!-
ci v kaleloíii do čt náďi lel v de-
Ýíti kolecb získal ,1,5 hodu a ob-
sadil 24. ,ní§ro, Jebo oddilový lo,
le8á ondřEj Cíycma! nastouln
v kategoíj do dvanácti 1c!, 

'§lGl] body ! skorčjlna ]8, piíč.o,
Ze Zhtjovly Vselí]l §i úč.st

nA MČR vybojolali raké dÝa šá-
c]rls!e, Mačj Kopecký zlskd
Ý kAlego.ii do dcseti ].t 4 5ody
a obsadi] ]7, úlíslo Mezi dyace,
ti děVčaty ! kat 3sji do črŤnác,
ti b1 s§lolpifu Neln otáhalo\t.

čtyři talaŇí šá(hi§lé již v áří, jelxož

lnál až na drťhém

§!t
l
§ l}

m"§,/ffiJ
§]

,

mm Rumťí:§ká !ýlarnaia bJla
Y září dějištó, n §tm- 1n Is

repohliky Y kategoŤii do o§ni let §e zde pfudstáYila šachistka

sáhtd v {lčšelideníín§
,:i]

ť,

,.,

bodu. skončila ce]koG lňcátá osmi'
KronÉ Dir.čnóhó , dloUhóho

q§hlil.fu š.l.his'ka ZbNfu|b vs.nn Ahuili.
zó!*apaýó ,dsíoupild d hislhýstýí Lýn.) ůkí.lP
že, kkli Pn]běhb, furlllskan kfuýi,lkn Manuia



Rvchnov Dad Ňrčžnou \e stal
dčjišlójn úi§lrolství ČR I šachu :
seniofl,\i]kaho tjsPčchusť v ka- ]

lťlljnr n.,d 80 let d.cl,J i opuLa i
,;i l Tl § ,l,J \ l l\ Jn,. ló- l
scl§ližck v ko kut;idwácti ]
hráčú zisk.l ].5 bodu, cožmuvy- ]
ncs]o lilul misll! fepublib, před
Zeňkenr l,lostcm z ŠK cais§á
Novl RoLe ! Z-deňken] Sko}fiem
? ŠK ValdštEn Chcb, k Bří zisklti

= 
Šrťholj |,|ub {8cnfue ó{ Crrgot h},l t sobolu J0. ,jifi po-

- řadatélem 18. mčniku vzpomínkoÝého runq|e - M€mořiála
JUDi, Jlro§laYá suka,.bo.

Tn 1laj v íalid šaclru, ,Fpány"_ tj:
cňisty íád JO let. §e hráJ n! 9 kol

Tcxr Midlat Ho!§ký,
loto Antoťn Juřiček

,§:::r,l
Sachista Juříček opět úspěšný

tenlpcm 2x ].5 fiinu! na i.ítii.
Níš regioí za§tupovs] v sotjtěžj
ÝseliDský Senior s.anis]av. Juií,

&j

celý tu.naj abs.lvoval 60ž jédi,
né p,ohíy a ziskcm 7,5 bodu Za
6 . ýhCr ! ] rcúi2\, dé]il kuoc(né
2, místo. Pí!.j ťi !ráčí odskďi_
]i orlalninu ýaťovnímú' ň! o
€]é dva body, &ven§tvi ! §ou-
řx ?ískai Nj\.ýše ,.]saZDý řáč

čck a ved] si vetDi dobře, :dyž

FN{ V]adimír Kjirlft ze slalie

cí Tornáš

ŠrchúÝén! \ttenónu strlisl!
!u Juřičkovi sllile ncchr-bi chuť
do soutčžíi ! lb§olyuje velké
nnož§tli tu.najů. N€dáno sc
zúčastni] 9, _ 16. áří !e společen-
skón dohě U Pc.nicbích ve \b-
ltšské Bysřici 9. ročniku šácho-
ýóho íe§tiválu, kt€tí uspořód.li
§nchisťé mislDi TJ sokol. o dvá
týdn] pozdčji 2isedl k ša.novnici
na íurnljiv (;rygo!ě-

]llivni ak i 1unúle r. VtL]!šskó By§
tii.l lryl kvnlitnč ob§rcný ol!-vitný
!iúo\ý rmli ; nrcziliiroóri Ú.a\ti.
do kiclého sc piihlásilt) a] hřjiú 7Čcs
kt tpub]ik!, sk\oskal Rusta MeZi
llaiL,ji.imi bv]l i ] lM, ] FN] J'K\4
i pnlmir.lr lrui dcsitl\ .] l .]2 LLo,
sftlu \ s.ulčžirrrži]o 1.kó 18 šichi:_
Lú okr.íl \!ďi| hn]aj sť hil]t] 9 k.l
lcnrtrůn ]] hodin\ ta.10 L rú i ]0 mr

n (d! kónťc pafijc !okNždtholiiať
v]tč7enr jc ÝilJ.i!b\JcU]jl / \!]

k.;th J.osill s i body Pi.d kllíclc|]
ljtičil |l ] 5 nrult \ 6.5 bod!: tNl
vl!{tnnir Kidlk lK]onriiiž]. lNJ Vrt(

\i)bdin íRu§ko), FN1 libol Zlo]án.k
(CryAoa) a Kild ltíllura l\eralNic.]
Š.s§r slončil nejlelij lrrilč 7 naš.Io
r.gi(n L Slanrslav ]uiiick 1Vsetí),
Do pílri desitl). nr l) _ l0 piičku.
s. trob(lovaljcštč jcJcn \5.1iNk]; ša

ch sl!. a lo Domililr l'eriik \ 5.5 b.d\|
.e ]5 nn\tč \končll h,in BfuToš.k
J -r,1 fl,nnšckP.iik. ob! \],5ln)d\

\i Sli.du l] /iři byl na prolnnu
l]ožcný lLmr:! v mpd šich!. hclóhosť
7úč!stjn]o ]0 hláčú, HrL1|o sc nx 

' 
kol

lcnrp.nr ] x li Dil l( na |nrllj \'ton
10 lrnr.ji ,l.niil Si!ris],! ]tliia.l
naÉltét] ti.iin n]isli s 5 bod!

ŠadiD\! Llltr AgdnurJ 6,1 CĎ,
go! b!] r !.b.h .l0 7iii poiadal.]ún
lN Dčnih Ýponnnk.!ého ilchova
ho..Nlehori:il0,1t]Dr ixloJhr. suli
ndlr' Tumlr v mp šidnl. klťd lť
uÉc| pIoša.hislÝ nkl5l) ]e| sť hú]n!
9 kol (enPetr ] x L5 nnnut N]iš rcg1

on /lsfuloval §ilrislaÝ hijč.k í lcdl
§ilclDidobn'. kdiž ccl} h.rx] ahÝ'
lov.L bť/j.djna |rl.hň s. /i;kůn ],5
lrodu 7r lr \!l].l i ] I(tjil! n|ko|..
dč]l]l,o!.ate ] rrrnll, i'

Mo]nenlkd.Puni. dýou nejbPšn:h hlóčů íLu.naj? FM vLotlihíld
Kúrlík4 (ýlcl o ) o KM Slani|hýa Juříčka, kldn lkončila refuí.ou
Jedna ! floníntk ul ódí, fo oba húči ý roce ]972, t.d| ?ř?d
15le^, hróliI djbě |.r.nýké .ók|d.lhí !|u:b:- ,loýetsko nú|o|hí
Ij.u .d vsŽ, líošk e. }bto archiÝ pořadalclů

i* Jffiffiffiu
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l §,'.@''ar

l

I l I

stani§hv JuÝiček iŠKz Vsctín)
oba se 7,5 bodý Na .r, mi§to §e
yyltoupl nejsh*í úča§hík Fim_
úšck Štcc (8] lei spaí.t Pře_
rov) s 5,5 bod , Datšj poř3dí] 5,
K]ťel Haderka (Taínn Litoveli
5. 6, , 7. I"lrhonlír Mnlařft a Jl)_
§etořal (óba siE,ni! o]oiirolc)
4,5, 8. - 9. fudistav Pň.er (so,
kol Přeí)tlovice) a Marck fuba
(sob]ajtoÝ) d 10, Luděk Peha]
(ŠK súclice)3,5. 1l, - 12, vta
dnnjr Pind\rřá (signia olomouc)
ďvladislav štapjt (sotol ciloy)
3. 13, RostiJá\. vašek 2.5 a 14,
Mirmlav Novák (o§n si8nja
o]omouc) 0.5 bod]r. (ci)
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