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M
Juříček získal další titul ú V§eťn6kdmu ia(ho\ elnu §enion stán nlal ú .l unilo\ i Ý t le_

-i to(nim modaň.Předevštrn l ntDidša(hu. \ ýbnlu 29. /iri\i
-do.birl! ú§l,eštr}(h §<Oup.ni piip\al dal.i 5ktéli tisli,dfk,

Juříře[ ialo nruní u olfie$e oDdtžel

]2 bodil ]ej děIilo od halice ].]00
l)otiebié k zi\ku FNí V datlbá
7j ],oK CZE l-jstin! o\obnn]h
kocncienlů českó rc|ibliky vv

Agnij Ša.ho\:l ub v čen,e
nán Kostoici u Náchoda uspoiá"
dal li]ínai v mpid šách!, klercho
se zúčaslnilo 3] šachis!ů,, Če§ké
republib a Pol§ka- soutčž sc brá,
la Da 7 kol temlem 2i l 5 minut na

Parljj. Jufiček (Blo 20]9) si } ill.-
naji Ýedl ýýbomě. když .elou sou
těží prošel bez prohry a §oupeřůnr
povolil jen 2 reníz,v, Zskem 6
bodů ze ] možných tď dosáhl Da

ce]kové pnenství Před dvoji.í Ro
Im P"vka (19,19, Polsko) á PaveL
semeř,ji (2057, Náchod) oba 5.5
bodu, Dalšipořadi:,+, 5, Mjcha_
et Kúreš (t8t5, Bno) a Wojciecn
Dudck (1897. Po]sko) oba 5, 6 _

E, Darius Gromc7ák í190,1. Po1
§ko). Maíli. Xm (1E79, Č, Koý
tele.) a lja Mďeš (]785, Ry.h
lov D, K,) \šjchni4.5,9, Pelr BU,
chú(l986,]ičjn)4body. Gj)

Ict

HDE Dino nej\yšši udč]olanč ljtu]),
GM _ lni.mlliona] Grúd Ma\ter ljnť
Zinárodní ve]m]str) a IM lnlcnmtio
n.l Níašer (Dcznrárodní mistr], 7l!ed]a
před nčkolik. iety litul cM, aby Přck1.
!u].2oobodovi rutjne mczi FM Nla§(er
FIDE (nislT FIDE) a národ.oýnim í$,l

kandidál mislra, uděbÝlDýD Šacho
výnr šwe,t č§skó lePublik_r. Juňček zis
ka] K}{již ý roce l 979 a licc !cž 2] ]et se
svou výkonnoslidrž.l v obla$i ne/j KN,l
a lM s v..nobm v nŤe ]999, ld) dosáh]
jcno ,nezináíodni raling RteF 2273 a le.

dané k 5, 9, 20l8 ie eÝidováno
.1t930 šachistú a zatíD po 7e
]3 7 iich obd!žclo dD dala v}
dáni té1o ljst y od FID! ti
m] CM, sl§jsl.v Juňček
je l* prýiín a jedjným
šac]ristolr ! okJcse vselin,
kleri si yyslouži1 lento li
tul, (nh)

rr. ŠK sbtsn Br.ti§lála
l fuku mezindrodn,ho

- §ouGž sc u§kútečnila

b}l ve dn€ch 30. áří _ 7. Řjna pořadatel.n 64, roč_
š.choÝého tumaj€ ()p€n tatry Kvalitně obsazenál r.tran.t€ Lomnici a ú@5li 168 hniaů z l l zem.

S'lne J peelne ,tatovnl lu]e
dobili mi 2 GM.9 ]ru. 12 FM
25 KM a kýalitu tmaje dokladu_
je i Ýyso].j1 p.úmčrný .ating pÁ.
nich 60 fud.! ]]óó (l) Elú túdu
Šrhnt- fuá]in!|xomcdé \ rcdne
skupině na 9 kol t)mpeín ix 90
miNt na,10 tinů + ]5 ňinut do
Lonlc |.úlie + ]0 Ýlund zr pí(!
\eJeni Ldl A,m.iif \!rnnnnq \.
,n,inúYn sronouni,,i pul". sl
v]jeio do Taler i kvateto ša.hisó
zvala§ka Jú Bosák Radek z'
drJPJ, AmJki ZdíJpU\J L\ $ch
n shzV*tln)rllň Bn,f|hr,_
jici a v.], B}sďici. vitčzsn si
pohliddl neivýšc na§ď.ný GM
Mi]m Pacher (2.157. slovensko)
se 7 lxťy, Z1 nim se ačilo 12
hráčů se 6,5 body v pořadi: 2, _ l 3,
FM Milm Kolcsií (2l 29, s]o!en_
sko), IM Toma§ rúm (2430, Ka-
naúl. ]M s.rgej Berezjuk (2,127.
Fr_Nlístek). FM Ján Ma]ft (2300.
ostíava). Lukáš KostolanskÝ
(2209. slovensko). FM stúisla\i
Z},lLu (2327, Poisko). l.M Tom
Vojta (2349, Bmo). Jo§eI Koslel,
ný (2i9]. sloítnsko). sruislav
Šplíchal (2154, osťaý!). GM
Maíin &N-a (2,130, slovensko),
smue] Weber (21,{t, Německo)

a FM Maíin Jablonický (2346, slo
rensko), Vališšt' šachisť ši nhí]í,
li své porne: 35, Jú Bosiit (2079)
5,5 hndu :J, RldťL ZJdl.rlri(2U]0]
5 bciU a 14], Jrn Bru[tk (l85h)
3 My. velkým překlapcnjnr bvla
ulentovmá deyíti]eá Ándka žá_
.líapoÝi. kerá by]a s rálinscm 1156
na§úi,tá !ž jako l{6, híáčtQ a dG
káz.]a poftpit mnohcDr §ilnčjši ša
c}nsly, ZskeD 4 bcltů odvedL ýí
Lon odp\ dJjtrl fubn!! ]7hl \i],,
ú/ li !Vle<l. o 54 n|n \ áú]rtr nd'
1,dla§lickou ]15. příčku| (ýl

e4px &ř,,

,JalDTěG

'i

archi

Amálie Zádrapová na šachovém
Open Tatry zazářila

I
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]
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ú. slrdť álti\ni \.fliĎki Ý(hŇJ Ýnjor h\I \umi.ls\ ,lun]ťťl Uhdrrfl^ §. (lG

= 
Ýzeni t.nkď.-} \ pmklicLém Ý(h m.néni, \kzinÁfidni 9(h{:i lMfra_
e FIDE inu na ačátku ziř udělilA doži\ otní titu] CM _ cmdidaí€ \lt§iLŤ



res (]7 bodů) a Jan Mťtdrý (]5
bodů). oba jinak hájící baNy
soko]a Hlslelky, Všem zúčast
něným patň poděko!áni za hJu
fat play a pěknó zážiLky za ša
cholnicí, Flzntišku Filákovi na_
vic graluiace k živomínru jubi_
teu ]5 rckůnr, (mh)

parák ie Rodtuhé uítězem slchtou cupu
ú PŘd /ahájenim .€/on\ družslel šá(hisla u. \ Ý llni /mka_

- piluloláli\i.ledia ll, rni ůU mnmiho *riálú jell notlil ců

KonrPlelni po.ci láPlsú (kd vorit turnaje Čertmi. rrijet ne_
)-dý s k!ždým dv.krát. jedio! odekú] všechny !úic Dané
bílými, jcdnou čcnrými. lem oko]no(i plně vyurjl liantišel(
pem 40 inul) absolÝovalo l2 Pďák (oba MEZ vsctin). aby
híáčú z 5,nístnich ipřespo]ních na 2ávěl s l8 bod), !řevzal tro_
oddílů, Loňský \ilčZ ! velký fa- fcj Pro vitčzc ! !a.ok i putovni

JalUíGG

poháí se Jméíy šanpiónů všech
ločníkú- Toto druhé Prlenýví
jej iadí mezi medailové legc!d},
klán', ]en jedcn by] dosud ús|ěš-
tější. Petr HŤomadr sc slejniň
poilem ťtulů, ale vicc da]šnni
m.dai]ovýDi umí§těnimi súi
bmi a bronzový pohfu pievza
li z rukou pořadatelů Petí Mie_

l

'

Ú č a s l h í.i ltýě íe č 4 é h D ýý ha l1 hó L ?ní
Filúk, JaseíŠhýhý P@iht šulák,

s!.hfuý CaPu. vpředu.býa.Ian Múdli, Fřanliš?kPdíúka Petr-Miefur. Za iňi.!4a Fnúiš.k
Iýo'Iřčk,PaýelIšlqMilanČokdýec.SerlícíýlaoBohlmilse.llóček,ýPřaýoČ.shířHójek,

Foto aEhiÝ pořatlatclů

valaši Dislu|o!!]i do Ulká]ri
s včdonrnn. 

'e 
!a |nniclr ar]-řech

ša.hoýnici.h b! nrali nliL Picm
h!, z.tíncó na lě.h zbÝ\2ijc'ch
čtviech blly F)snóz! \ lrovnúé
A skuíeiné na téch lop de§kách si
ýyllon]r .ozhodLt] i.í ii\kok, viÉl
ý\.i !a jedničce !}bo]01a] PoDjži].
na dlo.]ce \1o1úz a na čh,..ce Kuh,
Kn ! §c Da pětcc Přida] Krcjča, Ná
lřeli š.chornicj ješlě Zapsa] Émíz!
Pala.'l jrn l\1o ozhodnuto, Domr_

Béřk

!ýdedk_v kr.\iskeho DiŤtnru:
sKZ v§etn B _ P6tnupkv 5:3
(Bo§ák BiÝdil 

'r|'/A 
snrilel

Dvou]elý L:0. Kouřft _ vmčua
|:n, Mdfui o!lu!ti| 0,l. Zd\ odn\
- chJťen],o 0:l grerstn _ s -..'_
ková l:0, Hndi] Kubin l:0. Dvo
ii\ Huňa',t:y,l, E

.j dokáza]i výs]cdek už Pouze horj
govat když u§pčti y paniich na po
slednich třech deskách,

sstaiE a body Hoštiilkové: Poni
žn. Motúz, Kula i Krcjča ] , Pala 0.5,
Ma]Ďjnek, Hodovlk! a Plše[ 0,

ostatní týsledkY| Polabiny C
R),chnoý n, K. 4]4. odová _ Ill
Míst,k B 5:3. Kromčřiž - ,lihl,
!a ,+,5:].5. ostrala st, Mčýo
2,5:5.5.Ťine! Jundrov6:],

v Dedčli 1 ] , li§lopádu I loštálko_
vá přivitá ostrávu, (mh)

usetín sebral
íauoritoyi bod
r.. tln d tři r€mízy přin€slo úvoólí kolo druhé li§/ šlld!ýých
! druž§tcy. J€dnó z nich do§áhl šl(Z v*ťn, kte.í na sťch

§.howicích host'l hlarTiho spiMťa na postrp . Lipove.
|,:.., \til]'li\ _t !, *l. j]r

Hosté pňJeli D! vll]ašsko v rolj iávoril!. Jejjch scstaÝu \yš!cl
koýal; dva ve]Distř] aienen mezjnárodDi mistr, Dornáci výuPova
]j pouze dojediné Z osmj paítií § vyššinr indivt]UálDím koencilcm
Elo, Přcslo na(onec ýytěžjli conDou lemizu, virěrnýni pdtiemi
k Di při§pěli Vercš, Pďák a ZádJápa. sýé ducly dokrali zremizo
va! Bosik a také nipn,ni dcsccMotúz (E1o 2380),jcnž aněřilší]}
s ýýbomýn Ma]košcm (E1o 257])
seslaya a body ŠKZ vsetín| \'crcš, Púák a Zádrap. l, Motúl
a BoSáa 0,5.\'iláli. Bělulck a slarčík 0
Ostátní Yýsledkí: P,!šinky _ Zfu 4:4, Veseu i, M, hostě
jo! 4:,1, KJoměňž B _ s1. Mčsto B 3.5::1,5. Kunoýice Gí}8o!
1.5:6,5,vlčno\ V Losiny 5.5:2.5,

v .edč]i 4 ]islor)adu se vscti! piedsta!í ý st Mčstč, (nh)

val.
B!§třic€ B - KZ vstín c ó:2
(Pyš - Ko\,ářft 0:1, Jasni - Zí-
vodný l:0, sližÉ* - tlradi] 1:0,

Břoušek - B.rtošck 0]l, Fbt]kal _

Múdrý 1 :0. Pet€rka - žžka ] :0,
Růčla _ Rúžička 1:í]. obš ,ačo_

Ýí _ Zátopek 1:0),

Hošíá!ltouá splnila
íauoritau litouli roli

9. lňni liqa u(ho\\Ch drui§tPl / h9jild ndi ro(nik. Hraai
- Hoiállolť llJ u\od z nlřili dll l,ilo\lť. kde llo boji §Plniri rnli

la\ontá 9 nei|iÝ|ajiim moŽn!m ruzd Pm z!lli/ili,

o Usetína a Ftancoua lhota na úuod uítězně
E nau o,e uctoe.ollire dru\lP\ mlji /á \€bou Pfrmi€ru
-,t n é Ýáné. \ l,raj.l,am piŤboru \€ zť l.rleiitt )altupců
n.š.ho o]ú\U redol.1} / qta/\lvípuure celkt sKZ \\enn B;Fi
Lhota, Rorjel \c i .egiUná]ni Pitbor. Lt€fťho ie úi:u\mí ťťl|,em dc_

ts 4:4 (Hájek _ Kňžák /,/], sará_
nek _ Rda 'l:'l. Huía G 1%:%.
Fjllik - stdčk ] :0, P&jl _ Cvozl.t
0:l. Šu]ái Hládký 0:t, T]Qdle.
- I-ev |,:'L srcvď - Ksťnún

MEZ v§etín - val. Meriříčí

Yr§ledh lldonálííú !i!bo!!
Ifuíolinka , šKZ v*ťn D 3§:45
(\rlachopulos _ Nladi l:0. \4ljmck
- Dmčáková y,:y2, Bmbuše} Gá_
letk2 %:'/,. r\]íma Klínek 0:l
vxábe1 _ otáhalová 0:], Kňcnek _

Ko|E ký yz:yz, Maňál Z1lopck
yr:7,, MichJ]čdk _ Hlouch t!:'l),

1:0

8L
&



.|
|aa \ §ohot! 20. ilina DřiuLan, \9laš5lé národnl dhaJlo mladd
! t-.^,l" r.."r",.r.l r,^ ! íotdm mtnftu l. \Ásl() loui
Hrál se rapid šach na setlnr kol Ý tctnpu 2krát 12 minu1 plus
,l l,t.ňny za každý tah. Ša.hoÝ}' oddíl Károlinka a Ý'alášsk}' klub
. ádeže připmYil pnni turnlj série, k čeno-bíl!'m púlim zde
us€dlo 7í] účastoíků.

l(atolinka
v ,

l sa hlsít a ma úa tůD ym
l

|'r.Jnl&lií kaíť8l)tii b|li a.aěhi .Iltil'i |.,iL,?ší iu(h^li Llo 9 lLr.
\alL lJ"n!fu k u nli|b, vladitu|u l]uonltjkd ý|ií Ro\hjl.,, !\!|rilji.
šufuý] otsfu, Jdkub Slan.l n ýarůýka Kukliah,Údli. Ch.ún.čk\li

1

l
1

l
].

1h

N.jkPší šuthi\kj . kdlegorn, d0 ló
l.í, .ba1 ý řibí1.,! Jakub nr a řnk ýíIě..
(dr.l 

'(.11.11,1\tí bn,úý.Ý Pan,ik
)tloli d.ldlá d^kd Neh qnih!\,lli.

N.júsPanlější šd(hiýé ! Idlťsllk tíó I| 1.1, :lefu b]o a^.ó dílkd B.nfu
ol5á8oýá, slřibťný chllqfu: kln Bafuin.k, slříbn|i dn,kd Kak,lúý: Ko|áfuý.i.
ýílě,kd|..úťil Mdl\liš Babna n?jL.Pší Ll^,ka Julidha Cr}-.nfu oldubr'n.oú

sté Ual. Bystřice
a Hošťálltoué nezauáhali
H rúájsLíi soutě' iá.holjch dru;§l$ Dá a s.bou druhé kolo,

- 
ťo jebo odehniní {llopmcenlní bilanci drži ui jo re/.fťttU

tjm}.va]. B}§řic€, Eosákoré. v rtgionem 
"ouio;i 

pal po
druném Lnle rú§úi}€ tÉz zakolíýini val. Btsfi.e D.
výslcdky kŤái§ké §oútčže šxz
vsefn c _ Bystřičke 3§:4§ (KG
v.řík,t v ] :0. 

'aávodný 

, Búdik
0:1, }fudi1 - Hennan %:y,, Bano_
šel _ HiLla 0:]. Budik, ]l.i]ák ]:0
M]adý - Pďák '/,:'/a Růžička _ Ja,
romi.Bárlek 0:1, Dalčákov6 Jo_

§achi

sefBátt k'l:/)),

Ti by]i ťozdč]cni do aí }útego-
dí, primámě dle věku. ale šáchis
té S tlobrou výkonností so v této
mládežlické §édj ťadičně posou-
vají kategoricNi !ýše, Přcilstavnj
se šachisté z Kťorj y, Zbrojov-

bvseún, Ústí. Val Bysliice. \'á],

Meziřčí, Zubřj. Zašové, N. tLo-
zenlov& ze s]aYičína. Zin4 Tren

,1.5 bodu. 6 'lbmái Bé unek oha
Zašová).7, Jlchym sl!'dť, 8 Lu
ho ]n Hlou.h.9 Mal)ii Zijíčck.
l0, Pa\el Pli]aek (!!iťhii lletnl]

V tejsldrii lJlc.qoni do ieú.icti
1.1zyitčzi] nrYl ]9 šachiý] Kllol
KorleLinsli / P Podhíadí, !hlá]
6.5 bodu Druhi skonail llkub
Mailik 7e Zlin.. řelíPatik Olgoti
Z 1renčina. obl /jskJli 5.a h.du,
Dalši pořadi \.ncjlePši de!'l..: .1

Hmui su.hánek (Zhr). 5 \l.tčj

v nejillidli Lltčgoni do jed.

nrclilel s. Fedsú\j1o ]i i.chi(ů,
n.zi ntniž 

^ 
ílé/]l yalytii Bibi.!

/e lr.tirl pied ].tcrr Bďínlenr
z. Zliii, ob! /nkali 6 bodú, Na
delnn FnÉ s}iončil s 5 body Nli
.haL Kijn]ol / lhl Br'ýňce. Dllši
p.i.Ji \ te]l.pši de\itc. ,1, J!li.i
n3 (j^.Jnrno\i].5, KNrolnll Ko
\!io\i obé l]sli), 6 Petr KřUPuLa
(Kan]Lii]i.)\ !]chni 5 bodů, ]. Štč
pán K]inrci lvs.tii] .1.5 bodu, E

}l!fu,( Dl]sli] 1Kďolnrh).9 voj
těch Schul/. l0 j]eiLJ ()Isaeola
(oba Vntin) obi.l hod)

v klIlťsolii do lřjni.ti ]d byl
mezi ]] hláři nejúspčlri,iši Jakub
or8oň z lleičín!. k!er] lGk.l ó,5

bodu, \i dnha ! ňíslč \lonail se

6bod} ]!n Plčiltl zc s]l\ičnra. n!
třelim Jd<ub Zljd.]pa 2c \\ťlin.,
ktel:Ý' dosáhl 5 bodú, Dllií Niadi

KováŤ (Ú§t0. 6, Máítin D!oi:ák,
7 Nela otáh]lová (oba vsctin).8.
AŇonin Rmdu§ lust' Ýšichnj 4,5

bodu.9, Tomit Kociín (ZiD, ]0.
Tomáš Hofschneider (sldvičid

Ddší tuí]aj nrládežnjcké §éíie
], vAsTo Tour se Uskutečií t5,
píosnrcc ve Fr&tcoÝě Lhotč,

Text a fotá JosefKonřík

j dcsítce:.1, Rolru oÉá3

:í a
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Amálie záiltapouá mistryní tlotauy

Mislrovstýí Mo.avy a Slczska
mládeže s. odctJtiýá hadičně Da
podzim v ](ou!9ch nad Desnou, Ani
lentok.át tín nechybČli zástupci
dvou vltašsklch oddiliL. deýě! ša-
chisú 7e Zbroiovky Vscti,r a scdm
ze soko]a Ú§t'. TuDa.jsť hrúlý šeý
tidnech. napro3lamu byla dvojkola
čijedno kolo den!é, Lempo híy bylo
pro \,šcchny věkovó kaicgorje jed-
notné. ]krát 90 nrnn t plus 30 vtcinl

\' ňejnl.dii k.legolii d. d.s.
l] l.( se |iťdslalib dvd.§cdnr.lesit
ša.hjnů, Adjj]ic Zádrlpo\lj ZÁk..
la t.d) ! bodn 1rrtou nr.dai]] Na
J9 hnlč \]tonaili Ka.olina Ko\áfu,
vá.j.ž !h.ú]..+.5 bodU. na 6], 

']iýčJuljána CrYcJndrol.i sc 3 bod!, obé
,eprczenluji L ilí

E s[!ťtťhú u\pŘhu do\ahlá /áaathťn| |i\lilpadU dť!llilelá,a.l,i\_
á,l" r."ti" zn.t."p"tj /( Zbrnio\kl \.;lin, stalá.ť n,nt|,]ni
Mokýy a sle^ka v kal€gorii do destti lel, Za §cbou nechala všcchnv
Chlápce i dlll,\ 9,ia},o idin; / lťnři lii §el úiá\lfuhil /,rlezla ,e ,,.Ú
dcvíti partiiťh, ke kteťýn usedla.

a §lezska
V Litčllril i..shj.|rk!ch 

^ilčZ]] lnť/r p.dei:ili icni }io lUrcn
lt \1.1\ii l'J,.]u z Beiktdskč ši
.ho\i in l. liii /inup.i \ť unris
l]li lr]ilo ]] \,lrlč] Ko,rř 0]Ý' 5
bodi], ]!. iurnit D\oiijk. :]0 lJ
dťii! Nntel, ]l \.]i otjhalo!.i
(\ši.htj V\ťLiDr \ii.lh +,5 bod .
,15 ]!kubDo iik lÚ5lí) 3.5 blxttt

\rn!r i[lrjýUm §e I)l}.clich
šen d|!] lč!o\rli llcta^\i Ljoil
cc R {,k Z.idfuP, Di\ llčlilek
. \,Iail]i 1]eil [ls|Ěini Y\.ln]šli /lj
ýLLl).r .\nrá]jť,/[llrIo\,.i J Nlrtói
Ko|e.[! \c llž tlni du přiln
!o\ ni 1\liJlo\ \1rlčesl,! rc|!hli,
k!, keja ý] UlkUlett.i ! lri!7nuLrijš

'l'c}ť a lbta .los.ť KoYařik

Juříěelt těsně
ítězůpod stuRni

9, \' sobotu 3. lislopadu s€ §,i€lo 72 lráčŮ Z Čech a MoraÝ], na stárt

= 
32, rďnn(u turnaje Moh.lnice op€n 2018, ktcrí §e iiáljako

\ \Jl.gorii do dy.lá.ti ]cl 
^,ilčzj nť/l \edlrdcsálj sedmi hrliiiIllr.t Fjlel z n.,\'decko jníslc.kého

oddi]u ]nlůlhcš výhoMé 7, dtnlo
a P{Ut tl n]i\LToÝ§!i ť]R sj \!h,,jo\il \ltrli,] Kopecký /c \\ctn;J. \
fuD. j dhrjl ó,5 bodu l]\l..li l]
kUb \l.tli Zi\kal5 bodú a ]9.'ln]§
to. .r !l Piičcc skončjl ylelúl\ki
Mlll,]i Babjl|. ienž u}jrái ].5 bo{lri

\ \Jlťlotii do {:lirrli!.lj 1.1 hr:jll)
o!n,].:jl ii.hiýú. Z nl.hž h}l leilj
spčýraln Ad n Fiúk z B.skk]lké
šaclrlni ilo]} Pět n!ii.h \e Lrir].\l
1o l3li(o: l7. 

'.iiub 
Zidrrpr r Ysc[! )\ r l U lI onlit-, ,,n!] .nlL t 1 i h, L] l, i.l, Runr_n at \, ,

lvýliil,55 Antoníi R.nl]u\ 1l:n;
ob! ] bod!. 62 Lubomjl H]lu,ll&

&
oteYřéný př€bo. Olomouckého

soulčž. kterou u$ořád.l miŠl_
ní šK Mohe]nice, ic h?tta na 9
kol lťDPeD 2\ 2U ldrnll n.r p.tr_
ú,v turi.ii\laJt.\ai l lM, l FM.

2CMl9KNIs!funrěr
ný,n lxLingcm |.\

ních Patnicli hráčú
] 205] E]o, PrVOr
l!l\i l lum!ii y!bo,
i jo\al J!IUb \acu

sokok Úslí a ]ni\ioýslýi MoluýJ, :.laýd Ali'iífr Rdntlus, .klkub

ljk (2066) z vclkýcb Losjn, kreď
docíljl 7,5 bodu před landcDrcm
M.ítin Adámčr( (2096) a Roman
Závůrka (2]01). oba z Pío§lčjova

Vclmi dobře s] počinll vsctiD
ský senjo. cM stsnisláv JDříček,
klerý dosánl na 4. !řičku. když
uhrál 6.5 bodu slqjně jako na 5,
ni§tě nojvýšc IM Jo§ef Michc!
ka (2240) 2 ostrdvv ! 6, o]eg ljí
bášek (]9ó0) z Mohehice N! 7,

16, Dristě skončili: P3lrili Gn]
da (204l, Kfuviná). Jan Krcjčí
(2042, Litove]), vladimil Dyořák
(]9l2), Vladinír Adánek (2022.
oba Prostějov]. Jiň Navráti]
(]945. Uničoy). Roman Rejche]
(1890. Zábřeh n, M ), c]vl Pa\€]
strašil (2033, Litovel). Jiři J.il
da (0, olomolc), Antonj! Hfurin
8er (]757. l-ibina) a Jiň slehlik
(l934. Kolj!) všichni6 bodů, (aj)

Malůš, Jakub Dolňók, lrcni} Ddýil

výpřaýd l,selhské Zblqóýk) \i užjýala i ýolný čds fte.ij?anllnini kal|. Přařlské Pdnii N?1\ ollihabl.
lýl.ýú) dAfoljlie 7álúPďé přihlí:ljí.ldd Td.leúš Mtt.k llbofrír Hlouch, Rúdh oísú]. tlaíěj KoP?cA\,

^,l 

a^áš Babicd- Mdtih Dýóínk ú -ldkub Zádrdpa.

Karolťaa Koúřoýó, Mdtči Kolóř Juliliia Gt\Lrunafrí

é

§..,

e,{Hily
E-.

t.

i lu
,.

!

+"i"

I



.,,5:j.'l
l|d]\idux| i hodtoc.ii |b hos

ry !í.. čl minč ljtlo ZorJb lrlrk
lick), lť riech |fuií.h, Donra
cí .l. ncd.li k!ž, h.nrú ! dorii
zali hned ÉL I tii llen]i7o!.l, A
kd)ž k toDn, nr Pňii delcc |iidJl
Húsek .ed ý skilp N'lotúzc, tr)]o
zadčlífu nJ dl| r ul.ii l!k.
ec vílčzstvi !.]lčsnčjší,n Dož

nlln ro/dj ť pře.e ]e! uh.iolrli,
Zaslotži]l \c olo V)hŘnýnri|,aj

cDiinr dNlré šicho!nj.i !tik. a
onna iJdfuvni.iZlfuťoi
scstaÝa a bod! ŠKZ \sctín:
vilil i Zl.rdoň ]. verťi S(ar
čik, | .ik. 7id.{]r d Bo!.I 0.5.
Nldl]l l)

(}stan,í ijsledk_!] Ci!!o\ \l]č_
nltr t,j i.: l-,po!.c liui.V]
.c +,5:],5, P lš.i ky _ \!:.1i t,
\,l 1:] Pn^lijo\ KrlnÉiíž l]
].5:ó.a. Zhr V Losn]r ] _l 1.5,

v nedili l8 ]jýo|!ij! sKZ
\ \ť(irr hl)\(iProýčjo\. lmh)

ú. Po PřekíapiYé remíze s nei!ětším t!}oriten z Lipo\ce šachiité
r §hZ\\c|tn\ťdrlň(nll,,,lťdrUhl li3\ /sp\dli pftmišrnl l \lk/_

.tti,I'o toiipol\ r,lili mli tá\oriu n.l d(:Ll(h r./en! \l, \|r.h.

I I I l

H §nnl_nl /á_pa: _od_ť!aa]i_\c dru}ém kole
§acnl§l€ Ho5l!lio\(. Na .lUml-

(ích deskÁc' p.xll€hti nejtčs.čjšín nožním

lilnllŇ ltonáko\á ! ú\od
nnr] ko]. š]ulěže u\ťh, oslllrr
nil. ]} \| vllašsko přiie]. Jť v
ínilrtDrna vždYi! \cdmi z o§nj
pmji holoiilo lndividuálri hodno_
ce.i [Io \ice ai úéně vť jrrospčch
hoslú. D.ni.j ál. n.sk]ádalirfa
!ě ! Pi.n\cdli \ibonlý ýýkon, Na
pfuri de{e R.uhJlil porži] ca
Ietlu a ir li.li !i Kellik pnpsal
c€ ri i\alp \,le]ilr. kLcrý má o
l40 bodú \\iši [1o, H.šillko!á
pdi doii]r]i \e ťech Pnii.h jcš

tč n! rcniz). !lť aú 10 Dcýačilo,
Zbý\a]ici ři pmie piriilr oslravé.
kter' dik! loí|i lldiell n(,](isnčj

se§latá n bod], Hoštiilkoýé:
RoU|aLni a Kfulik l, Kj.,iča. Mxl_
čánek a i!]nu.J 0.5. PJll. Knncla

oliatd lrsl.dtJi F-l, lvli§lek B
- Pohbin} c 5.5:].5. .]uD(jen
Sl, i!,íčýo 2.5:5.5, Rrchno\ n K
, Kío.něňž l:7..l]h]alu l-ilovel
.+,5:_],5, Tinrcc 01]$á.1:.1

V nedéji 25, lino|alu nriň ltoí
ril(ová do st, ]vlčsli (nh)

]3

vÝsl€dky .egioíálního DG
bp!u: MEZ vs.tín - Karolin_
ka 6!5:1,5 (Hájck vlachopu
lo§ ]:0, sagánek - Vilinťk l,:l,,
Hurla _ Bambušek %:%. Fil.ik _

X]ina r:%. Pďák vrábel l1),
Šulák Křenek t:0. Tliadlcc
Maňá,k ]:0. suíoíec - Micháick
1:0),

ŠKZv§etínD-Itus|en-
ky 3,5:4,5 (Mladý - Mieíes 0:],
H$dil Koňaňk %:y2, Dučá-
toýá - Valo 0:1. Dvořák - Ntúd
rý l10, G.lctka ]Vlaňák 0:1. Kll
mck ltbéček 0i], Kopecký -

chrásFcký 1i0, Růžička Luňík
l:0),

!oý@i. rre,:í diar@ jich vri€ši_
lo ocjnéně či U ke.cho nr lešeni
spoĚbolali iejÝice č.š!, Pňvě
vtlĚaí skladb8 Analolije slq$_
,enkabylai úlohou a vš4lr {ej-
télši. v ie§ilčl§ké šóulěži dýoule,
žek l úbilejnlho luínrjc c.skosto,
lenško l00ji v čdsoýént linit!
d.vlli úiíúl dokaali šprávné \ry_
ičšnjcĎ 4 úča1Iniči 2 l], Zt!§e

Jdí!íl\úo\!li. Zc ú\odtri p.l)ýb
patcc. j.dDo polc i\.d]]l!jťn.
lždra i pí\ul el.i.,nlclii /t]Ýdi
|)rl\ j:.ltoaLlč]úi nú.onJd\lkrí.
l., L2c-]il) iij.d .ú']' |)c\na \č-
ií,n. 

'c 
úilllJ lltr. J! Y iuplilú

§olU Dóh. !onjJ lJl]cnr l.ži.i.
]l.\roň L. ýanN \ýí,ťi nrii r._
ptrhljlv l1.i.,i![n.b! .,'

sřjlna ici.ů1 iť ].]l] s r\ťh-
]!nI pDíltDnr pó\.c do d!nl!. Po
ťhÝhDónr l x.]] bil! tD li.\]é re
lkťi čen]éh. ] ,.h5]jťšlé F)hrá

BJJú'.I J!ňč.\ d.JJ\í ,.N!

Francora lhola ani béčlto §KZ nezauáhaly
* §ácnisb }i Lhorv a ŠhZ \\.lin B dokáZati /vilézil i te dro_

= bén kole notébo rtxniku kmj\kého piThnru. spolu \ tlále_
noYic€mi a st Ntěstem C si ták zatím drží neposkvměnou bilanci,
Y í€8ionálním přeboru stejným žpůsoben po dvou kolech Ýedou
Zášoťá, Husle.k} a RsjnochoYicc.
visledlt kraiského pŘboru: yúo_

Borii(ť _ fn Lhol"t |:7 \. i|L měřů c - §KZ \ Ýlín B 3.5:4.5
bol.l} l:|],N,J''n3 Vl,tn\ '\UJn.h - ts",* r:| ), ,lJblPanlk .

0:]. E, PfťíIeí Hťránck lr:'l, Ha Ko!áiík 0:1. PetŤík Juříček %:l,,
vránek Kubačák 0:]. D, Pfeííeť BrČák TrČálek ]:0. N!\ráli]ík _

DU|(,Z" 0:,,l,rybun _ Bequni|| 7lodn) n l, \Jr.||l Vdnfu{
0 .§Jfu lllÁo:,,l jJ\(e| :: 1KoLl,. Bl|dú. |,0, l:irc(
Člslulil 0:l). Benošek 0:1).

cimrmanoya stoletá úloha

'rl 
l l.r LlL l.Ll.,ťoL (..l.

\ \lt^. 
^( 

l\,, ii,}i lt.,..
L) .r,"rl n"."r;ui *,:rl. 

" 
t,

kon]Pnliť iD .Jubil.i!li!l 1túD!
jen (ilLo\LLrf.n\lo lll) lt.e]
ho s. lLiů!!n]k] !]l \llxdtrl.hj
l aj lť,i J,i.h.' Yi!lc\!k\ h!l\
\\hl:ii.n\ \ dc. !\l.tr /i|].nTi
ili1,1,T t;\t. šleliinjlo\x Ýtnl.
l)o \|íižt h\ll) Dř]hliieno c.l,
lcnl la9 \Lh(lťh, lnni \c.l!1)]-
l.il)' funltú ("ť\iono.c \ko lI)1]

^fu 
,]il n)ť/i s\člo\ů ťj|]ď.uli.j

ii sl]xdrtcl\ka ]!í]i\i. t.llťd

šacnv {\

Dful].U LiLLnlU 7 k)lai.l!nlr]ť
lIťa{j.|r. \)bfuli ir úiillú.j.
lcdo\lii \[ ndbi \,:t] iskijú iř
.l,i,l\ s!xnŇli\J ]úiii.\]! (loi
-;lna.it*.aÝcll,,Nlti{ť1,,l },.
\ii lut) .Lulbú ťi.ll\n|jiillo
rť,iJho n]t]t'l}i ]lill cinnnrJfu

Lidové noviny 3o. .lo. 2oí8
Šachoví skladatelé ošlavili sto let Česko§lovenska jubilejním tuínajem. zvitězili Rus, tlkraiin€c a Litev€c

Č.\|Nl(nťl.\! Lí, l llnk,

3

tb úlo1e.lileíl] n.ii iallliani ni.
]ii ciDlínJno\\ lcoric pon!bu
řúici, dcnn]íl.vl l.L]Lln Zcc_
lr Ée$,édiivÉ. žc úvodni lrh!
oj.!nolo]ťjÝ\r \ podr'rla ikon

,"
.0,

ůN .!l
Á l

t
8 É ln

lE
^l

l

É

^

ůÚiJýniťi t.tr n čžt. klťnn
Dl úlJI Nldicť l] u\|oiiLl ]\
cc\ký i.l.h.v\'!!dZ l siljv.l\\i
orglni/x.. l.rnt|/t\nih. iiťhU.
IlaIi J.včl nt\ici nJ lÝ§oitDi
o| j!nlil]liťh ii[h.1l"ťll \kudlb
\. liťťh oL]di|. íťh \ Ýúóž1
d\oUIr.k z\íti2i] nr\ki \l]xdi

P.d dilsn|n.nl h] ll\ \ loílé
oýí!UllrnoU lUžto! t]h|. n)inl
llilnrťnl ciIrnlJno\otr rUk.ú |x.
l)!:iltrl].N! Dňkix! txnb jJ!tri

+!qYlaills,L
1oJaa §is, l

,lr\o.i gif,l
,.qs" 

I lll!qolIll\\ ÉL'r(fa
0qa1,1 s t]!i,l lZ|q]i,\
iN,!]ía lxU |oqz.{ \ i9!fl

]ua9.1 lU^!júl

l

I l.lr I

I

!él A@lolij slewetó. ! odí§le,
!i poňoolý mll dfuhýn lahem
s Ýit&im slil ulnjiiriý *ompo-
7itor vasyl ť\í!ž,íi§ltyi ! vc ,ol_
!é §kUpinč. tan nrohla býl a§lli-
nJ jJ]*itoln §U_áJbá€volujici\lé

lilllál vicloÉs Paliolinh
r Lnť, Lns}s*ý sklldalcl 7kon_
pono!íl úžÁ§nou omdhcnlilni sa
íii 3 dilgrdmů se 17 pomenýfii
fr fiy 5, lah.n - xdyž je položile
\€dl. sbe. člc'. slovo Č.s*oslo_
v.nsko (pronřdnoul si ji núrele
na íaccbmtovém prolil! clte\§
c.aé), ve itli tllegorii vollý.n
skl.deb Ušpčl i český škhd.tc!
váchv Kotěšolec. jehóž próce
byl! órlnéněna sltibrnou meddll.

lbdil.jmc sc ni vilčňou §khd_
bu l lrlasice 1,1asi*, jifiiž jsou
dÝoliaž y. Diagnmy. &de hl.dá_
Ie .,al dfunýn llhéiljsou7!iúé
již od 1.1, s!ole!i, Liši š€ nojen kí
šoU. óž ie ftiĎě irlo ť.b! U ób_
wů }tlňi šlbj.kiÝni lrrilériln.
d€ lJré ob'ižf,ošlí. ŤU už la žné
ih ldpq nlpři*lad když aldóle
siejio! §*upi,,u !!oU,.ž!* sl.jné
skúpihé ňšne]ú. ňůžď§ prk po-



JuříĚek se u Brně šachisté Brc!řice
a llošťálltoué na

rítězné ulně
H Ani ve lřetím kole křa,iské soutěže šacnoÝý(h druž§tcv ncza.

- 
yílh.ly rczcNní týny vat. B§ířice a HoštílkoÝé. kťeri se pře_

Lůují o ýedoucí post, v Ťtgionální lirc má po třmh kolcch tň vi-
těr§íyí Ýhl. By§íňce D:
vÝsl€dk! krái§tsj1,lout_óže! í]síí _ šKZ vsetin

tumaj proběttl 10, - 17, listopadu ,a účasti 7-] hniči] z l 2 st tů.

ve §taítovniĎ no]i by]i trke 2 lM, 3 FM.
l CM. 14 KM t sílu souĚžÉ dokunenfuje ry
so}ý p íĚí fuinFu pnních dvaceti hráčů
2126 no bodů| Tlnuj §c hrá] ná 9 kol tem
pen 2x l .5 hodiíy + 30 sel !d za Proýedený
t.n, v konďném účtoÝirní se podětili o pNcn-
slvi Poták Ftuciszek semccki (2 1 8E) a Rú
Anadr Moskvin (2088). keří d@í!]i 7 bodů
pn9d čtvcňcí hačů !a 3. - 6, nhtě FM Joscf
KÍatďbvil (2332. Brno), rM Evgenij Pid
kov (2227, tRlajina). Mnoslav Beleš (1982.

Kíoňěň4 a Jai Jireš (2059, vyškoÝ) §e 6,5
bq]y. Na 7, - 10. mi§lě §lonči]i Ans8ď Bmhc]
(20ó6, Němcko), Alexúdr Tikov§ký (2]73.
Bmo), FM Jú Báítoš (2173. Pl.na) ! FM
Khalit Bcn8hcrabi (2163, Alžjísko) § 6 body,
v§eťn§ký senjor cM stúislav Juřiček (2 L00)
b!ál jako tr, na§allný á Ziskem 5.5 bodu, tj,
61 % ťRpěšDoý, lhájil svou Porici dělbou 1 ] ,

mjsta. v §amo§Látném hoóoceni senion nad
60 1et děli] Juříček 2, misto,

sotlčá§li bměnskeho festiv.lu by] také turnaj
v úpid šachu, ktďý se uskulečnjl ] 5, ljstopadU.
soutčž s€ híála na 7 ko] telpeni ?x 10 Din,
+ 5 sekund n. pNlederý táh, Mezi 3] úča§t-
Dfty by]j nejiispášnějšj zalúmičDi luiči Zvi
tězi] Ymfue scdd@ui (2] 36) z Alžnska zis

300
300
2a 1

1]1
11l
111
111
102,r02
1a2
D12
0]2

§ ;
&,

kem 6 bodj !řcd ]M Evgenijem Pi.nkove,n
(2252) Z Li\aailry d dalšínr Alžjřanejn ]rM
KnalilBc!8hcMi (2l16) oba s 5.5 body. 4. 5,

bylTornlli 7.i]rril (2030, o]onouc) a Miltia,
djs vou|]rs Ko]ctjs (163], Řecko) s 5 body, 6,
And.cL§ stock (20],1. Něnecko) 4,5 bodu atd
V tomto rulaji lbrá Juňček (2086) 3.5 bodu
a tenlo 507. 7isk mu stači] !a 12, píčku, (qi)

Duu|&i

c 3.5lD liai]k]k híil0,1 Nti
tilš Z.i!od|í l:0.Iliere\ HrLťil
0:]. Koňlúik Baíoi.k l,:| ]"], Ko
!ái ŽižkJ 0 ]. L T.č.ilek Dlo
iák ]',r:%, Dyoiáček Zilolck l']:l"r.
Hnjl'r KoNcki ',: ]l],

alrta
18,0 9
17,0 9

]35 6
125 4
]20 4

11J 4

11,0 4

10,5 3

9,5 3

9.0 3
10,0 1

9,5 1

7,za§cui B

vÝ§l€dkt řegionální §o{těže:

2. Hošiilkwá B
3 2inc
4.L!žná

6, Ústí

8, ŠlcV*tn c

12, Zubii

&fulla]

§achislé usetína rláilnou dtuhé lize
ú. Ani !c třetím kole dfuné li*Y šachi§té ŠKZ vs€tín n€našli

A Pi€rnoar+le. \..lpJl.' Potoiili Prust€jol á po Aldháni
konkmntů sc po§úndina špi(i 

'abulk_v.iii:{ 1 í.l;ii _ i'roíitl|!§]]
Domáci všupovali do utká!í

! di tavmta. Vžd}'l v šesť pďtiich
jeji.h hláči nč]i oproť §oupeřůn

!šší indiúdu.inj k@6cient Elo,
celé ulkijní nakoDcc skonČilo Fť
1e papircYich Předlbkladů, Z jctl-
noťný.h dUe]ú Sc \yn}]tel polze
ten v peini slančika s Lotrdinem.
kde domiici mímý faloL soupeři
pť]ebl, Byla 1() }šaI jed]ná Putie,
!e kteÉ valeši neuspč]i, A Folože
I]rcmč čryi renrz pňdali ťi vjlčznó

duc]y, pnpsnli si do tabulky dJuhou

!ýhru ýzon}. .l.rtojednrí v 9uĚá

s€§láYa a bodJ šKZ v§.ť!:
Monlz, Běllnek a Juřičck l. vi
lák, Pdák, Zádí.pa a Bosák 0.5,

sta.čík0,
ostaíní ťsledký: V Losiny
crygo! 5:3, !'esolí n, M - Z]ín
3:5. Kroměřž B Prušánky,1]4.
Kunovicc st. MěSto B 4:4. vlč-

1, šlcvs.lin
2 Grygov

5,fulrréřii B
6,z li
7,§, Méslo B

]!bll4

6

6

4

3
2

1

]

3,5

60
a0
20
4,o

2.5

2.a

].5

210
2a 1

2a 1

201
1]1
11]
]1]
03 0

021
012
0] 2

12,0

]10
90
B5

v nedčli ?. píos]nce hla
je vset'n \ Prušáůách. kre

ré aú! ťc yšech utkánicn r.
Dizova]} (Dn)

visl€dky r.giooálního Dřebo-
!,!: Rajnochovicc -

ŠKZvselín D 3:5 (Ldlipe. Nlla_
dý 0:l. rjh[i cllelka ]:0. llry-
ki KliDck l:0, Kaninský ()1Á-

ha]ová 0 l, Kána Kopc.k! /?:'/'..

stáhrl. Růžička 0:]. vdcnn
7áróý.k k:|1, Gfurk}rtyag Ka

Iluďenky - MEZ vsctií
1,5:3,5 (l!íie,es Hájek %:|1, Ko
ňařik saeáDck %:'l, va]o Hurta
,r:,l. l]drLošek lilák l:0. Níúdrý

P,.ál y),|, N{Jliák _ Šu]ák %:y,.
Hůáick _ Tkadle. y,:%. MčF
k!,štaÝnýIl/,:'l), (nh)

0

0

0

0

]] 0
85
70
l0

25
20

Francota Lhota a béřlto šKZ poptré zauáhaly
E lh.lí 1,olo krJjskiho Piťboru lr(holi(ll drui§t \ 1,1l, pío

- /,:i\l U oce válá(tá /ákle|é. všichíi |,ddli. Prc Ii LhOIu J l,éil,ú
ŠKZ v§ctítr * jcdnalo o prcmiórcYou ztrátu. Y ťcgionálním Přcboru
Po aváhání Rqinochovic zůstiYqií se stoproťentní bilancí už jcn
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0
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]00
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6
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3
3
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300
300
2a1
2a1
20J
2n1
102
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Zašorá a H[§lcnk}l

vísl€dlry kraiského ořetoru:
šKZ Ysďn B - Boršice 35:4§
(Bosák \blčik 0|]. smilck N'
plali 0:], Kovařík E, PlělŤet
L?:% l řiček _']iávniček l2,'l 7j
vodný vlt!] 'L:lr. Ju.ča H.yrá
nck y?:%, Budjli , Bfius 1:0, lj!
dil D, řilŤél %:yr.

2, §1, M-Ásio c

4, Šx2 vs€líi B
5,sl, Mésto 0

10,Zin B

I

- Do rámcc xv l. ročniku seriÁlu neziDárofuíó ša(no-
Yých festivalů C/,ech Tour 20lť,/2019. jchož oíg.ni7áíorem



Hošťállorá rítě
slatého těsla nezaslauila
E Šachi\tv Ho.tbltote aPtJlo lo lŘnm i,ole pnni ligJ dt rb)
5 n" p,iaea^u,t n"pn""enťhú sl. \4esta,'lo\in.po.1l ménou
bi|anci úájilo a nad jediným zí§tupcem valaš§ka v soutěži těsnč

51_ \l:tr L, !,,)§'i\i š,i !

osobni koencienty E1o jed
notli!ích hráčů núnačov.l}.
že dj!ái". čekr v}ro\ni..i bit
v., Tlt s. tdc ú]chilla, Púilic
B všedlly panie skončily pod

le !ředpokhdů Vijiňko! h}Ia
ta na Po§]cdni desce. kde livo-
rizovaný lvlitur. (|]o 21ó2) Dc
stači] ;r! donrácího HoNáka
í20?5) A 7řejmě lain byl tljč
k tomu. aby Hoštj]lková dosálr
la v konťčnónr hodnoccni .lcs
poň na.elkoýou l€ li7!. 7e1 se

!!l .esta]lr K.omč Nlilury !!é
pinic PohJá]l i Nk]túz. N'lrlaá
nek. ojednDu VilěZnou se poÝ.
rxl ná šc\té šucho\nici K.gča
Zby]óducly s}io!čiI! ýníDč a to
celkoyě 7nmeta]o VitězsNí st

s.stáva a bod] Hoštli]koÝél
K]cjča l, Ponjži]. Ro!bili],, Pi]d
á Klla 0,5, Motúz, \l!]adrck
c Nlitúa 0,

o!@t!!i !ýsl§d!!! Po]!bir! C
Iiinec 4,1. orlová ]uidlo\

4.5:3,5. K.onrěříž FL \Ii\t.l B
5,5:?.5. Ostrala .l]h]a\a.1:]. l-]_

lo!e] Rychnov !, K, 3::
DDul4

ženíta

v !edč]i 9, !rosin.. lnjší.ilko
!á nliří do Jurdrova. (nl,)

]35

l20
]]i
]!0
110
i17
]c5
]00
3.0

] Krcméiž
2 sl. Msto

30 0

30 0
210
120
1] l
111
]11
102
102
021
00 3

00 3

§achista Juřířek lemizoual
§ misl]Gm sUěta Gatlsenen

PříztriÝci královské hry mohli od 9. do 28. listopadu sledovrt
přo§tř€dĎictÝim inténeíu z Londýn. du€l o mistía světa mezi
souč.sDými nejsilnějšími šachi§tx - obhájccm (;Nt ntagnu*n

t
carl§en€m (2835) z No§ka a \TzlMtclem GNí Fabiano Caruanou
(2E32) z UsA. Po 12 neřOzhodných partiích hr J'.h klasickýn tem-
Fem cca 2\ J h6ílin!, ro/hodl liťbfual 2\ 25 minul l l0.ekund ?á

lpm!edt ni u,h. 1,1er} tthril cáíl.en ,t:n á nbhájil ral, tilul mi\lra
r švělá i Dro dalši obdobi.

' l. rt,:,,,,- r L al.ťn"ln ó- hr ,, L], ,m, , , ,,u,\T|a.
Dčíern pívní desiltq 2273 Elo I Do
pos]eúiho 9, kola §ýedl Io§ proli
§obě Juňčka (2250) a tehdy dva-
!áctilctého carisena (2]27). který
blL v té době už přcbomftcm No!
ska katcgoric do ] 6 lel, V?ájemná
petie §konči]a rcmízou a oba hrá-
či ziskem 6 bodůdělili §po]ečně 5,

Patie cu,lsc! .luříček byla
zýeřeiněná v knize .,\4ag!us cď
lsen" vydmó v čcské rcpublice
v roce 20]3, ieinn]ž autoíy isou
IM Ri.lra,d Biotck. lll Davjd Ka-
ňoÝský a GM Mťek Vokáč at ké
v aUtobiogMfickJ knize o Magnu,
§i carlsenoýi v}dané Nolslým ša
chovým svuem po ieho Zisku Di
stra §větd v Ioce 2013, ]blik /3
Zoisu Z šúho!ých kron]k ŠKZ
Vsetín (ij)

ú Šlágr€m čt/rtého koh kŤqiské $utěž€ §cbových druž§teY bvl
- ýuboj dtou do6ud §topff.nhich §mů. \al, Ě)s1iicP B t ntn

^ 
iĚ7ila n. půdé Ho6lá1,ot d B a Mo§látnila s. na čele l'bd[}:

s. n! nrczfuárodDich
fun,xiich ulka]o také

9 šrchisti z České

MM rénrjto
húči jc i jcdcn
ZástuPce ndie
ho regbnu, e to
lscliĎl! CNl
sla!]slav JUii
čck, .lejich V1i-
je,rný ýDlro]
ncb)lv žinbé si,
muhlin.e. !!'lrlž
! !riim(: Luliri('
\ó p.Jrii, V rccc

]002 se hi1l V Nh-
ri.it!k!.h I-]i7ních
}il!liit]č obs.zcDý
je/inllrodni (uúJi

!i ktel.i! stfulov.]o

y,Élcd!!tlajrtsé§oúžli Hoš-
$rko\aí ts - val. B}§třice B
2,5:5§ (P.la Pyš /,:l,. o, Vraj

Jasný 0:1, K, vraj Sližek 0:1,
Vcse]ský Břoušek '/,:|2. L. Ya
culik Pigáč l:0, J. \'aculik, Pe_
!elk! '/,:l/,. surý Růčkd0]l, Gal,
da - scwioia 0: l ). šKZ Yseťín C
- slavičín 4:4 (Závodný , ]eček
]:0. }hadi] slilák l,:'l, Battošek
hochijzka 0:1. Nluliniik , Křek

y,])'r. Darčáková Pelíaš 0:1.
Dýořák Kroutil '/,:r',. KoPecký _

Peléšek l:0. Kamas Hofthnei-

2, Nošl!]koÝá B

5 ziic

8, Šxzvs.lin c
9. ú§í
10,fubii

1

šffi Usetín R
rcmízouého

oltořiI
ktále

H §áchitlé shz rÝdn ,c ve čtulim Lolc druhd lig} piid\tá_
_yili nJ půdě IŤUšáne[, lfdr limu,Iteri lše(hná do\a!ádú
utkání ftmizota]. l toto utkání mělo btízb k dělbř bodů. val ši
alť naltnn.c U\pěli n€jlé\nqiiim morn}m ío/d,leln.

l]rllir l] - !I!7,'\ §].]'!j.\ Motúz. Pďák, Bo§ák a Kolaňl
.1.5i{.5 l, ZídFpa 0.5. Vilál. Stančik

Irdi\iduálDi hodnocení E]o a Zvďdoň 0,
jedDotlivých hráčťl dá\alo tLL o§t{t!í_rí§!q!\y. Lipovec - V
šit. žc lrr ltkátí moh]o být !!_ Losiny 6.5:1,5. Prostčjoy Ku
rovnané ! to se také potvrdilo, novice 4:.1. s1. N'íě§rc B , vlčnov
\ělšifu panjí potvldila papjlo 5.5:2,5, vescli n, M, Kroňéřiž
vé PŤcdpoklad), . body putova ts ]|5, Zlín - Gr_vgov 2,5:5.5,

bfulla kla]§té§!G!c]

301
211
211
202
202
]2]
112
112
112j 03
013

23,5 12

J9,5 9

19,0 7
]6,5 7
15o 6
]50 6

]60 5

14,5 4
14,5 4
14,5 4

11,5 3

]2,5 1

ly 4 lavo.jty, Důlcžné p.o ko_
nďný Výslcdek by]o vílězÝvi
Kovaříka (E]o ]898) na po§led,
ní dcsc. nad skočikem (l9]3)
a také rcmiza Zádrap} (2020)
s Hudáčken (2058), Vllaši vko
nečnén biláncoÝáni o!]ádli č§ři
z osi,]i llrnií ! pňdlli jcštč zmí
něnou 7rid.upovu rcmizu, A to
jin !}ncslo Dcjtčsnějši nrožné
vilěZýví, klďýDr si upevni]i pn

1,šlcVselin
2,Grygoý

3,xrcměijž B

5 §1 Méslo B

B Zin

18:0 10

215 9
19]0 7
180 7

17:5 7

]4:5 6

]3:5 6

15:0 4

]5:' 3

14:a 2

]3i0 2

125 2

10
0]
]]
]]
]]
02
12
31
22
22
22

v Dcdčli l prosrnce SXZ I

3

3
2

2

2

2

2

]

0

0

0

0

l'

115
110
1],0
]0.0

3,0

9

9

6

6

0

se§lava á body ŠKZ vseťn: Vse(in hosliveselín, ]Vt. (mh)

3 Va, MPliidi c

7.ZaiOVá B

Wffiffi§
3

xk



Bystřice má pruní bod, Zašouá ptemiétouě ltlopýtla
ra' pnlp l,|1.1 tí,i\trhó DitbUrU i.ťhot\ch dn,^le! mčln ni
3 

"-"",." 
O".Ul np/i idl. Br,trici a li: l hnlou, }aluri/o\áni

ho.l; \ mnldo,dhliic na íflnizu a pnldonlJ.llo /nám,náln Wh,(
onnl bUd ,e/on\, \ tetr {LiIe ackr \ál. \l(/iii.l. kLl,ra tentokrál
neiL.,nei;lln motnrnr fu/ílllcln pá,!ll l BorinlLh, \ r,eion,lnlm
Ditboru D"\r,auii \t {L./nam Hrtni HU\|(nt\, nal,pll záiolá
prenli.rli+ lrr.riir. t ori;ťn mmizoláli nu půdi iL/ \ \erin D, §§a Jull§rOT n8měla

Šachisré Hošúírko!é !e čŇŤtén kol€ prní li§, z.tvílali do
Jundrola, ktcrý jin připra}il třelí poriážku seron!. va]aši po
ni kl6li ía desátí mí§to t5hnk}:

]. . ,., Í;!!- r l;] - Q§tltDÍ l|É!gi!t!! t.-Mi§lel

-

lffi
l fr ::i:,,"x,ff,:l Ě$i:- r"i l
J-vr'*or,r r.lifr,ilnit o oretoqi
l aŘ7 \ \etnt Ď - Zn§a\c 4:4 tM]l-
l ,t. c,n U ]. D liJ|o,.r setLl
l ."i. ',,'. olor"l \lťďLl:].cJ-
l tet|a Fcrr 1:tr, K]rm<k l\íxlina
l ,r ,, t<.pec\l _ BŤek ', :, Ru_

lá,b!]!úaj§É!sPlllOei

3 sl Méslo D

6,šlcv9ťnB

10 ZLin B

4]0
400
3] ]

301
211
2a2
2a2
103
]03
] 03
0]3
004

4 0 0 205
3l0]9,5
21]1i0
130]65
201]3,'
1] 2 ]50
]]]14,0
]03]60
0]310,0
004]00

26.0 13

245 12

2],0 ]0
]50 9

19,0 7

15,0 6

]45 6

16.0 3

125 3

126 3

13,0 1

11,0 0 {iril

Domúci celek sicc liťd ltká
nnn ]]gúo\.] bez túdovóho zi!
kU u dD! labulky. hoýó Je na
jeho lůdu n.Přt]cli ý ro]i fuvo
íit., \.ýouFjli totiž Y .Ilťlně
onabeié r oDnrzcné \edilč .
Ýe !š.cn oýli Fniích b}l,jcjich
hráčj I poĎnání osobnj.h ko
cficientú Elo ý P.řů ou§ider},
Prynoyó picd|oklddy t I souč
tU n.plnl]] .}ilndlo\. ncdo!o]il
Hošiá!lo\é ť!híil jediio! panii,
jcn ve at)ic.h uhrá! leňizu . 10

bosúln 
^t]Leka 

.emoh]o \Ldčil

s.stava ! body tlošťálkoté:
Pala. K!r]ik. Ňlituru { lIodov

B Lilovel 5:3. Ry.hnov n K,
ostrav! 5.5:2.5, Jihhva sl

Mésto 4:,{. or]o\á PolůiDy c
ó:2.Ťine. ŇoDéňž ]]5,

]ifulla!

2 7Álýá
3 sK7v§el]" D

6 L:]si B

7 MEZ,i*1|

]55 /
]60 6

17.0 5

160 5

i35 4

]40 3

13,0 3

125 2

13,0 0

Eb!]e1€io!!hD!.LiÉ!!u

2 sl Mě§to

3 ooVá

10, Hoštilková

"l,9]

6

6

3
1

0

3i 0
3] 0

211
2a2
121
12 ]

112
]03
103
a22

žialJ ci!ňo\i L] lr. Kalra\ Bč

ský 0.5. Kula. kjejča, o, vEj d v nedéli 6, lciln, 2()l9 Hoš

K. \iaj 0, lá]ková přn,irá Jihlavu, (nrh)

parák a Jutóa slauí
H Z,ivěr rok,t 2018 b}l ve

- zrlmeni spUustl šr(ho-

ffiňa-ióE titulyl

l vých tunaiů iednollilců. Pň_

l Dášine_rtim z nich §sledko-
l vy serl,ls.

28, prosince Ý míStním ku]tumjn1
dómě 7i ličasii28 hráčir /e] oddíln
našeho rcgionu soltěž §e hrá]a .!
7loltempeň 2x 15 minutnJ prnii
a pruměrný rating pNní desilky b} l
]9l4 Enr o lon. že nelj snadné
r \Jmú/íťji ť d.íct \e n n! \)\ 

|

Y§Gťn
štěPánský tunaj v blcsko!ém

šachu pořádali !e slředu 26, prosin,
ce členoÝé oddi]u MEZ v§eí!, V1,
lězem 38. ročniku léto lŤadiční.tkce
§e stal Dorninjk pmák z koíku_
renčnj Zbroiolky vselín, Celkové
pořadí: 1, Doňnrik Pfuák l2 bodů,
2, stúis]a! Juříček (oba Zb,ojov
ka vsetjn) t1,5 b,.3, Kel Doicžal
(šo TJ soko] Lužná) 10 b,, 4, jé-
To§la\ ZáÝodni (ZbrujoÝka vselin)
9 b.. 5, Peir ]Viere§ (soko] Huslen_
k}) 8.5 b,,6, l-íxnlišek Pď]ik (MEZ
Vsetín) 7 b., 7, PavelLišká (sokol
Val, Polmka) 7 b., 8, Frútišek Fi
]ák 6,5 b,. 9, Josef Tkadle 5.5 b,.
l0. R&lomh ŠUl:]k ívšnjhni MEZ
Vletin) 5 b. ]l J!.o§lav ZátoPek
(Zbrcjovka V§etín) 3.5 b.. ]? Bo_
humi] sed]áček 2,5 b,. l3, Jo*f
Šbsmý 2 b,. 14- Zdeněk Trávniček
(všichni MEZ vsetín) 1 b,

BištřiaĚ"ú. f,;

TaI. Polanlá -
oddll T] slloL V.la5sl.r lo ú ř

IJ h,]PoíJdJte]enrvJUanjh,, fu B
nqe \ Epld jrchu Lr+útetlri] \ň

,
§ Jal

fuLcm RiiJ|ou ll99]l7 Hol. 
]

ší pňčk]. se lenlokál přsÝědči]o
i ně-}.olik i'l!onlů. kteř 7askočiii
předeÝšií] Ďladší bJáči, Vitěldýi
qi odnLxl Mlret Ju.čá ll945, ŠKZ
v§elin) ziskem 6,5 bodu Přcd dru-
hým Milanem Krčmáň. ( ]96].
FL Lhota) s 5,5 body l tř.úm j!
rusla\€n Závodnýni (]795, ŠKZ
v§etín] s 5 body, Na 4, - 7 mistó
§e iísnili: Filip Matúš (]71,1). Ra

#-a
,We

§a;
F

pětaťicct šachttů ze zlínského.
olomouckého a Moravskoslczské
]ro kaje si 26, Plosnrc d.]o dosú
veničko \ Bystňci P,H, na ]7,.oč_
ník! štčpán§kého tumaje v ble§ko,
vém šachu. klť uspořlidalj členo_
vé mjstní TJ. V sou!ěži §lanova]i
i] IM. l FM,5 KNr a pruměrný
úting první desilkf byl 208l E]o,
Turnaj se brál na l 3 kol tempem ?x
4 minuly + 3 sckundy za provede
ný lah, Náš rc8ion v tumaji zastu
povali 3 ]rráči ! vedli si skyěle. Li
bol Tomčik (1938) z V!l, Nl§ziiiči

yyýoupdl nr ó, nisio. Ťomáš Kli_
ma (l5].1) z vrl, B}slňc.j.ko 29,
nasazenj 

'skcn 
7 bodú obsadi]

13. přičku J Pavel M]adý (]6]0)
Ze V§etina iako ?ó, nlsazeni zis

kcnr 5 bodú skončil ir ]]] Dida,
su\e(hnni !i|č7crn sc ý.l i!,]\.;
še .s.lení I\1 serguc] !'cs!.]ov
sk) (2310) z Fr, N'list}iu. kLl}' do
cijil 12 bodú. Pied druhln l]lrí ln
mášelr Cagašiken (]]6]) l tilo
měřížc s ]0.5 Lrody a dvo;ici nl ]

.1, mi§li ,\lešem chuhým (]r].1)

Dofinlik l'utúk s. \tal |ílě..?nl
ŠlěPtins(ého l I di. Pořti.ld

Fotd Antonin Juříčck

ýhrúúri lúútd.ij. \I1l I|lll1.1i
po.! ldrilMlIll,L Jl l\L

I0lo 
^ntonín 

JUřiček

l dek ZPďbJ i]a5:]) 7 U\ti, Pťlr
l smrltl ll99]t J CM StafuJl\ .lu
l ;r"l rloqll , šxz v*ln ,,,cnn,
! +,s loou, t, ]1 nll\Ln\r \\bUlU
l V3ll: Káíťl Dólelal ll984. LUznJ)
l Da,id Tíc,lek (185l. t]nr) ]n
l Ýf Filik ll7(,8 Fr lhotcl. FtaD
l riq"t po,,l, llh9l, MEZ \ sťlrn).
l ]úub Hrolnidi t 16]7. val Pol.úl

l il,:i:,","il]:;J,, "*-i:]]

]cIU ll, ntrs]zeny,|sLem 8 bUdu I

šola s 9 body. 5. Ni\to dosáhl
7kkcn 8.5 bodu P.veI Navráti]ik
(2058) z (roměřížc, soulěž rozho

doval Jo§ef KoYaňk zc V§etí,ta.

I

l



§nl
* Kultunu dům \e \a], Plllan(e ho.|il lž2šá.hi\tů.hleřise\ rnn,

= 
(i 2s drur\ta\ piťd.tlvili ll otre.nlm Píeboru slol. l (aslni-

ci b!'li rozdělcni do tří kattgořií. 
^ 

!e tšech §kuPiná.h sc bojoÝa]o

o j}Tšší Pozice .]o podedníIm kola. J€non PřlŤí a druhý celú si
btiž zaii§til postup do krajského finálc.

\ t.st!p.nr djL odiiŽdili šthjslé
ZŠ olrrJJJ vs.lnr \e]i olilr!l()
\r. ]xk!b Ztidlll)!,lDr!]je lidrr
po\a, \'rlktr Goh, /i\lx]] ]() bodn
Bl.nzo\i nredxjl. Zi\u]i 7i l8
lrodu h.ji] z \h.Jl\L.\r !\ írr
/il\\.tin \lJlé] KoN.l!, ]iřiPli
ček, Šlěpín Ř.znj.ťl, Tonrii HlF
lík. tlinlin,l l]olčiI.

il bot šlt
Nleli slicd.ilL]li|\ !. |ÉdstlYj

]i di dr!^l\. lJ. *, hltll,) \)šé
] ficD d\.l.jl kúdi , [].ždýnr, h
iŇř i]\ř,íkíni /ji1.1j n.j\i.ť bol.i

] ,e Sriirini ln,nl,.l,,e.ko]l ,r,oi
Dicli \ 1,|in ]L[ub Ňr.]a], ondirl

v nejmladši kalegoíii s€ před§ta @!& vm]. Rrde\ Z.lJltL Tonri C.k]t.
Llhlílj l].: bodu o bod Dra,ri /n
kahčheil.c/ \'la\el k,\ r gl mno

zia Pa\c] Budik. Ade]i Bjů\k.i, sj
h.n š jl lxlth s.hon ]i.ti\kl].
čj]j ir.hrni /c SoŠ ].\.l] Si!í]
díkd \\l'rn] l\ ] l !k.ilil. L!iáš
Hájčl Reié siůtit ! l iLip Č.n'

]i!uIk
1sPšsllsli j : ]] :2!
2MGý*'i 2 ] 1 ]]5
3 soŠJs|teil 0 0 4 0N

BlutloU
ŠK při KD Bludo! 0 K!]tuF

ni dLlm Bludo! b}ly \ §obotu
15. prcsn]ců Poildlteii 7 ročni-
ku tumlje o putolni pobď sta
rosty obce. k.IicréD Pňje]o 72
šachistú z o]onouckébo. Morav

| \il. deJ,tiltfo]enn).h l)mŮ z!kl
I z pnnjh. \tu]]nc zrl,]Jdn]ch šL^l

l Z\ Llézlli1,o1.1z Fr L]ot! \ \ť,ldě
l T.m,l. ('hn,n|,k l la\ súclr.tcl,
I ltru"la. It.nu:,lnqc a §rep.D Hr
l bJcek, \ \c,lm al}futkintrh 7i!li]j
l ] 1 bo.1U i.likoz \c híJl^tzv, ol}m_

Ipi|,lqm s),lťlnem, tcd) .L í.\
I Q bnJý 

^- 
\\c.h \Jchn!nl., DíU

l ha (konillJ < 22 bod\ Zs InlcgtJ

I vf!n, kde \,! ťlyl stolu ,Lnd.r

I li M]l}J. BJhic1, ]d!h\m šř,!t},
I BeJlJ CřaLco\,L, F r(kc Z,,]('ln\á
I ašlépJn N fu,e.,TtflPÁ skonil
l ll.ť20h,,d!,]Um,cl \lol,(l 4vxl,
I PolJn\ l,Jí.lln. Koúra\.i, ]Ull,
l n! CncmJnu\ J. xl.Yc M,ítlnln, J
I r qi"tcala^,

8 SaváiDl

]0 zubli
5 MGV*iinB

12 sy.ho!
]3 zubii

15,ŠahiikM

610
60]
5a2
412
3]3
313
124
025
124
100

a.0
ua
200
]9,0

12a
100
8,5

3,0

50

00
]1
03
3]
13
23
13
]3
03
23
32
32
04
33
24

1ábu|k]

i

r
2

3

3

z
2

3
]

]

22a
?na
1B0
16,5

15,5

]40
140
]3,0
12,5

12a
120
1],5

]05
]00
g5

v ka(egorii drdhého ýupně zi
ldddnjch škol fa\orilé z v!l, Po
]aDk) nenechalj nitolro Fchybo
vdi. kdo jc nejlcPšj. Zlatou lozici
si me7i |atDáct] tým)- lybojov!_
li v scýa!ě Matčj Ko!ái. AnLonítr
R!.dus. ondřei Grycnaí, Jakub
\'latůš 7iskem 22 bodů, súbrní a

XJJitkÉ |.l. Pirhofl il.] \c

uslut.'l'Iri 6 iiIlIJ i. v\eljnč. Po
ild.l. é 2. lŠ I cgJ vsetii |ii
Dr i nuTJl \. lpolL]Plíci se ;ti.
;](lťnj to]ného aa\U A].edi Do
L]oi0 Zr.jl]i. lln \ahilkých š}io]

Tť\! á fl,ta .loscť Kovářík

\ko§le7\Leho, rihomorJ\\kehU,I
sťedočeského. Králo\éhladecké_
ho- pďdubického a zlínsliého k a-

ie, Prilnčmý ruling píÝní de§ítk]
byl 1939 Elo a DEzi ýanujícími
byli i 2 FM a ] cI,l soutěž se hrá-
la na 7 kol lempe,n ]a ]0 mjlut
ia pcítr TumJj Ásól,uJ jťdin} 

|
zastuple Z lnskéhok.]e !\clln I
c§ CM §ldni\ldv Jun(el,, kterr i

! Ňtlrdil dobrou tomu. Iihž zis-
l i..- s s r.,*l,, ,, r uun". i ,".
I zu a 1p,"huy,bqoia] ncllcp,un
! NmocnlD hodleefum 5L\élé ].
l isl., lun.ek hrrl o ko] bez oro
l hry r v ponedrun kole hll Ó pr
l vcn\lÝl \ LUmaii \ nej!)<e nJs!

v k legóii Il. síl4llč liklad ích škol .ískalí blon.aýé nel]diLe
\|setín(ruíolce ýbýo), .laío valaš\u PoLd kd(uPfus|řcd), stříb

ša.h blé Md ý",| koý d 8ý h ná.n1

,ň # \Ětil: št ? anuE]úl 7-eným FNí v]adimilcm Karlikeňa (2l9l) Z Knměňžq kerému po
nekompronnsnim bojj podlehl,
FM Kďlík \ yhrát ziskem 6,5 bodu
před druhlm Ý pořadi Romanem

I sotilem (1927) z Lúikouna se o I

l bo,jv a troiicL h,acu ra ], s m,s I

Ité: cM stďlnN Juhóel 12085, I

l v§eti!). Jn sleh]ů, (t934. Kolln] l
I a Miros]JV KilJ l]8a8, o, Vodal 

I

ď.

l
ll

v kdle8orii středoškolad.írkali bfur.ďé mcdliLe šachisř SoŠ ]osefu Sórledíka (n4 foť
ce ýleýo), ..lato SPŠSvÝlín (uPrastřeít), slříbro Mdsarlbýo gmaó?,íumvsetín.

všic]rni 5,5 bodu, Do prÝíj de§jt-
ky seprollaČilijeŠtě: Ó, l0, Bcd
řjch Táborský (1800, Jesenik). JD
Kolář (1686, Mobelnice). Pav.l
Brách. (1721. lŤoslóov), Franti
šek švecaí ( 18 ] 5, Šumperk) a Ra
domír Kolái (1707. Mohelnjce)
všichni 5 bodů,

I

í.{|. &
ř
i

,
t

ť

v
Zš

Juříček v Bludově
oval o rvenství



šachouému mláilí u!áilli l(anlatl
= - PíeiííHatlařálri

vjd Ko/íč.k 1Brumo! Byl,).9. Jan
Brírne}i (llinl, ]0 ToDáš Chro-
mjk l|r l hola]. 1 l, Lubomir Ta
horni LKc!)linl!). l], \hL!íš Za_

It.i Zhn]",t.l l] \.]Jm BJrtn
,ll, t7Jio\.) ,] \, jtelh | )lldrU.ťl
lRožno\ ) !ši.hni .1bod}, l5,l-ukáš
obr(Zb.qjo\Idl] bod).

v nejstarii k.legoni do šeshic-
ti ]el nlstoupib ]E šechi§ů. z lichž
t\}l nejlcpšj ]akub Nl.ili 7e Zli
n.. lnk!] 6 bodú, ]'! druhóm ]ís

Ě skončjlz!:.5 irod! Tomaš Budil
z. Zbrc]o\ l\, n! lřetínrjťho oddilo
Vi koleea Trd.i! ]Ýntc\ s 5 bod}

Úlši p;ří]l ncjlet)šlch pat!ácli: ,1

Pnmld ],]úli!L! 1va], R\slii.c).
5 Nel! olilulltrá obá,1,5 Lro{ru, ó

Adaň Ko.úlek. l. }1!íi D\oiJk
(oba Zbl!or|.). E J.k!b Kien.]<

1Klrolinla ) \ iichni t bod]..9, \nl.
Čnska íŽi]lna l. 1 

(), v Lddinií KiuPa

la (Ke.o|in}i!). ]l ]ual){iš Kotlll
(Bysliička) tii.hn] 3.5 hodu. l].
Adm lbbič.k lf. l.hol3l l1 lll
dek JLnta (ZbfujoYk.), ].1 \Ialo!!
Petřel (Zubii], l5 Nikl' Bilzo\ji
kovi (B)rslř]atl] !(jclili ] bod]

\ nltIlLxJli lalelorii d. i.denác
Li 1.1.ť ji.l]L, r0 žálil i žikyň. sa
mL!(JIr!' n]]i \ \ hodlo..ni benja

n]L .i \. lik! 11odsíli ]el Kllego
iL \ \ hlil ]]r.h!] tilnrlť 2 \,in, B!ý
1ň..], l]ť., ZiskJl 6 bodů cclkovč
dnlh] i Ztnt\eir t!:ilepši mť/j dcti
liL.,Ii)ri l.\1]Jn su.hinek ze Zlí'iu.
llťl, !]rj.]l j i L..du. Tieli skončila
! j i,,,J, LJtLnú tio\a'o\i l USť,
l)Jl.j .,,iJdj + Šinron 06ág (Ka

ld n;.] ,5 LútJol cj^ký(Zjlin.).ó.
\lii\.:: t]ibl.! 1lbrc]o\ ka vsetin),
- Ll.J]|l Cninr uilUýi] !šich_

n] j .,,.tiL i JJn oD(ilušek (tn)ž
j]. \ _ a l.,,J|, o, l ulii Kn)uP., l0,
\ i ].,ii..],1.htr Bnmt\ B1l ). ]t,
\ ]ri aiful]i].l]] (ZbŇjt\k.], 12

R _lj.]l \iťLd\ lK]íriDku), l],
l-] L\j. ll!:all\ ,Fr LholJ}, t,1 (rl
.] .,l \1r.,hr B)nial.) \ši.hnl 4
r\l\ ]r \.^l.r. BalLfiťl lZr!()!li)
.:tl;l

K ::,ir]L ,i, Iilnac(] 1.1 o!lád]
] ./] ]| !.Nlnil] len Pliillb 

^| .L n'ir.L ]|o ]ťdin)] J.k.lz.] /ís
.. , ]iť.h l bodú. Díuljý Skončil sc
- .J\ l \rni. H] l.h zc Zbro

., 'li.li,5 
hod\ Hed\ i]il R.žná

. l'j:].L Dclii |;.di: ,1, N'lebděj
. .li.rk lhíojollJ),5,1.ukliš Su-

..l Ll!] l-holi) obl.1,5 bodo. 6,

]]]i 1]:Lin.k l7an^l1) 7. Liliá
], \|ll,innli (hlojo\ka), E Da

LOšliGc
ŠK l-ošlice U Litovle by] poř!-

d]le]em 9, rďDíku Mitulášské_
ho fufuaje v rapid šachu o po
hú IJá]e Tvďúžká, ktďí probě_
h] dne l proriDcc v místnim kul,
tminr donč, Tumaj sť hrd na 9
\ol leňpeil 2x 20 minllt a §je1o
r l nčmu ]6 šachislů z 34 oddi]ú
; kajú. SoUlěž by]a kv.titně ob_
aeni]- kd}ž š.novati i t Ms. :l
F\L]CMa9xMspruměm}rm
mlinsem pn!í desítt! 2]28 Elo-
TMaj by1 velmi vyrovnlDý a na

Přednjch n'§Ech by]a tlačeni_
.e. o ph-clslýí se podčli]i :1 hil-
či \ pořadí: MS Tomáš Pokomý
l]]+_5. Leškroun). Roman Zá_
\úka (]20t. Prstěiov). Martin
\ehYba (2176. skdička) a FM
\ ladimi. Kďlik (2l9l, KJomě_
ňž) všich.i se 7 bodY Na 5, _ 7,
mi\lě skončili FM 'lbmáš caga_
šůi (:]:ló. KJoměříž), Yladinir
Adárnck (2022, Pro§tčjov) a Pavel
ttnbeš (2l03, ldškoLrŤ,) všich
ni 6.5 bodu. Ze v§etinské]ro rcgio_
nu ňJá] v tumaji stmislav Juř'čck,
keťý jlko 7, nasáze!ý si uhiá]
s,o]e a Za .1 výlrry 4 Ťemizy a l
prohn byl ne]lepši mczi šestibo_

do!ými hráči na 8, _ 1ž, v pořadí:
cM slanisilv Juřičc,k (2085). FM
vil V,lenfu (2056. vellť LoJ.\ l

]rlmtl.ek sle! ll7q4, fter^\ ). CM
Pavel str.ši] (2033. Lilove]) á ]]ň
Zapietal (?009, UnjČov),

|.

Me:í neisíaršíni šachísŇ b,-li o@ěni (.k^,u J 'l ofuíš B dík, .]dkub M aíik,
Tndeáš M.cek, Nikol Rře.oýjóbló, N.k olóhdbýd d Nina Čiťskí.

\'|nfíř..lni kdlegoliib.\li l.kon\úi |:lev) Lt?nntéj Cht|)l)úk .k l l./i.ttal.
L|nl,nú llll,kh, Lhlili. Konloýli- II.11ýikú R.itia Liliana Sh.La.|.^li

kat.kotii b|li .l?,íni úo šdl]li\ta, .lťv Jdh Suchd &. Šú D,l
mafuýó, Kdtolínd Koýóřalíi, Lulnii KťouPa, 

^frld 
Ch úóbýli, MaryIií Bdl)ica, Enú

Třó l kol: ó, M i.hal Kd ňl4|

uselín neměl sW uoDlémy
|r. ŠJchijlé Šh7 \qin r\lupuii do no\eho ml,u l Ponci ftm í|ruhť
A ti6. t,,r,, p 

^Lar 
tru .i p";iruli ,1..t_* , ir*r, i- *d \€s€lim n. ]\l.

t, eselím

ll]Ll(i pfuti soupeři z koD.c la
b!lk}. kt.ri 0n' j.dlou jcšrč ne
/!ilě/il. b)lj !elk!mi falorily,
A s louto lolj \c Poplsola]inajcd
tičl! Za ť,spěšným výslcdlelr
nikrcčili šcslr Ýi(č2nými Paniemi
K lomu sllnčít v}dřeliičtlrlé ša

cholni.i 1e,!ízu a jednrou Porážku
sj n0 druhÉ de\cc lň|!il vilát. kle

{ nestačil na soUPeře s Ele,n o lo3
bodůnižším,
scstava a body šKZ vsetín|
Molúz, Bělunek. Paiák. Bosák, Ju
říček a Kolařík l, stančik 0,5, Vi-

o§tdLt!í !ý§kdf,! clygov , Lipo-
Ýec 6:2. Vei, I-osiny _ st. Město B
4:.1. Krcměřiž B Zlin.1,5:3.5. Kl!
lolice - Prušálk) 2]6.Vlčnov Pro
stějov 3.5:4.5,

Íabulb 2, ligt sk, E:

],ŠKzvs.tn41024r13
2 GrygoÝ 4 0 1 275 ]2
3,KnméižB31]235]0
4 sl MěstoB 2 2 ] 215 8

5 Lpovec 2 1 2 zan 7

6Ve Lciny 2 ] 2 ]75 7

7 Pru*nlry 1 3 1 215 6

8včiov 2 0 3 ]s0 6

9 Prcslě]o! ] 2 2 1/0 5
10zin 1 1 3 185 4

11VgeinM 0 2 3 ]55 2

]2 Kuno!@ a 2 3 150 2

v neděli ]],ledlivsetíjr hraje na

Půdč lil oDrči,ížc B, (nh)

I

];.i
!.,l

t'5l



§athisté [al. Bystřice
uláilnou drěma soutěžím
l., \,,:n{m nok |r.nL( \outér,e iacho\t(h ílnúslťt bllá \do ťl
.3, i,i. rii.m,,"il r,rll" r,. nl a ror1 v ,e)oni. ratonc. rJ, r iu o, ice
pora/ila ncjtěsnějším nožným řozdíl€n. Pí€miífuÝé yitěl§§,í §i

přip§a] Brumo!_Byl. v Égionální soutěž §j stopírenlní bilanci drži
val, tsyslřic. D, která t oddílo!ón deíby pfthráln éčkl).

5,Va MeiíĎic

1.ZašAýáB

§achisté Byslřice sDftali
ilúležité boily

l! l,rohi hd \ a],tualnxT nrfutU hiú\l,cho piPh,,ru lJhoi0l![

- 
ša(fu\ii \ll, |llstň(c. llolťdlU \.Jim l,, t d.rb! ná dc,kách

rezer\ t šK7 \ \cn . Pitslo /í6la\ sji l t, hU l.€ liŤílFú\lPdru: ( ŘlU
val. BxsfiG Pm Změnu sl.\ilo pMúémvé \itč^tvi Y lt€ionálním
pŘbořú.TonluýládnouHusbnr.},kteřtZttínanij.dnou alráhall

Tabulh rcgiqn!'hi §ouláe|
12

12

9

6

6
0

401
301
203
2a2
004
004

LÝskdL} !!4j§kó sottěže:

LliD <a

_ ŠKZ vsctín c -].5:4,5 lsu.ha
nck .lu.ar (l:l, Dobolecký Zá-
lodný |r:'/:. sLo.]Jn llIadi] |,:L/,,

N.\Ililil _ t]l.to(I 1:0. sulhi
nek Žižka 10. Šnnck l)!ni]i
ko!á ',r|'l. Hrcnck Dvoiák 0]l.
Pall ZátoPck 0:]).

?2lJ
l9,0
18,,

]85
l8,5
17,5

175
155

Tabullia kai*É9!@žq

3 saýčin 2
4 Lužná 2
5,Šxzv*ťnc 2
6, Bysťička 2
l,zi^c 2

g,Ú§li 1

l1,zubři ]

Hoštál|touá milla na
přeilRoslední místo

= 
,\1,1 Jlni rU(nll pnnl lig} \a(hhlŮm HU.tállole pillii n(t\_

= ťh.i/i, l'todnl UlLini t roce 2l|l9 dUmu . Jihlátl,U pruhráli. Pii_
psali si tak čtvrtou porážku z pěti ulkání a klesti už na předposltdní

K 6 ], KrcDrčiiž - orlovli .1].1. os
l.av! Fi_Nliilek B 5:], t.ilolel

Tabdl4

3 okNá 3

V nedél! 20. lc
\á pi!d§!\i na půdé Rr-.hnov. nld
Knčžno! (mh)

JihlJ\l úiel. ni \'.hšJko \ roli
il\oliti. k(oou 1rlé dokaizih sPl
nn, Lrnni(n!celku s. piibm dlii
]o na PlYnícn čt}icc]' i!.lro!ni.ich,
kdc Ukoii.t]L \še.hi} s!é body, l\é
|anie lyhrail r !!j dvou dolrth] !a 1.
!riZU ]cIiť |r /bý\a]ícíclr čl!iťch
deškách Už lroýůrn nťdok.izr] ko!
luroul vše.hny t}fu P!.ti. /l.ali].
rlín řidcm jťeli ulli i

s€stala a bodr ltoštiilkovó: Po
tlži1 ! \,1olú/ ]. lioub.]ik i Pa1l
11.5, Killík. Krcjčr, o VťJi a vc

()Ýatií r§k!!! Polrhi ! C
,lUrdr!] .1:]. s1, Mé(o Rychnol n

320 ]6
2,( 0 ]3
2i5 12

2lc 12

24,0 10

19,0 7

]7.5 6

]7.5 6
]90 3

í55 3
17,n 2
13,0 0

bořu] Zašoltj _ }lEZ Ysetí]
6,5:1*i lČin Sa!ánc\ l]0, Bě_
lorcl - l,i]ik l 0, \1ia. Plrák
%]rr. Rolrírek Š!]il, l:0, V
Feii '1lJdleť L:|,, J, Fei\ scd
jáčet ]1]. ivah]i Šia\tný I:0.
Biirlťk'liúvDia.c,klÁ'l],

tjstí B - šKZ
vsttín D.],5:i1,5 (l) 'ličail.k
\ílrdý 0j]. D\oiáčc}i ])mčá
ko\á Lr]]i. l 'lia:'L ť[ Cj!]ct(|
]]0, Ko\ai KliD.k *]]t. Rfur

dus ltúžička l:0. \1.lůš Z]lo
pek ]i:l!. Grycm.n Nlo.ťk 0:l.
Doňilk l)lnaik 0:] ).

Tabulka íeoio].1áLniho Dieboru

l,sl.Mésloc 5
2. sl. Měslo D 4

6,šKzV§.ťnB 2

9 Koměiižc 1

l0 Zin B 1

usetín ruil]uhé temizoual a přišel o tún
9a §ouhoi licll hroméiirc B. \ťdoucim ŠK7 \.elln h}l ila8r.m

=...ltlh; Lolá ílruhd ligt \!Chi\lu. sl,nnťil nťro/hodnť;lro
\2lachl to znam.nalo pá(l o iednu příčku niže. J€jich zavÁhání totiž
vružil GrygoÝ

00
01
21
12
12
12
03
03
22
]3
13
13

28,0

25,5

210

]3
13

11

8
8

6

3
3

0

\jdldlt tlqi§tsél!! _pe ar
sKZ yselín R _ \hl. Byst-

řic€ 4:;l (stančí| Pli ií. Ihšlik
Kubin 0:1, Kovfujk - Jrýrý l:0.

Maúš _ sližek |z:|,- ZáýlJlJiý
Břoušck 'L:y,. BieBiá Rnčtn
0:l..lurča - Peterk! l:0. l.h,dil _

obšivačová 0:l). L
Ťabulká kEiského oiebolu:

10
]0za
21
21
12
12
03
13
|J2
04
05

]0
]1
01
0]
11
12
03
03
04
04
2l
05

6 Úsli B
7 [iEžVslin

26.0 15

260 13

250 12

215 10

]90 6

]8.5 4

145 4

]95 3

120 0

50 0

311
13]
1] 3
1]3
]13
00 5

N'1, KUDo\]cc:1.5:].5. Z]ín LLpo

]a!!llal
] GrygoV 

' 
0 ] 325 15

2,ŠKzvselin42o28,5 14

3 KoméižB 3 2 ] 275 ]]
4LpM. 3 1 2 25.0 10

5veiLosny 3 ] 2 235 10

6 Prušánky 2 3 1 21,5 9

/stMěsioB 2 2 2 24.5 8

8vinoý ? 0 4 2a,a 6

9 Veselin M T 2 3 20,0 5

lo.PBiě]oV12319.05
112in 1 1 4 21,5 4

12 Kunoýca 0 2 4 ]8,5 2

v nedčli ]7 lťdna Škl vsitin
ho\Li Z]in 1nh)

]iLu]iajeglorrá ni souléže:

A'/tI

IlI I I ,Ťl. I

I l?, F

H Detiletý ín§ký šáchi§tá Jin Yuehenq skonór ná btošním
- PŘboru v§etíná na překvap émj€dená.tóm rní§tě. Jcbo teb-
d€jší nízký rating byl dokonc€ příčinou }Tjednárdní, zda YůLbs
lná_brál .Á- lumáj. Kdo vidél íebo oku9il jebo bru. tll §§okémi(éni mťzi dmpělynú ?, pi€f,wp€ni ú trei§pů nebrrl.

Na Piávě sko.čeném mistrov_ čů ze 70 zemí. zi§kái titul mi§tra
ství Světa Šacbových kadetu (do §!ěta,
12 let] ve šp ělském sfutiagu
de compo$e]a Ji, Yueheng swj
talent potvrdil a v kaaegorii open
do ]0 le, v tonkurclcj 205 hrí

z Če§ka se ziča§hilo šest dětí,
Ne]ýýše, na 9, mí§tě. skončj] v
kate8orii open do 8]et lib€recký
VáclavFjněk, (si)

K.Omčříž Il : š!ý_\§E]j]r- 4:a
Utkání krajských riýalů i § o]rle

den na hodnoceDí hráčů slibov!
lo vyrovnalol bitvu, A tL §e laké
diýáci dočkali, Papirové Fedpo
klady sc Praklicky ve všec]r pň!a-
dcch poNídi]} aobčmatýúůnr t t
přisoudi]y !o dech vyhnných pď-
tiíc]r, Zbýva.jící dvč skoDčily smír-
Dě a stejně tak ccló utkání, Vsetin si
tedy iáko iedfuý celek soutěžc Ud.-

že] neporazitchoý, alc druhá reŤJrí-

za v §czonějej odslnlla z vedoUcí

ststtu ! body ŠKZ vsetín: Bě
lunck, Pďik a Júíček ]. stmčík
l Bosák 0,5, vilák, Zi&apa r Z!ú-

osíatní w§lcd}yj Prušánky vlč_
nov 612, Prostčjov \il, Losiny 2i6,
st, Město B C.ygoý ]:5. veseli !,

] ]i c ]3
] ]ť5 ]2
] ]50 ]2

21357
3 ]]5 6

4 80 3

á 15 0

14,5

]45
130
11.5

] 1,0

55
50

15

12

8

6

6

5
4

4

260
260
23,5

22,a

2].0
]8.5

]75
190
]80
]65
j6,0

160

íí

m [l8
m
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Na přslomu mků se koMty na řadě míst šachové tumaje jed,
notliYců. Pňná,šime výsledkoyý *Ři5 ze dYou, do ktcrý.h
zá§áhli á§tupci naš.ho okt€su.

§

koncem roku s. !íadičlt koná
v Br.]rkách Štěpánsk' turnaj
v blesto!é,n šachu, V roe 2018
sc u§kulďnil již ,16, ročnik. čjmž
se řadi mezi nejstďší tumaje yc

Zlinském kraj], Tumaj je populár,
ni i za fuanicem] našeho íegionu.
o čemž sýědčí účaý silných hJá-

čů Z Moravskoslez§kého kaje, To
hoto ročniku se zúčaltnjlo ?3 hrá_

čú s nejkvalit!ějšim obsa,.€njm za
poslednich patnácl let l lM a ně-

kolik KM, soutěž je poděko!á
ním a vzPomínkou na zakladale
le tx$aje vaška HTldila, k1ďý nás

v minu]ém .oce navždy nťčekúě
oplstil, Zrnájení se zúČastnj] st!-
rosra obce Frďlišek svobodá a na
or8 izdc] se Podjleli mistní hráči
z. Mďek. P kurenčík a A. Pasto

íek, Tunaj se hiá] sy§témem kaž_
dý § každi,m 1empem 2x 5 ninu!,
Po 22 kolech získal píÝenství la
lentovaný ondřej KďIík z Hoš
ťálkové. kterónN ,,b]icky" sedí.
nsken 19,5 bodu. před druným
stanirlavem J.§íýn z Fr_Mislku
s l 8.5 bodu a třetím Pet en1 Ňč
mer€m z Haviřoýa § l8 body. Na
4, míýě skončil Jaos]av Čempet
(Poíuba) s 16.5 bodu. n! 5, _ 6.
přičce se u,ní§lili Jd Didi 7 Po.u
by a Pa\€l Lev hJají.i za BystŤičku
oba se t6 body, První tři obdireli
ii,mční odměn} a poháry. na je
jichž zaJišlěn1 se pod'lcly ZlinsK
kraj a obec B.dŇ, Poděko!ání se
doslalo i Milalovi Štverákovi. kíe
rý se .účastnil !šcch ročniků Ýy
Jm jedjného, kdy by1 odvelen ;a
z]ikladní vo.jelskot] slDžbu,

Bfiěn§ká šachoýá škola a Duha
Kh,b Dlťka PŤerov u§pořádaly 1 ,

3. ledna Novoročni txrnaj vrapid
šachu. Hrá] se na 7 ko] te,npem 2x
60 minut na partii a Da jcho stat se
dostavjlo ]7 hráčů z olonouckóno
a ZlítNkého kaje, Každý z účaý
triků včctnč ncjlcpších aleslbň jc,
dcnkát prohrá1 a mohé zaskočil
dobry Ýýkon §tarlujicich mladich
znslupk}ň něžného poblavi. ivíe7i
účastnib by1 l.ké vseínský seDi
or CM stmis]av Juřjčck, klerý od
ved] spolehlivý výkon a vybojova]

2, tníslo. kd}ž ]aio jcdiný doká"ll
porúit i celko!ého vitČz. vítěz
sl$! Musila, Grygoýa, ktorý do
cíli] ó bodů Dnhý Juřiček Zi§kal
5,5 bodu Přcd tietí Elrol Růžič_
kovou s 5 body ! čtvrtou N]kolo!
Gregůriovou (obč cry8ov) se 4.5
body, Dalši pořadí: 5, 6 Nlatin
Malenovskj a Micháel čemý (oba
Horka n, M.) 4 body, 7. _ 9, To_
náš Hlobil (Bystfice p, H.), Beó_
ta Břczíková a Matčj Hmšta (oba
unary) 3,5 bodu a l0, Bořivoj
Novák (Hránice) 3 body, (4j)

Uálinez Doslal
Bystřici ke dnu

Béólto
déělto

vÝs!.dky krqislé soutěž§
ŠKZvsctínc-Rrumor-

ByI.5,5:2,5 {Závodlý J, Časfu
]ik la,% Hrádi] válek h:rr. Bu
dik L, časfui'r ii0. Mladý -

Horňdi ]:0. Růžičk! Če.nrák
tl:'/,. D.nčáko!á _ Jedlička l]0.
šal _ siesl0:l. Kofucki Holba 3. Bysiiidka

l,nr g,l]sii
' 11) zú6ii

Bystřice ieile,
pmmn,wé Radlo

H Ša(hjslť \ál, tl_t§lii.e B tstoupili dn druné Polotinr l,,{,l,e_ soulěžt viGAltrm nxd BťÝň(YloU á bťz ?líáq hod nadrle drá
PnŤí místo přtd dotirajíc' r€Zrou Hošťílkové. v ftqionál.í §oulěži
UllPela pMi zlrálu \a]. lr}rlii.e D x rfuem lled! ná lilll mntU. titd
ni §e přcbnáljak j€ji př€túožit€| llu§lenkl B, Lak i Karclinká B.

Křajskí pŘboř ša(hoýých družstey fulbidl v šcstón kole hned
dýř Ydlašlká dcrbt. ťrancora Lhola př€dčild ezeM ŠKZ \'§€tin
! \hl,lutziříčí lrbojolall,lť \al. B}střici pn,ní bfrtl sezoni. díki

nimž se na úkor sltho Protivnika odpoutalo odé dná labulky. v řegi_
onál n přcboru Poprlt zaškobňly Huslcnk) á toho rT,!žila Zašoýá,
klPri 7, iálá \edou.i Doslateni.,,,. ,.,. ,. \ i.lťílht regioftiblr! {,řťbUrU:vi\l€í|1,1 krxjsl,ehó p"h,,.u,_ ]\ř7 \i;;-l .li B.}---,ll,],,|.Ii Lhola - sKZ Zqúba 0]]. HUrta Níátlš %:r, Fi_
vs€tín B 5,5:2,5 (Vlátný sta!čík ]Á Dlořáčck lr lr, P[nk Tlčaúck
0:l. Zvardoň Kolaiit l]0. lll1á, %.|z ( lák _ Koýílr:%. ,l,kx{]le

nek Třálek ]iO,Krčňť Zívod natus,l,:l,. surovec Grycnrm0]].
ný ]]0. Kubačák Bi.Iská ]:0. Do sL,,tlíti.* Do.ňrt y,b š'Kzv§,tí,r
|P,,,| ZJ|,ilt ',' IlI H,,d| _\ál_ B!\ďice( 3:5,M!. \l:U,,r,,l,,l nl h,,l,,,, ],,, ,t 0 b,.;"., nuc,,,Ó xt,

TahrlklkEi§keho,Pipllel mek Kolrínck 0:], Kópecký Kh_

2, Hoéijiková B
3 shliin
4, Š]c Vsgtin c
5 Z]n c

7, Lužiá

33,0
315
2i.5
24,5

23c
2,3 0
25,5

215
2a,5

21a
2a,a

60 0

501
312

213
213
123j14
114

1 sl. Mslo c

5 sl Měslo D

6,ŠxzV9.ť[ B

9,Z]iB

3r0 ]6

245 ]5
29,5 13

29,5 ]3
21,5 7

21,5 1

20.5 6

20,5 6

23.0 4

J8,0 3

20,0 2

5]1
501
5 0]
411
412
213
213
2 a4
2 a4
114
105
0 24

Dr! 0:l, Růžička .lurča ]1:],r. Zilo
!.l _ s|tr čl l'r:1. NlNcl L]ulik

íabu]krcsialilbii! oicb917ršďá 5 1 0 32,0 ]6
2,HuseĎE 510 30,0 j6

3,Ba]m.lro!e4]]290 1!
4,Šxžv9tin031224.5 10

s,I]sijB2132357
o,VálBysiiiec 2 1 3 195 r
7 Vál pólánká 2 0 4 215 d

3.VálilěziiióiB 1 3 2 22n 6

9 MEzvsťn 1 1 4 21,0 4

lo,|ololnka 00 6 14.0 0

šíálltouá zlomila séfii Rotáželr
Druhého ýítě6tví v aktuá|ním mčnftu prÝni li8y do§áhli
předminulou neděli t RychnoYě n. K, š,chi§té Hošálkovó.
Uspěli po čtJřmh poráikách v řadč. 2 ofrá

9, Bošúlkwí

5] 0
42 0,t]1
321
321
30 3
21x
21s
2a 4
]14
03 3

00 6

]6

]3
]]
11

9

7

6

3
0

Ačkotiv pořadí v tabulce a td(é
yýhoda doiiiciho prosťcdí fa_

vorjzoÝ y domáci tým, ýe Plo_
spěch hostu hovoňly vc většitř
plrtij !yšší k@ficnty Elo. A podle
nich to laké doprdlo, vahši lko
ňýili ýilě^l!' ve č§Ťech Paítiich
á k tomu pňdJ]i dvě refií?!, Tjm
pídem by]. ia§né. že domů si za-

sioužně ůtvem! tř] bod]r, klc!é je
po§unuly bliže ke §lřcdu tabulk}.

s6tar9 a bod} Hošťálkové| Po
nižj]. Roxb.]ik, Molúz a Kula ].
Pa1. a Kíe]ča 0,5, Kúlit a Mal
čánck 0,

ostatDí Yúsledky: Polabii} c
Kn něřrž 2,5:5,5, }-r,Mi§tck B
st, }]tčýq :1,5:3,5, JuŇrcv , Jih,
]a!a3:5.orlová Lnoýel 6|2.Iii

&!Llis_l

260
235
21,a

2a,5

21,0

210
]90
18,0

3]5
295
29,5

215

V neděli ], února Hošťálko!á
piivitá Fl, Mi§lek B, (nh)

stanislav Juříček skončil
na Novoročním turnaji

T3

]5

1

1

5

,,l 
l ti uyužila



§,.hi\k, |,€čkJ\al.tJ}\liil,tani l,Hlmťnltoh,l,r,jshe-íllěž,, e_

E ,;,;;;i ;;;; ,,.",, i,.{tu i.ou n, .clť Fnibť,nlho p,úuh, \ada,

-i i".i,r,, r rnlr:"u"i" u. tll rti /atim pnlhrala prnli,ien ,li(]rt ln,

o,, r,,,,* ,i,,-i,ú *,lt"*l"i Vúlé'. lši,m \ llé^,m " 
,l lt Hu\lcnh\ B,

ii,lii.l i"iii" r,",i,,tr, ",m,/J 
\al, il\,tiict |) nl í|onta(kh dť\l, (h

Tdu& l@j§Elqul!žc!

v}.sl€dkY rcgi_o_ú!!!í §o!]ĚŽqi

Konečná tlbulka|

vjllqlkj LrasLé jol{ěžs:
Lužíá - ŠKZ v§ctin

c,1.5::},5 (l)d.ž.l JUIč.l'r:% ti
llik ZLi!odn! 0:1. ]lkubil Bll1(!
š.k 1]0. coka\ec Rúžičkr 

''' 
li.

Sn|ik,}i Drnaikoýn 
'i:]i 

snr.tr
ni l)!oil]l, l:(). SlLrovc. ZiloFk
lt:|). Pa|šik KoPccký |1jl'r.).

3 Znc

6, šKzv§éťn c

9, zubií
10,Úni

38,5

36,5

29,
305
30,0

28,0

26,0

265

23,0

2l5
]85

60l
103
3 22
3]3
3 ]3
313

124
115
] 15

21

18

12

1]

10

10

10

9

7

5

5 c]
1r]

1],l
0 0d

185

]35
]05
8a

]!
]3
]i

6

i

RměŇká š.choiá škola a Duh, Klub Dlážkr Přcrcv Bpořádatr lc dnsh
l, 3. lcdDa ,J,{orořoč!i tuňlj" r npid šachu, Jebo úča§tník€m byl i vs.tín,
ský stánhhv Júřiček ki.ď si n. \'seť. Přiv€,l .eí ! a druhé místo.

T|lnllj lť hill nJ l ll,L lenlPť l
] \ 6l) nlijlll ! |irljl K ši.hn,nL
.in !:cdlrj ] hraču 1()l,molL.].ah.
! l]ij\kcnj l,rL|e, Kižd! Z úč.ý
ti1,1j. \ó.nra nL,ilctijťh. a]espon

Hoštálltouá
sG ]ozGšIa
s FúOíem
smílně

.r. v 7. kole druhé liAy čekal šachisty Hošálkové soubqi se soust-

E dťm l llb kl, l i-'\'lnltcm B. \ Pitpldi ltl'/,lti" n néj moh-

li bodo\č dotáhíouL, Ltlání9]ť \konallo mlD/6u,

se§tiÝa a bodJ Hošňlkoýé; Ro!b!
lík a Kl.jča l . Pá§7eWsl], Pa].. Ku]!
!K lik 0.5. Nlotúz ! K. !fuj0.

Tabulka 1, ligv:

3 § Měslo

l.,.j.nhil plohlá1 ]Vnohi |á\i.
zrsklai] (lobla výkon \tallqjcich
nr adi.h lLl\tutkyň nližlaho po

hli\i Z.ý!p.. \tchl)\ah. oddilU
TJ Zblolo\k! Vs.tiD CNl sti!i§.\
]unaťl .d!ťdl slxr. s,i d l!rli!
nl \ikon. kdYž llko ]djni Jol,ril
portilil ! .cllo!e]]. !ilě^ \'ilčzsli
r. \]lL5]a / an!go\i. lrcli do.]]il
b L..(lLL ,| ijč.k n. stiibln. I]ljlj.i
/|\l:t j.i hodu |i.d liťt] 1,1t.r] R!
ija|,o!o! s j bod! ! n!íl.ú l\'kolon
Cť.ei]l]olou sť.1,5 bod} (ol]. (]ll
eo\ l, 1ž

Zašová , ltuslenkr- 3:5 (

375
340
345
310
305
215
25,0

245

230
230
22a

610
520
51]
421
3] 3
214
214
214
]15
043
016

čc]i %:L1. Běh r.k N'lieíes 0:], \'i
iin Kolilňk 'l:l1, BuldiL Va1o

%:r,/, Romárr{,,}i Banošek 0:]. Ko
hček IVtú(§ ]",:t/,. lcix, \íaňák
h:|,, M.hra KťÁlký 'y]:ll),

v.]. Pol.nk, - ŠKZ vsetín D
7: t (llroíudd - Mladý %:y2., čok!
ve. G.lerki l0 snrí]ck _ olána
lová ]:0, homdde - Kopecký %:tr.
Papšík Rilžička ]:0. Šihor - Zi1o-
p.k t:0. Štelta - Mo.ek 1:0. Ko
vili Ddčák 1:0), (mh)

Tábulki rénionálniho liebo!!

E Dtrbl m€ri \ ál. \ lc/ih(.im d t r Lhotou hl l., / Poh|cdu l álJi\l,iťh
E p.'rni.",i +"t u ,tog""m 7, kola lráj,kťho pitburu, Hn,lť r nim
bczúhě pottrdili ťoli íllorita ! drži 5e na dostřel lcdouciho dua

lláieno\icc - Boršice. valmez ruopak spolu § val. Ilystňci uZaúň
pořadí, V regionálním přel,oťD sc hnil přímý souboj o nej!_Ýšší post

tabDlky, Huslenk]- ,ie,i Da půdě Zašoió !}hráIy a Y čele sc s náskok,n

Tabulki kai§télqdllqq
1lvlaeiov.€ 6 0 ] 360
2Bolše 6 0 ] 290
3,Frlholá 5 1 1 36,5

4 sl Msloc 5 1 ] 350
5 sl MěsloD 4 ] 2 2g,5

6,Šlcv§étinB31326,0
7,Krcíéiižc 2 ] 4 23.0

a,fu|ešo! 2 ],1 250
9.Zin8205240
10.fo§loúp]9 2 0 5 235
1] Valméz 1 0 6 19,0

l2,val,Bystiie 0 2 5 22J

35,0

35,0

335

25,5

]B
]8

16

T3

10

1

d

6

3
2

610
511
5] 1

3] 3
313
30 4
22 3

133
12 4

00 7

19

16
16

10

10

9
0

6

5

0

31,5

šíz usetín neilal
šanci Z!ínu

\ *dňém Lole druhé lie1 aelaft,9(hi\l\ ŠKZ \ \etln l,r.ikd
E derbr 

'e 
zUoem. sez p-mt l.mu l nam polvííllti ro[ lllorilá

- " 
t ťejeainlt 

" 
nepo".oného cdku \outérB.

!.il ,1§i.]i,|:; r,ij,: -/l]

v ťabnl.e druhý Vsetin lněl pro
!i předposlednjmu Zlinu zapsal !o_
vinné !ň body, A !o Se mu také bez
problómů podřlo, Domácí hráče
i'alon7ovJ]o nejen pořadí ý tabu]

ce, lie Dké hodnmenilúíčú v jed-

notlivých p3r,iiích, Zlínu nakolec
nedololil] uspčl v žádném z o§mi
due]ů, a]c pou7e du Z nich zlemi_
zova!. V§etí!ští sj r.k PřiPslrli nej

!]šši vítčzsl\ í §ezon) l nadáIe dý
c]rají na záda vedouci,nu crygovu,
sestava a bod} ŠKZ Y*tín:
\1o1úz. vercš. t'rrak. Zldupa Z!,ď
doň a Zljiček ], Stmók a Boýik 0,5.

ostaíní rýsledl-v: cry8ov - Pro

]8
17

]4
13

12

10

8

5

5

2

stčjo! 6:2, I-ipovcc sl. l!,Iěsto B
4,5:].5.\t]. Losjny - Prušdky 3 5.
Kunolrcť Kroličřlž t] 2.5:5,5.
Vlanov ve\cli n M. 5,5]2,5,

íábul4

V ieděli l0, úno.a ŠXZ Vsctnr
hosliKuDovice, (nh)

1. GrygoÝ

3 ltoméiižB

3, sl, lúéslo B

]] 2in

3g5
35,5

33,0

295
325
26,

28,0

225
210
225
2]0

60 ]

520
421
33 ]

3] 3

30 4

22 3

1z4
121
]]5
025

V neděli t7. ilnora se HošLálko
vá piedst.vi vTiinc] (Dh)

tří bodů osamo§táínilt:
vísl€dkv kŘiskébo rrřehoru:

škz vsetín
R _ Zlfu B 4.5:3.5 (slaičík , ])ubi
n! 0:l. Bosák svoboda l:0, sDi
]ck visc]ý %:1/,. Ko!,ánk úonck
l |0.7ávodný Vrai0:l, Hralli] st_
check ll:l,. Dyořák slojan /2%.
DančiikoV]j ]:0),

4, ÚslíB
5, šlc vs€lín D

23,5

25,5

25,0

16,0

stanislav Juříček skončil
na Novoročním turnaji stříbrný

, ]uň

]]
]0

7

4

I



-seťn C 3_i:.l;i (Chmelař J .ča
l 2 l: šl]dlhť] Z]\Ud ) l 0. Šmd-
HddllIr j :.BúinLi Mdnnil():L.
Va]a Múu,"- l]0. Nelvapil - Dm-
čáková %:%. Kýlala
štefka Kop€ctr1 0:l ).

0:l

viDYice . šxZ

Blstřice ladla, Hošťálltouá ueile
ú. Ša.hnl. \al. Bt\triť( B Díisti o tedou(i Do.t ti4i\ké \out4rc.
A i .,... t ot" rorii ,t"ma pmti slgvió nu uirpeli 9ů b.. pn ni po.
rážku §€zonl s toho !!žils ttoštilkoýá B, kténi ii o skóíE přÉskďila.

Sachisté Závodný i Juříček
v Bezměrově uspěliYýsl€dkvI b]]lka ka 5ké §oLrlei.:

], HoĚlálkouj €

3 saýi í

6 z|^c

10,Brumov.By,
11,ú§ť

701
7 01
! 22
4]3
4]3
3 23
30i
2l5
215j 34
1]6

4z,5 21

405 21

s5 ]4

345 1l
325 13

]i: ]2
30,0 1]

na1
2l0 7

270 6

2|4

Duo tYíNkích §cniíů stlni
§láv Juřt k a J.Mbv Zívodný
ý \t dlen 25. 2ó, l€dm r}dálo
n, ó,ddenni tumrj v ápid šehu,
LŤ lí Ďpořádal šacholí klub sokol
P6roupk} ! Baněúvé

Do 6, l(i jku VťnnfiálLl n)oiL\c
l]Átijrc. \ť ťihlá.lrj 9{l hlíčů nťE!
z teské repubrkr, Jť i s]o\en*a
L.ajnio klliJrl pdi b!lj lozdělů! do úi
\iko nosrni.]l :ku|rjn V iťi§ilnčišl
,l!|Di l\ lrrilo ]7 ÝcIrjstL][ i 1o raeLlé
d\oU C]\l.tiiKM, na i kolldnlL\n 2 \
a0 minll l0 {kund 7r |Iov.dú)J lá]],
\ krádič Soúin s. ne|!l. dai](l N]ko]ť
(jícgúko!ť/(irys)la! Dďi.lu C.|dG
n\r 7 BnŤ. kcii sc podélili . l. 2

nri$o. kd\ž dŤilili sl]on]ré .1 b(ťú, N!
]. _ 6 liiacc skončili: ]ďosliý ]/á!,odrri
ívsíi!). Kúťl l)6babr (chlu!ec), (]\,|

slei\l,! ]Lliiček (Vý'li!) i cM lavel
Stnrjil 1l-ilo\cl), kdrž \š'chni /]5k ]

Z]1\ lx]nr l ,iuičel \i ! Lťll \ elhj dobic,
Tm.FD Pn)ilj h(z pfulr! d od píii
piičk\ le dělil i.! Ýélši poč.l tiri/ ]ž

§KZ Usetín sG s out§iiletem Wt]álil
.-. NRtránč \clkť tlrmx oiined0 o\m. holo íi, Uhl ligJ \a(bo!}ťh

! u_i.r.,. ," l'ttftm 
'\cdoufi §hl \..tin ho§til pNlednl

Kuno\ice. raÝorit uspěl nejtěsějším nožníIn mzdilen,

Jediný nelorážený vleinr . jc
diný llin b.z vilěZslví Kuno\i
ce Bil.ncť obou týNújedDoz|ač
na íoldi]alúy á nečckilo \e tedy
ni. ]nnlho než vítčZsl\i vlhchŮ
lj b)li fuvonlt j s oh]edeJn !. nr

diriduální hodnccni hiáči,. .lcn
žc pa|jlovč Jeóolnačrc utkáni s.
lmě]nlo ! těžkou bitlu DoBáci
mčli nrít n!\ícll hl.vnč na posicd
ních i[hoÝnicích, Pďado\nč dle

na šcsté . oýni prohrá]], á tak nll,
§éli do]rá!č( nMnko, Zásllhou Pa
íáka n! čl\rté dcsce. ZádraPy na
páté a Z\ďdoně na scúŤé lwa]i
tii litČlné Palie, A protoŽc dalŠÍ

tři skonajl) reJnizou, lydřl vsetin
nejtčsné jší možné vítězÝvi,

se§rala a body ŠIú vsetín: Pa
rák, ZádlaPa a Zlardoň l. Monlz.
Vjrík i vcrťš 0.5. Bosák a Kova
řík 0
ostattrí ÝÝsledky: ftušánb] Gry,
8ov ,1:.1. P.o!těio! Lipovec 3:5.

20

]7
16

13

]]
]0
9

6

5

2

,l0,0

385
345

330
30,0

a.0
,.a
24a
255
245

VeseliD Nl - !i] Losin} l,a:].5.
Z]ín - sl. Níčslo B ]:i. Kloměiiž
B _ vlčno\ 5,j:].j,

Tat{lk 2 liN:

v nedělj 2,r, úno,! hreje ŠKZ
V§eiín ve vlčnově. (mb)

2. Gí}!ď
3 l(oŇiiž B

6, Sl Méslo B

]1Zin

62 o

611
521

32 3

314
30 5

22 4
1z5
]]6
02 6

I I 'I

i-
l I

-[[T

vÝ§Iedkv regio!!!!!!i!!!L!&b!!!r
MEZ vsetín - val. Polarka 4:4
(sagríek Špa']lD] ():l. Huía P
Hmnr,.ta ',,!:rr. tilák - B.ňnka ]ú,
Parlt J, Hrolrad! l:0, Tlodlcc
Pipšik l:0. sed]rček _ Šihol 0:l.
Št"st,r1 Lišk. 0l, Tráyničck

E§achi\ta l í LhUtl ne\lužili t o\mcnl 1,olť lÉj\kiho pifhoru
E i"n"" pi",tuiir rt"t.no.i(e nn druhe mFln Lrb|lllt. 5e \oup€iem

iln .€mi/0!5li a nidál€ isu lrťlí. v€douci Lloriicejin| o dálií d\s hld\
;mhxii,\ nkrť,ílm drrb} teto.nUlc/ť \isK/ \ {,lin B podleoč€Iá\áni
N,rádil \ \dl. \l(/iriclm. 1,|cn,mu \leiŇ,iJlo \al. B!.lři.i hro. ..,lUP
io k rai.L. .Uutare, \ n,tsionaltnm prťboíU nlill hodnéPrác€, re/erýou
Ús!í vedoucí Huslenk!'. Př.sto jediDé kolo před koncem sczonx dúí
tříbodoť náskok Da druhou Zašolou,

, Koňaiík y!:'/,. Juřá Clcr

lr§lcj!! -L!4i*é!!q- 
p

na l :0. MaúiDik _ Kmmer %:'l),

šKZvsetínB-vá].
Ňr""iříří 55,2,5 (staíčík Novák
l:0, smilek Maíiňák l:0, Kova
řík aobelik%:'l Juříčck - Dorňák

!hl, }terňči B - ŠKZ Ysttín
Ď a:a llníný - Mladi lá|r1, Gut
řlddj1 t'l. stlněk Ddnč.ková
[lyr. Gvozdek KLimek 1/r:l|/]. Hlad
kÝ otáb]bvá 0:1. Lcv Kop.clý
t,o, r"t.li,e Šat y.,'l. rue".,
Dinčák li:'/r, (mh)

Tóulká N onáliib_o,gielp!!

5,ŠKzvsáín D

7, ÚstíB

7] 0

611
5] 2

32 3

32 3

314
314
143
134
00 8

41,5

350

355
33,0

29,5

29,0

18,0

!édl4 iEi9lcfu.pEelu70 ]

6]]
521
512
413
314
22 4
20 6

20 6
107
02 6

21

]9
11

]6
13
j0
8
6

6

3
2

4 sl Mě§lo c
5 §1 Més]o 0
6,ŠKzvsdí! B

l0 zlii B

335

,o,5

390
3,4 5

31,5

35,5

29.0

21.a

24,5

21,5

25,5

jl

llošálkoýá 7anriii]a na česko
pohkó rozhrani PulÉ sc \edni
hráči. a do ltkliní tú výUPova
lajiž s jcdDobodo\ým úankern
Domácim, kreři i tak by]i lnvo
ri§,, tím výr.znč usnadniia ces-
tu Za lilěl\LÝjnr. Toho Tiinec po
Dčrnč s přchLcdeD dosihl, kdy7
Vn]áchům povolil ;edinou vitčz
DoU p!l,íii. Zas]ouži] §e o ni na
pmi š]cholnici Ponížil, Celko
vou polážku Pak úim]li rernjlo_
vými lJíiemiješlě Pala, Krcjča
á š.ikii
s€§tala a body Hošálkové: Po
nižil l. Pilr, Krejč! r Šenkýř 0,5.
Malčánek, Knn.]i a Plšek 0,

I I I

7] 0
62 0
521
5] 2
42 2

3] 4

3] 4

3] 4
2l5
116
0i 7

v eděli 3 biezna Hoštálková

PŤivilú orloÝou (nh)

(}Ia!rrí jJ§lcd&ii Polabily c
o§lrrýa 3.5:,1,5. Fi,_Místek B
Jihl.va _1.5:4.5. Jundrov Ryc]r
no! n. K, ]:5. orloýá st Měsro
ó:2. ŇoDrčříž Lito}el5]3,

Elulta
], Krcméiíž
2.Ql,Jýa

4, sl, Mslo

42,5 22

40.0 20

35,5 17

36,5 ]6
360 14

310 j0

290 ]0

285 ]0
27,5 7
265 4
260 4
250 ]

I

I

22
19

l6
11

1l
tb
10

1
6

0

I I

ú o\labeni hm iachi\lrů Ho.tál|,o\c lrpčl t o§nldln l,Uh,pn-
- ni [g] pnnžl,u n. Půdě'ířin(e a nel,e,p€číě \e t,řibližil .._

ltupov]m r.,dm.



I k1ll|E.lii l) II n l).ň
.ókL.á ú,h il.L b\li Ii\P.jýlí
lJ,n,' . liúi(t] Pllnrtr
./ : Mdýl1(l'] l' |],lli.rl
}117úl. 1l/ ]-.\lalll, .]4l]
Jakub Mulij (hin] GiLt |ll,
Anbnín Ran.lL6- ],íúléj K,,& 1k1:,

liří Pldček. si7n1 Řť.Íú,i'
T,nóš Buií; d Idnni Hůliík

ffimmffi3stt& x Polanlt
a Fsctína-wwm MĚm

slo tři šáchi§tu a 24 družste} sc předsta lilo í kíajskén linÁle

šItolPřeboru škol, (]spěšné !ýsledkl
Zš 

''ál, 
Pohnká, Nrasarykola evnnázia \ \cnn á streílni |rúmt\lota

škol} §trojni.ké vsetín. Čtenovó těchto družstev si l
Českó rcpubtikyškol.

ffi '''!r§{- ,.t & a

Zlklútni iloll 1ir.glr Vselnl
u\I,oiiJ.h lokr li\ i!riné klá]rí čtyi
č]e!ni.h ill)lnidr ti nnj tť \tiedi\ku
volnéh1, .'iju flNto K iacholL
cínr $.,il! !t.Ui{\i. tlcllisc norli-
Do\liJ /,]l,]..ii.h lo l ieimlld
{ílGl.!!|rr |j. I núp.ň ziŇld.ích
š]ro1 ,r [n!ni domici lnlcgry. kte
lá il.naj]l] !J ..]loVéir pa]tónr Dis
tě |.lj]iij]i i o1t!(Dirl] .e k! i ZŠ
Fl Ll l li] LLž ti. ú:Pčšlra ncb)-
h.,l.:]a L! oýrra v nťlrll Jdiíkate
.!.nL zl iLaala ]/Š llií lr,ti1.1nx icc,

\ l.,]r."orii |fu II \(UPeň 7Š !ial
(r:Li ú li7Ju pildtd ].hlep.i7vi].
Pol.lrh. Il.jj \!é unrěni\ lJi]o!!\é
hie !l].:irč loz\iJ!,ii \ ircho\ónr
oddi]ť l ,:r \' iesla\č lttia,i Ko\ri,

^n(o|jn 
R!nd!\. ondiei Gl\.irdr,

]!|.l1. \lJti /ýítčzilL Pi.d \jl]a
rťlj \I..urLo0 §dhlili. \'sctíi.
v onll) dnlislv! \e zr5ť Pied\ťd
]i iJdri,la Pildcv(iin ^ 

Zbrc]olky
\\.ljn. {ňbfu lisketi Nhtčj Kop{c
\i liř, Ptiick..llkub sťhirj. Tomáš

Huítjk a Tomáš BUdik, V télo slu-
pinč D.ýou!i] uké Ýrlběr ško]), ze
lselinské ohrady a skonči] pátý,

V krtcgoňi nředoškolských druž
sleÝ 7!ílězi] cel.k SPŠs. tÝořenÝ
z!!e zc)iléna h.]iči oddílL' Hošňi
tóvé Zl,rá \csi.va h.ála \c šioženi
hkub Krcjča. ondřej vmj, Radek
Zgďba a Tomáš c!td!, Druhý sko!,
čil lradičně sjlný týn 7 Grnr!ázi!
Uh. Hrad]ště. kteIí L]ohužcl přcdýi

Masarlkolo gynnriúí] Vsetnr
\t zbrcjovác}ién složcDí P!!el Bu-
dík. 

^dé]a 
Bie.§ká. Šnnon Šak. Ta

deáš N'locck, vzh].dcn k tonru. že
!! N,lčR poÝúpuji dvx.e]ky z kaž
dé katceo.jc, nezbivá Eymnui§Lům
než §e pok sit zažád o udělcni di
voké ke§, Talo možno§l nely7rivá
jAko be, ša ci.je]]kožje pr.vdčpo
dobné, žc vc drrecb L8 l 19. června
se replhlikový šúrpioDát odebJaj.
iiž počtvíó za scbou vc Zljn§kéir

l'ext a foía Josef KoÝařík

Francoua Lhota se DřiDlížila
Druní RříĚce

@uka lEELs!q+i&O!u:í a26216z1
622
5] 3
42x
306
306
225
126
108

2]
z0
2a
17
16
14
13

9
9

B
5

3

5, st, Měslo D

6, šť"v§élin B

9ZinB

365

420
36,0
35,5
4{5
320
300
ý5
30,0

24,0

vsétín 35:,15 oíladÝ _ saFá ek

1/1:|1. Dúčáko\t Hurtá y2:l1, Ga_
letka !i]ák l:0, K]ímek Pfuák
0]]. Kor{ký Šu]lik ]r:%. Rilžička

Tkadl.c 0:], Zá(oPk oldn,ch
l/,]y,. Dančák - sed]áack 7,:l'

}buLka 49ion |niho+iů!!!i1,Hslfrky81044,0
2,záNá7]146,5
3 Ba]iohove 6 ] 2 39,5
4,Val,Polankl 4 1 4 40,5
5,val,Byšlř@c 3 2 4 J3,0
Á §x7v$linD 3 2 4 130
7,ÚsťB 3 1 5 36,5

]lÝ&db

á
u
19
13
11

11

10
9
7
0

23433,5
14432,5
00921,0

8, MÉžvs.lin

.st. Ntěsto D - Fi Lho_
t 1.5:65 (SlJUtc L B.l!tl! 0 l,
i hLelt. VlJnĎ U l.ŠtnL] Z\ú
,]oň 0: 1 , váýla 

' 
Htllinek 0: ] . Ro

iar _ KIčmíř 0:l. KIta Klbrčák
"r;:y. Racnůlek Do]ežal y,:lr,

Nekďda lilák %|'/i. Ma]cnovi_
c. - ŠKZ vsetin B 4|4 (ZPěvák

&x.k l :0. B ibllá , Ko!Ňk *:%,
ch,nclář Maúš ''/,:%. 

Jfuá1- Zii
\odný 0 l. Gabic] - JUrča 0: 1 . Za-
pIeta] Budík 1;0, Bd

]:0.

.1

ír

I

]i

&

*

,.1



0tságori, Hlouch a tařáí zlaffi
l Tňaosmdesát šachistů 5e utkalo í Kult[mín domě \e yal.

Polanc€ ] e lř€tíú tumaji l, vAs l o 'lbuí. kte.á t klřtDu odh.t_

mcdai]c rozděiily Ncla otánalov'
ze Ztrro]ovk), Nicol tsře7ovjáko
Ýi z 8vsLnčk! a Hcdvila Reži]i
ze Z]jt!. od čtýílého do dcsálého
misla sc seřadili šachisré t.klo: .1.

PřeDry§l Ma.tišId (Val, Bvýři.e)
5 bodů. 5. MeíiD Dyořák'l7hr6:
jo\ka]. 6, .hkub Doúák íU\íl
ut" +,s too,, r, H,nul sn"t,in"i
(Zlin), 8, J!k!b Malúš (Usti). 9
lieja oláh.]ová (Zbrciovka). ]0
Tomáš Kabcláč (Yál, Meziříčí)

sťiie l, VlsTo ToUr pn|riLU,c
i lohuru 27 dlhn.r na \\dl \L\;h
MJÝi]\L,ch, F]cdné pJI \ '\G
hUfu l l\élnJ .C ln(rul llýr\l h
.á]ovým iuDajcm. r,\a tcn bude
pozváno nejlepšicb 32 š.chiýú.7.
kterých lzcjdou dle ÝěkoÝÝch ka_
le8orii čtyň mlildežničti Dřebomí
civahšska pro tuto §czdu,

l'cxt a tbía Jo§ef Kovařík

lí mládefui.ki pŘbomik! \'rlašl.... Aktóň si síly a úl poměřili ve
tř€cb \ ]'konnostnich §kupiDác\ medáile a poháry b!lt mzdčIeDr' re
čtyŘch kategorĎch. Hnilo se sedm kol v rapid t.mpu 2krát 12 ninut
plu tl \teřfu1 2 taždí tah,

v nejtěIši lebň.č,iilenné sku
pině se ke jlo]ún] posedjlj z.jnran!
začínajici ý.hj\la \e \čku do lede
Dácti le! d \l.Lččně s nnni i b.n
jmjn.j do d.Iiti lo}iú \cjlc|!í
byla B.il] (}r,ágo\' /e Zb.ojolkf
Vsetúr, \t.rí z. scdmj duťlú \yLé-
žila mlrií]ilní pďel 7 bodú i ťyč
nívala j n3d .b]a!d, \J druhénr
nisrě ilo!či] Kryšmf Gajdo] z
ústi.jenž zi,lJl 5.5 bodú. ťed ši
ll)on oíing z Kďo]inky uhri] la}iú
5 5 bfulu a '1n] se 7áróYeň \itéien]
me7i ia.hisl_\ do deviť ]el, \ lóto
ncjnrla!]!i lllčsoni byli,edJile-
mj ďeiěni iéž ústecký Fi]]p Trúli
]ek a ]!n ju].ho Z Bysrňčky. ]eli
děvóa§, P.li Ena nčá]kori z Ústi,
Eljšká Bďičiikolá l vál. ]vfeziňčí
a úslccká L.i}i! surovcová. A t!
koléto b]]o poř.dj od črvrtého do
dleáclého nný. vc spolcčné s}iu
pině] .1, yalyáš Babica (Zbrejo!
ka).5. Luklš x]oup! (ttrunroÝ
Brl,].6. Pave] Pelíovic].í (vel,
Me7jřiči'j 7 Mj.hnl (annar lvn
Blsliicč) !šichii 5 bodů, 8, václa!
Bělun.k (Zašoý]), 9, ondňcj Ma
cho íBystiička) oba 4.5 bodu. t0,
Kďolnla Gí}cnanovii, l] ond_
ři Hnliri,_t2, Juliinr GrycnranoÝi
(\,šichni U§ti) všichni :1 body.

v lalegorij ohúničené věkem
třitrá.ti ]et se střetlo ve Yzáiem
nich P!fiiich 22 šlchistů a jcd
no,nu z nich se podařilo rše.hi}
§oryeid Porlit a zjskat 7 bodů,
B)] to Lubomir Hlouch. }telý se
nlpřšdň tlmaji předslaÝi v rlilnj
kalcgorii mezi nejstďšimi šachis
ty. DrDhý §končil Ja! Balilek zc
Zlina, třcti Romú oBá8 ze Zbro
jovkr, oba ,istlli 5 bodú, Medai
le mczj dčvčaty si odvez]y Zuza
na Pelítržebvá Z val, tsyslřicc,
EmjlicKot ováz BystřičLf aEla
Škabánko!á 7 Karolilúy, Pořldi
od čtvlróho do desátého mjsta: :1.

Tomáš Bělunek (7išo!á) 5 bodú.
5, Davjd Kozáčck (aNmov Byl,)
.1,5 bodu,6, Já.hym štědri €bro_
jovka).7, Lukáš KřeDck (Zašová).
8, Mil}áš Zqíčck (Zb.ojovka), 9.
Petr Koabík (BrurnoÝ By],). 10,
ondřcj Mmuštft (Hu§lenky Ha,
lenkoÝ) ýšichni,1body

Y c{itni kan]8orii do šestnácii 1et

se před§tlvilo mezi 26 účaýnik)
též Pčt borcť, s dobrou výkonno§tj.
keří by !ěkon ještč splňova]i pod
niDly mlidšjc]r kategorij. I toloje
však iede! z cilů 1élo Drládcžnic
ké série. totiž možnosl rclýijet l!_
leil a unčni rnczi stďšími š.chis
ty, Zvitčzi] se 6 body Jakub Maiák
ze Zlin!, druný tvtatčj Ková'z Ústí
a třetj Matěj Kopecký Zc zbrojov
ky ufuáli 5 bodů, Me' dě!čalý sj

Me.i beúanlínb, do lleýín le| si h.daile ft)..lěhli ldkfu: \lříbft) lkzi klub, riLip Ttčlikk, .la|a š"noh
d bftrl:.lah Mdcho,.líýčí s!říbro Lliška Ba tičklkoý.i, .ldlo Etnd Třčá @vó 4 bfun? lrhka suný.Oi.

1

v kak|a|ii do kílenócti kl si ncdaile odýe.li lno šdchirté síříblo Ma^.i] Babi.a,.lalo Kl\ štal (;Q]ll'š
\1říbfu Kd]olína K^Iih^I1d blDr: -lulitnn GlÝ nunofu

v kltesotii l1o tři,lócti let bli dekotovnni břon.eh Lýa škrabánkoýli, slříbl"fu t:úíLie Kottoýá,
zlaleln Zuund P.lružíloýti d uboníř HLoNh, ýříh,Pn Jfu Bafthek d btonzem RoM or,óE,

v
Malěj lěj

l

', '.

I tl'í$

,i

,

I



,-_s histe !.elln.l,d Zbroio\t\ odlhráU na domáci.h pudě

t t0. kolo 2. lig}. \ \/1ali \ ;ém \tll.,é | o§in) a po \}rolnand hil,

- vč ilokáza[ zÝítězit. Nad,ilt s€ tak drží na prYní příčcc tabulki.

vsl,],i.i\ _ \: ],osnĎ,,1.5|3.s ]!E!l4
D|, ooJ".P l , |:,o |,. h,| 1,s{zv9eln 8 2 ora,o 26

\ ;,; ;,,:i; d. ,.i; ^.,:", !,9o, 3 ' '<r
J Loo€' . ^50 22

LU.,,..í1l, P/1].K]), v, |.,||T 4ŇOmáJB 6, _4o0 20
D\l) \ l^\',J,) , ,oU'ťie 

', 
|Á. P -nn 1 4 ,4 ] lo

kjjčový norneDL ,ápasu sc ilku!, 6 sl Mě§óB 4 2 4 41,0 14

lyýýIrydo }ácjho Nlotúze azýt 7 Ýěróý 4 o 638,0 ]2
doDč &V9 Lo§ny 3 ] 0 370 12

s€stava á body \'§etÍM: MotúZ 9 Zin 3 ] 6 345 10

a Zvďdoň l. Bě]Un.k. slatčik, Pa 10 Vesgin M 2 2 6 32ú 8

j"l ,/JmDlJ]Un:JI0<.B, ,hU, '! P,s,áo, l -'0 5

O\lalni l\\hdL!: Pnr.th\ 0 32o'l 2:s, 
wl"i, ň_rr3:; v"."ii.r] l,r. V dalšín kolť 

^jjždí 
Zbrcjo\-

l ln.,,ť. ] 5, Zlt! Éo.,elo\ ' , . .,oi |ř/ 1,l Dř;t nU

!. 1<,Krcnin/B_Ungo, :.,.U\oloP,lm.loooCl,J-a
Kulovice vlčnov ].5:6.5 (mar)

E \ Piedgxledním kol. kÉjské §outěže šachoYý.h

- 
družsiev favorité pottrdili sYo! m[. \tdoucí Hoš_

tálková B pŘ,brála Lužnou a j€ bťzko celloÝému prcn-
§ťú. Na jtjí zaYáhání číhá Y pořadí dnhiá \ al. BJstřce B.
\ í§ledL!:

lotice - .ŠKZ \'§etin c 3.5:,,l§
(Klajiček, K.\!ii]. 011, KUde-
ra - Juťča ] l], Hliličk! Zá
ÝodDý0:].Hiboň Ihrdi1 ]:72,

L.keš - B.noi.l l]0. Kiilhler
_ \,lúdl' 0:], Doslú]et Du
čáko!á l :i], choLlsn Kope.
ký 0:] ),

]ifu]N4
tl
a
20

16

]6
13
,,2

12

6

1. Hošiállí.!/á B

3 s]ečín
4, Lužná
5 Zinc
6. Šgv§din c
7, zubř

9, BFtičká
10. Brufiď€}i

54.0

49,0

465
41,5

40,0

395
380
s,5
3]§
33,0

28,5

901
802
622
514
5]4
415
106
334
z11
] 36
]]8lselín uháiil nepoíazitelnos

§achi\ld sl(Z \Ýlin /nilrdali \ ncdili,}4. Unora k utkáni 2.|itsl
E orlrir4tn,,ru. Z rrro*;áne hitt) \alá(i tltťzili plni pUl'ťt bo(lů.

- ; .dalc lák drzl nepnreittlnorl.
vlčDo! - Šl{Z\s!i'ai\ --t,_i:,1.5 sunčik, Boýik a Zvďdon l. tsěiu_

Lidr soutčžc vsďnr ]x.al s vlčno nek 0.5, vereš, Pa,ák. ZadrdPa 0,

,em ll.n ,ed2 \ J,J|Ppv|,a,n. o\lálnl !}!kdL!: Uq3o, VP,

"h_!k, \'4l( - |, \ o,^l-n ,l,, l|,J eL ll \4 r:2, L,!U.í Pru:J

noccni hráčú rc daldčekat vyroÝn. k! 5,5|2.5. st, Město B ftostě
ná bitva, což se také potvldilo, \'a- jov ,1,5:3,5. !, Lo§in} K]!mčřiž
taši nďonec zliiězili n.jrěsnějším B ].5:4.5, Kunovice Zlin 3,_í],1.5,

ínožnýn !ý§]edkeDr 3,5j4,5, Vselín bUdc ý dálšim zápasc ]7

sestala a body ŠKZ vsetín: Viták. března hoýil VeLké Losiny, (nar)

Dbu|._2-|]E!

HošťálIt sG

1i}Ht 
"

osamostatniIa
na ěGlG tabil,y"H
E is"i,iT"r:i.;,TH".;",,i,ilJ";!*# a'ilď:
kor,é á va]áškó ts}stň(e shodný F)čet Mů,
PM, jm.oolani lm donúnú(i polf,]il pmli
Rmovu_Rtlnici. Bysťičúé r§k pŘkÝapivě zaráhali Ý€ ZIíně,
což ,.namenalo o.§ano§tatnční §. HoštálkoYé na p(§lu lídra soutčž..

1, šK2v*líi
2, GrygoÝ

3, Kméili B

5, 51. M6io B

]0.zin

44,5

4€5
430
400
3,7 5

390
335
315
290
300
275
2sa

7 20
711
6 21
612
4 23
342
315
3 06
2 25
216
126
a 27

zx
?2

19

13

]0
9

8

5

2

šKZ vsétíD
c _ zubří3s (K(\ařik šIn)b,ik
] 0, 

^\,dn) 
\c]tn\\|\ 2.,rHn!] ,JUsťl Kr!n, '_,,,, MlJ!]t

|}á!čk 7,:y2. Ri]ričh _ Jdosla;
Krupa 0:], Dančákoý] s\ák 0:].Dvoiil l{ienek 0:]. KoĎccld _

Poruba |.:t/r.

24

21

16

]5
13
12

11

10

6

Uladimíl Ádame §G u IřGbíěi neztratil
ra. ŠK asnrTilhíi h\l Doradltelťm ifdnod.nnlhn lUmije l r.pid
E i""r,u, r,r"^ p-l"i,r', ťánci lum;jů C P aR , sol,olu ll. uíorá.
sotltěž něla dobrou účast i obsazeni, když múi 107 hnáči z české
r€publiky a §bvctrli2 byli i l G}I, 4 I]!{, _1t.Nl, 2 CM á 15 KM
s průměrnýn raiin8en pNní.t 30 hráčů 2ll3 Elo!

Tulxlj se 1Tál na l0 ko1 te,npem Pca V9lička (2370, ost ava). Kde]
2rr 12 njnut + ] šekund} zN pro Kríochví] (2174. Bnro), rM Jaro-
ýedený láh, V soutčži dominova, slav BU,!š (232l, Poiubá). vl Krr,
li neivýšc rusazeni hráči, 7,-!ítězil tochvíl (2 t96. Náiněšť n, o,) . FM
lM vojtěch Zwďdoň (25]9. Fr, ]o§el Kíatochvi] í2325, ] nava)
Nlísleil) ziskcDr E bodil !řcd šcý všic}úi 7,5 bodu, Na E. - 1l, míýě
lici hráčů D! ?. 7, místě: IM To- §e umístili] P€tr Wrlek (2] 7ó. Tře
máš riúus (2386. 'Iumov), GN,l bič). Davjd Baíák (1859, B,Io),

]M Natršr Ri.ht.rc!á l]172. cn}
8ov] . ]r!a ZPčllikoyá (2069. st
I'lěsto] !ši.h!] 7 hodn, v luílJji
nJrtolal iednl! 7Lisltltte uh(L.]
ho šld]u \']Jdjnrij Adr le l l9l8.
\J]. Ňle/]ij('i]. kL.ri jJko ]:] |u
lUci\j hiič odvť{ll ,I)o ehl]\i \ý
lloD ! lcde\liliPlocť.lniD zitlcrn
ó bodů za ó !!hcl r .r Prchj) .ll!
slhl nr dčlt]U ]], 3j, misl! Po
nocna hoLlnoccni ,n! U,al]o _r0

piičku. .ož odPo\fiájcho nrý^
vrcinu l.nngu \ li !aji, (!,i)

-

T_ab!-!4 k?j§lqs!úÉei
1,Hošřlková B 8 0 1 48,o

2 val,Bystři@B 7 0 2 44,0

3.slaviĎin 5 2 2 42,0

4,Luiná 51 3 39,5

s,žlinc 5 0 4 36.0

6,ŠKzvstin c 4 ] 4l55
7,V&Vice 4 0 5 35,5

8,By§ťička 3 2 4 32,5g,Zubii 31 
' 

34,0

1o.Brumď-Byl,2 1 6 30,5

11,1isť 1 3 5 29,5

]2,PožoV].é 1] 7 25,0

l] I



šachisté ue druhé
lize lfiumlouali

-
P6lc.Iní kolo z li§ šáchhlrr 29Ýá]o \§.ftt na Půdu GrygoÝá. Tady
valŇi doká"lri dířzit, a po s@ně tarr k)nči m pn ním mí§ň.

2 GrygoÝ

4, Krcměiiž B

6, §l, Mósló B

8 2in

llošíálltouá ie stále na túnu
H Pmhťh]odáRi|,ob rrai\ti vutar.l \aůU. HbťJtkolá R porá_

- 
lúa r ofut§nint dúh\ §KZ \ *tin c ! D.dál. /ůnalá tladccm

tabulhJ, DrUhJ \sls§ki B).tiicc l drŇm .e{iUnalíim znpa§c \ Ui-
dem,dolfl]á l,užnou á U|F! nila li dřuhou Diicku.\íbd{r l,nj.ld .ou!érc:'Iauororrr..o*.i.,

sKZ \ Ýtin (- _ Hoiúilkolá l,Hdiíalkow8 10 o t m,o m

vseln, do ltk.iii ÝstuPola] ! iis
totoU plvniho nrísla, I mk dokúil
n! druh! Gry3ov \yzút, Mtčz
ý\im do cclkolaho skóre Při\!ěli
t]élulek l Vereš s linlé se solpe
ři se ŇzešliN'loniz, vil.ik, Sta!čik,

scstáva á bod) ! sctína: Bělunek
a V.rcš l. ]{otúz. Ynák. sú!čík.
Parrk l Zi]dlJPr 0,5. t]osLik 0

Ostatlri !ýslťdkJ: LiPov..
Klonrčiiž B 6.5:1.5. hostčjov
rŤuijtk) ]:5. sl, N4č\1o l] V.ýj]i

53,5 29

57a 25

5]5 2,
475 2a

48,5 19

435 ]3
390 13

415 12

365 11

340 5

31| 2

n, Ní. 3.5:.1.5, vel 1-o\iIy _ Kuno
vjcc ó.5:].5. \lčnoY Zlilr ].5:.1.5

(nur)
(o!r!í!,á tabulka:

ts 2:6 (Kovail]k - v!a] 0:1, Zilod
ný - vesťl§ký l/ž:'/,, Ij.adil _ l-, Veu_
lik 0:l, Dúčálo!á _ J, va.ulft 0:l.
Dlořát súý t:O.Šal ondro!šek
0:], Ztopek Galda %:14, Kore.-
ký Kďlík 0]1).

ffi

3 sďóin 6
4, zubii 5
5, Luždá 5
6 Z]n c 5

11,Usli 2

1.Krcméiiž

2.0r]oýá

3.9 Mé§lo

a 2 54,5 27
2 3 49.a 2a
1 5 45,0 16
1 5 44,0 16
1 5 420 16

1 5 ,l2,0 16
0 6 ,13.5 ]5
3 5 40,0 12

1 7 38,0 10
3 6 39,0 9
1 9 J]0 ,1

[!!rě!4bbr!le

920

475
58,,
57,0

475
49,5

40,5

47,5

40,5

39,0

36,0

!t0
26,5

612
812
623
542
425
4] 6

416
326
] 28
0?9

9a2
821
731
7]3
623
425
416
326
326
317
308
1010

ojedinělóho úsPěchu vs€tínské
bo šachu dosáhlo dŤužstÝo Zbro-
joÝk"n Nečekané ale zcťl, 2slou-
že!ě způsobem §tart - cil, \Thňlo
dnhoú ligu á pNtoupilo do l,&,
pMí Těšit se t m múže m ý.laš.
§ké derby s Hošťllkovotr.

lo]lgovou clltu Pobojovali po dlúř
hích dc\atťnácli letcch.

o lello hlýorický úspéch se 7a-

sloUžl]i hIáči Zikladni scstaty: Karol
iVoru. I'eVd viták, vlrdinir Bčh!

jj.h h]avn' soltčži b)] ]elos kajský
picbor slešich ,ikú, krerý probihal
o sobo!ách. v této devitikolové sou_
též, se představile hned tři lsetinská
družstla, Zbrojolka vsetin A skon_
čila na čtvnéĎ mi\tě. B_dnrž§tvo na
misté pátóm a c dntžstvo na deÝálé

Sachisté Zbrojovky
postupují do první ligy

|iii.e, o |iť ntž l'r,řnel žúka\
skl\,ll ýth]ýli sr ?0 Lťl.ú lul. \c
za I stn,ú ih"eřice lrchtlú Rdd.k
Zljitdln, Pah, Zvft]aíJ Mdříin Ret!
, ,r/an di ÁaoýaiiÉ " doplnll ýedouci
ňládeže ŠK Zbrojo\ka Vsdi. Josď
Ko\ářik _mh_

Tiumf Zbrojolk} je překlap1
\ý zejména prolo, že ji hodnoc.ni
úroťnč hláúů řadilo až na š.sté mh
t(]. přičenž nčkteii líoli\nici nčli
vc sÝých \.stalách i nrc,náfudni
lel lsll], vsctii ! .elketn lcd.nlic-
l 7ápx\ech devélkr'ft zvnĚ/i] ! ,i.n
d!čňi lou|cinm Po\oli] rcDi/}
v nv]rodL!]i.iú pos]cdnlm kole po

r.ýLl ojonnlc .1,5:] j, kt.ri pnknn
!aýto!|j]d \ \esli!č lrncil sc al\řnj
..'lt! o!iiimi" m§t.! a] Jilolrl
k\dllll p^ni li|! JlalL'i 1,:lil :L iL

hJluil]úl !\úlliill|u lxd l |;!|r|
Iilin: r\JkInli1".:i!i ,ůlnl\:. \ lf|,
|a J liiťv,i:lrj čú,í haij, ,ý,| |n)
|,,\lt,lu!,|a l'Inli il/. ln \ilii,lr
ll,ll,'Jk] !1lj ,l]i/.l,ji lllí!' 

'ri, 
]lJ

,únilhnL)ůii !'irdl,. ||il)|,n n,

\l,Lllli Ih^lti uÝ.d1 .lrn l].\lLk
lt|itin lbr.j o\k). klťr! \ť 1.1l |l

nek, .\ndrcj veleš. Jakub stánčik.
Dominik Parák, R|dck Zádfapa. Jan

Bosák, Pctr l!ďdoň a nábadnici
§tlninll ]liiček, Mat!á! Kovařik
a l]ell Zajiaek lndividuálního oce-
nčni se donab Doňi!jku l'árákov|
kleli byl \vhlášen jrko !c|lcpši híáč

vs.tinska i!ch\ ilen. SoU |cn knó
dnlžsr!o dospčlidr oddl] nrá d.lši
tii lýmy do\Pél!.h á lako]rk týnlú
ž!ko!\k!.Ir, B dluž\t\. nuž! spo
lehlj!i bol.\|l(J \ kfujskú,n Ii.honl.
kd. Pod !edenin kc]rjlli|! Nliňóšc
xllrliik. .h\ldj]o iesl. !rislo. ('-

dfužnvo P.d \.dcniD ].a|]lLtll Ji
(Ďli\i Z.\odn.h. o,\\id1lo .cdrrť
Dit1o r 1.1li\lť s.!lažj r l)nij!žsl1o
]rtjil \.d.nirn lrnilLi.! t'i\lr \lhde
|. ,n\JdjL(, i.ý. m !l, \ ]ťldril

!ll\1lÉ !jlá(.žiiln ť /!|t, !]. už
j d. n]t\llo llid] \ 1ižia!.Iil].]].
(1jlť.c ,ilj o nťd.llťh .\\lil ].

ll,1dežat.k.; d|l:rl|u Zbfu]o\,kf f.\.1í}1 , h,eaá,l Palel 
^al.r]úěr 

a Rudkehl

F,mffiŤGlmffi
= 

Dal§i kolo ,á §€bou mqii valaiilí

- ša(hi\té pi6Ubi.i \ km,iském pře-
boru, Fťgncova Lhota § klidem poŤad_

h
Hošťálltouá

po sGzoně osmá
la Postoupky a nadítle tak osidluje trerDí příčky tabur§. Yarašská
Byýřice pek 7dolala Kmměříž, Rez€n,a vsetína nestačila na
HolešoY a Nlcziříčí schytá|o debard od D ťmu st róho Ntě§ís.

Po§lcdní áp.s letošní §czony l, lig:v se net,}daňl šachislům
Hošálko!ó. Ti podlcbri lQoměříži a v kon€čné iabulce obsa,
dili 8. misío.

l

4 sl. Měslo D

5 § Mě§o c
6,šxzv9.ťň B
7 (rcmóiiž c

]0 Zin 8

Iabuli, knisklillqpieElu] t! Lš]i^ do\!!.!(ruu!ěíi
-]=§j45

Hostó b}li vzhledem k lo§lave,
ni v tabu].c p!§o!áni do fule iá
vorjh, To také prtvrdili a o bod
nad domácjmj zvilě7ili, valachům
nepomohly ani remízy Poniži]a.
Roubalika, Keúa. K.ejči, víaje,

scst Ya a body HoštáIkové; Po
nižil. Roubalik, K xk, Kre]č!, o
vúj, ve§e\ký a Plšek 0,5, K. Vl aj 0,

o§tatní lýsledlT: Fr,-Místek ts -
Třinec 2:6. Ryohnov n, K, , oílová
2]6, Jilrt!ýa _ Po]abiny C 5,5:2.5,

2B

n

a
20

16

13

11

10

7

4

27

26

24
22

2a

]3
]]
1]

]0
9

3

á50
545
ý5
53.0

€0

37.0

40,5

39,0

37.5

34,5

32.5

911
830
8]2
l22
623
515
4]6
326
317
2]8
047
119

sr. Mě§lo - Litovel 6.5:].5. ost a
ya ]und!ov5:3, (nar)

vÝsl€dki kraiského !čebo!!!
Hol€šlY - ŠKZ vsetín B

ó:2 (Raíirja stúčík 1|0. Zichá-
čcl , Boíá} 7,]y,, Čechál smj
lek ]:0. Peažela Kolafik yŽ:y.

l.nkšá ]uřiččk 0:]. Prehai Zá
vodný l:0, Macůrek rŤadi] 1:0,
vym&al , DÝořák ] |0),



v d.lšíD kolc zijiždí Hošlitlko

l)]ť o$bni.h hodnoccni hlt] !á ]ó bře/nJ do Pol b]r. kde \e

čú se dal} čekil \yío\|aié p"nie, tlla \ nríslinn C Ňnr,nr, (n]ar]

-
Šá(histé trí,šá|ko!í Piiýílali v neděti 3. bilzm orlolou. kteiii
\ láL,ú|.r obila d.uhon nřřlu. \álaii lrcli .ilnémú \oú|,eři
dl,Lázsli uhrÁt ccDnou rcmízu.

] Krcméiiž

]2, LiM

Francoua lhota
dohání lídra

g! Krai.l} pr€hor.achi\lů mél na nroqránnl dxlii kolo. Frán(ola

= 
Lhnt! pnr./il. Hnl.,ilt na lidr. j, ch)h, ji' louhj bnd.

Rezeřia ŠKZ Ysetín nesťačila na D_tím slareho }rěsb. valašská
Bystň(e pak tčsnč poŘzila Postoupk} a lreziříčanó jednounačně
pádli s Malenovicemi.
vÝsledk! krai§kého Dřeboru:

Tabulka kJaiského Diébolu:

1Borš€ 8 0 2 425

]b sePolvdilo, Výln si z! domá
ci ú|sal Rolbilik á Karlík. íenrí
z] plk ulúi]i N]lotúz. Pal!. Krcjč!.
Mitura, V loneč!ém hodDocelj to

Se§lala a t odt Hoštíltoré: RoU
balik a Ke,]ík 1. Motúz, PJla.
Kíejča a \,íi!uD 0,5. Kulaa vllj 0,

ostatď ýíslcdky: RychDov n K,
R ]t'listek B 5::] Goíli. _']ij_

nec ].5:4.5. st. lvlčsto Polabinl
C5:]. o§travá l(rcíÉň' 3,5:.1,5,
l-in)vel lUndro!.15:l5

Elllla

šKZ \ictín R _ st. Město D ]:5
(Kovaijk stluičík 0:]. Juřičck

oňelk. 0:], Tlčálek J, ŠDiíd
Z 1 :0. Mahrš vá!ía 0] l . Zálod
Dý KJča ]:0, Bldik J, ŠDíd H
0] l , Llrudi] Nekúd. ] :0. Dvořák

štet'úko 0: ] ).

5,s1 Méslo D

6,Ší.zVseťn B

9,Z in B

Amálie Záíltapouá
tryní ]G[ublilty

530
530
465

38,5

35,5

32.0

34,5

3.4,5

25,0

23

23

2a

19

]4
13

9

9

8
3

3

470 25

4,1.0 21

4],5 ]9

39.0 17

33,5 13

34,0 ]0
32,5 ]0
31,5 8
295 4

295 4

2g5 4

9810
9630
9012
9522
9414
93]5
9315
9 22 5

91]7
9045
9117

]{,'\ .&

:;

o§tn bŘznoťch dnů §tiávix dvě šachistkj a j€den &ichi§ta zb.ojoÝky vstín
v Koutné nád Dcsnou. 1lde v .]€§enikách §c lrndič.ě sé z9eitkcm jara koná n ládež,
nické mi§tmÝství Českó republiky. A d€š€t ená Amá|ie Zádť.pord se z něj vnátila
s titulem nristryně r€pub§ky.

\ d d l t .tč Dťj,ťf .i.h .e .h ;h m,3de, ceni chla]j l ;$iu á , it*i aom .-r"gi.,
njckých šachi§tů se uikalo v deýítikoIo- ké atechni.ké výkoly !á ša.hovnici,

2krát 90 ltrinlt p]N 30 vt€řin a každi !ah. tovství repubriky jednoduchá ani trochu.
A$tlie se před§lavi]a mezi dívka Jenomnejlepších čqriadváel v každé !é

vém t]áni. Ěmpo hry bylo st nov€lo M Pro chlap.e šachi§ty l)eEi ceslá na mis_

mi do deseti let, V neletké po,
zici na§azené šachist§ čísio
dvě předváděla po celou dobu
sou§ť€děný výkon. oýnkíát své
soupeilry dokázala poražit. je-
dólbrt odchážeia od ša.howie
§ rcmizou, Pod lTenéĎkým Ýede-
nín §vého iáty Radka Zádrapy
tak dosáIt]a již pdiruhé oa titul

NeIa oábaiová nastoupjlá ve
9vé vékové tátegoňi dívgk do
šesblicti letjako de§átí nasazmá
a právě loto misto dokíZla v tý,
demim hlfuji po§Ťdit, Třiknit
zvítězila, tŤikrái remizoaala a tři-
kát p.ohŤála. Jeji trenéí Maíin
Bei] vc svén souhmém hodno-

kové kate8orii ý můž. přeótavil nd tom-
to lTcho]ném poduje.t, Díry skvě]ému vý
kolu ná podziNím mistroÝstli Moraly
a sl.zska se zde probojoval i Malěj Ko-
pecký v kate8orii do dvmácli lct, Do tur-,
mj6 na§tupoval,iako čryřiadvacátý .a§ž€
ný tudiž mottl jen pfijemně překvalit, sc
svýni soupďi M§těj uhi1] jedno vítězství,
člyři renizy a člyiilrát odcházel od čemo-
bilých po]í po.ažen, Konďné dvacáté pn
ni mí§ro m7hoilné nďí rtlmánim.

U Zádrapú doma t€d a.si úaji přijemné
starosli, Šac}tový mistr a šachová nistry
ně.cpublilry v ířtlídežnické kate8orn mijí
totiž píávo volby, Vyruí nakone. Arnálka
D mi§trov§t!,í §věta do Činy. nebo na mis_
trovstvi Eyrcpy do Břrti§lavy?

T€xt a foto Jo§€f Kovařík

!! Šrťhi\|É H,,it]il|,U!(| /áiúdili \ nťdéli :]. bnrn. dn Po|Jbin,

= 
sb] /deodehmliUlkánilo. tot" l.tlg,.r lon §c jim dáiilo Ifpc

. odlezli si ťhru.
ťl)lilbjn] (]. H()§]]|Á|-!i(!!,! niži]. Rouba]ík, Motúz. t(rtjča 1,

?s5§ P.]a, Ka,lík. vfuj 0.5.Mitura 0,

D]c poslavenj , tabulce b}1! ostatni lýsl€dl!,r: Jund.o! }'r
HošLilkoYá faYorjtďn, To takú Po Místek B 5:3, orbÝá Jihla-
tvídi]a, Ponjži], Roubalik. Nloniz vlt,1,5:3,5, íýo ěřiž , sl Mě§to
a Krcjč! piisPč]i vjlčZývim. Pah. 3.5:4.5. I-iloÝel - ostílya ],5|6,5.

Ku]jk l Vraj pák uhíáli snrimý Třinec -Rychnov n. K.6,5]1,5,
výsledek, To v součtu znanrenalo v dalšíň kole §e Hoštálková
vilčzstv1 vrlašského ccllu. před§taviv nedě]i7, důna Da do
sc§táva a body Hoštálkovó: Po má.i půdě p,oti Klot!ěřiži, (mar)

Db]&i
l kíoměiiž

2 0loýá
3 §] Méslo

]2 LilM

B1]
730
62ž
523
115
415
325
316
217
046
]]8

-

ýúiýkl A,l'1lú Li]lltluaj ..
Zl11i)lk\ 

^?lút 
.-ískaLt líuln ftu!

nri ýlýl: k]nlblik|, |.|J i: l ) řdl lla
ína lú\ f hllt|l,,ii ll).s li L,l, |ní

achistka zádra ova re ublikovou šam ionkou
I

50.5 25

48.5 24

46.a 22

42,5 ]i
39,0 ]3

350 ]3

37,0 11

370 10

34, 7

320 4

3]0 4

6

2

2

5

áý,

I I II I

Il l

§

I UI



lfu n.\\acDd] sn kohlo/čti potlr
.ilil i lplrill() d.íšich 5lú!\ Zivěnl
o[u ](ll8 /rý!j] §oU t\lrbu kuJlol
a( . o€uá]Dj skhd§ | Tll publiko\a
]\ L (\ť no\ |\ u piil.nlošL .,]!hj cjti
LDuj/lin soúar! a'.\kL §k\.nsko
L0(] ťť' r\lr]ijiťna li \jTLti\nll,! nlln
ja|lLl.]l\ Tllo nnna,rr \c /lLaNni]. 9]-

sk]ii]lť]| l:.l /cnri. klcii zdc pild\ťd
]i ]l.'].r,: ]lilnich sll ťlr ]lkifln.lt
s]i]r,].\ \rrllFi.ih. LLlolriil.. \ ld!. že

l] \ rDna lor.ipo\.] jú. nLilť/ \ p./úýr
]L]n] ,]J\jja]n iť§kťh] Bór. Jú)- Cintr
nj|;. h.]!.|,.j!al'\\l\ořil Lr pi.d sb
lc§ vLiPúi.o\č]8 l0 ]9 l] Trn] úloha
.§on 7]jLli].Lfui pilii' Cúnnru n)ý\ Lg)ne

I dnel n,,h\ hL

. t ,th\ h\|o lt,|,{] i Innlú]trrnr
júopNcm pijNnro lri o lina: ,\?
!,4].t hl l nh,:rln .* *i,,t,,.n
l.,., ,!tI L,l, I l M, JrLj |\/ P, t
Ilr nL,l,,\l^lA,ú* lj h r, |n, €Ý
n.,.rlrúlr I'Jn, 1,1|h :.ll,,haLr,) ú,

l \hl Ý,,rr hJl ,,l, ,ud l,L|..,u 1.1,1
|Lý),l l. ýLnlu |l^. rN L|lhhtl

^ 
m\ dodáÝihe. žc Cinínb \c nc

m!] |

P\r \. U,,h\ lrih KJl. Pa2.
čc,T\ Kh|l. Phl hl\ nllJU\\hfti(

i! dĎbdéil ] i] '] i lD piťýé dp}
\ědiicmého 1 . h\]\\hnciemj, -!-

Počet šachiJtů cýidoýáný.h
ý okicsc ys.lií se pohYbui€ v řoz
Ďezi {X} - 500, ktcři jsou oíi€ntG
váni předevšíh in praktický šach
! 30 družsnech D9š.ho re8jónJ,
Z tohoto počt sc §klldeDnim ša_

.heĎ u.bilalo od rck !899 jen
12 šr.hi§lú. kteři dokáz,1i §vó úlc

skládbé } Llonrein !í$lielh \J s\inr
ko|li mi put]likorrlfu \ Čški l Ťlblce
kolen' l00 sklad.b, sLúi\]av .]uiiůck j.
.pfujkmu Picllcl šlnr Átn lin hláčem
\ pra]i'cLé hé, rlť nlijno ieho Z]jC,m n(,
/ulivá dirhoň! idchN;.Ir úloh.

A ! lé(() ii í\i ]ť \chnl Plú]!ý
! utčš,ť. ]eho L]loht bt]) iž Publik(!
Ym! ! ó5 rj l]ladr :| ýlin] [vTop\.
Aše . AnEjk\| kdť 

^kJ] 
ú ]| .ccŇ|i

v ncc ]l]0! pubuiom] \ hljlnn]skéij
ldeiL Nlálť ltť\ ]e$ s ou ]00 t]lohu, ab)
o .1 Fk\ pozdi]j \ lte :0 ] ] 

^,ýiil PG
ůeL§,Ých ().jri|ílllodalši.Ir l00sk].deb,
kd)ž nnn! !a.ho\} lpeciá] sUoDM
Tehllnlijrj.ht ňu .llsll ,]00 ú](lfu ,\r]

v soti.ý]ú dobé ]rubLiku i s\i o,iei
n!]ti sk]íilr] pnlzť d\i \Ýli,]nj iLlt)hJn

h et \1čdnm i srJrisli\ .hliiack. \ zlr.
de.] l 1(Dn]. rť mlo lcdl.,]ši oblŇ iaťl],F
la óDnosl, i. óiý)!ě i oLrsd]oa l.In'
nir ( .] l\Jr \]ť!lr J rj,Ť\ne lkltrJ.
\ ;;Jrťn il bLl \ťnU|ť.r \j (].

§ychtou cm ouládl PGt] ilietesl
lo se lprů§ob€m každý § knždýn dukřát o víl&i §€ rt}zhodovalo až
poslední párrii mezi Milanem ČrkďcD . PclŤ.m Mijre§cí|.

M;ee, \e d\ou ptdchťc ru \oup.rP nň'l-ři dU de|en-

IlcLn '}onť.h duhďel nbln /nnl F/ _, \ JoU ,UJnhť bll
a rU,e' /de \}íěrt| |imči ma\l | \e s llllfuTcln i".J b)l (íj.úei
mum bodú, ah) ňohl f.ln)ilel I il bil\. n-hni plol;\ni*^\idřive
na pncn,l,i, Z. '/LPa.u \ť m- ] ,PaJ| pílDufuh lla ča.Uru( PU
po\le,tjlo /Nkď : < bodu ť . Bc p,U/e nasled.\ , od\eE . rlo
iin\ou,2 , \'luJlm, ',] \ Pdc. ro/crum bďťl Po l)tu\nrn(m
Iem á jedn. rluh J . Fi|ďPm,. /JpJ§e čemy ploňěnil 1.hle'i
co, /ndnend]o, /c do olulLlha +elu pcšcť /a Janu . fuo/oou

ni\,fum\al9( Zllalou 0.r bodu, m U1,^U|r-.P\/d.l,vcPIo
V. ni ;é .. ..Ll. ,h,lii. r hl,,oi \cm polcJl .kon.d n l blJnzo_
kcn j.ou ne;en alrdarclc rut \e pn..' J \rl dry , la bod),

náie, J]e llri',i k-J. / .rh jed ofu']\ hv' Vi'ú l,.* ef ,e lb
nou l ňinul^,j odnc,| Jb5^lul_ boo)JJcnobod,l.(/|lalPn
D \ltéljl\t, hU oí\r| lnl .l Mi, fu Pell \,íř|",, ídn

EE

l šathot,ého tuBí\i€ Šychmv cup. Ílča§tnilo sc jcj r1 tráčů . hrá- ň
Zaútkem kÝětna pťoFNo átěEčné ryhodno!,enj lokálniho

Jal§l

L-

§lanislar Juříěelr §G
u §ilné konlutenci neztíalil
= 

§uchnq llt,h l l lloílonileú 7nnjnl h\ll \01,olu8.a€mJ 2lll9

- pořadatclenl l\tenrcřiiilu R. obrdlíka Y rapid ša.hu s meziní.od-
ni úč;stí. Na tumaj sc sjelo 5:t hráčů z Nčnetkt, Rakouska a Čcskó re-

, publiky. Ysetin§kr' oddil zd€ repŘzeíloYal slani§laÝ Juříčtk.

]7

8riZdil, JruhÝ ll0iij] c!
jiDf,jJ-ňZfi lEr.íilirik

Di:- V kr.litninr surtovnnn Poli sc
objcvily i !ýkonnosnri kttegonč l
nI.2FM. l cNld7 KM,soutěž
.c nJáb !a 9 ko] teúrp.m 2x ] 5 rni
nul. P^tnýví získl] nej!ětší faloú
Jln DočekaL (PtJn) ziskcm 8 bodú
před dnhýD F.antiškelr vrinou
ístďé ]\1ěs1o) se 7 bod} a lro]icí
Da 3. 5, njstčZdeňkenrN'lolft.Dl
(Znojmo], Nek]m.nr v}s(očile ]

mo) se ó.5 bodu, Jcdiný á§tupce]
nJ\clro 1.8!{u \\eun\l§ sel Fl
\l j\lJ, Juňiek sijiko L0, na\e
7c|Ý hláč vcdl (lóhň. kdvž dě]i] 6,

li lnr\L. !e \1ol&noýl .&hrÝ
fu, Kful|L \tdtr iBmol, ].,nJ P (c

l^.Lno\ l. Zdenl§ vtilu\e tstdre
Mest"l, LJúblJ," L]rb,nce (Btno)]
JBohU ni]., PonJ (Znolmo), \ !Lh-|
nitito závodnici skončili se ziskeml

Piýhí řdda zleýa: Mnosl@ sa8.ínek, Bohgnil sedlóčeL Milan ČokfuL-,
?elř MieEš, Česihn Hájek. Dťuhó: Radann Šukik, .]an MúdŇ Jaref
šíostni,, Fřantišek Pur.tk, Jos"l 1kltdkc, lrraališek Filók. ch,-bějící:
Mjr.lll Bařjhln 7n?hPk 'fňýníčPk Fóto ,n,hiv ,ávndníkli

ýojó zl.ut cJi sn lnr, hiič?k ljhat Dn"ě}. nnhb súlliel k aDhie|! Ealq|
nú0,Btn l .lllxhh ý!.li h Ji ii |h ěieh, Al,i: iák ]j,h il fuýííil,.lúldí i.h l1"j
b.l. Jiií 

'ófulsl)j 
s]Orisldl s]lňa sedicí zl l liii Zlik tln^]fu Hafi Jafunal

(Brno) a]osclim Růžičkou (Znoj 6 bodů, (,n.r)i

1&

Sachový vftend byl bohatý



E v sobotu_4. klélru *.ko-

šachové séfic l. va§to 'lou[
čtyři o§mič}y 

'ií,ris!ů 
§e s€šlt

n§ ZŠ lDtlgra Vsetín, ahy s€
utkaly o titul mi§tra valašska.

Ve č§řech karcgot,iích §e hrá_
lo systémem kažllý s l.aždým,
V tumaji sc sťetli zásfupci kl!
bů Zbrciolla Vsctín. soko]
IJ§ti, šo r(elink& sokol va

lašská Bystřicc, KH Zašovú
sll!átór válašské Me7iúčí- so
kol Bystřička. Š&hy Hoštilko-
vá á 2Š Inlega V§etín, V }a-
tegorii do devíti let zvítězil Ši-
mon orság z KaroIinb, stiíbr
nou přičkD obsadi] Filip Trčáek
z t]stí, Na řelim mislě §končil
Pet Koi-eluha z Inte8ry VsetíD,
Ve skupině jedenácdietých do§á-
1 na píč]q§j§!!LB§_r_!i

sta] Toniš Galda z Hošiílkové,
sříbmon medai]i získal Maítin
Dvořák ze Zbrojovky a b.onz
putoval do L\ti spo]eČně s Tade_

se unj,ilTom.5 Bť]ulck z KH l

ro §i odnes] ]eho oddilový kotegá
Jakub Zidrula a na ťetim mistě

Zašová. v nejst rší kalegorii
do š€stnácti let §e přebomikem

á-
í_ _

} -,-

á

soulěž prohěhla a účalti 49
háčů, kteři odchiáli 9 kol t€mpcm
2x 15 íninut ía padii, o píen-
ství se podě]ila dvojice R, solík

nu H]ouch /ť ZbloJovb sLnb_ |

(Dubnica n,v) a stai§laý Juříčet
(Vsetín) oba ziskem 7,5 bodu před

ášcm Mmkeú Póřkht Ié z Va_ l
le(ského iacho\eho klubu nrl. i
.lcžť pňpía\uii LÉj§}i fumJj I

Grúd Pnx plo děti do čtmá.ti ]

]et, Uskutečni se 18. l!ětna n.t
ýsetinsBchMaštaiiskách, (dŠ)

'|,!|t,4\ l . a,Ld.o,,.l.a..,,,,.-"l,J,l' ý,
šifun 015ú8 . KarulinE

lhd 1ZŠ lfu.gfu\'\elór

á
JalffiEE

§
( )

H ! ndÉ[ 16. ten n, ý ctýciict ša-

-chhlů nai€ho mcionu Ján Múd_
ú z Húlen€k a Ýýlíošť lYaí Bá.-
tošék, staoi§IaY Dandák a stanislav Juříček Yydala do §toven§ké
Nové Dubnicé, kde s€ hnál 4. íďíík memoriáu oldricha Kycla.

Juříěelr sG u silné l
konkurenci neztratil1
r.. \ l'\ri n,.l l-abťm oi.d nedáWťm probťhl m./iná rod ni i'clto, I
A * l,,mai a úea,ti.to hra(ů / \ťm€.L.. l trajin}. slotťn,Lá |
a Cctia, za -".enu.i o,toit \€ /d( lred.nlil \láni,ld\ JUri(ek, l

\4c/i U,,,,llllk) b)li i G\4, , r n|,. ,|^ !,I R,Ťú !,l:]J I

l-V, la\4 o Lu"1.|L,,hrn \Lr|, N","lJ,i,e] 5'b,']:l
n t, abcú Ťilú |n'lTem, l|,lDF \ ,o,le;, r"í,\illa|, ,cJ, rri; l
log9 Elo DU_u l, m_| ,c lU jl n,, n,:el U ,ť, ,n , \ ,ljĎl \ ť U I

8l.,lllr,/, olrn.lLnT|d-- o,(Nl §lnnjJJ l-n,P\ ]0t,rl I

9a fri],u:. lL,5,,,,do \, l,/o.,_, jíJ . L_l ,,l, úbJ.l, kJ)ž ddi 
I

a\ n)tl |)ú ". -4J ^n: l chU_ lil ) h"d_, h e,e ,t", i \ fu ,lell,! l
,i. ,,r.r". * ,_,, (l\4 Mlíl o lU ři,l. \e ,rolc,no,| Ť! 

|

l,^ M"n t2.qa. sl.\c F\o] .ť .,: lUf; Bhh,J '16, KŤ 
|

/Alcm Ď,5 Ňdu D,cť'.|l.j l\l ndlpJ,D,úlcl BJllnll8-,U,l' 
I

1.," ,o., ,2.ue. i 
"l,,nl 

r l, Pť,l n|Jl,t,PTj,/oe-.llídb,)'04,I
§Ďrcful tl,:8. |i,,,n) d Pe,r N^Ul Dť.in, d \L,l. HUnJ, llqol, 

I

n) ,t).o, V|cno,,.. o boJ\, \_ \o\) b.r,\ JrLn <qodú, ííErl

n,V) 6.5. Na 5, - 9, mslé se di- l
riL: M Meu (Beluša), J, MďÁ |

(ztD), J stíUnú (Dubnjca n,V), i
P Mak|ka (NcDsova] a P Rucet i
iBe|u§á|\q h hodú Nr]7 -2],i
m\ló r. ,,ml\rili vi]á{i I\á. B"r l
lo{.k.Jď Mudry J sDnjsIa! De- 

|
é.'ik 

'skem 
5 bodú, (maŤ) l

Ttul rniýla )ull1š.\k! ý kdk'lntii l1o kd.ni(li 1.1 -í\k!! Pul(l
P.ln^,itk_í. \1 dšského 1,1..ířn'í iu|fuslř"Ll) Nd tltúhérl 1í\íě
s//nčil lúaryli }Jdbna,ť bfij1lk\ vseíúr.lí?tí b\l4 Kanlúul
K.\,ihló 1.. sokald Úýí.

vlhri ka].8otii ýLhiýli1lo\.ý ln1i llr k,n i:c(lllubiííifubr
,liÝž i'lLjjt /l,i/nliriJtr'TOlíŠ GnLlh Ilťl| \1l|]í ýříbnŇ
]líafliJt Dýořók. fpnn. liú,úš MO(A, h rúči Zbm il\^1- \\.nn.

- a l\

I I F

ddfidvojři na-3, :?.dGh slí,
lou a M. Kútným (obi Dubnica

I

Ma&áš

ř

I

]

ffi



§tmi$ar
Dronzoú
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j1l}:,,"",ii;.Tjif"fl fi í.
d! y lesoparku ,,t, Abruhámkn"
13. rď k šachoÝého meno-

r prostěiorě 
i

stanislaÝ Juřičck

Na k\alilně ob§úiný tumd Ý rapid ša-
chu sc dostavilo 45 bráčú, soutčž sc luá
la n4 7 kol lempem 2x l5 mjnlt na paítii,
Nejvícc se dařilo dlojici Závůrka (Pros
!ějoÝ) asochor(Grygov), kteři ziska]i 6.5
bodu Pčknč tietí místo Ýybojovli ]cpšínl
Pomocn)'m hodnocením vsetínsk}' leni

riálu P€tťa Ročkařeva.
své měni zdc pŘd-

Přebor města Vsetína v šachu je za dveřmi

or stanislav Juiíček. j.nž do.í]it 5
bodů. před lnáči nu :1, - 6. lni§

: tě: stlašjlem 1]-iloye]). Valen-
ft ív.l&é l-o\invj á D!ořá_
kem(Prostějov), (ínnr)

l158
vedl .aké t,s€tínský
st.ni§lav JUňčck.

mG

'š
5z

ř
...

\n
n '§ §

t|ž ien pár hodin uás dčli od neivčlši ša(ho* akcc v Ešem hčstč, od sG
bo§ 29. č.ME do ýboty ó. č€rttíce Y lnt§tnim domě kuhut-t preběhn€
,1_{. rcčnů n]€zinliUdDiho f6tiElu lll.zwého Př.bor nfu \t.tí!9. I btočDi
Gmilenni stk{ni šfuhi§ni 9 6kútďúl á p.dpor! zliNkeho lhje,

.júúii tsudou !e ]]íiLl dullú]lliť. Jtt)
lll|)l: opor 

^ 
r |lDl (]p.D B .j.'Ád

iL uiLb 7i,ll]It |h in his, ý vlni
nahlll \\:torrOýi \ bL:.lrl ý, |) tlj
úlúý11 .ťi ťnd nludi lni\nů i n .kl

Náb]€ 3 n@kaně opustil dn€ 2& čema řady š!.ňi§tů oblíb€nj
dlotholetý čbo, akriYní hnáč a raůdčí osobno§l TJ ilf,z výj.ítr
Františ€k a:á*, Ýe Ýěku ncdoáÝch 7ó let. ' '

Jako kíč l, yýkomostní třídy
odůrd za vsetin ,a plednich
šachovnicich slo\dy urk]ání, J.š
é v uplyllilé sezoně ,€8io.ální_
bo pieborl2018/2019 ía 4. ša
choÝnici odehá 9 pártií § €
mčř 507ó úspěšnosti, V soutěž;
jednotlivců lřá1 v ]cř.h 1983 -
1992 l0x po]oJ]ná]e okre§iho
Ňbom. odkud 4x Postoup]] do
tn le.

v přebon eldí]u MEZ !l,bo-
jova] 2, ňísro V .o.e l 987 a d!č

nni nlhi.\!( kkl'j ů: Jlf .ll:i ll.]LPíi
!l\l n,:\\:ko| oýi1,ebnl rl.rlaú. ý
: MlOýill;i"u ill| ýlik 1\lhl! á
r4i Ltr,ť{tl /! Ninla|.]. /. iach.Yťho
iddilL, T.l Zblojo\ ki v_rňilr ].fl'Ňo\ r
nk \ liD 

'! 
trň]{ |.il)lj (h.n 
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\. n!

\n, ha|.ratio kiJskÝ p ]fu je.Ljr.lN.ú

'/]ir5kiho 
kroiť | ]iAo (!ilnri]]rri pilhol

j..lrD ilcú 7r \ dinského oLJe9],
Rir(§ den sc hi]ic dpolqlrrc d

lóhÚ ]. t. iLleq ], aen cŇť le /triyda)
d\!l\olt Y nedali]0, úu. dopol.drr.

t l ]jibid.e jble\[o\\ lú]lq. kuaho \e

n(hou ala.ÝrrLltžZ! q!cj, j.žn.budou
slfu1ň.1\ t].l!de i khri

\l .nnid.nn l.sltrdl kiilo\skó hn'
Z\.! poiŇíť]e /r irch.leho oL]{ti]uTl

Zl,!1,loi k! vsctiti i Donru ku]lLú] Vsetíl
úlé di!|ll!. kteň bLLd.u \. vclkanr ýi]c
.Iulfluiku"\itini, -)j.

,i

byl u uodu znáňéno sycbroÝ
.up! tumnje Jcdnot]i\.ú v ia-

\
:*J v na]e 

"ll08 
bv]ll7G(Iit r)

Él ,r!

=:r-\

z{|']T Tr9 F iil ri lTl ť, rlKíl li!;
I

rýde,ík jrovec se

.|§t!

,;

{**

l,r]].njini s. tlllo \c]kó ].mi šá.ho
] : l!::]]rilL úafq]ri okok] l2() \\/ra!!aů
,]l]jln h| 2 c.lóho sÝél., l'o/oru
'ii:. j. Dle 1(r. že NkrJé llon vicť
:]:/ ln|\rnu uč.strjkl áci,.lobstůlťi

,\:?rúr,

li

B§

du z]lutaho §rohíoť cuPu
tmajejednoťno \ npi.l šach, Talé

&dy byl úsp§nil kdlz vyhÉl 7. rcč_
nik v lM ]01,1a Y letďh 20l5 a 20l6
ohgdjl '] mido FmÝišku nudLš nám

ch}bá,., Antonín Juňček



- Celken 79 š.óistů z České republiky, slovensha, Pohka . Rakouska,
z toho fuvnýťh ,10 ťe lěku do osmáťti let a dálšíó 5 te věku do dvaccti

let. se ýe dnech 29. čsnna - 6, č€rvenc€ áčastnilo te Ýelkém §álc don u kt tu_

ry lH. účníkl Pi,ébořu měslá v§ctím.
Šachisté odehJá]i bčhcn oýni dní sžcnou jcdničkon. šedesáli]ctým PaÝ-

devět ko1, Hra.i tempo by]o 2x90 mi lem KozáIem, Ten sc lllé §e 7 body
nut PlU! 30 v(eňn 2a každý tah. v luF sld aítčzen kalegorie. Za ninr skon-
najiFIDEop.D A n!ýoudto 35 h,nčťl, čjh úuhá]en o Půlbod Adéla Bie§ká
Nalazená jcdnjčk! lM Richďd stal ! teli by] Maičj Kovř lteíý zi§kat 6,5

nach. lňDáctile(á naděje Bcskyd§ké bodu, Na 5 pňčce figmjc nejlepši rc
šaclloÝé školy, to]i favorita nelotvtdi vsetiňlkú Jakub Zádrapa s 6 body,
la, sc ziskem 5 bodů obsadi]. ]0, mi§- Nedč]ní dololedne sj ]8 sPortoÝ-
lo,l'rÝen§lvi uĎojovd sc 7 body Mď ců zPesřilo b]eskovým lumaiem, Hrá
tin Hoúl zc sllrtákú vlašnn, o !Ůl lo sejed.Dáct Lol! teDpu 2x] mnury
bodu néně nrěli Da 2, miltě n!í stmi ptu§ 2 vteřiny za tah, Zvitězii lM Pctr
sla! Jlsný !Dá 3, Dísíě FM ]oseí N'íUd- Pisk. ktorý do(irnl 8.5 bodu, DrUhý Flví
rijk ze slavic Koměřiž. 'len se součls Rjchaíd stalfiach a rietí IM P.v.] ZPč-
nč stal Přebor ikelr Zlilského kídje, vák Uhíáli 8 bodú, (nan nrh)
NelúspčšnčjšiDi Zústupci pořá

dajici Zbroiolky vselín b}li na
]4, příčcc Rldck Zúd.aF. na
15, Přič.ť Jdn Bos.k;e zjskcnl
pětibodú.

V Lufraji FID!

§ld\ilo l,,1 ši

JťLlch 1 íaleríů, kle]i se
nd í ťnIIi ukn al, bll laké
nk1l]ík Malěj KoPe&Ý ..

a

1kttvlún,l ll,^ii úb.,lik, |fu1,1977 h|!.1Ji\krd K]llolíi Ndýli ku
ýOjí .l1\| .l1,0uú 

'ullil.k 
Áhlo ú] Teýi P4\.l Dórňdk, ].ý:[ Kuhú'ťk.

Joý,| Ru úlk a JOý.[ Na|úL Pi"Llninijý,I._lL\! Ank,lúl DOb?š, \'lrxfunn,
II-,- n"|iL'-ll \,: ,-

0 m[G
je §kutečno§t, ř, v€

věta 94

ue wlín\kéú dafuě kuLnlr)-
sc př.dsía\,ilí šat]iýé |ů.

,i:
- t-{:

-§.j-.___,

É;

{ ",\

:,)

atlkt 1 Ý, w' 1.1. |oč í
ku Pí"bau niýa v\?1ín

sll na]",/-"r.? ,d Árirí r],
\lul fuki )lldíl. unašlLl' lalašslté šachy sG ulíázaE u Bezmětorě

É Šachislé l J sU1,0l Po\lnu pL} bl U poi.d, t li l radičn}o Šacho_

-lrh,í$tilaluvednech t7.ái2l_čeňen.Ť_ktén \ehrál\ K l-
lUmiln domé ý Beměfuté ! i{tli nů^ych §kupináC"h. své .vai§n(€
zde měl takó oddíl 2 valašské Btsíňc€.

vc FIDF oPf\B nJJ\,1,5l hldlil) pU,qdll neJ\}k n...f
úča§tniků z České rcPublik} slo ný Jan sosna z VlčnoÝa Zisken
\en§ka a Pohla solrtěž §e hrá 6 bd]ů před Jos.fem Kratochví
h na 7 ko1 temPcn 2x 90 minUt lem 7 JihlaÝy a Peťeín Kapu§tou
p]us 30 sekund za píovedený lah, z rlroměřížl. (oba s 5,5 bodu), na

4, až 7, miýč skonči]i: Romm
Bnázdil (Postoup§), Radka sle,
pánková (Vyškov), Pctr Bačák
(KJoměňž) a Jiň Závod§bý (su_

ljmov), v tmaji §tartova] také
Jiň Břoušek z Valáš§ké Bysřjce,
který ui)Iál 4 body a 3 výhry. 2
rcmízy a 2 pťohry, což stačilo na
dělbu 15. aZ 26, nistn, (mar)

I Tl

}u]y v k.j§kých přebieqh ž€!
pledĎ plialy, Délila l oi§tD ve
V§ě,,né 1955 2 m6h.tE&ti]d

ně p. }Y.dědem 1]961 a 1963)
V dobč, kdy nu po§led.í ša-
chovnici §esta\y m.sela brt
žeM §,ořilí § olgou Hrňovóq
dÝojici. 1(teú dokáala !oýro! i
káčc lialégoíie l ,VT , čďto t!}
máodova. urt.iní, Pozěji ú

.]xít
fióIerŤ! bylá dl§u}á ]é!, q'lo,
íou Ý§..í!stétto šachového'tdu,
bu, (m.Ť),l stanisliý Juňčck L

I
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Horák akozákvítézi šachového přeboru města vsetína
celkem 79 šachiltů z Č6ké Epublih! sloven§k4 l'okk a RÁkoBlú,

z toho úvíých :l0 ve věkt do osmnágll |et ! dtšícb 5 v. včku do dÝa@ti lel,
s v€ dí@b 29. čcnm - 6. čéneno uúč.stnilo ve v€lkém šále domu kultury
,14. ročnflr! l'ř€boru nčstt výtína Ten pŇběbl á podpory Ztítrskéto ktnja

Šrchrst ({lc]rili bčhcm oJni .Ini de_

rěl kol, llrici letrN b\lo dÝaln]l90 ml
nu Ph]s j0 {ciin z, k žd tah, v nmaji
FIDE op{ r\ t[notFi]() ],r hla. Na
:,ťri] cdniaka !\] Rrclrťd sí!m.lr.
třiDáůlltí1 lJéje t]e\ktdske š&ho!ú
ikol\. nů ril\olifu nlpot\ldila, Sť z§
],en) 5 bŇLú.t].:tdi]a ll). lnl\l. l'n.t,
.l\j \!bo]o! s..] tod} N,la1,! Ho,ák
/-e sp:LlúJ \']aiim () puL 1r( u jrróre

nr.h n! ] nri\Ja l\,í St iLn.! ]rsri
Z ts.sk\di[e šicho}. šL!l\ !tr] jl|islé

l.\l ll\ť]'\1!Ji]l /. s]i\jc Kn!naiir.
l.d i. nntijt!. j,rlpieb(úlLetl lll
\[a]rlj l,rij;ť \. LL\lrúini,jiiD /i]\LLLlci
poitlda ici ZbŇ.\k) \'s.li. brh n.
] ,] Pijacc ltrLlťl ,/idfupa J |a ] 5 piiac.
.|0r Bo.ók sc Zskcnr pali h!n],

\ nrri]l J ]l)i'()P$ l] \e niťdslrrL]o
+ šadrisft] \ ad. s. 

^unlrou 
l\Lyť

rlI i.,dnl.l,trL. i.dclrljLrnn It!l.nr
Kozlk m lšK hsůrík), l$ se Lr|e t
]- b(xl\ srll litů7ťm La() kat gonc 

'/i

niú skončjh dnlhá pn o púlbod ýied
n i]b hu.hhoj7€ ldÉln t]]ď\ki ?r s.k.lN
t]íi, Lťli b}] leji oddilo\ý kolcea Malěj
Ko\ii ktcť lsk] 6.5 bdlu, Nl5 pnč-
.e |rLnlle nej]edi 7e Vsetiňáh'l ]cklt)

Ncdčlni dopolťdjt (]0. aťNnJ) \j
]]i] iJchl§lú 4].\h'jlo L.l§ko\ilr nť
naFll Hn]o f jťdďlljd |,oL v lcnr|u
dvÁrál ]] mn ! ph§ ] \tnn] 7. i r.

Z\ftaz] INl Púr í'NL Z \]úávst. sl[ je

B.nj, ktel)- rLo\j]l] l.,i b.Ll! Dnlhi |V
R]dr n sfu]n.ch z Bcsk] dskLl ša.h. ! é
ik.]! tr Liťlj l\l ]'J!cLlÉ\Jr / Kuno!j.

lújlr V, l&l\en hfu] i&o l'iťbol
,/hn\kťh] k iť \ bl.§k.\Jnr \.chu,
\'nĎtn, Ý 1e|! \lr] lN] ]'l\ť] lPě
Ýik, ncjlcplj žorN zc Z]nrskaho kra|e

ie Wl'Nl ,hra lÉ\Áolr /ť slrraho
]!lašd . !.].pši blško!! ši.hŇa do
osmn!.1] ld K^ ill j l'|,likL L]iii Tráýriaek
zKlno\ic, n,h

]\,tdnollkdz llkúnil.nLi.i,1l|,j]ie /.)d|úl]o\é (f|)tdlq s Mú],ii l/ahkovů z so

achové naděje zápolily na mistrovství republikyS
v znvěíú školniho roku se mtrdi

šlchhté zc vsetina zúčástDi]i dvou
ýrcho|olr'ch só těži, Na nledailo!ó
poÝ] sice ncdNáhn, Přešto pmká-
za[.žc i u ná§ §é rodi Mdčjni hráči

!'].n]ii lltlrlik l{olnaž t(o lJchislé
.bs.all c.lko\é ]1, jnjslo lJt i]eio!ó
LtnL.ril\tr g)lnnr7iJ. lak úlťn.\a dnr'
{\i ZŠ lnl.gjn njl\i].ii s\a !r.l\é
uDrati \e lbroro\ťc Vi.tin,

\1 kalclonj Sliťdnich škol hriLj á
šq].j sl'Š s Vsclil] n]to djLžsl\! nyll)
niÝZora d]e sé dos.\.dni \rkonnos
ll ial. iislo sdrr. dlřiLo sc nu dolrie
. skončiL(] ťť]kolč nd t nri\lé cĎ.ilcl
L\ořil1 šichj!ra ln}al'ilkové ! s.kole
L]ýi:.|,lub Kf.]i.. ordiťl \ti]. Ridck

NlčRstařšicb iitkú
Hned dvči.(jiLen i dnžsň a lbí|

o\k! Vsehn s. |i.d§lrvila ni likcn
dovén Drl\Lro\stvi ČR íll]iich 

']lú! (]hruditnl. Šlchovj vipla\a dolnr
vúcnd LrcteD Radkcm ZádřJPou a]a
nú Bosákcnr jelr /qména ziská!át
ccn|ť /tušenosli \ kon]ionu.i hláóú

/t všcch koulú iaii Zenč, Zbljov-
k. v§clin A se mczl dllul§cdnldesái
t! l) lmistila DJ ]]l Píč.e, Druž§lvo

Ntť]R škol
v. lliné prcbčbkr dvoudenni mis

trovshi ČR ! ša.hú škol v sálu kon
gesoýého ccnna měl Všeti! astoupe-
ni a. !š.ch tiech !ékových kategorjich,
v. skuPině plo l. š!|reň zilladnich
škoL sc pieddr\i] tým ZŠ Lilcgrá ve

sbženi Já.hym Šlčdry-, N4atváš Babi
ci! Báta oĎago!á. ELišká Zajičko!á
á Štěpán Klimei .l.]ko plsledDilřicáLá
m5ýHá škola dokázda §Ýé Lúíslěni

!1cpšit až ná 2l , nhto.
v kate8odi ]], Stupně ZŠ a licebrych

glnrniii nlstoupilo dru^tlo MNú).-
kova g,vmaúja vseiin Ý ýšavč Matěj

KopeckÝ, slěpán Rcajč.k, lhdeáš
Mocek, Tomla BudiL Jiii Pospichal

Na fristl-ďsfui ČR si škhisíéZ,Š hfug/a?řipsali 2] nísío

mslupo!álo v Seslayč 0abdet Km6,
MJlěj Kopccký, .lJ]rub Zádnp4 Lú-
boliir tlbuch. '|omiiš audjk. Amáljc

^drapová, 
Bóčko se piedstaviLo \e

složeni Adúl K@ůrek, Ronm o§ag'
|avel Pliček, ]\,l.ryáš Babic{ Reáta

oT5áAoýá! Eliška Zljičko!á a obsadilo

49, přičhr. Jok-

H Brněl,§ká ša.hoYá škola uspořádara na

- 
sloYtNku ve vysokých Thtiách pm vy-

znsyače &tchu soustředění, v řámci ktereho sc
odehrály dÝa neLší §chové .umajc. Těch se
účn§tnil i tsetinský stani§laÝ Juříček.

ffiffiffifi

':

iil;

stanislay Juříček
V*,ji. podLc l, š 

^d -., h.1," lriý

{

A

^A
l

Ve čtvrlok l, §rpna se konal 9,
rcčnjk 1umaje Vysokc Tahy Ý ra-

iid šachu ž účalti 12 hríčů. so!
tčž sc hrála na 5 kol tempom 2tl2
minut, v tomto králkénr turnaji
JuŤiček obsadil 5, mjslo Ziskem 3

bodn, Valašský lodát §i vš€ vy,
nalúadil v ble§ko!én úmaji
Pen7ion Eíika. ktcrý }tráo l0
šachistii M 9 l(oI lenpenr 2x5
minu!, a !e kterém zvitčrl ziý
keň 8 bodů, (ď)

ll6l



výžnaíné avotní jubj)eunl os]avi]a úpiynu]ou
neděti valaš§ká o§obnoý a dlouhol€tý tronikář ša,
chového oddílu šKZ vseín Altonin Juňček (,a

@"

šachouí ktonikář Juřířelt 0§ 70
l nhnul,u ncdali 14. acncncr o\laril Lulilé iúhileun Anlonin
|;iaf|, l: |q]o,. íllouhúlťlt L.onihai sK/ \ \cltn. regionálni p -

blidsta a znal.c mistní hi§ťoric, šachoť rcportét graíik, dcsigner
a §poluautor kllihr- ,,lfi} let šachu na vrlašsku".

Prctcsně §e vyučil zánečnické
mtr ieňedu, Po vy§tudoý.ini střed-
ní škol] pracovil vc Zbrolovce
v§etín j.ko Plánovač \,ýrcbj. ná-
strojŮ nl otvorr. Polé byl vedou
cím proPagace u nakoncc !ů$bil
n! I.inančiim úř!dě ve Vsetíně, v
mladšich letech hrávaI koPanou ?e
Fc Lhole u vscljn! a aňatélské
AC CeDíuD v§eiin . tlké hokej
v rcccsni klubu sPccd Aío{s,
sachově s. prosadil v .occ l9ó|j.
kdý byl č lenem vjtčz!ého dfužs§,a
Zbrcjo\t} v okrešnnn přcboru do-
roslen.ů, v rocc ]999 pat \Thrál
B skuPilu přeboru oddilu ! liskal
l, výkonnoýní Éidu. Ne]\ÓtŠÍ !
ncjhodnolněišikus Práce !šak od

vedl na poli propa8lce a doLTD.n
tan§lik_v, Pto lopulď]zaci šachu
naPsal stovk_v zP!á! , nejňhčj
šich soltčží do celé řady Di(niho
tisku (zbíoio\,ák, Nuše valášsko,
.]alovec, vseljn§ké noviny, !d,)
vedl několik konil. 7 nichž ncJ-
hodnot!čjšije o oddílu šachu. kte
rá ! sedmi djlťch ob§Olroje vícc.jJk
l ] 00 strD ! je doPlnčn! dalšinri
dvěmt §luky folodokumentace,
vůbec ncjceméjšnn jcho dilem Je
kniho,.l001et šlchu nl valašsku".

ý níž se svým bralrem stmislavenr
zDaPoval /dejší š!cho!é udá]osli
od jejich počálků v íoce ]906 až
do roku 200ó. což occni Zřejmě až

Přišlí generacc, Z! luto ce]oživol-
ni č]nnosl obdrže] v pilběhu leloš
!ího 4,1. ročniku !řebor! vsctína
z rukou hejlmDa Zlinského kra
jc pana Jiřího Čunla ZáslUžN vy-
znamcnáni II, stup!č jako lr'raz
UzDáni a podčkováni z. osobni Pří-
nos v oblasti histoli., lublicistiky
a |íoíikliiství Zlin§kého k!jc, Do
da]šicn let mu přejc]nc hlálně pe!
nó zdnví. ale i ncuichaiící zájcm

(na., Yýbor oddílu í!chu)

Originály
Koňbinova|J dvoj /tróxazh 47 je VénoVJna kron káii ik7 Vrih

stanislav JUřič€k (Vsctin)

čunek rTznamená|
kŤonikáře ze vsetína

y§.í/ (red,) Antonin Juřiček ze
v\e,inJUbJržel 7 rukou hcjmúna
]lňho cunld zdslužne \l7nJm+
náíi tt, slupně l 10 júo !ýIu
uznáni a podékováni z! ce]oži
voini o$bni piínos v ob]!sl]
bŇorn. publj.iÝik} a kronikář-
slÝi Zlinského kaje, K o.eněni
doilo v Donč kul ry vselin v
průběhu 44 ročniku Picbotu
vsetína v šachu, Iuřiček je rcgio
náloi pubLi.ista a Znalec nistni
histo.ic. šachový repoiíér grank,
dcsisDéI a spoluaut.í kDiht ]00
ict šachu na valašsku, vedl ně_
kólik lr.nik 7 nl.h' \.dmilii]n'
konika oddilu šachu obsihLúe
vicc],* 1 l00 §llan aje doplněóa
dalšimi dvěnra svďb, forodoku
Ďenti.e se §ýú bŘtrent sla_
nislakn zmapolal zdejši ša.ho
vou činnost od jejiho počátku
v re l906 

' 
do roku 200ó, vedl

laté kronlku oddilu kopané
sokolu Lhola uvs€tina PodnikG
\oU koniku Zbrcjovky vsetin či
Kroniku výrobně_dl\pečerského
oddě]eni Zbrcjovky vsetin.

Měsíiiaft BCEoltlwcka

==Ěr-1

Jubileum valašského kronikáře
Zaajlken] drulra D..vinv t r (14 7,) os avil5.dmdésátiny An
tooín JUřiiek, .] o!lró]étÝ kron kjř ŠKz Vlelh leq oni ni p!b
c]na e Zna e. mistnih stor]c, šá.hóýý leportér grafik, dés§.er
spoúautor J .]dit!r k.ilry..100 et š..lr! na Va.Šsk!', Fro
fesnč 5e VyUč l zámečn ckimU řcnres !, po Vystldovjní střed ]i
ško]y prn.ov. Vc 7blo]óV.é Vseti. j:ko Dl:jnovéa Výroby ná
stro]ů ná otvory, poté bý Vedolcinr proplgJ.e . .lkonec pů
sob na finančnim úiaai V. Vsélině, 5 m.nžckou L!dí] o!
Vyclrova dVě.]ccry. t i: * radu.]iz oětiVnoliát V ml.dšich
letech míÝ- Výrázné spc]tovní Vý5 edky piedevŠin] V kopara
kdy hráv-lzá Fc Ll]ota ! Vsetan. J v alnatérskéň Ac ccnt
rlm Vseti., ale také V hok.ji kdejako obrjn.c 5 drcsern iÉ99
r.cés.iho k !b! sDc.d AtroWs žiska diky n.koňpróm sni hie
Diezdivk! ,,sWeéDel- (zametaa), .]eho d o!lróetou zá]]bou ]c
zajcn o íó]kLó'Va ašskJ, hra n. kyt.|!, péae o .halup! sé žá

, |./ ,lo ói.óo
š..lrov; hra, V šÉst.Vé Zbro]ovky Vsctin še podileLV ro.. ]966
n. z]sk! lilli ! piebornika okrcšL .]fužstev dorostc..ů a |+
kólikriit by] úč.stnik.m přeboru k !b! zbrojóVká kde V ro.e
1999 r.t nséd 1917 sp. l. Výkonno.|ni lři.lu Jeho nc] .p
iini sisedky v Draklcka hié bvló vilézstvi v pok]fná]é a na
sléóně 3 nristo Ve iinae odLro.áisk.lro turnaje V:etín 1972
L ini+o ve sk t] Diebor! oddí! 1999 (15la ze ]6) - 3 mi
sto léhóž rok! Vc Čtvrtf]n;L.: přebor! okrcs! V bleskóvé hi€
pak 1, n]isto V D-fnéle Pólrafu moravsko,sovénskéhc pom.zi
V BruíróVě 1933, Nc]Včlši a n.]ho.]nótnějšl kus prj.! Všák ód

Ve.] n! Výše lvédeíéln pó] ptrp.gJ.e - dok!nrc|tJr]§tiky, Z.
a.tkenr 70 ei naV.rl oqo šach]stn Zbro]ovký. pr. poD! .r]z;c
šach! napše stóvky 7p.iv z nc,]růz|čjši.lr soutěŽi do.e é i3dy
mÍ5t|ilro tjsku (Zlro]ov:'k, NJše Vá]áš.kO, ]J ovec, Vs.tinské
nóV]ny árd ) Vedl nčko k kronjk, z ..hž nejhodnó|.ějši ]e
pravě o.].]iú ša.h!, klerá V s.dmidicch obsJlrlje Vi.ej.k lloo
stran . j. dophěn. .la šinri nvéma sÝáZky lotodók!nrent-cc
Vúbec néj.e.néršiln ]Éh. ci]em jc Vi.k 7mininj kn ha V niž se
svým brntren] stá. save l lírJDoV. ždeiši šaclrové Ud; osll
od jeijclr počijtků V ro.. 1906 .ž do rok! 2006 což doceni
ziejmé až piištl gé.er;.. za tlto ..lož]Vot|i či|n.st oDdř
žc| V D.r:]bihu ctošního 44 roč.ik! Piebor! Vselirrá z r!ko!
-,j"^-/ l .. |,. a |. l7
] sťuDně' ]ako výraz !2n;.i J póděkóVáni z. os.bni přanos

V ob1.5t]h]store, p!bl].sliky l kron kiistva Z inského kíde Do
d.lšch leL m! pl.jc]ne lr.Vnč pevna zdr.ví . e i neltu.hajici
,ájem o ša'hové 

']ěni výbóř šKz vseLin a sLanis]aý Juřlčék
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Jubilující kronikář Juříček vyznamenán hejtmanem Cunkem
lcDnikiňhi jc jelM z pŘdá\-

Dich lid§kjah čiDností iež ř atjýÝá
Zip*iíim ákluilních frlifi:l a dat
kcre s pak pGtupen čĎu §t uii
/rnnfu!íiíou hi§toťií prc btrdouci
g.D.Řc., J.dúím z tako{ch sběn-
tclrů dat je Ántoní! Juřiček (n! IblU

vbvo) e v*tíí.. k1ťí 14 éŘ.nÉ
ó§lrlit 70 ler ltejtMn Itň cuíek
(iPwo) jej a e|oárot ípnicil,mil
2ÁIúžnjn §zr'mcDáDíD 2. ltupDé

Ke kn] jkiŇ\ iAfionin ]tLiiúcl ..Pi
člchl'už l.ahťm /:il &lri l()lťrĎlť nur-

b\ l llr.bici.h. kn.J.j -L,li].1oůllol
k!!*r nristrri Ti l)Ukh llj úlhodu
z \olrr} ]řJcová] \e Zblojo\!. \'n.lin
l dobé. kd\ b)l} pacoýri ].ol.k|!r h(\1,

nftcn\ tlkó 7] lcdďl konik, vzhl.dů!

,bkn wlfuii!i ,Ll Ll,b Rdk,lska,Lh|ř
\ř] ,j l, Jll(irýl)j/l \]z|!jh! pi]ťi
l\nlorio..lt]nikl h.,rbrr:ú ] jn (]ulel,

lirobnadispcč.§kcho o.]dčl.ni ! letech

l9].1 l9Ei]. souaeé s lin \edl kt}
nkl o}ÉaĎ\ého vjt{rnl Konmie .l'

\,l,ťLj", V 1.1ďt1 l9] 1 -0l5iói@
h] Mcjsty \!]á]drého JUnč,kora ňlýna

k pisen!álU ploicw ! giirckého la_

, l'l,úLť lJmilúňi \\žddúie ,eýlúrou
lry[liý.ý ú l)nlal1!! ,i! 10 t,fu|,?ŇL
ůOuhOdOb| .'iíúý kh,likilřt nnoh
ll\ c i lt]čl j.,kl|í l^;kd. | ú\ř@li
Dlšen 1\ríá 1ú nin tnlú sfuN t
ljni aiPiýů ý:ulo:eréh a Llou]xnhhi
l&L,an dnrla}al hO,i.ť \il|fuslo
ajedhěthl dílclh l túl|:i uií tquhlib
j. Ll]ihd l|)l) bl šu|h1, I.al]šlku I e
Toada húl'.l zhaPýnl hiÝatii lícth
5] iudl^,iLh &lL!ílú k.! M hlašrh1
lll mfu l90ó lL' Lla fu]fu 2aOa Půýl,ill:
|' 1ůo.bý;hlé Pr|,]tl!al :a.]Dl,uj. a.lé

ul ! nristě sýého bydlišč, Ta Pdn]a po

o}slnovó j !Éncké stnjnce k ne lepši,n
ý soutén ma irhdcišimi ohčársbdi
liboly, kďou ýyhlásil ilenaík }tlv
Zdenék Holi

v l€tcch ]t)9l ]995 by] u zndu
a Zloženi pe]nikolt kronik_v ZtŤoiolky

(n,šeD iejvik jej pňtahovah spor
towí télratika, A tk áoži] a ved]

! ].ld,lr ]068 1986 kronjkl oddilu

kopa!é Soko] Lhota u v§lin4 kde j§ůt

řiček z vhstich poslicdků úožit ještč

6(] 000 Kč. ivěsu vs.tin pfitonr zdam
vanoldL l00 tj ! bú]Útč 25 000 Kč n!
Bxlpofu rc^oje Ýtchu n. zik]adnjch
a slicdniclr ško]ách ! okÉ* v*lií.

Z dá]šich konik připoneňne jen ď,é
koN\a aidy 9, a Dohi školy na výti-

Mmďána všechm klní .e§,ch l8
oó-0o], Nejobýáčiši kronjh klerou
2]011 v Me ] 978 a do9ud ješté \€de, je
věno\áfu šachovónu klubu Zbrqo\lia
vser;n tvii7iŘňiiiji]i-iiTjjíTii]
mfr-ch ic ZEuncuu šeho!á hidoie \t
Vseliné á psleil]ich ] ]0 ].l. Součáši,ic
titodokunenllcc o díšich 200 slrúich
z let l91l 2018

V/]]]edeú k obÝinEi Lúchiýo\.dé
nu !útcriá]u Edll A]iloDi! Juiič(* s
svým brdřem stanNlavd! ! fue ]008
! Filerlosli ]00, ,]T@i pMi pí\!mč
dmk) o ně\té výlin j' álinéno! kni
hu ,.l00 1ct šŤlru n! Vin&§ku",

Ná jejin !)díri o nák]adu 800 ku$
bylo poř.,ba áistit ťú 20l) (N]0 Kč Ir!
ta.e ZliBkého kn e, ČsTy mčš a obci
Jle neF,lr}l} n),.Ix]če! lÍno nuse] ,lu_

nq obýr[rniffil H 195_1 až-EEii
č.9rost a !c \J-čfu n*mi chrbčl lš!ry:
kMi]u s ne]šlaÁi lo&ou pÉbabičk} na_

NIim. kmnikáisk rj činn.Ý k1ďé

* \ěnllje beznála Lú 5i) lcl. je 

^ntorinJuiióek dIou]rodobyr dopisolaleld!
$oi1(\ddr -Ťťj! l)ň\e do I{{b ko
!ých nolin Zblo]ová], a ďdeniku Niše
V tšsko, nlni ! posbfuich lctcch do
V9liNkicl no\.in a §,ddiktl Já]ov{,
Pru5ťťói.trifo lýdeniku ,la]oýcc v le_

teh 2006 20l] pfarlola] ]]di]ný
fíiáJ člúrkú o 5]] (]ťhovýth klub€.h.
koó \]aiic\ čúúŇ v .l5 olrcich ohcýl
V\.ljr v lťl..]r l0] j 

'l)ll 
_m]r_
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Vsetínsk]] staíosla Jiň Růžička
(KDU ČsL, na loru v]cÝo) Pob
]a]ropřá] o§lavenci k nuoennrúDl
a zárcveň v)jádfil obdjv k jcho
kŤonikáĎka !ráci, s relikým n.d
šenim §j vystcctil přiběh o va]ku
knih} ,.l00lcl šlchu na valašku".
tlefu u.luňčck sám napsal,

Ke kfu.ilařen' sc Juiíč.k do§a-l
již na lojně v ljFnjcích, kdc no z!
ujala kronikd foLbalovóho klubu TJ
Dukla. Po Ýojnč začal pracolat ve
7,brojoÝcc vsetijr, V té době ješiě
byl pracovDi kolekli! hodnole. 2
vedcni krDnjk, vzhledeó t .] úřičko_
\tnu nadiú byl povďtn ledenim
kíoniky BSP nr výrobně di§pďer_
slém (xtlčle.í Psil lité kr.nikl,
oHmského výL]onr Kolo.ie .Z" l l l

konika pátňlá Po obsanoYó a 8Ř
ncké stróce k ncj]cpšíD I soutě
ži. ktelou Ýyhlálil lljcnijt MNv
Zdeněk Hoir .luříčck byl r lelech
l99l 1995 lakó u zdoženi pod
likové kroniky Zbrojovb Vselin
a vedl kíoniku nacisly vypá]eného
JUiičkova niýná v lrskovci,

Ne.]vice jei Ébhova]a Spofi oui
lcnntika. proto aložil a \eď ko
niku oťdíh kolué sokol Lnota
u vselína, v líonice jsou zazna
Denma !šechna utkllli Po dobu ]8
ročnjkú v nl.c j978 7,1ožil kró_
iiku. lterá j. ýčno\ána šachovéŤnu
klubu Zhojorka vseiiil. Juňček
Lulo lcoliku dopo§d !ede. má již
7 dilů . celkeD ] ] 00 slrú. nd tt.
rých jc z.zlaDená a šacho!á his
1orie vsetjna Za B,slcdních l t0 let,

Zl lmjnku ýoji ještč rodin
íá kolika, klcrl] obsáhu.]e Dcj

ý{ši iorkú prababičky narozené
v roce 1E39, Kronikai Juříček sc
svélru koníčk věluje již 50 let,

KíoDě zalisoviiní hi§torie je také
d]ouholetýii] doPiýrvalclen §poF
touích zln ý| Začin.l u Podniko-
lich novin ZbloJovók á týdeníku
Naše vlnuš§ko. Nyni spo]uPre!-
je se vserinskými noýinami a tý
deDftcn Jalovec, Ptíě prosded
nictvim týdc!íku.lálovec publiko-
val 37dilný §eriá], !c ktcrétn před

slavjl 5] šachových klubů z oko
li vsetína (2006 201t). (r)

A'ltonin ,luňček §polečně se
Svým bralrcm sldisllYcDr Ý roce
2008 v}dali knihu ,.]00 1el šachu
!a vdašsku", Z! pomoc' dolace
Zlinského kn]e Čsry nrěst a obci
a syr'ch nnancí vydll 800 kusů vý,
d§ků, Na lsetínskoU radúici pan
Juříček dfu,ova] l00 kuý:l knib, Foto archiY MěÚ v§etín
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Amálie záilrapouá
zazáJ||a u Europě
V kalegorii do l0 ]et to byla

Amáie ádrapová a ve §ktlpině
do 16 let Nela otáhalo!ž. Zejmé
.a la í adši pak zá Sebou zme,
.hala význmnou slopu, Amá]ie
Zidrapová s. v břoznu §tala mis-
tryni .epubli]ry ýe své věkové ka
l.goŤii a mohla si lak vyhrat mezi
účsti na mist ovsli,í saěta v Čínč
n íi§trovstvim Elmpy v Brati-
Slavě, Nakon€ pad]á volba pro
slovensko, karn §e § ní .,§vezlď'
i §tďší oddílová ](o1eg}ně. Do
evrop§kébo šampionátu §e m€Zi
osn esáti pěli účasldb př€d-
§tavila §e §tartovním čhlem ůcel
d€vět. což si8nalizovdo. žc by se
d]e své výkonnosli měh umí§t]t
v homí polovinč výsledkovó lis
!ny. Nakonec své íasazení nejen
potvldila. d]e jošř o liinácl míst
v konečném pořádl vylepši]a, Na
šampiorátu se ulkala se dvěma
šachistkmi z Fmcie a Srbsk..
dále pmti Í)i usedly Gruzínka

Poílugalka Ru§ka, sloíenka a
jedna česká hráčka, Konečné 26,
mi§lo se iskem 5 bodů z deťti
kol je úspčch ! pří§ib nejen Pro
Amílji. ale i pro !§elin§Lý šacho_
vý oddil, Netu otáhllovou pŤiia
li slovenšti pořadatelé do dese_
tidenního tumqie za sp€ciálních
podminek jako extra hráčku, za
§vůj staíl si ledy pňptaril4 Ť)ic,
méně invesricc do tétozlTšenos
|i §e z jejíbo pohled! i pohledu
Ťenóó rozhodně v}platila, Jako
lasúená devadesálá třeti §e ulká_
vala \€ vš€ch pďtiich se souPeř-
tami s ELo koencientern o 200

500 bodů vyššlm, se 2 získa,
nými body obsadila celkové 92.
mislo, obě šachistbr §e budo!
od podzimu před§tavovat v ilrc-
sU Zrrcjovky vsetín nejen v nŤ-
nájichí ádežč, ale i v týmových
ulkáníťh dosPělých v soulěžich
šachového §vazu zlínského lm_
j., (n"r)

\\ r]T I I

Šachový klub PaDda Rltlmoý írd
KněžnDu b"il !. dnsh l0. 18. §řpm
poiadaleleh ?l, niÝD*tvi Čské
rcpubliN- scniolii, na k:teřó * dosta
vilo t27 šaó'§tú z Čské rcpubliky
9 slovcnsk vč.tně 2 cNI. 16 KM
l celé ř.dy I. !"T, Hniči byu řudé
bni do .l včkovích !kupi!: 50+., ó0+.
7& a 8Í}+, Mishoigtvi * zúčlstnili
idv,hníčiŠKzv*tfu IltD BařtG
šek. cM §t nislrv.luříček

!r skui É,(l'. kdc sítlo!áb _r4 ša-

cllsfu s pn'néninr řJhn8clr p^,ni.h
dsei húčů 2020 E1o. ý hráb na 1) ko]
tcmpcn 2X 90 úinu1 . ]0 sckmd 2á plG
\ eden). lán ZvjtčZl Petr Mlinck z t]ma

Pild drunln cM 
'/i]oikc!r 

Urbfulfu
Z,liaina oL]a sc 7 bod! na], 4, nristě
sko!čili E\žfl l\xpilil (Pmhi) a Aloi\
i]:ťtoš (TáLFI) ob.6,5Iixlu S\é l(aa
li§,pofiŤdil i CM §tújslov ]Uiiček. který
znkdn 6 bodú děli] \ ýbonlé 5, nišo,

!b slapině 70l lNb 61 llnčú s pďts

ňémýn ,ntinpclr p§ií.h {]e5.1i húii|

t 9or tlo,'l rlé zde * há]o na9 kol tem
pcnr 2\ 90 miNt r 30 ý,kuDd 7i p(\c_
dňý lá,'l'im slupiru \)-lnil N'lil6|av
J.čck í\,íladá Bolcslav) ziskťm 7,5 bodu
pieddnúim Mi]e,fr Kollou(s!]L\y)
se 7 bod) a ť!,tín Jťí! fišcrem z tFnv
5e ó.5 bdly Ivú Bďtošek sj ! ÉtÓ sku_
pnič !,cdl skťčh. kd},ž.jako + msu.ný
híló uhni] 5 bodů. což ho vyn*lo ni děl,

součá§i MČ1{ knionl bll l2, ýpna
tÁé vložcDý nurai v blcskoýjm šachu,
Do 1áo $ulěže ý piihlísilo 29 hírč(
]ccřilrúl] na 9 ko] t.,npLn 2x 5 niní
1 ] sekLúdy ž poýedený úh. l majú,
prcšcl vclli dobic CM sliliishv JLťičck
kleď\ kónečnéh h&]nfuňi děljl2, miý
to slolu Kele,! Kubalou z ft}dlu Mist
ku oba zišLdi shulně 6.5 hxlu ! 

^sldi4ď o púl b.X]u a vítčaim E\žnclr
P6|išilm 2 l'Řh},,jenž úďisl]l 7 búlů,
Za nini skonči]i Da 'l, 6, niÝč: Vhdi
nrn l loniJr (VlLršjn). (lfurgis Vleht)pu_
16 ('](]nov) a Krc] Hidcfu (L,tovel)

!šichnis 6 bod), ,i], foh_

Juříček na MCR pátý,
neztratil se ani Bartošek

Jsk dlouho §e věDujete šachům?
Je to už télněř 55 let, mýn prunim ! zjroveň i ljlězrrýn fur

najem byla táborová o]ympi]ídá vc velkýc} IGrlovicich ] 965,
Jak jste §. k romuto sportu do§tal?

Šehy ínne naua múi hňn ADIUM, kd)/ mi byla
možná tak o§m. devě! let a zpďátllT mne ani me
nebaliv Největšíí! impulsem bylo až obdobi
197l - 1973. kdy j§en1 ó§oivo!"l zá]dadDi vo
jenskou slt)žb(l v Košicich, ?,riráI si 2, li8u a nná_
le přeboru úmády a mýn trenéEm byl pozdějši
pMli §]ovenský velnislr Ján Plachetká.
Co poYažujetf tá slti rcjvčtší spoftol'Irí
ú§pěch v álotě?

'rěch úSpěchú bylo hodně, nlžko ňci. kteíý
byl ,nej", vyttrál jsem několik silných turrtajů,
v Ťoce 2002 ťemízoval §e §ouča§ným nj§trem
§věta carlsercln. absolvoval jedno mishovství
světa ýnionj a loni Íni fede.ace FiDE uděli]a mezináftdní tiful CaodidaLe M8ter, V součaý
né_doběj§eú pEvltěpodobněj€di,ým hŤťeĎ v čR, kt€.ýje k didát€m na inistra v P!ak_
1ickém, ko€spondenčnim i skládebním odvětvi šacnu-
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D!ě š.chi§tky Zbrojovky
vse!íD sc přcdslavity Da nistroý
ství Evropy v Bratjd!Ýě, V ka_
legorii do t0 ]ct to byla Arná]ie
Zádrapo\n, klerá za sebo! 7úe:
chála výhamnou stolu,

Iťxt J Nl.r§chattua,
foťo ařchiÝ závodnie ;ilfrjrlÉt

E D.ě r9chi\lh Zbmjoll,t vretin .. pi9dstavil, ná mhtrov_

= 
§tú Elmpxkttré ho§tila BraŇlal á.
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