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Do první ligy povede šachis§ Zbrojovky posila Simáček
Šachisté TJ Zbrojovka V§etín v upl},nulé §ezoně ovHd|i druhou ligu

a po§toupili do první, Její start se nezadrátelně blížt á tak jsme o Dovin-
kóch pobovořili s před§edou oddilu Radkem zádrapou (!a §nímku).

v loň§ké s€zotrě j§te vybnili dru-
bou ligu, rč j§te nebyli pasováni do
mle nejžhavějšlho favorit& N8kolik
tds to překvapilo?

Překvapilo, i nepřekvapilo, v před-

chozích dvou ročnicích isme skončili
lrysoko, loni čtvňí a předloni ťeti (Teň-

ó,ybaa a do 1- ligl posíoupila Hoš-
tállavó poztt, rcd.) . Druhá ligi^ bylA
v po§Iednich ročnícich ryrovnaná,
favorifu bylo vždy více. A i když jsme

mezi § nejáavější nepaťili, dobrá
parta a s ni spojená bojovnoý a nasa-
zerri dávaly naději na slušné urnišěni.

Čeká vás sezona v prrní lize kde
narazfte !0pňldad i na jž zmíněnou
HošťólkoÝou. Bude to ji§tě pikutni
valsš§ké derby. Jak se tra něj tšite?

§amodejmě těšime a bud9 to pi-
karrtrri. Hoďákovši šachisté jsou naši
pátelé, vájemně si pomálxáme. Na pět

hodin zipasu však oba t}my přepnou

do jiného módu; valašké derby v tak

rysoké soutěá, to je příliš pre§tižnl

záeátoš. Pío ori€írtaci v sy§tému sou-
těží připornínán, fu nad první ligou

už je jen exlraliga s |2 t\imy, v nichž
většina šachisfu hraje poloprofesioná|-

ně či profesioná|ně, Če§ká extraligaje
hodnocena jako jedna z nejsilnějších
na světě. Napřiklad futo sezonu se v ni
představi 15 fuáčů z aLtu.ilni pívni svě-

tové stovLJ,
Jak j§te rcagova|i Da postup do

rašší soutěže z h|edisks §kladb} ká-
dru?

Poskládat tým byl bez přehaněni

tvrdý ořišek. Bez posil bychom byli
nejspiš bez šáncí a bez prostoru pío

§,. kdož postup vybojovali. bez srdci,

Po bezesrrých nocích a d]ouhých po-

radách isme zvoliJi kompromis, Čelo
sestav!, nám vyáuži Zl:ušený velmistr
a \,ýbomý člověk Pavel Šimáček, Kádr
postupové sezony 20 l 8/20 l 9 ve slože-
ni Motúz Viták, Bělunek, Vereš, Stan-

čílq Páíák Bosák, Zá&,apa, Zvaldoň,
zajičelq Juřiček, Smilek a Kovařik
ztlsttivá.

s jgkými 'ambicemi do sezony
půjdete?

Samoáejmě, že bychom rádi pro

Vsetin druhou nej}yšší soutěž v zemi
udželi. Aby se naše mladé naděje
mohly utkávat s těmi nejlepšími a aby
naši příanivci měli možrost vidět slo_

\'lrar,i šachoYá jména naživo. Vždlť
v §estavlich pn,llí liry je mnoho vel-
mistrů. Za všechny jmenuji Sergeje
Movs€sjan4 svého ča§u lIráče pnní
§větové desítky.

Odtlll Zbrojovky ale leni jen pr-
voligové áčko, . .

V soutěách s€ před§laYi čt}Ťi zbrc,
jovácké týmy. Kromě aníněné pníli

ligy to bude b€čko v kajském přebon1
cďko v kajské solttěá a dďko v .e-
gionánlín př€boru, Pře§tožejd9 o sou-
těže převážně dospělácké, za týmy
B, c a D budou blát i naši nejlepší žici
a doíostenci,

.I8k velkó je mňdežDicki záklrrd-
trs oddilu i do jlkých soutěží z8§a-
huje?

v současné době u nás lrenují bez-
m.ila čtyŤi desitky mladých šachistů,
Je Ziří, a tak je momentálně jŇě vše
v pohl,bu. Nělceé děti ve wé ša§hové
vášni tfuba polevi, pňcházeji ale uké
novi áiemci. Jak už bylo řečeno, naši
nejlepši mládežníci neboiácně prohIárrě-
ji i zkušené borce v mistrov_"kých sou-
těžch dospělých, Dva ákovské §imy
budeme stlvět také v kajském přeboru
staíšíqh áku dva v krajskóm pieboru
mladšich áků. kromě trninků. kteé
probihají čtyři ďry v týdnu se mladi ša_

chisté úča§tní mnoha sobobích ttťnajů
jednotlivců, ty probihaji od rjrowě re-
gionrá,lni přes kajskou až po ri,roveň ce-
lost]íhi. velké výprary také chysrime
na vic€deímí turnaje jako mistrovslví
mládeže Moravy a Slezska či prestižú
Talent Clp. A věříme, že pňjdou i rispě-
chyjako tfuba v minulé sezoně. -mh-

§lanislav Juříčq! Ju sG DřGdslauil u Ptaze
! TJ Dukla Praha byla v sobotu 19. řiina pořadatelem E. roč-
Ei niku Nlemoriálu generála Jaro§lava Hradila, kterého §€ ai-
č?stnilo 58 h.áču z České a Slovenské republiky. Mezi nimi byl
také vsetínský šacbista §íqni§lav Juříček.

Dvě simultánni pmdukce v šrchu
hěhem dvou dnů eb§olvoval v§€tín-

§Kr*, s€nior cM stánis|av Juřiček

Tu první uspoíi<lali šachisé Sokofu
Lužrá v sobotu 3l. spn4 kdy proti Ju-
fičkovi nastowilo l0 sowefu s rďingeíI
o sile 1590 1970 Elo bodů Po dvou-
hodinové hře docí|il Juňček 6 bodů za
4 výhry, 4 remiry a 2 prohryl $hniLli: Je
sefFilák (Francova Lhota) a Filip Matuš
(Usti). r€ínzovali: Ka.el Doleá (Fnr
cova Lhota), Jalob Mďuš (ustrl uitalr
Čďavec a Miroslav Papšik (oba Luž,á).

Drul,á §imul6nka se uslqúgčnila

v neděli l. ziří v klubových mísho§t€ch
sborového domu Čestotratske ci*ve
evangelicke v nimci ,,Odpo|edne hď'
na ukončení pníz&u4 kdy děti i do§É-
li spolďně §ou,tčáli v růZlý§h slohích
a karehích hnic}t- v simultánce, kteni
trvalajednu hodinu, Júiček z dwiti por-

tii sedm qňrá,l a ve dvou rernizoval. Na
remial dosáhli nejmladši účashilq šes-

ť]etý Ptokop Surý, a nejstaŇi účasmflq

čerstÝý sedmdegiíúkAntonin Juříček
Obě akce byly vho&tou propagací

šachq ld€,r,ý §e ,7abydlujď' na základ-
ních a sťÉ&lich školách nejen našeho
regionu -aj, mh-

ček (2045), Llerý jako l2. na-
§azený absolvoval celou soutěž
bez prohry a potvídil své nasa-
zení, když děliI l0. příčku zis-
kem 4,5 bodu, tj, úspěšnosr 64,3
7.' ajen větší počet remízjej dě-
lil od lepšiho umistění. Čelo ko-
nďné tabulky obsadili šachis-
té z Prahy. vítěZem se stal Mi-
chal \ětrovský (2020, Loko Pra-
ha) § 6 body před trojici hráčů
na 2. - 4. mí§tě FM Jiří Grcgor
(2 l 76, Mahrla Praha), Jiři Groh
(2060, sokol vyšehrad) a Mřo-
slav Muroň (2075. Dukla Pra-
ha) vš.5.5 bodu. (mar)
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Soutěž v rapid šachu, kte-
rá se furála na 7 kol tempem 2x

25 minut na pártii. byla kva-
litně obsazená, když se na
start dostavili i 1 cM,
ó FM,l cM a 12 KM
s píuměmým ratin8em
prvnich l5 hráčů 2122
Elo, V tumaji starto-
val vsetinshý senior
CM Stanislav Juří-
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,'ila V§etfuě tam je lúka, seče ju syneček bez klobúka,.' Zpívá se v jedné
lidové pí§ničce, Po §obotě 28. záři by do ni mohla pňbýt nová sloka: ,,Na
l'setíně taD je šachotŤic, zmatil synďek králů !8 ti§íc," To čí9lo je §amo-
zřejmě je! úlitba Potřebám rýmu. ve §kutďDosti byto zmacených lrrálů
22. šrcbo!Ťic o č§Ťi více. Tím sylďkem byl če§ký v€lmisír David Navsra.
mDoboDírob!ý mi§tr CR. výrezoá postava světovóbo šachu.

Šachišé jistě rozpoalali, že řeč je
o simuhince, souběžré hře jednoho
sl]ného húáče proti rnnoha papírově
slabšim. Pro běžného šachisfu je to

vzícna přílďitost, jak zažit sílu mi-
] motádného šachisN na vle§mí L1iži

| ,,Předýavte si, Wby se s mismim ho-
keiovým dorcslern dvě a tři čN ě hodi-

ny pro}uirtél po ledě Jarumir Jágr nebo
si s míslhimi tenisly wmďrnýal míčlq
Toruiš Berdych. A pak §i s nirni ještě
hodinu pwídali. Něco takového se při-
hodilo valašským šachistům," wedl
předseda §polupoiídajlciho od<tilu ŠK
Zbmjovka Vsetin Radek Zridmpa-

Co přesně mohl náv§ěYíúk domu
k-uIfury vidě? Malý sá. 15,08 hodin,
Emil Macur4 vjedné osobě úžsně vi-
tálni zlínski šachová legend4 roáod-
čí simultánky a jeji bla\,íti ,,pachatel.'
dává pokyr a pravice Davida Navary
a Tomáše Galdy, pwního z dvaceti
šesti Vyz}"ýatelů, se potk]ávaji.I]ía za-
činá, Velinistr \}Ť.íži svDn;lm tempem
kolem stolů se šachovnicemi. prvnich
několik koleček se témčŤ nezastavuje,
tahy čini během chuze. Později, kdy
pozice opou§ěji 4ámějši schémata
se 1eho kroky zpoma|uji, Pře§to i v za-
motaných situacich nespořebuje na
lall \ ice než piir !,teřin, V té souvislosti
polději přibrruré pobavi Davidova á-
\ělečná om|uva 2 pomaloš, vedená
snah(Ju o dobrou hnl

P0 hodině )L §tále není ani jedna
pani. ro,41odnuta b}t při podrobněj-
šin1 Prozkounání se zdá že kolem

něklerých kálú začíná přihrhovat.
,,Kobouk dolů před všemi stateúť),nli
ýYy,ateli, Pl-ýhí partie skončita až po
] hodině a 25 minutách a žádná pred
dvacdým tahem. Bravo, Ilalaši!" do'
dal Zádíapa.

Po 2 hodinách a 40 minutich je dG,
}tráno. Skóre §e z Davidova pol edu
zástavilo na 22 Ýtíi!§Il" dvou remí-
zách - s hošákovskými Jal:ub€m
Krejčou a Tomášem Galdou, a dvou
prohrách - se vsetín§lqrmi Dominikem
paiákem a vladimírem Bělunkem.

Kdo lydrze| ž dokonce. byl odmě-
něn zajimavoll besedou, David neira-
měniteln}jm. odzbrojujicně pocti.tf'm
způsobem odpovidal na otizky ke
sv)'m šachovým začátkům. k řéninku.
ke kloubení školy a šachu. k životu
šachového profesionála, k ša.hové
kulfuře někte4rch zemi, k budoucnosti
šachu. k šachu na intemefu.

V ]9 hodin šachový svátek naVseti-
ně skončil. ,, iÁ|§//lr, že nemhlvim .ien
2a sebe. k:tl\ž řekllu, že i§me b|,Ii §,ěd_
kv ýelké plo/ěsionalil!* a kultivova-
ností. I'le\kúlhe a děkliekrc Davidovi
a Ehilo|,i za krús-ný zážitek," Uzaýřel
Zi\díapa. -mh-

1,li 3, koIo 20,10,20191,h a 2 ko]o 10,11,2019
TJ ostíava . vselín 5'h i t/z

Koz lo lK.ld 10 k P, /h/
2197 Novosádová K. /h/ Motňz K.lcl ž3Bc
2200 Růžička p. 10 Vit& P.
2053 Neumann F.

Mrva M
n Bělunek V.

2141 |/, stančík J. 20u
2I77 lz Parák D.
2075 splíchal s. 10 Bo§ák J.

Didi J. |/, zádrapa R 2061

1, kdo Šachy Hošlalková - Š
2, kolo TJ ostíava - ŠKZ Vse
3, kolo ŠKZ Vsetín - [/S Brno

KZ Vsetín 4,5:3,5
tin 5,5:2,5

"B" 
4,5:3,5

KZ Vsetin ,,B, - sK Zlin .B" 6,5:1,5
KZ Vsetín,B" * ŠK Holešov 1 ,5:6,5

šk kunovice - škz vsetín B" 6,5;1,5
KP 20L9 -u20

šKZ Vsetín ,,D'- Huslenky,,B'' 4:4
šKZ Vsetín ,,D" - [.4EZ Vsetin 3 ,5;4,5

Val, B ce,,c,_ ŠKZ Vsetín

š
š

1,ko]o ŠKZ Vsetín ,,c" - Val, lileziříčí 1,5:6,5
2.kolo slavičín - ŠKZ Vsetin ,,c" 3,5:4,5
3,kolo ŠKZ Vsetín,,c" - Val, Klobou 5,5|2,5

1, li 1, kolo 20,10.2019
ková - vsel'ín 4/z:31hsokol

P. /h/ 248Iv,
lt Viták P. 2225

Pon I c.lhl
KUla D. /h/

-:a: slovák K. /hi

^,lcl
12l

Pala V 1/, 2227
sta P. |/z stančík J,

Iunek V,
2058

Kaíl o 01 Parák D,
Kre J 10 Bosák J.

2077
2u7

M J 10 R. 2070

sKz vs€tín - Ms Blno ,,B' 4|/,i3L/,
simáček P. /h/ 10 Vymazal B, 2397
Vilák P. 10 svanda o 2254

2232 BěIunek V 01 Blatný P. /h/ 2328
stančík J, 01 sluka R 2312

2090 Parák D. vz skácelft p. 2t69
2059 Bosái J. 01 Věchet s.
2061 záúapaR. 10 Vávra M.
2072 Juříček s. Rehúřek L

1.liga 2019 _ 2020
P DrUžsNo B sk
1 Bss Fry'dek - [.4ístek,,B" 3 0 0 9 16,0 11
2 sK slavoj Poruba,,B" 3 0 0 15,5 10
3 SK staíé [,4ěsto 2 0 1 6 15,0 11
4 Tz Tňnec 2 0 1 6 i3,5 7
5 5lavol Uesky |ésln 2 0 1 6 12,0 B
6
7

sachy Hoštálková 1 1 1 4 6
TJ ostrava 1 0 2 3 11,5 6

B sK Goldic Jihlavá i 0 2 3 11,5 5
9 skz vsetín 7 0 2 3 10,5 5
10 Ms Brno ,,B" 0'2 1 2 11,5 B
11 sK orlová 0 1 2 1 8,5 4
L2 Panda Rychnov n,K 0 0 3 0 6,5 2

P DrUžstvo + B sk
1 so KUnovice 3 0 0 9 18,5 !4
2 so Francova Lhota 2 1 0 7 14,5 12
3 slavia Kroměríž ,,c" 2 0 1 6 14,0 10
4 sK HolešOv 2 0 I 6 14,0 9
5 2 0 1 6 12,5 8
6

slavia Kroměříž ,,D-
z)ín 1 r 1 4 9

7 sokol Posto 1, I 1 4 11,0 6
8 K staíé i\.4ěsto ,,c" 1 1 1 4 11,0 3

sK Zlín-i,'lalenoVice 0 2 1 2 11,5 9
10 §K staré Město ,,D' 0 1 2 1 10,5 3
11 TJ Valašská Bystřice 0 1 2 1 8,5 4
12 lKz Vsetín ,,B" 0 0 3 0 4,5 1

Ks 2019. 20m
P Družstvo + B Sk
1 Z|.)bíí 3 0 0 9 I7,0 14
2 HOšt B, 3 0 0 9 16,5 13
3 Vsetín ,,c" 2 0 1 6 11 7
4 valašské túeziří 1 2 0 5 14,5 12
5 Valašská střice,,B" 1 1 1 4 13,5
6 VizoVice 1 1, I 4 11,0 8
7 LUžn 1 1 4 11,0 7
8 HUslen 1 1 1 4 11,0 6
9 slaVičín 1 0 2 3 71 0 5
1c Br!moV 0 I 2 I i0,5 5
11 a 0 1 2 1 9,5 6
12 valašské klObo 0 0 3 0 1,1 3

RP 2019 " 20m
P DrUžstvo + B sk
1 3 0 0 9 20 0 17
2 R nOchovice 2 i 0 7 13 5 1
3 Val, l\y'ezi čí,,B, 2 0 1 6 14,0 10
4 MEZ Vsetín 2 0 1 6 11,0 5
5 Val c 1 1 1 4 13,5 11
6 Zašová 1 1 1 4 12,5 6
7 val, polanka

1, 0 2 3 7,0 3
8 0 2 1 2 7
9 0 1 2 1 0 2

10
HUslen ,,B

karolinka

Vsetín

0 0 3 0 9,0 5

parák a Bělunek oko ovou avarues u
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šachoué tour
u l(arolince
osmdesál šest šachistů do šesínácti let se sešlo ve valašském

H n,en arri. divadle v Karolinc€, aby zde odehráo jž tJ. rďník

-mistrovství u ádeže Valaška . 1. VASTO Tour.

,.Xi:i:"'.";i"..",rl"i#:H;ť;;-f 'r*^'#",;*á-ill
ájemťi utkaji poi"raC u,"arl au- - ! šo!áL_ó, 

_Matyáš 
Babi-

elech_ bsoviáni Drobiiá !zv, š!"ýcaí- _ § ci] (Zbrqovka vseun)

skjm.ysrémem. lrraje se u temp,, 2 l .. ' všichni 4,5 bodu, 7, Já-

kát t2 minut pttrs + lteňny aUiili chym Štědqý, 8, Jakub ša-

tah, NeileDšiťi desel úča§míků v ka_ larik loba Zl,rojo\la Vneun).

Zae kuřq"ni ,,i\kivá L/\. tour boJy. 9, Lubomíí Tahotn} tKarolinla),
ktere se sčiroii a cellori VitéZové ob l0. Melodéj Clrobi}. tZbrojovkc
rtrži titul miitre Valas:ka, Vvznava- Vseún) všichni 4 trody. V kitePo-

á h:álovské hry pňjeli z růmých rii do še§mácti let usedlo k šachov,

kortů nirieho reelónu, Ze lbroi,rv- nicim ůináct účcsrn- ru. nékteřj hrá

k! Vserin_ Zs intesía vseún.'Zs \či vša-k byli imnohem rnladši a do

Vsetin-Syckov. Zs Šalválor Valaš- }1p kategorie se zaíadju dilv
ské Meziříči. Úsť, Brumova-Byl- své výkonnosti, Zvílězil dvanácti,

nice. Valašske Bysďice. Bysť,ičky. le§ Malěj Kopechý ze lbrojovky
rc Zubíi,7,aaové c domácí hráči ze Vsetin, kleí}' zí\k-a] 6,5 bodu, před

Šo Karolinl-r, v nejn idši kalego- s!rym tiináctilelým oddilovým Lolť
rii do de§eť ler se me/i \e§tadvacctl gou Jakubem zjdrepou. ten uhftil 6
účasrul1 nejvice dařilo Filipovi Tr- 'bodů. Na tietím mistě skončiI Pavel

čiálkovi ze Sokola Ustí, kteri do§í- Kučera z Valašského Meziňčí, kte.ý

hl 6,5 bodu. Druhý skončil Rostislav uhnát 4,5 bottu. Další pořadí v bodo-

Alfeldij z Karolinky se ziskem 5,5 vané de§ítce: 4. Tomáš Budík (Zbro,

bodu a třetí Jan stančík ze ZŠ sa1- jovka vsetín). 5. vladimíI Křupala
vá{ol § 5 body..Drlši polď ] kť. (Kaíolinl.r). 6. Radek Juíča izbro_
vajlé_ de§ilce: 1l !T"" 9^Ť^Í5i io\LaVselin) \iichni4 body.7, Pi€-
rolinkat.5, Ondřej Kořistka íZS Sa]- my<l Martišta rVal. Blsťicer 3.5

vátor). 6. Jakub Klimeš, 7. Petr Ko- bodu. 8, Lubonrír Hlouch (Zbrojov-

želuha (oba ZŠ lntegTa Vsetín). 8. ka Vsetín),9. Matyáš Koíla (Bys-

Jan Pitrun (ZŠ salvátor val. Meziři- ťička), l0. Jakub Křenek (Karolin-

čí) všichni 4,5 bodu, 9. Tomáš Foj- ka) všichni 3 body. Děvčata hrá]i ve

lik. l0, Malěj Hučil (oba Zs Integra skupinách spolďně ,, chJapci. jejich

Vseún) oba,{ body. Trké v kale8o- výkony byly ale L é odlnéňovany

rii rlo dlarráctj |c| §liflovalo dvacet medailemi pro nejlepši z nich, v ka-

šest úča§rnr]ru, Parlu Perrovickému tesorii do deseú let 7í.ka]a /lJlo Jit_
ze ZŠ s"lrátor paďilo zlclo. sřibrU ta-Koželuholá ze ZS lrrtepía VÝťn.
Markovi Dostálovi z Karotinky oba sťr,trro jeji spolu žačk a Veroniia Ma_
dosrihlr 6 hodů. TřeLí pňčku !rybojo cnaekoii bionz Ema Trčállo\ í Ze
ral s 5 body OndŤej tlruáň zr Soko|a Sokola úsri. Mezi dévčaty do d\a_
Ústí. Dalši pořadí v Mované desít- nácti 1et zvitězila ústecká Karolína
ce:4, Luko( lGoupa_ ( Brumov-B} l- Kováiová píetl Alnou Chrobákovotl
nice). 5. vojtěch Schrrlz l Zbrojov- zr Zbroiovky Vsetin a Klirou Mar-
ka vsetín). 6. Nilichal Kam]aI íval, únkovou ze šokolaUtti, Zatou me,
Bysůicel všjchni 5 bodll ?, Vác]av daili si z di\či \e§lavy do črrnácti tel

Bělunek (Zašová), 8. Robin Paška,

s. Petí Křupala (oba Kaíolinkal, to. ,xlve7,la Liliana Strkačová ze Zbro

Š,eplin rri.., tzbrojo\ka Vselin) ]""yV:":::ryI:!ť',Ti]:
všichni4 bod}. Jertencd\acet šachis- lo!á Z Bysřičky, !]:,i'1:1:ť
rŮ na§lot]pilo-v kategorii do čtrnác sromová z€ Zbrolovl(y v\enn, Ji,

'i 
t"t. N.;'r"psi 

" ^"ň 
uyl Pavel Ptá_ chová €rie Mistrovství nrládeže Va-

čet ze áro.|ovk1 VsÚ. tctery zis_ lašska - l, VASTO Tolr 2OI9DO20

Ú" n -r:iO Úal oruhý vójtěch pokíačuje dalšim_ tumajem 14, pro-

ondrušek ; Valaš§ké Byrtri"" i ti"- since ve Fťalcově Lhotě,

tí Tomlíš Bělunek z-e ášové uhráli Jmef Kovařít, (dš)

shodně 5.5 Mu, Další pořadí v bo- Fota Jo§€f Ko€ňt
,ro,&odované desitc€: 4. Jáchym

Q{slarto lo
a

v elitní kate?orii do šesffiáct let ?ísk!1l (zleva) stříbmou nedaili
Ja]ub ZidraPa, zlarou a brunzovou Pavel Kučera

1,li a 4, koo 8.12,2019

F k uselín" 3u, i 4'h
Ja§ný s. 01 Iimáček P, ihl 2487

2316 Vesselovsky §. 01 Motúz K. icl 2380

2283 Rabatin J. 10 Viták P. 7)11

2205 Miča M. 01 Bělunek V. 2229

2r70 stalmach R. 01 stančík J. 2014

2232 šGpán P. 10 Parák D. 2105

2122 Gnoiek P 10 zádíapa R. 2069

Fíank A. v, Juříček s. 2025

V kategoii do čmdcti let si rrcdaíle 1,bojovala šestice

kleva) Emitie Kotrlová, Lili^na strhičo\,á, Ianka §oúoý4
Tbnuiš BěluneL Paýel Ptáček a uojtěch ondřušelL

Med&ili,lté \, kategoii do dvarujctí let, (ďeya) Rlira
Maninklvtí karolúw kordřová, Anu chmhikovd

Hnáň, Pat el Dosta.

V nejmladší kategoii do deseti let lryla tEdailemi oáněněna
šestire (zJew) litka l<oželuho,|,4 Ema Tiůillan4 Veronika
Macluičkoý4 la, stančíh Filip Tňálzk a Rostislttv

1. li a 5. kolo 5,],.2020

Kz vsetín - staíé Město 3%: 4%
2380 Mottíz K. /c/ y, Babula V. /h/ 2576
2?30 viták P. 01 Kaňovský D, /h/ 2429
2236 Vereš A. /c/ 01 skalský A. /h/ 2za5
2240 Bělunek V, 01 sosna J, 2346
2085 stančík 10 zpěváková J, 2106
2090 Parák D. 10 Babula V. 2038
2046 Bosák J, y, Bažant P.
2060 zádrapa R y, Holsák J 2072
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§achisté sG utkali
E! V sobotu 14. orosince pokračovala druhým furnďem §erie
5 t. rnsTo rou". T raotni předvránďní xttiání přilákalo do

Francory Lhoty čtyřiadevadesrÁt šachistů do še§tnác§ l€L

1lrálo se na s€dm kol v tem-
pu 2}nát 12 mirrut plus 4 §ekundy

a kažný ,ah, dívky hná,ly spolď-
ně s cblapci, hodnoceny však byly
zvlášť. v nejínladší skupině do de-

seti let se utkalo 3l šachistu. zvítě-
zil Šimon Orság z Katolinlg, kt€rý
ubrál 6,5 bodu. Druttý mezi chlag,
ci Jan stančik ze zŠ salvátor zís-
kal 5,5 bodu.'I"retí byl s 5 body
je.ho kolega Václav Baličiak. Mezi
nejtepší trojici chlapců se dokráza-

la ziskem 5.5 bodu vklínit Jitka Ko-
řluhová ze 

^ 
IDtegra vsetín, kte-

rá §i odvezla zlatou medaili mezi
dívkami. sťíbríLá byla Kláfa stan-
&o,\áL ?E 

^ 
salvátor a bronzová

Lenka surovcová ze sokola Ústi.
v kategorii do dvanacti let used-

lo k šachovnicím dvacet š§st hná-

éíL ziřd Marek Dostá z Karo-
linkv. ienž lskal 6,5 Mu. díuhý
Pav;l 

"Petroviclry z Valmezu uhrál
5,5 bodu, Éeť mezi ctrlapci Mi-
chal Kamlar z Valašské Bysťice
5 bodů. Zlaá mezi dívkami skon-
čila Beá,la o§ágová z€ brojovky
vs€tín, kteíá se také dokázala do-

stat mezi nejlŤší chlapce. Dívčí
stňibro si odvezla Juliána Grycma-
nová ze sokola ustí, bronzové oce-

rrění Eliška Zajíčková 
'Ézbo:cllky

v§etín. v kat€orii do čtrnácti let s€

utlialo dvacet pět šachisql ví§mý
larr Banínek ze Zína uhrá 6 bodů,

n8 díutté Píčce skončil ondŤej Ko-
vář z Bysťičky, tŘtí David Koá-
ček z Brumova-Bylnice, oba ziskali
5,5 bodu. Těsně za nimi §€ umístila
s 5 body nezi dívkami zlatá Hedvi-
ka Režná ze Zína_ Stříbro §i odvez-

la zuzána petruželová z valašske
Bysřice, bronz Peřa Matyášová ze

ZŠ Integra Vserin. V nejstarší ka(e-

goňi nastoupilo dvaiáct šachistu.

Vítčzem je za 6.5 Mu Matěj Ko-
p€cký ze zbrojovky vsetin, úrlhÝ
skončil jeho odd]o\.ý kolega Lubo-
mír H]ouch, třtí potom Jan Pfei-
fer ze Slavičilq oba d§kali 5 bodů-

Třelí tumaj ze §éTie t. VASTO Tour

se uskutečni 22. únom naVsetíně.
(d§ Josef Kovařik)
Fota Jo§efKoYařft

ě LhoUG FranGOU tě
§. §

i
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1l92

^

v kate4oňi do čtfuicti let si odve;lamedaile
t%to šestice, zleva Zuzana PetružBbvt
Hedvika Režrui, Petra Mqtydšoý.i, David
I{oliček, Jtm Barónek a Ondře Kovóř

Nejlepší šestice :kategoie do deseti let, Zleýa litka
Koželuhovtí lznka Surovcovti, Udclqv Boňčiak,
ktára stančtkoýá. Jan stančík a Šimon o

Na sníftlu je elitní trojice z ,lestarší
kate|oňe do šestruicti let, zleva Jan Píeiíer
Matěj a blbomír Hlouch

stanislav J uříček
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V JAK JSA^EZILI
u ceskoslovensku

Vsetínský šach
DlL PRvill

Pondétí 9, prosince 2019

-t\ ' f, eistarši zprávy o ša(hovém děni na Valašsku po-
ť ' , { ttiizeii z časopisu ieský.h šacbi§tů. který začal

* ':,, 1 vycházet v lo.e 1906. Mezi neiaktivně.iší pi.rrkop-

§ ':. i níkyvalašského ša.hu patřil řrantišeksova-
§,, s vsetín§ký student si svou hrou vystoužil nominati

ke kor€§pondenčnimu ut}áni proti Anglii. v roce t9l1vznikl na
vs€ti!ě prvDí šachoú klub. Hráči se pravidelně scházeli v domě
§alomona Lanďeldeřa na Moďecké ulici. Posledni zmínka o tomto
sdnlž€Ei z roku 1917 ňká: 

"Šachovni 
klub vs€tin Dekoná 3chůzek,

Ježto většiDa členů jG Eynl na voj[ě."
Teprve po dvacetileté odmlce obnovila šachový život na Vsetině dalši

gdnerace hráčů, Nový roZVoj Vsetínského šachu přizniVě oVlivni]o budo-

vánl zbrojovky. Dochovaná zaklÁdaikí kniha Šachového spolku Vsetin z

ledna 1936 uvádí jména celkem 22o Příznivců králov§ké hry, Ani2. §Věto-

vá váka již neuťumila zájem vsetíňanů o šachy. Na počátku roku 1943

pňjel ná vsettn mišr světa Alexarrdr Aljechin, simultánka (hra silného

fuáče píoti vice §oupeŤům najedlou -pozn. redakce) s 35 valašskými ša-
,.. óisty se konalav Besedním domě (za válkyhotel centrum). o rok později

byl založen Šachovývslašský okr§eksdružujíci deset klubů, Ke dvěma ša-

óovým spolkúm ze vsetína a Valašského Meářičí najednou přibyly od-

dily v Poličné,

Jab]únce, KřiVém.
HošťálkoVé, Husto-
pečí.h, Viganticích
Ústí a Velkých Kar,
Iovicích, Vaiaššti ša- úťoR 19€. Z:eVa]ednatelšS Vsetin Em tKotái, mlstr§Véři
chisté zároveň zís, Atexand r At]ech]n a předsed3 ŠS Vletín Ric h a rd Štodt

kali Vla§tnl přebor

družstevv rámci Morav§koslezské župy. Probihající válka narušila nejen
šachové soutěže, Docrlované záznamyvšak dokládaji rostouci zájem o

šachyi na sklonku válečného obdobt.

Ročenka 1945/1946 jmenuje již 23 díužstev 19 šachových sdružení.
Vsetínští ša chisté lyslalido ťýmových soutěžíhned čtyřimužstva. V5e-
zóně t950/1951se hráči ZK ZbrojovkaVsetin stali přeborníky Gottwal-
dovského kraje a postoupiii do mezikrajské kvalifikace o účast na mis-
t]ovství Československa, V kvalifikaci ob§adil V§etínský rým nepostupové

třeti mí§to, Přesto patřitento výsledek mezi nejlepší, jakých kdy Valaš§ký

celek do§áhl.

Na základě lnformací a xronlky krcnikáře Šr,z vsétín Aírtonína 
'Uňčká 

zplsco*t Pavél MUBdý.

snímky: a..hiv Šxž vsetín, árchlv jiři Flóu

denílr YHfrššxo

3,1946 BronŠtejnV r 1950 Vyhrál
turna] kandldálů a sehrátpak dra-
mat ckýzápas o ttUlmistra světá

.r5rD. LÉTA. i,,1S.r] iii.n:i on
]edné z rnnoha s mLrltaneí

noí 1a41. čLenové Šachového spolku Vsetín]zlev6 ]osefDVořák, BohumÍrVrec]on, DUBEI{ l95o. spo leČné foto šach 5aŮ z Ůstí, PoLÉnéaVsetinaz 15,dut,na 1950

Eívín KóssLer, L před5eda Šs RichardŠtodta BohumilZámeóník.

HoštáIltouá ani W
ZDroioulía neslauily

ú4a. ,]lř' ajchfl lvr§Yo] p}i-
]is Davidem 8ronštelnem 22

! ] , j \t,!i(, :il]i.

Dle tabulkového postavení se mělo jed_
nat o ÝJ,rovnanou podivanou. Tato předpo-
věd se však nevyplnila. řlráči Českého Tě-
šína zr rtézili re čtyřech dueIech. lr,e kter5im
pňpsali ři remízy, Podlehii pouze hoštál-
kovskému Bednafikovi, jenž zdolal stona-
wskiho.
Sestava a body Hošúál-
kové: BednaŤík 1, Rou-
balík, Karlík a Ktejča Vz,

Kula, slovák. Pala a Ka-
pustá 0.

R

-§tŤ

{
,

I

*
§

ll

ů
T

) T,, -rí
u

á

\
I

&
,.Ý

. {" *...a,§L.
§i

'i '' \. "a

t

1.

a,!
lt\jJ

E V ó. kote 1. ligr šachistu se jak Hošťrálková, tak Zbrojovka Vsetía přtdstavily na
5 venkorni půáě. prrrú jmenovaruí zajížděl do Českého Těšina, kde y nelehkém
§ouboji podlehla. valaškou šachovou bilanci pak nedepšil ani Vsetín, jenž nestaól
na Třinec.
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Tabulka 1 , ligY|

DtL DnUHYI JAK JS/VIEZILI
v československu

vatassky.denilr.cz

l

s,Ť
"Tb' T Šachové Distrovstvi Československa se v roce 1950

i e" i konalo v Gottwaldově, MisEeE republiky se §tál
1 \ * hráivs€ti!§ké zbroiovky |iii Ft(htl. ve steiném roce

' \ * Přijal roli kapitánn prÝniho týmu zbroiovky, který
.{" \8 pak přiv€dl k vůbec prvnííDu vitězstvi vkíaiském

přeboru. Vynikajici V.Ýjjl€dek ZoFak.T ali vsetjnšti šilchisté V sezóně

195411955. V násIedné kva]ilikari o postup do ce]ostátního 1inále však

Zbrojovka vždy obsadila nepostupové třetí mi§to, Dvakrát mělivsetinšti

šachisté historický úspěch na dosah, dvakrát Zůsta]i před branami finálo-

vého turnaje, Především drubézaváhání v kvalifikaci Způsobi]o velké roz-

čalováni, Přesto měla zbrojovka v 50, letech v ruzných §outěžich až tři de-

setičIenné týmy současně, Další dvě družswa mohl postavitšachovy oddil

MEz Vsětin, který vznild v roce §48, Nově založená šachová sdružení pú-

§obila rovněž v Jasenicich a v seniettně a v pívni polovině 50. tet hráli ša-

chisé z Ú§ti pod hlavičkou sklámy Vsetin.

&n4tný zápas o titu] mistra světa mezi Borisem spasským a Robertem

J. Fishilem v roce 1972 výTazně z\ričil populěritu šachové hry na celém

§větě, Také na valašsku došlo v souvislosti se soubojem šachových titánů k

"§chovému boomu": během krátt(é doby se počet družstev téměř zdvoj-

mestsKY rlval Ni!4 ,tŘí FrcHTL. š;chová olvmp áda v L pskL] v roce 1962.
postaVilddlšj d\e,

V této době patiil Vseilnsi] okles !i nejšachovějším v celém Českosloven-

sku: působilo zde kolem 5o0 legislrovaný€h šachistů a 37 družslev, tedy

vice nežvcelém lihočeském krajj Presriž královské hryposilila inávštěVa

šachového Velmistía salo Flohra naVsetině v prosinci 1976, o účastv sj-

multánce§ někdejšim kandidátem na titul mistra světa bylveliký zájem.

Na jaŤe 1978 se šachisté Zbrojovky stali krajskými přebomíky alTbojovali
tak prvnípostup vsetínského týmu do li8ové soutěže. slušíse dodat, že

zvýšený zájem o kálovskou hru přetrval na valaš§ku až do rozdělení Čes-

koslovenska.
|la záktsdě infoím.ci a krcnlky t.onlkáb ŠKz v§eťn Antonína hřlčka zprácovál P.v6t Ml€ď

snímky: archiv Šr,z vsétín, .íchlv Jlří Fichtl, archfu MEz Brumov

Bnu ov 1953. Pohár fuloravsko-slovenského corn€ziV bleskovcetřčlenných drut
stev HráčiA a B družstva ZbrojovkyVsetin Zteva:R. Wenzet, Kopřivák rnl., člen Tl ME4

Br!ínov, ]. Hozák, ], Fichtt, o.Tkadlec, F. Kairnera Kopřivák5t.

l

oLGAšEDÁ -
HRňot Á V še-
desátýchaŽse

__d$desáýctrlď_
tech patřila mezi
ne]iepšišachistky
valašska pétkrát

se stála přebor-

T
t

ň

I

l a o, HrňoVá

PosTUP. Družstvo žbro]ovka Vsetin Vsezoně 197178 postoupito z KP,I do Ii ligy

Z teva sto]i: Č, Há]ek P, ]Machalec, P, ZVa rdoň, s -]Lr řiček, M. sagánek a V, Straděj.

716Vásedi:F Červeňák, 
^i. 

Paráková, ] Žambocha] Pečinka schází A, soused ik

l
svELliIsTRE .Vsetín.hotelVsacan 3 proslnce1976,s multánkasmez nálodním

Velín Lstíem salo FLoh lem (12:1=7) Ztevasedi. Ó F]áiek, 
^,'l 

Sagánek,s ]uřiček,V
straděi, P ÍMachatec, ]. PeČinka, K, Híadjt, pňhlŽí ], HoUdek

l
O"t"t"i@ilT-rffi-'|

Také vsetínská Zbrq-
jovka nezažila povede-
ný vikend. TŤinec byl
v tomto duelu sice paso-

ván do rcle mímého fa-
vorita. utkání však doká-

zal ovládnout s rlphým klidem. Bělunek,
stančík, Parák a zádrapa sice dokázali pro-
ti svým soupefum uhlát remizy, na celko-
vou výhíu !o však ani zdaleka nestačilo.

s€§t8Ya a body ZbrojoÝty vsetín: Bě-
lunek, stanč i Paíák a 7,álrapa |z, Ytták,
Bo§ák, zvaídoň a Zajíček 0.

Ěoruba B - Rychnov n. I

K, 6:2. st, Město - Bmo I
B 3|Á:,4y2, ostraya - FT--
MjstekB 3|z:4Yz.

-
1, Poruba B
2, Fr-Míslek B
3,c.Tášin
4, finpc
5, NŇlálkavi
6, Jihlava
7. sl, Mě§to

8. Bmo B
9, zb.Vs€tín
10,oíiovli
1l. o§tava
12.Bychnovn,K

60 0
501
40 2
312
312
30 3

30 3

20 4
123
105
00 6

]!l

V dalším kole l. ligy
píiyítá 2. února zbío-
jovka šachisty z České-
ho Těšina a Hošáková
se na domácích šachov-
nicích představí pro-
ti Gordicu. (maí)

l0
l0
9
9

8

0
5

0
2083

Kz Vsetín 6:2Tž Třinec - Š
2299 Walek M 10 Vřák P. 2230
22LL sikoíová o, v, Bělunek V 2240
2198 sikora J. stančík J, 2085
2183 Frolík M

y,
y, Parák D 2090

2L30 Kocián K 10 Bosák J. 2046
2276 Fargač M, y, zádíapa R 2060
2159 Pilch R 10 zvardoň P 2032

cupek M. 10 zajíček P,

1, li a 6, kolo 19.1.2020

J sme žili v Československu

PÁTEK 3. LEDNA 2o2o - číslo 2

Vsetínský šach
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2051

32,0

29,5

26,5

21,0

aÉ
26,5

26,5

25,0

20,5

á5
18,5

12,0



0 fi zm !| o9ll,fa ,l
obdobi YánďDích §vátků jako již tradičně pařllo řadě
hrrnqiů. Pozadu nezůsta|i ani šachi§té. fi §e 2ó. pm§ince
utkali rra Vsetíně a o dva dny později §€ přtdstavili ve
VálaškéPolanc.. 

-

ANTONÍN JUŘÍČEK

Pořadatelem prvniho jmenova- !
neho klliní bvl domrácí oddíl TJ l
MEZ vs€tín,lD 39, íďnftu ša- I
chového hmaje v bleskové hře pro- l
hěhl v místrú sokolovně, Zá účas- I
ti l8 hráčů ze 7 klubů. Tlmai se I
hrál na l l kol tempem 2x 5 minut !
na panii, o konďném pořadi mu- !
selo íoáoďrcUt až pomocné hod- |
noceni, kd}ž prvni ři hráči získali l
shodný pďet 9 bodů v pořadí: r.- |
3. PetI zvaldoň (Francpva Lhota), I

Jan Malčánek (Hošúálková.t a Jaro- |

slav zivoďlý (ŠKz vs€tin). 4.- 5. 
I

Dominik hnik a Stanislav Jrříček I
(oba šKZ Vsetin) 8,6. Petr špani- |

hel (\'izovice) 7.5,7. Jakub stan- 
|

čft óKzvŇ")ÍíT;lď p"t I
žžka (Huslenky), Miroslav Ba- |

ňDka (Vlzovice) a František Pa- |

rák MEZ VsetíD) 5, l1,_ l3. Josef I

Tkaďe{ rMEz Vsetín), Petr Mi- |

eÉs (Hu§lenky) a Radomt Šulák I
l 0"rez vr"tin) +,s. 14. Jakub řIro- 

|

l mada íVal. Polanka) 4, l5., 17. Pa- |

l vel Liška tVal. Polanka), I!"n BaI- ]

l tosek u Jaroslar Ztopek (oba šKZ
l v*"tinl3 a l8. Josef Štasmý (prrz
I V""tin) t,5 mau,

l P-r,ý ,,Vanor fumaj v rapid

| šachu* poňádal oddíl TJ Sokol Va-

l trl*ká Polanka. hoběhl v míshim
l r..rttorni. domě za účasti 29 hni-

! c,:, e oddíů. soutěž se hrála na

l 9 kol t€mp€m 2x l5 minut na paí-

! tii a pruměmý ruing první desitky

l uvt tqo0 Elo. Tumaj ovládli hrá-

I či šKZ Vsetí!, O prvenswi se po-
l aetni petr smilek a Jakub stan-
l C* oUu .. ziskem 7,5 bodu pfud
l ťetírn Jaroslavem závoďlým s€

! o,s mav (vš. šKz vseó), Na
l a_ - 5- miste skončili Milan Kť-
l mář tFranc_ Lhota) a Ivan Baío,
l šet rŠxz vr"tiot ouu 6 bodů. 6.- 9,
l r"r"t oot"z.t íFranc. Lhota). Petr
l rr--uau tVut. Potanka). Jo§€f Fi-
l t,ar rpranc. urota) a vladislav tlr-
l u" iu"tir vš. 5.3. PIvní desílku
! uzavltl nejlepši z pětibodových

! tacu Ritip lraos ( t]sti }. (ď. maŤ)

}í §

ť-,*.ť--a'1,,;;

n

s. enm

- l.
]

|-.l

_
I

§

Tumaje ýe valllšské Polance se
:účasmilo 29 hničů z 8 oddílú.

Přerov
Duha Klub Dlažka Přerov uspo-

iidal 23. prosince vánočni h]maj
v rapid šachu. Mezinrárodní pmc mu
dali ři účasfoúci z išlaídského Reykja-
víku. Tumaj se hrál na 6 kol temp€m

2x 15 minut m partii a na jeho sart

se dostavilo 22 háčů z Olomouckého,
Jihomoravského a Zinského kraje,

mezi nimž byli i l GM, l FM, l cM
a 2 KM. Foímu v Přerově otestovali

také &a vs€tínši hniči - senior CM
Stanislav Juříček a Pavel Mladý. Vel-

mi dobrý výkon odvedl Juřičelq kteď

absolvoval soutěž bez píohry a okadil
2. míšo s 5 body za vitěaou GM Len-
ko! Ptáčnikovou (Island) s 5,5 body
a přcd ťetíín FM Františk€m Vránou
ze stareho M§a §e 4,5 My a čtvr-
tým Michalem tlrabalem z JihlalT se

4 body. Pavel Mladýjako l 4. nasazený
bnáč obsadil 16. mísůo se dvěma bodv.

setínskán kltjtlí urěřilo síly 18 šachistů
'kltlbů. Fota archiv pořsalat€lů

ue ý.

ze7

zemřel Libor
uoilrůulra

Smutná zprráva přišla z Rožnova Pod Rlidtioštěm. Dne
7. pTo(ince te \éku nedoritych 80 lel niáhle na\žd} ode

§1 Libor Vojkťwka. Byl dioultoletým předs§dou šacho-
!ébo oddllu r Rohrově pod Radhoqěm, Dlouhá lcta

vedl šachov,ý oddíl a šachové LroužL] na nékolika á-
kladních škol&b a vl,chovával nové rrladé šachi§ty.

MeZi jgho íejvětší §pqn0wi iispěchy paťí 2, místo na
mistrrrvství českosloven§ka ye §řglbě z malorážky, byl
několi},arrásobným vitězem *rchovýcb turnajú, kdg Zí§ka,l

také títul kándidít Mi§&a §portu v šachu, byl viť€ná§oL
ným kais}rlirn pŤebomíkeín v lehlié atletice, v še§tiboji,
ve §printu, vĚ §kóku datekém á'v Eoj§kok!, (r)
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zívěr řoku 2019 byl ve znrme!í řrdy šachoťch turosjů Pro§sdit §e

v Dici dokázáli i r€prez€trt8nti traš€ho mě§ta.



§achistům Bystřice
illffiiffiťJfr#ťfr,*ffiitr sG ilařilo
řice. V rtgióúhí soutiá si pak Dtým Bystřice upelTil pozici lídra, Tá ts rcgioMní 3oqři8.

výsledky kraiské §outěžÉ:

Mzovice - ZbíOjovka
vsetín c 5;3 (chmelař - Bosak

%:h, Špaňhel - tlradil /z:'uz, šmid
- Mlad! l:0, Paíyš - Klimek l:0,

Brzobohatý - Kopeclcý l:0, Ma-

cura - Dančáková 7z:i/z, Baňnka -

Dančak o:1. NekvaPil - ZátoPk
h|%).

íállla kíai§ké souÉž!|

u zubří nezauáhala

1. llošólkoťá 8
2.Atií
llrd.Ni, B

4.t/!|mE
5. H§l€nky
6. zl&ďl c
7.l.užíi
8,VEO/iž
9. Bylm*r
10, slarřin
ll, Blu|rloY

1zlál. Kloóouky

1,\tal q/di. D

2, údí B
3,\bknez c
4, zašM B
5,vH.qdi E
6. Kardinka B
7. Kaíolinlc c

18,0 ,l5

17,5 12

17,5

,5

50 0
401
401
20 3
10 4

10 4
10 5

12

,l2

6
3

3
3

501
40 2
3 211
32 í
312
30 3
22 2
22 2
13 2
20 4
12l
00 6

15

12
,lí

1l
í0
9
8

8
6
6

0

a,5
28,0

á,5
29,0

24,0

Ť,5
w
2,0
ts§
m,0
n,1
l6,0

0

první jmenovaný týn.

Yýsledky kraiské soutěže:

Zbrojovka Ýsetín C - Val. Byst-
řice B 3:5 (Zádrapa - Jasný I:0,

Bosá& - slížek 0: l. Hradil - Pe-

teíka 0; l. otáhalová - Pa8áč 0:1,
Klímek - Břoušek %:Vz, Zaliček -
Sewiola ]:0. Zádlapová - Sušeň
0:1. Rťlžička , obšivačová yr:%).

ťálltouá
0,0

o,d'
6§

ua KEiští a regionátní fuchisté se op€l potkali. aby odebráli d8lši

A -uěZ"i auJy. Tatrá,lrem kola b1l jedloznačně souboj prni rc,

zervy Hošťálkové a třetího Zubří. Tento duel natonec jasně opanoyal

6 0 0 2í,0
50121,0
|02í9.5

l8
t5
11

9
3
3

3

Tabllka legionální soulěže;

1.val, By§ř D

2. Ú§tí B

Tabulka kraiské soutéže:
1.Hdšíálko\lí B 6 0 i 35.5

3.valn€ž c
{. zašOá B
5.1Ál. Bysti E
6. Kaíolinkr B
7, Kaotinká c2.vsl, 8y§ť. B

x a,bň
4.vrlm€E
5. Hugbnky
6. kňá
7. z.vsdín c
8, shv'Ěin
9,Vizot]ic€

10. By9ťičkr
11, Brun|ov
1tvrl.|fub.

l 34,5

3 30,0

1 29,0

2 28,0

2 26,5

4 24,5

4 24,5

2 22.0

2 23,5

3n5
7 l9,5

3 0 3 15,5

105120
í059,5
1056,5

P Šachové ořeborv za sebou maii další odehr.ná kola, V Kraji se

El ,1qi;6p9 
"edg 

Pláncově Lbotě. která však tenlokrít nebodovalr
proti Siaiému Městu. B-tým Vsetinské Zbrojovky pak znofu
prohráI a je tak prozatim jednoznaěně poslednírr celk€m _tibulky,
Řegionálni přeboi přinesl iajímavý souboj ve středu, tabu]ky.lne:i
mňZ Vsetin a Vata8skou Polankou, jeni jak papírové předpoklady

napovídaly, skončil smírným §t8vem.

§oub usetína s polanlíOu

40
32
23
30
30
22
í3
12
00

18

14

12

l1
ll
9

9
8

6

5

0

0l
§lí0nĚil lířížGm

vÝ§ledky krajského p&baE! T9bult8 kraistého rň?boru| vÝ§ledkv rtgioná,lního Dřtboru;
1,Kunovice A 6 0 038,0 18

8, sl- Mesto D 1 3 2a,0 6

13 22,5 6

2 0 420,5 6
A1 2 3m.0 5

MEz vs€tín - Val. Polanka 4:4

Y2:Y2, Tkadllc - Llš-
kal/z,.Vz, Oldruch -

§Kovář |/z:|/zi). zbr0jovka vs€tín
D - úsli l//2,:7V2 (Da^čáková - Vraj

0;1, Kamas - LukŇtft 0:1, Mocel
-Zgarba 0:l, zÁtopek - Matůš 0:l,
orság - Trčrálek 0:l, 7fuapuá -

Koňařk Yr:%, Babica Bierská

0:l, Růžička - Kovář 0:l). (mar)

6 0 0 40,0 í8
LZ,&Á 4 1 128,5 13

3, Pajnochovi€ 3 1 121,0 10

4.Mďv§lín. 2 2 222,5 8

s,vaL fulaih 2 2 2m,5
6,ValmezB 2 1 323,5 7

Tah ka tegionálního oňlboíul

7.Val, Bystfi€ c 1 3 121,5

2, Kíomóiížc 4 t 128,0 13

svítek l:0, Závod- 4, Koměiíž D 3 1 2240 10

5,st, Mě§to c 3l223,0 10

l AlnÉ 2 1 326,0 7

zbmjovka
vs€tín B - Ma!€novice Á 2|z:9/z. g.71.glx5 3 ,l 2 24§ 10 (Saganek - Špaňhel 0:l, Mieres -

(Kovařik P llromada y2:.y2, H!íía - BŇin-
ka l:0, Háj€k - Papšíkýl:Vz,Paták

ný - ChmelaŤ /z:l4, thadil , Janál
yz:y2,Bďtošek -'Zap|elal 0: l , Mla- 6, MaIeno/iB A 2 3 1m,0 9 - J. Hromada /l:7u. Šulát - Šihor

8.óojoýkav§€li|! D 1 2 3 19,5 5

6

9, Huslenlry B 0 2 315,5 2

10. Kaolinka 0 0 511,5 0
9. PosiouŇ A
10, Holdo/ A

B0 0 612,5 0

ualašslíé šachy
Ostatní ťŠledky: Fr-Místek B
- st. Město 4tlr:3%, Bmo B - Tři-
nec 5i3, Rychnov n, K. - o§trava
57r:2/:. Orlová - Poruba B 5:3.

v neděli 16. únola se Zbojovka
představí na půdě Jihlavy, Hošťálko-
vá zavítri do Poruby, (nar)

Trh l8l
1,forubaB 60í 35.0 18

2. Fr-ltlt§tek B 6 0 1 34,0 t8
3.c,]ěšín 502 31,5 15

4,Jila/a 4 0 3 l2,0 12

s,BrpB 322 30,0 11

§mngc 313 30,0 10

Z Hošfilkoui 3l3 fi,o l0
& $, iéslo 3 0 4 30,0 9g.oIová 223 %5 8
íO.zv6ldn 205 23"5 6
11.0stlaa 106 21.0 3
12,Mnoin.K 10617,5 3

ftaži[ sm0lní Uilíp,,,nil,,, 
; la ]ljS-

H í[iJ,il,fi ilP":;, ff#*]fi 1"'ffi",l'".Itrf"H"frťiflx ..itffi,,l+i H:i"ů"#H i:,
- JihlaYu, zbrojoYka podl€hla ambició_z.Tl .:"'*l1] l"'il"^ i"raiii š"ér,irte z Vysočiny uhrá-

Šl(;l!§r,- l'iN c. tššúr .]la Jakub stančik, D,oríUnli Parák. Ra- li čtyň výhry, ke který_ pň,tuli ti
s*i* irr" Jihlava byla favori. úek ZidraPa a MatYáŠ,Kovařík, na ..*iry. l"ainuu vyúu ie strany

rem orotii |ost'ílkolé, tak La}e Čes- výhfu to ovsem ne§Bcllo, Hošťákove obstaral Jal-ub KJejča,

11, tlin 11tpasován do role ial o- Sestava a body Vsetína; Motuz.l. seslat? a body Hošúálkové:
riL proti vsetinské Zbrojovce, Za |EÍ.|:Ík: 

P::*.?d*uplJ Ío"ffi rr"leu t. nouuut,i. Lintner. MaI

yl":hv.,".,d:k4 ť.lln| '', 
vereŠ. Bělunek, tsosák 0, 

čírrek %. Danada. pala. Kapu§la.
Motúz, kterého TemizáJru doPlrujl 

Be<tnařík 0.

-

1. t]slí

dý - Balážec 0:1, Kopeclý , Pál-
ka 0: l , Dančá* - Richvalský 0: l,
ZÁdra?a - Kubíczek V2:.V2).

11 . val. Byslňc8
12.zhol.vsďn



GnilI
s tainochouicemi líříž

tl Iuhrálsl

Tabulka kraiského Dř,?borul

borui Ústí -
MEZ Vsetin 6;2 Vraj - Sagánek
l :0, Lukaštík - Cokavec l:0, Ma-
tůš - Hurta l:0, Trčálek - Hájek
/z:Vz,Kgvái _ Purú.Y2:Vl Trčálek
- Šulá* 7::/u, Dvořáček - Tkadlec
V.iY2. Ga]da - Štb§tný l:0, Zašo-

vá - ZbrojotkaY*tín D !/zl2r/z
(Z, Bělunek - Galetka l:0. Mčan
- Kamas ] |0. Koláček - Zátopek
Vz:Vz. Mafirn - Jurča l;0. Feix -
Zádíawýá l:0, Čáňová - Puá_
ček l;0. T. Bělunek - Babica 0:1.
V Bělunek - Růžička 0: l ). (maŤ)

Tabulka Eioná|ního Dřeboíu j

g, Šacbové přebory nabídly další souboje. V krq|l vyzvala Fran-

- cot€ Lhota D-tým Kmměříže a po rlrovnaném souboji zvítě-

- zila- Nyní mrá shodný počet bodů s druhou Kroměříž C. Na
priTi mí§to však ztŤáci propashých osm bodů. Y regionrÉlním pře-
boru §e pak po§taraly o př€kvap€ní Eu§lenky B, kter{ uhrály cen-
nou remizu s Rajnochovicemi. vu"r,urit - Juříček 0:1. Vanču-
Výďedlcl krajskébo přebqru: ía _ záýodný lh:Vz. Bačák _ l]ra-

Po§toupky A - Zbmjoy- dil 1:0, chalčenko _ Dvořák l:0,
k8 V§etíD B ďÁ1% (Dvouletý - p Vďeřa _ Mladý 1:0, D. veče_

] Smilek l:0, Brázdil - Juíča l:0, řu _ D-e,ák 1,o;.

Hošíálltouští
síoultli Kloboulty

1,lom/icaA
2, Kroměňž c
3. Ft upb
4ZínB
5, l,,lal€novi€ 

^6,lfuítĚiíž D
7, st tl&to c
8, fustoJŇ A
9, § lirě§lo D

10. HokĚoý A
1í.lrc. qFfi€ A
12. zvsďn B

1, Ú§tí 7

2.zašwá 5

3, Bajnochovica 3

4, Val, Polanka 3
5, Valmez B 3
6.Val,8ysťic8 c 2

7, MEzV§€lín 2
8, Hu§lenky B 1

9, Zboj@ka Vselin D 1

l0,Kaíolinka 0

700
412
412
241
313
313
142
214,l 33
007

42,5 21

31,5 13

29,0

31,5

30,0

27,5

25,5

29,0

27,0

24,5

24§
14,0

3
0

0

0
0

9

7
7

6
0

46,0

34,0

26,5

30,0

29,0

24,5

24,0

22,0

16,5

1

6

1

1

0
9

8
6
5

0

VÝďedkv klaiské mutěže: -

- 

Llr-
bří - Zbrojovka Vsetín C r$/*S/z
(Kubín - Kovařík 0:1, velčovský -
Hrzdri7 Yz:'h, Josef Krupa - Mladý
l :0, Daněk - Dvořák :%, Jarcslav
Krupa - Galetka l:0, Svák - Klí-
riÉk Vz:V>; Paseka - z^wk l,.0,

Křenek-Růáčka0:l). (mar)
úfun€ knbld roilři.|

4lF
39,0

34,5

íl§
w
31,0

29,5

30§
np
29§
29.0

Á§

H \íCe jak dvacet tímů z celého kraje se opět přtdstavilo

- r šachových přtborech. V krajském přeboru bylo k tidění
derby mezi FraDcovou Lhotou a vsetínem B. Utkání dopadlo dle
očekívání, prrní jmenovaný celek jasně zvítézil a tým z bývalého
okrcsniho města tak nadále marně čeká na pnni body. v okre§u
zno},u svou nadvládu potvrdilo fistí.

výsledky kraj§kého p&bo&i Zbrojovka vsetín B - Fr,
Lhota l|7 (Kovařík Bolacký 0: l.
Závodný - Yrátný |>:%. I*adil -
Zvardoň 0: l. Bartošek - Hltánek
0:l. otáůalová Kubačák Vz:Yz.

Kopeclcý - Doležal 0:l. Kamas
- Filtik 0:l. Dančák - smetana
0: 1 ). Tafullo loai§táio př€boru|

l. Hoětillo!ó B
2.val. By€iř B
3, zúří
4.!!ůll€ž
5. H§lonky
6,Viml/i€
7. sbličín
8, tutÉ
9. zvs€lín c
t0. B}sóčra
11,Brumo,
lzvr|.|ftb.

70l
521
50 3
42 2
422
40 4
24 2
30 5
134
12 5

00 8

Výsl€dky regionálrtiho Dřebo-

!!!
MEZ V§etín - Zašylryá T/zli|/t
(strsínek Z. Bélunek 0:l, Mi-
eres'- Vičan 0:l, Huna , BurdiL

|z,.|/z. Hiiek - KoláčeL 
'r:l4. 

Pa-

úk Ma]ina %:7z, Sulák Sadi

lek l:0. Tkadlec Románek 0:l,
Šťa§tný - Feix 0: l),

zbro.iovka v§etín D - Karolinka
4:4 { Mladv , Valo yr:7z, DaŇáko-
vá - Vlóopulos 0:l, Zádrapa -
Vilímek t/u:%. Budík, háček 0:l,
Jurča - Křenek l:0, Orság - Bam-
bušek l:0. Babica - Maňák 0:l,
Růžička - Micháek l:0), (mAr)

Tah]lks rrqionálního ň?boíu: 1, Kunovice A
2, Koměiúc
3, Fr, tiob
4.ZinB
5. Kloméřiž D

6. Malencťic€ A
7, Holešov A
8, sl, Mě§lo c
9, fu§tolplry A
10, sl. fulěsto D
1 1 . val, Bysfice A
12.z.vs€tín B

00
1l
22
22
13
32
23
33
24
07

80 0
512
5l2
413
413
24 2
314
314
23 3

14 3

l31
00 8

24

16

í6
13

13

10

10

10

7

6
0

í. ú§í
2, zršová
3, Rajno.nov-l€

4.val. Poh*a
5.valm€u 8
6.1E. By§tlce c
7, Ht§lenky B
8. lrEz v§€lítl
9. zv§slín D

í0. K8€linta

80 0

6l l
42 2

314
2x 3
23 3
22 4
l34
017

5l§
39§
330
29,0

33,0

31§
a,0
27,0

26,0

m,5

Hošťálltouá zazáiila Rtoti
E liffi{:§;"rlifrlfi"*}řrřir}""}ir;:;:yiil,$ POtUbě

Jihl.|\ a - \'sřj'l Í\ 5],r:2|,]

Jihlava byla ploti v§etínu paso-

vána do role favorita, Tuto před-
zápasovou ná|epku také potvrdi-
la. Výhru za Valachy připsal pou-
ze parák. kterého íemizami násle-
dovali Bosák. Vereš a Bělunek. To
však bylo málo.

Sestava a body Zbrojovky Vs€ťn:
Panák l. Bosák, Vereš, Bělunek %,

Motúz, Vilík. Stančík, Smilek 0.

Í]ruuba B - tiQ§l]Íl.I!(.)\,,t _]§

Hoštiilková se proti ambiciózní
PoŤuE představila v ton nejlepším

38,0

38,0

36,5

37,5

í1,0

u,0
33,0

33,0

26,0

n,5
18,0

Eo!tel,!!su
19

18

18

15

13

12

l,|

l1
l1
6

3
3

První březnový den pfivítá
Hošťáková šachisty z Rychno-
va a Zbrojovka Porubu. (mar)

1 , Fr- líslek B
2, Poruba B
3,č,Téšin
4. Jihlava

5. Ho§lltoťá
6, sl, Město

7.'liinec

8. Brno B
9.Oio,,a
,l0. Zvs€tín
j 1,ostía€
12. B}thnov n, (,

611
6 a2
6 02
5 03
4l3
4 04
3 23

2 06
107
107

21

17
15
l4
14

12

12

l0
9
6
5
U

2t
19

14

l1
l0
9

8

l

světle, Skvěle proti svým soupeiům
zatrrái Krejča. Krmela a Vraj. lceň
zaznamenali vitěz§tvi, smimě pak

skončily duely Ponižila. Kuly. Slo-
váka a Bednařika, TFo rysledky
Valachům na svého času první tým
tabulk] Porubu stičily,
se§tava a body Hošťálkové| Krej-
ča, I<rmela, Vraj l. Ponížil, KuIa,
Slovák. Bednařk 7:. Veselský 0.

ostatní výsl€dkT: Rychnov n. K,
- orlová Vz:7|z. Č. Těšín - Brno B
4:3, Ostrava - St, Město 2%:5/z,
Třinec - Fr Mistek B .1:4.

! Šachová rtgionálni mutěž odehrála koncem ledna své poslední

- kolo. Ta kr4iská však nadriLle běží naplno. Lídr z Hošúilkové ten-
tokrát vyzYal po§lední Valašské klobouky a bylo z toho jednoznač-
né představení prvního jmenoYaného c€lku. Také druhý C fým Va-
lašské Bystřice }Tbrál a pojistil si tak pruběžrtou stříbrnou příčku.

€,0
38,0

36,0

38,0

34,0

3í,5
29,5

27,a

32,0

285
25,5

15,0



Pauel Petrouiclíí
ie mistrem ualašska

.j Alcedo - středisko volnébo času Vsetín a Valašský šachový
i klub mládeže uspořádaly rukou spolďnou již tř,€tí letošní tuT-

- oaj t. VASTo Touf . Mistrovství nrládeže Valaška 2019/2020.
v sobotu 22. února §e na v§etíně utkalo třiadevadesát šachisó ve
yěku do šestnácti let.

Nejpďetnější byla opět skupi ry získal 5,5 bodu, na ťetím místě
na tÚ-tr ne;niaasiórr do-deseti iet, byl Václav Baričiak ze zŠ salváor
V sedmi kolech §e zde v tempu Valašské Meziříčí s 5 body, Dívčí
2kíit 12 minut plus 4 !,teňny za zlato brala v Alcedu Michaela Ko-
každý tah střet]o 37 dětí. Nejlep ňaiiková z Kalolinky, klerá ob§adi-
ši z nich byl Šimon orsáE zKaío- la celkové š9§té mí§!o. Dal§ pořadí
tinky, neboť dokázat všech sedm v bodovanj desítce:4. ondřej Ko-
svých §oupefu porazit. Druhý skon- řistka (zŠ salvátor), 5. Jakub Kli-
čilFilipTrčátek z€ sokolaljstí, kte- m9š (zŠ htegía vsetín), 7. Rosti-

slav Alfeldij (Karolinka) všichni 5
bodů,8, Petr Koželuha (ZŠ lnte-

8ra vsetin). 9. Jan stančík (ZŠ sd-
vátor). l0, Metod Filb (Zbrojovka
vsetín) všichni 4.5 bodu.

v kate8orii do dvanácti let se
pMstavilo 25 šachi§tů. Zvítěál se

6 body Pavel Penovický ze
ZŠ salvátol Va,lašské Meziří-

čí, Na &uhém místě skončila Juli-
iána Grycmanová ze Sokola Úsť,
}itená brala dívči zlaro, ťeí byl Ma-
rek Dostá z Karolinky, oba á§ka,li
5 Mů. Děvčata !,tlbec byla v téro
kategorii ú§pěšná hned ři §€ doká-
zala YHínit meá ty nejlŤší, Další
pořadí v bodované desílce: 4. Karo-
lína Ifuvrářová (Sokol IJstí), 5. Ma-
iek Navnátil (Morkovice), 6. Be-
áta orságová (Zbrojovka v§etín)
všichni 5 bodů, 7. Michal Karrrlar
(Val, Bysťice) 45 bodu, 8. Václav
Bělunek (Zašová), 9. Štěpán Kli_
neš (Zbrojovka Vsetín), t0. Lukáš
Liaich (Karolinka) všicbni 4 body.

Kategorii do čEnácti let domi-
lovali mezi devatenácti účastni-
ky šachisté Zbrojovky Vsetín, na
prvních osmi fiíčkách s€ umístilo
§edm borců z úohoto oddílu. Maty-
áš Zajíč€k áskal zlato za plný pď€t
7 bodů, sťíbro si domů odne§l Ma-

tyáš Bóica za 5,5 bodu, bronz Ro- |

maD 01§ág za 5 bodů. Též díYčí zla-
io si odnesla zbrcjovácká šachi§tka
Liliana S*áčová celkoyě osmá,
Další pořadí v bodované dosítc€: 4.
Jan Baránek (ŠK Zin). 5, Jachym
Štědrý lzbrojovka V§etín) oba 4.5
bodu, 6. Pavel Ptáček, 7. Jakub Ša- ,
farik (oba Zbrojovka V§etín) oba 4
body, 9. David Kozáček (Brumov-
Bylnice), l0. Tornáš Bělunek (Za-
šová) oba 3,5 Mu.

V elitní skupině do šestnácti let
se př€dstavilo dvanáct DejlŤších
šachi§tů, §e ziskem 6,5 bodu zví-
těrl Jahb 7iŇqa zr 7}lqovLy
vs€tín. Druhé místo obsadil Lu-
káš Vaštík z Fíchov4 řetí MatE
Kopecký ze Zbrojovky Vsetin, oba
uháli 5 bodů. Další pořadí v bo-
doyané desítce: 4. Antonin Ran-
du§ (sokol IJ§tí) 4 My, 5. Přemy-
sl Martiška (Val. Bysdice), 6. To-
máš vaštík (Púchov), 7. ToírLáš Bu-
ctík 8, Radek Jurča (oba Zbrojov-
ka vsetín), 9. Pavel Kučen (TJ val.
Meziřá) všichni 3,5 bodu, l0. Ma-
dimír Kfupala (Kalotinka) 3 body.

O přebomíkovi Valaš§ka už je
rozhodnuto v kaíegodi do dvanác-
ti let. Stal se jím Pavel Petovický,
jenž se piíšé před§taví o katego-
rň \.ýše. V kategorii do deseti let
§e o titulu mistra valašska rozhod-
ne meá Šimonem Orságem a Fili-
pem Trčálkem. V kategorii čtnác-
dletých si to nejspiš rozdají Maty-
táš Bóic4 Roman oís.ág a Pavel
Ptáček, v elihi kategolii so Jakub
Zádrupa o tinrl utká s Matějem Ko-
peckym.

Zívěíečný fumaj této íúádežnic-
ké série se uskutďní v §obotu 18.

dubm oĚ ve vsetínském A]cedu.

JosďKovaříl

Tafulki ksiské soul§e|

é

ElitníTiiegorii do šesíllácli lel tentokráí
ovládl šachist( Jakub 7idrupa (uptostřed)
před LtÁ,lj?n vaštikem t|lcvo] d Ma!ěje

§opeckln.

Medailová šestice šQchistek a šachistů v kategoií do deseti let, :leva
Michaela Koňaříkov(í, Veronika Machdčkllti, Jitka Kožetuhovti,
Šimon orsd?, Filip Trčólek a Václav Baičiak.

V ktl te8orll do čtmdcti let úskúlJ dívčí medaile (:leval Zu,.gna V *atěgiirii do dýanácti kt byti nejúspěšnější tiío šachisté a šachktlq,

:leta Ňarek Navrdtil, Marek Dosttil, Pdýel Petloýicb.ý, Bedta orsdgovtí,

.Iulitina Gncmlnovú a Karolína Kovciřovci.
petruželoyó, Liliana strkóčová a Elflílie Kotrlovd, medoiloví chlapci blli
Matyáš Babica , Manáš Zajíček a Ronan Orsóq

llošíálltouá zilolala výdedky lrqi. s$tě4l ,
Zbmjovka Vsetín

C - IIošťáIkoÝÁ B r|á6lz @osá& -

Pda yt)hHlřdiJ, -yí.aj 0:l, Mladý
- Veselský %:V1 Klímek - L. vaculik
0:l, Kopecký - J. Vaculik 0:1. Dan-

úrk - Galda 0:l, Zádrapa - Ondrou-
šek !/r:7z Růžčka - Karlík 0: l ).

E v rómci 9. kola šachové
E t-jrte souřže byl k vi_

dění duel s nódechem derby
meáHošťálkovoucašxz

ZbroiouIíu
l. tlošlálkoúá B
2.zlrŇ
3.v8l. By§ii B
4.valm€!
5, slaýičin
6. Hu§l€nky
7, Vizwi€
8. ll'žt{
9, Bysffčlc
l0. Zvséťn c
11. Brunoť
,l2.1'8l, 

Klob,
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306
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009
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Vsetín C. Zbrojovka na svého §oka ne§ta§la a Hošťálková tak obhá-
jita prven§M y tabulce" PřekYap€ní s€ pak fanoušci dočkali v zápase

Lulic u sbý-" v"laš§kc Bystřic€, kdy zvítězil prmí Jrnenovaný ce,

lek i přts to, že rzhledem k po§tsvení y tabulc€ byl ja§ným fayoritem

dběr z Bystřice.



V úctyhodném věku 92 let zemřel dlouholetý předseda
okresnlho šachového §vazu Edu8rd vítek.

řlrr.r na 64 polích §i oblíbil už
jako školák a od svých osnnác-
ti let pak luával v oke§ním pře-

boíu, později gottwaldovském,
severomorav§kém a nakonec
i zlín§kém kraji, Po ab§olvová-
ní obecné školy vy§fudoval stroj-
nickou prumyslovku a in§titut pň
vtIT v Bmě a poté na,§toupil do
MEz vsetin, kde pracolal jako
konstruktér v eleLlrotechnickem
oboru, V roce 1954 §e oženil
a vychoval dceru a syna, Kromě
šachu měl také celou řadujiných
zájmů, m.i. i v důchodovém věku
opravoval na své zahradě v Se-
metině a§i 200 let starcu chalupu
a choval pro náš kraj tak t}pic-
ké ovďky. V letech l961,1975
byl předsedou šacbového oddi-
lu sokol Hošt ůová. poté pů-
sobil dlouhá léla v oddílu MEZ

Vsetin. Pracoval také ve výbo,
ru Severomoravského kraje, ale
nejdóle, plných 30 let, \yko-
nával funkci pŤedsedy okrcsní-
ho svazu. Zúča§tnil w celé řady
tumajů a §outěž družstev, pře-
devším v rámci okesu a ka-
je, ale snad ještě více než prak-
tickou hru si od prrloviny 50. let
obtíbil její korespondenční for-
mu, V letech 1968,1972 byl čle-
Dcm ctytčlenného ti4nu. klery
pod hlavičkou ov ČsTv Vsetin
odehrál dokonce dva rďÁík], 1.

ligy (mi§hovství Českos]oven-
ska), startoval též v mnoha ko-
respondenčnich turoajích, čas-
to i s m€zináíodní účasti. v jeho
odchodu ZEácí va]aš§hý šach
další osobnost, která §polu\Ttvá-
řela historii tohoto sporfu v na-
šem regionu. (aj, mar)

ůal

Hošťálltouá dekl §OUaIa RUGilnOu
... V 1. tize v šachu §e DŘd§tavili oba valašští aÁstupci Hošťálková

3 a Zbroiovka Vseún. První jmenovaný celek potÝTdil roli
favorita a rrybrál. ŠKz naop8k neod\Ťáail nálepku outsidera a na
porubu nestačil,
Hošťá|ková - Rlc_hnov n. K. _{;3 vák, Kapusta, Icejča, Malčánek l,

Hošťáková do utkání vstupoya- Exler, Pala'/z, Poníál, Karlík 0,

la jako jednoznačný favori| což se Zbrojovka Vsetín . poruba B ,

také Fokázalo. za doí\ácí ubrá 2v2|5|.
cenDé vítězství Slová,Iq Kapus-
á, r."Pu u Úamn"L r" n"iy^ 

. 
Zbrojovka na domácích šachov-

B*r", i Pau pňdati svou remizu nicích ýyzvala jednoho z největ-

a bylo rozhodnuto. ších prvoligoYých favoritu Poru-

se§tava a body Hošúitkové; Slo- bu. od začá,tku to bylo znát, Ho§-

rr. skině iako iiní §portovci, nczahďeli ani šachi§té a s€hráli další
3 rlol" pr"m.t. V iom krajském Francova Lbota porazila Hole,

šov a patŮ ji i druhé mí§to tabulky. v tom okr€§ním pak §ouboj m€zi

Ítstlm a nainocrrovicemi hovořil př€kvapivě ve PíO§Ňch druhého

FíanG. Lhota ie u knii iltuhá!
vanez n - Ž. v*lin D g/í2lh
(Maítifuik - Mladý l:0. Homý
- Dančáková 1:0, Křižák - Dan-

čák 0:l, Gut - Klímek U:'/a |nd-
kí - ZátoDek t/::/z, Koňařík - Jur-

rá t,o. tósrtrun - Onág l:0. Ku-
črta - Riňlčka |z:.Yz,1

va a Hoštálková do orlové, (naŤ)
Tab!lk8:

1.PoíUbaB
2, Fr:lt4í§lsk B
3, č,léšin
4, Jihla!€
5. HošÉlková
6,'lŤnec
7,oílovii
8, sl, t,|ě§lo

9. M, s, Bno B
l0. z.vs€lín
11,ostnava

12, Bychnov n, K,

702
621
612
513
513
423
42 3
40 5

20 7
108
108

43,5

42,0

40,5

41,5

36,0

39,0

37,5

38,5

37,0

28É
21,0

21,0

21

m
19

16

16

14

14

12

12

6
3

3

jmenovaného celku.

Výsledky kraisk9ho ořcbqru:

va!. Bysfiice A - zbřc'
ióvka Vsetín R g/rl/2 Nolčk ,
"nrxák o:l. Ifubín - Závodný l:0.

Pvš - I{mdil %:7r. Jasný - Baltošek
Y,:Yt_ Slížek - Dvořik l:0. Kahtfurck

- Otáhalová /2:Yr, Foukal - Kop€c-

Ici l:o. Peterka - I(amas l:0)
TsDuli! knlrkého íňrboru:

Výsleary__@oeOUao-+tUo=
ni x"mu"r" - MEZ Vsetín 3:5
(Vato - Sagrinek /r:7z, Vlachopu-
los - Čokavec 0:l, Mlimek - Hur- t

ta o: l . vltém - Hrájek |z:.Yz, Pttrek
- Pq!ýYz:|z, Kíenek - Šý!ák|h:Y2,

Bambušek - Tkadlec |z:Yz, MŇík
- Štasmý u:y).

Šachy
Kouzlo šachového diagramu

Po,plázdninové přestávce pu-
blikujeme zajímavou dvoitaž-
ku pro 

"zahŤátí", s 
nečekaným

úvodnikem a dvěma svůd-
nostmi. oňginál pío vás při-
pravil§aLl]aliĚ§&g§§!gl3}

úkot č. 86E

,1 KUnoViceA 9

2.tí,Lhota 6
3, Kíoměiíž c 5

4.ZinB 4

5, [,lalenovi(€ A 3

6,KrcměiížD 4
7. s], [lé§lo D 2

8, Holešov A 3
g,§,Mě§loc 3

10. Po§toupkyA 2

11.val. Bystřice A2

l2.Z,vsétín B 0

Tabulka regionálniho oi!*oíU:
1 55,0

1 45,5

2 31,5

3 34,0

4 38,5

4 32,0

4 33,5

4 32,0

5 28,5

8 23,5

80
71
52
42
41
32
23
13
01

2"|

17

14

13

13

10

10

10

9

9
0

00
12
22
42
14
43
15
34
3{
09

54,5

t2,0

42,0

42,0

37,0

37,0

33,5

31,5

29,5

34,5

31,0

17§

24
2
17

14

13

11

9

9

6
1

8

7

6

4

3

z
1

ab.delgh
.o

L.s.

/,

1, úďí
2.zaswá
3, B4nodwie
4,Val, Polanka

5. Valmez B
6.MEZVsetin
7,Val. Bysliice c
8. Huslenky B

9. z, Vsétin D

10. Kaolinka

Bllý tábne a dá nat 2. ta-
hem

v úctyhodném věku 92 let zemřel dlouholetý předseda okresniho
šachového svazu Eduard vítek.

Text.|an Marschavella, foto archiv redakce

í |,.

té byli lepší a Valachům nakonec
k triumfu nepomohlo ani vítěz§tví
Juňčka a Kovaňk&
§estava a body Zbrojovky
Vsetín: Juňček, Kovařík l, Šnniá-

ček yr, vitak, v Bělunek stančík,
Panák, Zádrapa 0.

Ostatní výsledky: Fr.-Mlstek B -

Č. Těšín 4:4, M. S, Bmo B - Jih-
lava 4:4, orloyá - ostaya 4y2|.3y2,

st. Mě§to - Třinec 3:5.

V neděti 22. Ňema zaližďi
Zbrcjovka na palubovku Rychno-



!!! Ttadice šachu na valašku.ie velni dlouhá a bohalí. Pfi pátrá-
A ,rl 

" ^ir,ut*ti;e 
možné uaizit na velrni za,iímavé souvisiosti.

Počátky šachu ve Vsetíně sahají
až do oMobí Rakouska-Uherska.
konkéfolě do roku I906. kdy firma
Bubela uspořádala prvni šachový
fumaj za úča§ti hnáčů z Bma a Tlrr-
nopolu. Členové rodiny Bubelů
byli také mj. u zrodu a or8anizová-
ni kopané v našem mě§tě.

Příští lok 202l uplyne ll0 let,
kdy byl ve Vsetíně za|ožen ptvú
šachový spolek - Šachovní klub
vsetín, kte.ý byl oficiálně přihlá-
šen v Praze u ÚJČŠ (tJsťední jed-
noty česhých šachistů). Z Časopi-
su českÝch šachistú z roku l9l l si

Tato zPťáva má reálný podklad. Je skutď-
nosti, že se schylovalo ke stěhování neja}.1iv-
nějšího vsetínského šachového klubu § nejde|-
ší ťadicí sithajici až do roku l9ll ze stáva-
jící klubovny u ZS Na Lapači na Icželnu na
obradě, stavební projekt na nadstavbu byl už
vyprojekován. ovšem v současné době bejsou
finanční pro§ťedf,f na realizaci.

Vyznavači kíílovské hry to s híanlm šehů
neměli nikdy jednoduché. Nejen na Vsetíně,
ale i v okolních obcích, s€ v minulosti větši-
nou brálalo - kdejinde než v hospodách, Jako
příklad mťrže poslouát spolehliyý ?droj státrlí-
ho okresního archiw. kde se v dobových do-
kumentech dďteme o čirurosti vzdělávaciho
spolku snah4 který pusobil ve Vsetíně již od
roku 1872 §,,Dáťodně - buditelshými snaha-
mi". V semamu inveniiň majetku tohoto spol_
ku jsou uvedeny. mimojiné, i dvě soupralry ša-
chových fi8ur § šachovnicemi. Dalším zdrojem
informací je kniha ,J0 let ostavsko-va]ašské-
ho sportu" reda*1orů B , Moravc€ a J. cekla !T-
daná r roce 1942. V ní se piše. že pň prvním
vs€tínském sportovrrim klubu sK vsetín za-
lofuném Y roce 1905 byl o čtyři íoIry později
uveden do činnosti i odbor šachisnr. I(de se ale
tito hníči scházeli, není v knize uvederp,

Nejstffši nalezeí!ý Ziznam o pravidei!ých
tíéninkoYých schůzkách ve Vseťně je z ce-
lorepublikového Ča.sopisu českých šaclristů
z rokrr 1 9 1 l , kde se dďteme doslova ,J'{ový
šachovní klub ďízen na vsetíně a má svou
mí§íno§i u pana Langfelder4 kilež každý
čtrrtek pořádány scbůzky a od 8 - 9 hodin
reč€r s€ bude praYidelně v}rrčovať hře ša-
chové1 Salomon lánďelder by] majitelem
domu č. 35ó ! Mo§tecké ulici, kde se nacbá-
zela tzv. nálevna, jak §e t]enlqát někteťým hos-
podám říkalo. Dům po roce t920 odkoupilo
mě§to v§etín, aby zd€ později postavilo poš-
tovní úřad.

múřme pŤďíst, že tehdejší pru-
kopníci šachové hry ve vsetíně §e
scháž,eli v Mo§tecké ulici v nrilev-
ně salomona l,anďerdera, která
stáa v místé dnešní pošty. Pí}:oíín
§larostou tohoto klubu (přdse-
dou) byl Adolf Heinz, V pětičlen-
ném yýboru klubu byli ješé mís-
tostarosta Karcl Ján§ký, pokladník
GustaY Teit§chik, jednatel Rudolf
Diessel a instruktor František Rů-
žiék .

Není bez zajimavosti, že když
Y roc€ 1905 vznild ve Vsetíně je-
den z. p[,vních fotbalovych nubů

na Moravě - sK vsetín, tak Adolf
Heinz byl jeden z prv ch ťí fot-
balových rozhodčích. Lteré Vsetín
měl!

po založení dťuhého klubu
ve Vsetíně - Šachového spolku
Vsetín na sklonku roku l935. byli
v čele tohoto sdruženi Richard
Štodt a otto Tkadlec. Třetim ša-
chovým klubem ve vsetíně byl
SK Valašská spaíta Vsetín. v je,
jímž čele stanuli: Vlastimil Oliva
aAlois Šrámek. v prutřhu 2. svě-
tové války v roce l9.1l vzniká pň
nově vybudovaném závodl 7hro-
jovka čtvný šachový spolek, a to

- I(ulfurni sdružení zaměstnmcú
7hrojovky (KSZZ).

7e šachouích [tonilt
P tJstnín podáním pmMbla na skloDku minulého roku (2019) infonnace ž€ s€

= 
šachi§té ŠKz vs€tín budou síěboiat do nové kluboruy. tlrlfinil0l!tA

lmil ÍOLAR
Joscl lillzAí
JIřl Fontlf,E[
Joset HOzÁt
stilblar DnOBH.
Rudolí PRAnlA
tlgls Sltlllllt
ůilóm BAYEn
Olífreh StEItllA
Jfl,llotE
Oto rf,iltLEG
Olillioh StETtilt
nasffinit SIIilEJ
P.r zlzíA
Eil BmTO8Eí
Jří RUzlGf,A
nasthiI sIRIDEJ
Rad0* zlllRtPA

(do roku 1946)

(194,1 - 1948)

(1949 - 1950)

(1951 - 1952)

(1953)

(1954 - 1955)

( l956)

(1957)

(1958 - 1960)

(1961 - 1965)

(1966 - 1967)

(1968 - 1972)

(1973 - 197,1)

(1978 - 1989)

(1990 - 1993)

(1993 - l99í)

(1997 - 2001)

(2001 - 2015)

(2015 - souča§no§t)

DDes už nej§ou pamětnici, kú9Ťí by §polgh-
livě po§Tdili, kde se scbázeli a hráii šachisté
vsetínských klubů Šachové}ro spolku vs€tít!
(1935), valašské spaíty vs§tín (1936) a Kul-
turníro ťružení zamě§tílanců zbrojovky
Vsetín (1941),

Jak to a,le qpadalo po roce 1945. to se jistě
dovime ze aáznamu v brožrrie rydarre v roce
1985 k 80. \.ýTďí prvnfio spoltovního klubu
sK vsetín, kde je uvedeno mj.:

pnní hrácí mí§tnost měli šachi§é y letech
194ó-47 v budově Divadla,Z' na Trávníkách.
Pozděii hnávali Y jíitelně bloku 1432 na Tnáv-
nikách (tzv. Ponorka dnes hotel Kamu). od
roku 1950 měli po§tupně hraci místrto§ti Y ho-
lelu Na hnčsYě, Y hotelu Bes€dní dům, potom
opět v Dvdle ,Z" na Tnávnik,{ch. Další lua-
ci mistno§t měli na náměstí v hotelu BŤeáček
a od roku 1956 hnáli v §€Ioetariáfu spaítaku
,l' na stadionu v Týršově ulici,

Ale ani tato mí§tDost nebyla pío naše ša-
chisty definitivnl a oddil se znoýu slěhuje -
nejp,rve do klubony kuřlny na obradó po€
znolrr do hotelu Besedni dům,lqátce na zimní
stadion Na t-apači, d.Ále do ubytoven TJ MEZ
Vsetín vedle sokolovny, óy byli znow S-
místětri do zá§edáci mfutnosti ov ČsTv na
Svárově. Několik utkání krajského piíeboru se
odehráo také v restauraci v lidovem doííĚ,

od roku 1972 jin byly přiděleny dvě mí§t-
ng§ti oÉt na stadionu v Tsově Ňci - v pří-
stávbě ,,U Marku'. Tolik z výše uvedené br+
žury z roku 1985,

odtud se šachi§tó pře§těhovali v roc.e 1987
do budolT §€líetariáfu TJ ,Z" v§etín vedle Zs
Na Lapači,

Tbk §e šachisté ŠKZ vsetín v pruběhu cca
45 let sĚhovali c€lkem 14Mt, což v Průměru
odpovídá stěhování každého 32 roku!

Antouín Juříč€k

Auígabe Nr. 4zz9
stanislav luricek

Vsotin (fschechien)
Urdruck
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Toto logo KSZZ dokumentuje
i snímek nad oponou velkého sálu
bývalého Divadla ,/}' la TÁv-
nftách, kteťý §e zachoval v kni-
ze VSETÍ.,I vydané v roce 1946,
autoru: JLlDr. Karla IGčmáře, Ja-
roslava klvače a Richarda pavlí-
ka. v letech 1946 - 1948 dochá-
zí k postupnému sloučení šachis-
tů: Šachového spolku, Valašské
spaíty a Kultumího sdružení za-
městnanců Zblojovky pod hlavič-
ku zK zbrojovka v§€tín. Po sjed-
nocení uvedených klubů stanuli
v č§le tohoto šachového sdružení
§ dnešním niázvem Škz vsetin až
do současnosti následující předse-
dové. Antonín Juřiček
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Ve dnecb 5. - 15. břqztra se

v prazr uskutďní šacbové mi§tmy-
sM wěta čtlřóennýcb družstev se.
nionů v kategoriícb 5G| a 6*.

cyril Maítiňiik, Josef Noviák (oba Va-
lašské Meiřičí) a Elefteris Vlachopulos
(Karolinka),

V dobe naši tz iváky bylo na šanpio-
nít zár€gistrováno l l7 §imů a 524lýáčíI
z32 7f,ni.zlolro 42 Gw 50 lM, 66 FM,
l0 WGM. 12 WlM a 14 wFM. Počď
&rržJtev se ale ještě určitě zv,ýší. -aj, mh-

Wallachia Seniors. Z]eva CM Stanislav Juříček, Eleíeris Vlachopulos,
JoseíNovák a Cyřil Martinák.

-aj, nh-

lo neJ\"ýše nasazené dnžstvo Ru§ka
(ratin8 2,152) ziskem 12 bodů a skóre
21,5 před Francii (228l) rovněž s 12

tody, ale skóre l8,5 a německým Lip_
skgm(2186)s lI body a skóre 20,0.

Ve skupině 5G} zvítězilo &užstvo
UsA (2532) ziskeín 12 Mů a skóí€
20,5 Před německým Laskerschachern
s ll body a skóre l9,5 a Českou re-
publikou 1 s ll body a skóre l9,0.

někná stratepická dvoitažka
adse, r,- g*á, _a.xď 2.6f5, aRť, l.- jl -, iixe4 2.aeó, Eb6ť. l,- cxd3, e2

cena: Ladislnv salfli jŤ. + Emit Kl€m{nič, 13 Šachovéumě i2l20l8(1933)
Dvě krásně sladěné fáze, F|eck, záměna matů i funkce dvou tahíl, Nejlepši dvojtažka furnaje 

.

i. Á"ii tal r,r, z,aa"ais), Óan, sÝfa*, l,- I xf] 2,{)<tc4# (B),.l -_ ůxó 2.6dfl#, !,_ !ib6
z,Eg+,'r,: l+r, r.{rcairij rr,, z,aaes i.t), adb6, gdslr, l- lxB 2.ade5# (A), l,- lib6
2.6dxb6#, l-_ Ůxc4 2,gd5#,

t, pochvrlná žminká: zottán Lrbni. o9 Šachové u,něni l2i 20l 7 ( t 9J4 )

přiiemná_ al€ ne složitá záměna dvorr matů,

i á-rlr r", z.Áo*. l.- le5. có 2,trf4, áxd6#, l,- gxB+ 2,exB#, l,, lxd3! (l,óc2? c6|),

1.aí5 hr, 2,Ads#, i._ le5, c6 2,á83, ál5xd6#, l,- llxd3, !!d4 2.exd3, Bxd4#.
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stanislav .lrrříček

hval Á zminkí: st{ islav Juříček 6l Šachové uměni 8/20l7 (1935)

éma 7, W
l.aíc7 h., 2

2

2,§Yb4, Egl# ( l.- e6 2.Ed6#)
Vasil Markovcij, ltronov, květen 20l9

2. p.7m, ŠachoÝó umčni 20l7 20l'!
včl), Jnnu K lcndovskóNl k *70

(9+l0)

r935
(6+lr)

l934
#2
c+

*2
C+

(7+l l)
l933

zoltán Labai

l, p, zm, §chové lllnčni 20l?-20|8
včn, Alcxandru Ficovi k '70

La<lislav Salai jr.
+ Emil Klcmanič

ccna Š chové unlčni 2017 2018

Mezinámdni šacbová federace FIDE, Če§ký šacbový 9v8z a Agentura
AVE - KONTAKT Pardubice by§ ve dlecb 6, - 12. března pořada-
leli mi§trovsM světa senioni v šáchu č§ŤčlelDých dŤuž§tev, které 3€
u§kutečnilo Y prrž§kém hotelu oIympik strň tr8 t8kovém klÁDí jG pro
šscbi§ty nižších úříd dobrou možností hrál a být ve styku a spotďnosti
těch lejvělšich § světového šachu z minulosti.

Valašští senioři na MS potrápili favoťuované soupeře

vž edem k olrožení koronavirem
bylo MS poznmenáno nékolika opar_
řenimi. Pqvodně pňltlášerrý počet 120
&vžšey zc 32 ?9m1 a s 540 hníči byl
snižn o rizikové země na 106 druž-
stey z 26 zemi a 487 šachistů. Vlád-
ním omezsnIm sporúovních akcí do
l00 osob hníli úča§tníci po odebraném
5. kole odděleně v nékolika sáech pod
l00 hráčů a bez pňtomnosti divákt1.
Po vyhlášeni norrzového 51aW s úča§-
ti do 30 osob pak bylo Ms zklíc€no
z původně plánovaných deviti kol na
sedm.

MS se hrrilo ve věkoqých kategori-
ich 50+ a 65+ muá i žen a bylo vel-
rEi kvaliíně obsaz9no, když §taítoYalo
44 GM, 57 IM, 75 FM, 7 cM a celá
řada KM a nižších výkomostnlch ťíd.
Učastnici hráli tcmpem 2x 1,5 hodiny
na 40 tahů + 30 minut + 30 sekrurd za
provedený tah. Je potěšitelné, že s€ na
tuto mezináfodní §outěž podařilo s€-

§tavit i druátvo valašďcých senioru do

(4l., 1907) 2,5:1,5. vatašitedy v sed-
mi utkiních jednou ryhráli, čqňknát
remizovali a dvakát prohná,ii. Zisk 6
bodů a skóre l1,5 jeTryneslo opíoti
nasaz eni o 12 mist na nď9@
nou 35. příčku! Na káném výsledku
družstva §e bodově podileli: l. ša-

chovnice CM Juříček (2037) 3,5/7 :
50 %,2. šachovnice Martiíák (l80l)
1,5l'7 : 22 %, 3. šachovnice Novák
(l83l) 3,5/7 = 50 o/o a 4. šachovnice
Vlachopulos ( 1709) 3/7 :43 %.

Niárďnost Ms dokuínenfuje rBpř.
partie Nováka ze 4. kola kteÉ měla 94

tahů (D, tvala témď ó hodin a skon-
čila rsmízou! ve §kupiné 65+ zvilézi-

kategoňe mužů 65+. Přestože

I 
nistau turie.t měl nabídky

I 
za někteď z§ silnějšich týínů

cM sta-
staítovat
z Pralty,

Bma, llradce l(álové či O§tr&\ry, tak
jako valaš§ký patriot dal dohromady
dlužsrvo v€ složení cM stani§lav Ju-
říček ťsetíl), cyril Martinák a Jo§ef
Nová:k (oba valašské Meziřiči) a Elef-
teri§ vlachopulos 1709 (Kgrolinka).
Navic start na takovém MS nenl zrov-
na nejleYnější - §tartovné, stravování,
ubytováťť, cestoYné atd,, a to bez pod-
pory sponzorů, kdy si samotni účastní-
ci musi hradit vše sami, nenijednodu_
chou zíleátostí,

Dnržstvo valašských seniorů neje-
lo na Ms útočit na pře&ú mist4 ale
v duchu olympijského hesla Piena de
coubertina naplnit myšlenku:,J,Ieni
dť ežté zvítězit, ale áča§tnit se!".
Váledem k svému pruměmému ra-
tingu 1845, byl tým wa achia Seniols
mwsý až jako47.z 5l starfujících
družstev. Valaši př€dvedli na Ms 1.ý-

bomý Yýkon a houž€Wato§t, Pře§tože
všichni jejich soupďi byli ťkonnost-
ně silnějši, tak nebráli usEašeně, ale
douÁzali, žr uíni bojovat. Posfupně
hrrá,li s Norresudby z Dánska (22, nasa-
zený, píuíněmý ťdting 2090) 2:2, Ta-
nvaldem (26,, 1994) 2:2, Kostarikou
(20., 2l35) 0,5;3,5, old Moravia (34.,

195'7) 2|2, Anglií l Qa., 2085) 0,5:3,5,
ČR ženy (40., |844) 22 a s Arg)li 2
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Šachové umění 2017-20l8 - dvojtažky (#2)

Od íedaktora P. Kameníkajsem obdrželk posouze i 13 skladeb, Vylrlašr,rji následqjici pořadi:
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Juříček míří na mistrovství světa
Do &uhé z těchto kategorií je přihlá-

šeno i &užsvo s názvem valašši senio.
ň ve složní Stanislav Juilček (Vs€tin),
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I reatm ze za;lmaqlch témat z oblasti krrólovské br_v jsou šachy
l-a poohGe.

s rozvojem elektroniky a výpo- ČítaČ doaahuje. K testování §i po-

četní ůechniky se také na Vs€tíDě zval svého §poluhíáče z oddílu
objevily už na začátku 80. let prv- KM Stanislava Juříčka s tehdejším
ní šachové pďítače a šachové prc- osobním ratingem 2l75 Elo, a tak
glamy umožňující vájem]é §řet- 19. února 1982 došlo kjejich utki-
nutí a porovnání síly á\.ých a ne- ní. ,,Kapesní mašinka" o rczmě_

ávých soupeŤů. V šachové konice
ŠKZ Vseťn ie zaznamenáno jedno
z prvnich utkiini mezi vsetinským
hráccm a nežqím soupeřem. Člen
škz vsetín Jan Martiš dostal od
své dcery provdané v Rakous-

ku drárkem computeí challenger
a chtěl zjistit, jaké úrcvně jeho po-

rech 30 x 20 x 5 cm měla 4 výkon-
no§tní stup[ě. Bylo odehráno cel-
kem 5 partií Da úrovni 3. stuplě,
z nichž kždá Evala 15 - 20 mi-
nut a ve všech paltiích computer
prohrál 0:5. Partie na nejsilnější 4.
sfupeň §€ neu§kutečnila vzblederil
k tomu, že na nejz,ákladnější úvod-

ní tah l. e4 computď do 15 minut
neodpověděl: Šacho\.ý kalkulátor
byl ohodnocen na maximální \.ý-
konnost 3. VT = 1555 Elo.

k &uhému utkání s pc došlo
dne 15. čeívna téhož loku z inicia-
tivy nového člena ŠKZ Vsetín lng.
Pe,lía Žjřky, který zorganizolal
§ťetnutí Ye výpďetním §ťedis-
ku geodézie. kteÉ bylo na vsetí-
ně Da ofuadě v sutEíénu maeiské
školy. v tomlo pfipadě §e jednalo
o sklíňový pďítač sM_4 s anglic-
kým šacho\"ým progTamem Chess
V 0ol/A nóraném na diskových
kotoučich. Také k tomuto sťemutí

byl pozván oddílov,.ý kolega Stani-
slav Juříček, vzhledem k tomu, že
s€ mělo jednat o silnějšího §oupe_
Ťe, než byl předchozí Challenger,
tak byla partie hrána konzultačně,
tj. že na tazích zadáYaných pďíia-
či se Juříček a Ing. Žžka společně
radili. Časový limit byl stanoven
ua l hodinu na paltii. Byly §€bÉny
2 partie a obě Pďitač pTohíál. Je
dobé, že z obou zápasů jsou par-
tie zaznameniány. hoti předchozí-
mu computeru byl progíam chess
V 00l/A ohodnocen jako o něco
silnější - cca 1755 Elo.

Antonín Juříček

1L$m2s20

t V minulém čísle Ja|ovce se mohli příznivci šachu dočí§t o pry-
!! ních dvou utkání živého hniče s pďítači ve V§etíně, kteŤ6 ode-

- h.áli za účasti tlvou hnáčů ŠKZ Ýserín - Juříčka (na §nímku) j

a Žižky. Třetí střctnutí § comput€r€m se uskutečnilo 20. ffjna 1985,
a to opět za účasti KM stlnislava Juffčka.

Háč TJ MEŽ Vsetín Čestmir
Hájek si v tom loce poŤidil malý,
ale pomémě výkonný šachový
computeí ,,Tandy 1650' od firmy
Atari s rozměry 20 x 20 x 3 cm.
s tímto malým pďítačem ode-
hr.ál Juříček (Elo 2190) celkem 6
partií a porazil ho poměrem 5:l,

když 4x vyhál a 2x remizoval.
,,Tandy" byl z těch ří po-

čítačů zatím nej§ilDější
a jeho síla byla ohod-

nocena na 1805 Elo. Čestmír Há-
jek s€ § tímto počítačem v íoce
1985 zúčastnil celo§tátní §outěže
šachových computeru, soutěži-
lo se v jedné kaúegorii ,,bez rcz-
dílu vah" za účasti luzDých §?ú,

velikostí s rozdílnými programy
a páměťovými kapacitami, Kaž-
dý počítač musel řešit 20 zada-
ných útoh a na ziákladě jejich vý-
sledků bylo nejlepších 20 pozvá-
no 25. záii 1985 do klubu Aurora

v Praze. Hájkův ,,Tandy", ač patřil
velikostně k těm nejmenším, tak
do finále v haze postoupil jako 9.
v pořadí. Tam mu§el svou pozici
obhájit, což se mu podaŤilo, když
nad l l, Chess Challenger u zvítě-
zil a se ZX spectlum na 8. místě
remizoval,

Originály

Začátkem 90. let §e začala ob-
jevovat na trhu celá řada komerč-
ních šachových počítačů, které si
poňzovali Běktefi šachisté, >Co-
lo§§u§ 3< byl tedy dalším ,,elek-
tronicbým strojkem", k jehož

teslování byl znovu pozván KM
stanislav Juříček, Jeho majite-
lem byl Ing. vlastimil Nedoma,
t, č, §polupracovník mého bra-
t!a, který celou akci inicioval.
Také tento comput9r nebyl vá-
ným soupeřern pro vsetínského
híáče § osobDím rutitgem 2210
Elo. Ve čtyře.h §ehra!ých pal-
tiích neuhrál ani polovinu bodu
a z výsledku 0:4 byljeho majitel
překvapen, protože s ním větši-
nou prohíával.

Antonín Juříček

Dvojtažka 13 předvádí čtyřnásobné braní na jednorn po|i

stani5lav Juříček
Vs-tf-

Věn, GM J, Plachetkovi k *75

1J 2X (7+8)

Korektnost dnéšních originélů byla prověřena na poči
tači. Řešení zašlete do 30.4.2o2o na adresu Lubomír
Ursta, Drimlova 2513, 155 00 Přaha 5 nebo mailem na
sachove.umeni@seznam.cz
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Dva měsíce před §\.ými 74.
naroz€ninami (*19. 6. 1946)
z€írřel dne 18. 4. mámý va-
lašský fuáč Alois Růčka kte-
ní paťil dlouhá léta meá
zdejší přední šachi§ty. Teměř
celý ávot hnáva,l za oddil So-
kol Hutisko-solanec, v po-
§lcdní době pak za TJ FreDš-
át pod Radhoštěm. ByI velni
silnýú bníčem l. VT § peY-
ným pozičním stylem a vi-
dali j§me ho v nejrůznějších
soutěžch jak j€dnodivců, tak
i dŤužstey. v přeboru ohesu
shnoval §ice jen několikrát
(z toho 2003 - 3. misto), ale
častěji hrával tumai€ re§or-

fu zemědělství, např zlatou
a Sťíbmou věž ZN (Bosko,
vice 1969, Kiivoklát 1972)
a dvakrát byl y se§tavě druž-
§tva JzD Dolní BečY4 kteé
Yyhálo přbol ČsR čtyřčleD-
ných družstev (Rusava 1985
a 1986). Zúča§tnil §e také ně-
kolika Mi§ťovství ČR senio-
ru v Rycbnově nad KněžDou,
třikát absolvoval mi§trov-
ství §věta též€ kategorie: Arco
(ltáie), oPa$a (chorvatsko),
Mariánské l,rázně a zabál §i
i na někoťka menších tuma-
jich ve Š\.ýcaísku, Polsku,
Slovensku a Bulharsku. Loj_
zo, budeš Dám chybět. (sj)

! V našem pravidelném povíd.íní zc šachowch kronik k térna-
E tu Sachy a pďítače s€ tentokráí Jďté vrátíme do roku 1993.

Klub ŠKZ Vsetin tehdy zís, ku a pořadí hnáčů, A tak se fumaj
kal dva vyřazené rc ze sekre- o přebor klubu odehíí] bez úča§-
tariátu TJ Zbrojovka, do nichž ti Pc. Škoda. určitč by byl zají-
byla postupem času nain§talová- mavý konďný výsledek alespoň
na řada věcí, mj. i šachové pro- jednoho sehraného přeboru klubu
gramy chessma§tfi 3000 a Fritz § úča§tí PC,
2, Tentokrát už š1o o docela dob- Postupem doby pfibývalo i na
É šachové §parring partnery a pfi Vsetíně maiitelů it .se šacho-
volných paniich ri s nimi každý vým programem, Jcdnim z dal-
člen klubu mohl zahrát a občas i šich riastruiku PC byl l roce t994
Fobrál. Zprvu byly oba v},užvá- i dlouhol€tý člen šo šKZ Vsetin'ny jako dobré roz.Ptýlení při tré- Josef Pečinka. Z jeho podnětu
ninku a dokonce padl i návrh za- došlo k dalšímu mĚi.* iil poti_
řadit také Pc i s programem do táč _ člověk. vyzývatelem byl Pe-
kJubového přeboru jako řádného čínkův compuier značky Piion a
hráče. Myšlenka to byla doblá, souPeřem mu nebyl nikdo jiný
ale !ěkolik k]ubových hráčú bylo než KM Stanislav Juříček (oiob_
proíi § odŮ\odnénim neobjekúv- nirating 2243l, Dnc 20,7ifi |9q4
nibo oYlivnění konečného vysl€d- došlo ťjejich vzájemnému zápa_

§achy oěítaře

| Čt"rté p.k 
"čovfoí 

našeho seriálu Šach;1 a pďítače začne-

- 
me v druhé po!,ovlně mku 1996, k.ly §e rt§kutečnilo utká-

ní v ktubotTě ŠKz v§€tín na Lapači, když by! ná Pc in§tálován
pŤogram Ffitz 2, který byl zarím nejsilnější ze všech do6ud do-
stupných programů.

§u. v púběhu jednoho odpoled-
ne byly sehiiny 3 partie. když ka-
ždá řvala asi 1 hodinu. Výsledek
byl 2 vý}ry a ] remíza ve pro-
spěch žvého hráče, výkonnost
počítačového progíamu byla ten-
tokrát oceněna na silnou l, VT =
l955 Elo bodů.

Na přelomu dubna a května
1996 došlo k dalšímu sťetnu-
tí s Pc ajejich dvěma instalova-
nými šachovl'mi prolramy. Je-
den se uskutečnil píoti pro$amu
chessmastq 3000, kteI.1 byl na
instalován v PC klubovny ŠKZ
vsetín Na Lapači. chessmaster
3000 byl na tu dobu už poměmě
silný ajeho výkonnost byla odha-
dována na I. vT § ratingem l905
Elo. V šesti partiích však dokázal
KM Juřiček § osobním ratingem
2155 nad ním zvítězit relativně
§íadno s výsledkem 5 výher a l
rq-miza. Antonin .Iufiček

dTžel vedení lY2,V2. Ye tiet1 paí-
tii se podařilo Vsetinskému hIá-
či z^znamenat první výhru a §tav
byl vyrovnaný lVz:l'y'z, Ye čNrté
paitii ziskal Juříček pěšce a opět
stál lépe. ale počítačoqý program
nastražil léčku- do kteró se i kM
chytil, a PC opél ved| 2Vz:.||z.

Pro našeho hráče to nebyla závi-
děaihodná situace. V následují-
cích dvou partiích Juříček zabral
a pozornou hTou nepřiznivý stav
otočil vo §vůj Prospěch, a tak po
6 kolech vedl lšsné zVz:3Vz. Pro
následující partie 7. - l0. kola se

zvyšoval čas na partii z l5 minut
na 30 minut pío každého. Násle-
dovala obou§tranně oPaaná hra,
což vyústilo v sórii tří rcmíz po

(ll+ll)
ls57

šacny-ťruěítaĚe

šachová skladba

sobě. Po 9 odehíaných partiích
byl §tále těsný stav 4:5 pro ži-
vého híáče. De§átou Partii Fritz
2 profuá] a §tav byl 4:6 plo Ju
řička. Pro po§lední dvě partie se

t'as zvyšoval na l hodinu na par-
tii pro každého. Předposlední l ].
partie se ukázala jako rozhodu-
iící a její výhrou se skóle zvý-
šilo na 4j7 ve prosÉch J§řička.
Poslední 12. partii §i už Zkuše-
ný KM pohlídal a dovedl do bez-
pďné remizy, Konečný §tav byl
íedy 4y2:1y2ýe píospěch Juřička.
Jak se vsetínský hráč po celém
zápase vyjádfil, dal mu program
Fritz 2 Pořádně zabat ajeho sila
byla ohodnocena na l955 E]o,

Antonín Juříčsk

Tento zápa§ se pro zachová-
ní íegulénosti uskutečnil stejně
jako všechny předchozí za asis-
tencc nestranĎého mzhodčího_
kterýn byl tentokát Peti Hor-
ník- Utkání bylo stanoveno na
12 partií a trvalo téměř 2 mě§í,
ce v oMobí od I7. čelvna do ló.
srpna 1996. hvních šest partií §e
híílo tempem 15 minut na par-
tii pro každého, další 4 paítie §e
híály tempem 30 minut na paítii
pro každého a poslední dvě par-

tie byly sehrány tempem l hodi-
na na partii pro každého.

Tentokát byl PC s prograrrrem
F tz 2 víc než důstojným soupe-
řem a vsetínskébo kM stanisla,
va Juňčka § osobním ratingem
2250 Elo do§t porrápil, Člověk
je omylný. a tak v první paítii,
pŤestože měl Juříček lepší posta-
veni, §tači]o malé zav6tání -je-
den chybný tah a bod byl plyč.
Fritz 2 se ujal vedení l:0. Dřuhá
paltie §končila remíZou a Frilz 2

Alois Rúčfu1 (sedí zcela vpratlo) na společném snímku
šachotélto odáílu, Ideraiu za$yětil prakticlry celý žjýot _ Sokbt
Huisko-ýllanec. Foto archiv Antonína Jufička
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Stručný pohled do historie královské hry na Vsetíně
Thdice š8chu !8 \ ilďsku j€ dlolrhá 8 bobató. Pň pátťátrí v milulosti je

možoé lsřazit Da z8jímavé souvi§lfiti Počátky šachu ve vsetfuě §ahaji 8ž
do oMobí Rakouska-Uherska, konkrétně do roku l90§ kdy firma Bubelr
l§pořádatr prlTi š8chot ý tuŤnaj zr úč{§ti hráčů z Broa a Tanopolu. Čle.
nové rodily Bubelů byli t8ké mj. u zrodu r organizování koPané v n8š€m
Běstě

Současn m pře^edou ŠKZ Yseth je Radek Zidrdpa luprostřed). Na snimku je
s čagkou šachovou jedničkan Davidem Navarou (ievo) a starostou máta Jiříli
Ružičkou.

v roce 202l uplyne ll0 let, kdy
byl ve Vseíně založen první ša.ho\.ý
spolek - Šachovni klub Vsetíq lter,ý
byl oficiálně přiilIíšen v Praze u ÚJČŠ
iusreani jeanoty českých §chisů),
V Časopisu ěeských šachistů z rolo.r

l9l1 si můžme pfučist že tehdejši
prukopnici šachové hry ve vs€tíně se

schizeli v Mosteoké ulici v náermě sa-
lomona Langfeldera,lt€rá stáa v olstě
ďlešní pošty. Pnním starostou tohoto
klubu (pfudsedou) byl Adolf Hezin.
V pěttčlenném výboru klubu byli ještě

mis,tosaío§la Katel Jtánshý, poHaeík
Guslav Teit§chik, jed!áel Rudolf Dies-
sel a insrultor Franťšek Růáčka

Neni b€z zajímavosti, fu kťž v roce
1905 v-alikl ve Vsetíně jeden z prv-
nlch fotbalových klubů oa Jr,toravě -
SK Vsetiq tak Adolf Heinz byl jedat
z pmlch ťi foóalových rozltodčíc[
ldere Vse6n měl!

Po u,lož€ní druhého klubu v naš€m
městě - Šachového spolku Vsďín na

sklonku roku 1935 byli v čel€ tohoto
s&užení Richmd Štodt a ono Tkadlec.
Třetim šacho\rym Hubem ve Vsetině
byl sK valašská sparta vsetiíL v je-
hož čele šanuli vlastimil oliva a Alois
Šntnetc V pnrbetru 2. světoyé váLlky,

v roce 194l, vanikl pří nově vybudova-
nán ávodu Zbrojovka čt!Ťbý šachový

spolelq a to Kulhnni súrržní zaměst-

nancn Zbíojovky (KszZ).
Logo KSSZ dokumerrfuje i snímek

nad oponou velkého silu blvalého
Divedla ,Z' na Té\Ťfuícb, lderý s€
zachoval v knize V§ETÍN lydané

v roce l94ó. a !o od arrtorú JUDr. Karla
Krčmáře, Jaroslava Klvače a Richalda
Pavlika, V letech 1946 - 1948 došlo

k poshrpnému §loučení odd ů: Šacho-

vého spolkq Va,lašské Spaíty a Kultur-
niho sdružní zarněstnanců Zbrojovky
pod btavičku ZK Zbrojovka Vsaín Po
sje&toceni wedených klubů se v čele

tohoto šachového sdnržení, s &rcšoim
íuážvem ŠKz vsetít! lysÉídala až do
současnosti řada pHsedů.

Př€&edové ŠKz vs€th:
l. vla§timil oliva doroku 1946

2. Emil Kolát |94'7 - 1948

3.JosefHozik 1949 - 1950

4. JiŤí FomáDek l95l - \952
5,JosefHozik 1953

6. stmislav Díobil 1954 1955

7. RudolfPíavda 1956

8.ÁloisSlanina |95'7

9. vilún Bayer 1958 - 1960

l 0. ol&ich Smetana 1 9ó 1 l 9ó5
ll, Jaíl Doné 196ó - |96'7

12. ottoTkadlec 1968 19'72

13. oldřich smetana l9"l3 - |9'1'7

14. lng. Vlastimi| Straděj

l9?8 - 1989

15,Ing, PetrŽižka 1990 1993

16.Ivan Banoš€k 1993 - 199'1

l 7. Jiří Ružička |991 -2Ňl'
l8. Ing. vlaýimil stŤaděi

200l 20|5
19. lng, Radek Zdíapa

20l6 - dosud

chi§té Škz vsďín budou stěhovat do
nové klubovny. Ta 4niva má reálný
podklad. Je skutďno§ti, že se schy-
lovalo ke $ěho\áni nejalíi\Ťějšiho
vsotínského šachového klubu s nejde!ši
t,adici sahající až do roku l9l1 ze stá-
vajicí klubovny u zimniho stádionu Na
Lápači do objektu kuřlny na ohndě.
stavebni plojekl na nadsavbu byl už
vyprojekúovárl ovšem v současné době
nejsou finančni pro§ředky na rcalizaci.

v dobových dokmentech dďteme
o čirmosti lzdělávaciho spolku sna-
ha kter;Ý púsobil v našem měýějř od
rclor 1872 s .národně - buditelsk}mi
malrami". V seanamu inventái§ majet-
ku tohoto spolku jsou uvedeny mimo
jiné i dvě souprary šachových frgur
s šachovnicemi. Dalším zdrojem infor-
mací je knilB -20 let osFavsko-valaš-
§káo spornr" ledaldoru B. Moravce
a J. Cekla rydaná v roce 1942. v ní s€
piš€, ž€ při prvnim vsetinskén spor-

to!Ťím klubu SK Vs€tín založ€rrém

v ro§e 1905 byl o čtyři roky pozdéji

uvcdsít do ěinno§ti i odbor 9chiďu
Kd9 §e al€ tilo hráči scházeli, neni
v knize uv€deno.

Nejsaší nalezený ziaam o pravi-

delných téoinkov,icb schůz}ách ve
Vs€tině je z celorepublikovrího Časopi-
su česlcých §chistrr z rohr 19l l, kde §e

dďteme doslova; ,,1ťory šachovlí Hub
ňbea na vsaíné a rui svau lrristno§t

u pana l,aryfelderu kdež kddý ďýíek
pořáá)ttly schůaky a d 8 do 9 hodin
več* se bude ptnidelně vačovati hře
šaclrow. ' salomon Langfeldeí byl ma,
jitelem domu č. 356 v Moý9cké ulici
kde se nacházela trv. ,Jlá€Yna", jak

se terrlqát nětdeq@ hospodátr řítalo.
Dfon po rcce 1920 odkorpilo město

vs€tín, aby zde později posíavilo Poš_

tovní úřad
Dnes už nejsou paměEíci, ktďi by

spoleh-tivě potlrdili, kde se scházeli
a udr.ivali lrriiči Šachového spolku
Vs€tín (1935), valašské spaíty v§€tín
(l93ó) a Kulturúho s&užnl zaměst-
n9Dců zbrojovlcy vs€tin ( 194l ).

Jak to ale vradalo po roc€ 1945, úo

se jistě dovíme ze áZlamu v brofuře
lrydalé v roce l 985 k 80. \.ýTďí prvni-
ho spoítovního klubu SK VseťIí! kdeje
uvedeno mj.:

pnni hrací mi§tnost měli šachŇé
v letech 1946 - 1947 v budově Diva-
dla ,Z" na Tnivníkich. Později hnivali
v jídelně bloku 1432 na Trávníkách
(tzv, ,,Ponorka", dnes hotel KAMU).
od roku 1950 měli postupně hrací
mismosti v hotelu .Na Pančavě", v ho-
telu ,§esedni dům", potom opět v Di-
vadle ,Z" na Tnílnfl<ách. Další hrací
mismo§t měli na náměstí v hotelu Bře-
áček a od roku l95ó hiili v seketari-
áfu spartaku,Z'na stadionu v T}Ťšově
u|ici.

Ale ani tato mígtsIo§t n€byla pro naš€

§chisty definitilni a oddíl s€ aoYu šě-
hoval - nejp,rve do klubovny loželny
na ohradě, pot§ anow do hotelu ,,B9-
se&í dun', krátce na zimní stadiorr

Na LQači, dále do ub},toven TJ MEZ
vsetin vedle sokolovny, aby byli zno-
lu přernislěrri do zasedací mlsiílosti oV
ČsTV na sYárově.

Několik utkání kraiského pŤeboíu se

odehrrálo také v re§tauraci v Lidovém
domě.

Od roku 1972 byly 9cbistúm ptidě-

leny dvě míshosti rra sladionu v'I}Ťšo-
vě u[ci - v přístavE ,,U M8ků'. Tolik
z \,ýš Wedené brožury z roku 1985.

odtud se šachisté pfuséhovali v roc€

1987 do budovy sehetaiáfu TJ ,'r'
vseth vedle Zs Na bpači. Tak s€ tÉdy

členové ŠKZ vsetín v píůběhu aca

45 lď stčhovali c€lkem 14x (!!!), což
v prúměru odpoYídá sěholdíi každého

32roku. -aj-

\óaa\ ači káIo\ ské hr_! to s híanim
šachú n.měli nild} iednoduché, Nejen
na Vsetině. a]e i \ o[oliich obcich se
v minulo§ti \étšinou hrálalo - kde
jinde - než \ hospodách. Jako přiklad
muže posloužit spolehlivý zdroj stlit-
niho olrcsniho archirll vsetin. kde se

Herna ŠKZ ysetin a*tuátně sídlí v kotqolan v těsném so6ed'Ni ziiniho starlionu

Na L!]pači.

Ustnlín podánim proběhla na sklon-
ku minuleho roku infcrrmacq že s€ ša-
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Hoš]álltouá bete
ltamDorOuou meilaili

Hošňlkovští šachisté jeli do
orlové v roli favorita. To ovšem
nepotvrdili, Jediné vítězství zaří,
dil Slová*. ke kterému se remí-
Zami Pňdal Kula. Kapusta. Bed-
nařík a Galda. To ale bylo málo
a Valaši tal odjeli s prázdnou,
Se§tava a body Hošť.rálkové: Slo,
vák l. Kula" Kapusta. Bednařík.
Galda 7z, Roubalik. O. Vraj. K,
Vraj 0,

hoti o§tíavě to už ze strany
Hoštálkové byla jiná píseň, Vý-
hru si do celkavého součtu při-
psali hned čtyň její hiáči - slo_

v|ák. KaPusta, Karlik a K. Vraj.
Smimě §vé zápasy ukončil Rou-
balík, Lintner a Krejča. Přemoži-
teIe pak našel pouze Malčlínek,
což už aJe ve výsledku nehálo
ádnou roli.
Sestava a body Hoš&ílkové:
slovát, Kapu§ta, Karlik, K. vraj
l, Roubalík. Lintne1 Krejča %,
Malčánek 0.
ostatní výsledky; Jihlava - Fr.-
Mi§tek B 4:4. Poruba B - M. S.
Bmo B ,1:4. Č. Těšín - st. Město
2|z:5h, Ostrav a -Třinec 3:5, Fr-
Místek B - Poíuba B 57r:2l4, M.
s, Bmo B - Rychnov n. K. 8;0,
st. Město - Jihlava 4:4. Třinec -
L. lesln +|+, (mar)

&fu]Lkal.ligy:

ra, Po rTnucené koronavirové pauze §e k€ stolům opět vnátili
! také šachi§té. V rárnci dohnivky dyou posledních kol této

- sezony 1. ligy se přerlslavil jak Vietín, tak HošúÁlkoYá. obě-
ma valašským c€|kům se poměrně dařilo. Zbrojovka nakonec
obsadila zábhranu zajišťující desátou příčku, Hoš&ilkoyá na tom
byla o poznání lépe, když atakovala medailoyé pffčky. Nakon€c
se ovšem musela spokojit se čtvrtým místem a nechvalně známou
branrbomvou medailí.

za běžných okolno§tí by byl tul-
naj roáodtrut do konc€ dubna. Le-
tos zu§tal v,_ýsledek otevřený a če-
kalo se na vfiloj situace. šachový
§yaz zlín§kého kraje tak roáodl
§yé souěže nedohrávat a pruEžný
stav potwdil za konďný, lrkálni
sychov cup po§fupoYal obdobnou
ce§tou, ovšem vzhledem k ruzné-
mu pďtu v té době realizovaných
zápasů jednotlivců §tanovil lhů-

hoti ambiciózni orlové už
měli valaši Iéžši práci, Vítézství
si pňpsal Šimáček a Pariik, Roz-
hodovat ale musel až součet re-
mízových utkriní. Těn hovoňl ve
prospěch Vsetína.
s€stava a body zbrojoyky v§e-

tín: Šinalek, Parák l, viták. Ve-
reš, V. Bělunek, Stančík. Kovaňk
|>,Motúzo.

1 , Fí.-Mislek B
2. foÍtba8
3. č, T6ín
4. HošúilkM
5, Jilíava
6,'lin€c
7, oílo,á
& M, s, &no B
9- § irěs1o

10. zvselín
í1, Ghava
12, E/ci|nov n, K.

7 3151,5
71350,0
62347,0
6 í 4 44,5

5 3 3 49,5

5 3 3 €,0
5 2 4 46,0

4 4 3 49,0

51548,0
4 0 7 39,0

1 0 l0 32,5

1 0 i0 23,0

24

2
20

l9
18

18

17

l6
16

3

3

§lchrOu Gu[ zná
šAcHovÉ pnoglÉuv
Řídi ]'o,|Íiš /.ach. Kařaz čp. tó7. 33|l0ll

p Zbiruh enail zatht(titiscali c,z

9a v pát€k 12. čenna byly }Thodnoc€ny výsledky 13. rďniku ša.

! chového turnaje sychrov cup, kteú výrazně ovli}Tila korona-
yrmya paujza.

který skončil se ztnátou 3,5 bodu
na vítěze díuhý Poháíy brcnzové
byly za stejaý pďet bodů uděle-
ny dva. Zskali je FraDtišek Parák
a Jan Múdry s odstupem 7,5 bodu
na vítěze. Pro druhého jmenova-

ného je letošní \.ý§ledek v silné
kotrkuenci obzvlášt cenný nebot
ponechal za sebou několik stej-
ně silných šachistů. Navíc získal
ocenění Nejrychlejší híáč. Všech_
ny partie zvládnul první a jako je-
diný ještě před pandernickýn pře_

rušením. @etr Mieres, Ň)

Y

G Jal
Mat drubým tflhem

B: Kgl, Dd4. V_d3, 596. Sh4, Jt7, Jh2,
pc_]. e3, í2 ( l0); c: Kh], vc.l, Sas, Jd6,
Jeó. pe5, f5 (7),

o srandovi .luřičkovi lsem z.le Dsal
dnes zníninr statečný po§toi j€ho Předkú
a lfibuzných v dobč oklrpacc.

Č'I' 24 vysilala v r, 2015 seriál ,,Jaro 45
když u rrás končila válkn", kteqi byl

vzpominkou na události přcd 70 |ety v
nBši vlastli slovenl poiad pt'ovázel
PiernyslCeclr, ]_t, dubna 2(l16 l. úvodrr
hlavni vcčemi zpravodajské relace,
pňpoíměla Č"l'24 tla8édii z ]. 4, 1945 v
Leskovci na vala§§ku. Tehdy byla rodina
nrlynář. Ji.na Juříčka včetně nčkolika
Partyzánťl zavraždčna z;r poskytovaný
uk4,t a pomoc píi\č tčúto partyzánúm a
rtrdné starcni _ mlýn qpáleu, Odbolc se
účasulili i dalii íliislušnici lč!o Iozvčlvťlré
rMiny z Leskovce: Staidův otcc Antoírii
a sqicové Jan. Joscfa František,

Tčmito lnálo větamijsenl připoúrněl
hdinstvi oEtavých a statečných lidi z
rodu Jufičkú z Leskovcc na val6šsku.
Více int-ormaci a prxlrbbnostíje k
dispozici na irrtemctu (JuřičL-uv n ýn),

ií|
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Sedící (z.leva): Zleněk Trdtníček, JarosLav ?ivodný (vítěz| František Parák (3. místo), Jan Múdrý
(3. místlr. Za nimi: Radomír Šuldlc Josef Tkadlec, Miroslav Bahnka, Jakub Hromada, Bohumil
Sedldček, Ivan Baríošek. Vzadu: Petť Mieres, Milan Čokavec, Josef Šťasmý. Chvbí: Č<stmír Htijek.

Foto archiy pořadatelů.

Zbrojovka byla od Prvních du-
elů lepším celkem. Ali jeden zje-
jich hráčů neprohá, Cenné vítěz-
ství do celkového součtu zazna-
m€nali Šimáček, stančik. Paíik
azádíapa. ke kteqým se rernízou
pňdali také Moniz. Viúk, Vereš
a Bosák.
se§tava a body zbrojovky
v§etín: Šimáček, stančík, Parít,
Zó,&apa l. Motúz. Viták. Vereš,,
Bosrák 7z.

fu 4 týdnů pro uskutečnění mini-
mátně partií loáodujících o pořa-
dí na medailov,ých poácích. Vítě-
zem tumaje se stal nováček tohoto
ročníku - Jaroslav ZÁvodrlý. Z 24
partií hraných tempem 2x 40 mi-
nut dovolil soupeřrirn jen jedenkrát
se radovat z výhry a dvakát z re-
mízy. Přísné měňtko jím na§tole-
né hry ýte§e jen přdvedené umění
dŤívějšího vítěze Čestmíra Hájka.

l

síAni\lrt Juřiček_ !'§€til|
í)npiná] pru Prrrlbrr]skl' nol iny
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Sachisté Zbrojovky věří v záchranu první ligy

Šachisté Zbrojovky byli v této soutěži
nováčkem a pod vedením kapitána Jana
Bosáka statečně vždorovali ířúohem
silnčjším oddílům. Konečná bilance
čryř výher a sedrni proher druátvu urči-
la l0. místo, což nlu sice se stoprocenmi
jistotou nezaručrrje serrv-iini v prmi lize,
a]e s velkou pravděpodobnosti se tak
nakonec st"tre.

V kajském pfuboru dospělých bo-

ioval B-tým Zbroiovky pod vedenim
kapiúilna Matylá.še Kovařika, V dnlžstvu
probftala výrazná genemčni v]inlěna.
velké prooento zápasů odehnili áci, do-
rostenci a dorostenky. Výsledkem bylo
posledni dvaruiďé misto. .,Nabl,té zhr
šenosti mla4ých hráců ale budou iistě
airočen.v I přišíich sezonách, a jíž íeď
členoýé bečkA spřádají pláry,.iak se do
h,aiského přebofu zhoý,u ,Ťálit," r,aýj-
nil předseda oddilu Radek Z}Árapa

Dnžsao C s]ozené jak ze staršich
matadoni tak z dravého mládí, tnd.iva-

lo spole} ivé výkony a bez problémů se
zachránilo v kaiské soutěž. Kapilinem
byl Pavel Mladý, ktery b}l jistě spoko-
jen s rl,kon1 s\lich svěřenců a spolu-
hničú,

velkorr radost udělalo vedeni oddílu
družstvo D, ktere bylo složerro přede-

všim z nor"jch adeptů knilovské hry;

a pod vedenim kapitina Stanislava
Dančáka proháně|o v oloesnim /reboru
mnohem zlatenějši a kvalitnější soupe_
ře. .,Z.a znilku stojí uúkon šachového

L] s€ v krajskéín přeboru nepovedla_
A-t}'rn pod vedentn Josefa Kovařrl<a

obsadil seďnou přičL:u a B-tým pod
vedenlm Radka Zádrapy de§itou příč_

hL ,,Družsno mladšich iki bojowlo
v ktajském preboru a tyvilčilo básne
sedrui hísto, lďeré je wlkým pťl'libem
do budoucna. Za znínlu stojí uj,lany
Malyáše Babici a Be-aE orságové, ale
nqtfatili se ahi ostolfli, " uza\Ťel Josef
KoYařík, vedorrcí mlád€že ŠK &ro,'ov-
ka -mh-

ŠK Zbíoio|,ka Vsetin A. Nahoře zleva l4adimir Bělunelc Domtnik Parák Maíyjš Koýařík, Jakub stančík, Pavel nták
a Andrcj rcreš. Před nimizleva Jan Bosák, Karol Monlz a Pavel Šimáčelc

abcd6Í!h

Bilý táble a dá mat 2. ta-
h€m
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Sachy

Severočeská obec NovÁ Ves v Ho-
nÁch hostila mistrovství rcpub-
liky v dámě a otevřtný turúaj
pro doerlěIé, zařazrný do Čtské.
ho pobrÁru. Ílsp6ní zde byli také
§oumz€nci TitfloYi z Jablůnky.

V sobofu 13. červDa se uskutď-
nil republikový šampionát v dámě,
k€r.ý pořádali obce Nová Ves v Ho-
rrách, Hora §v. Kate ny a Dětský
domov HoIa sÝ Kateňny a so-
kol. Pod vedenim pana učitele Pe_
tra Zvaídoně na sever Čech vyra-
zili i Matouš TTef,l, kerý §outěžil
v kategorii starších žráků do 18 le!
a Anežka Trefilov4 la ápo|ila Y ka-
tegolii ínladšich žků do l 2 let. oba
§oulozenci se probojovali silnou
a početnou konkuencí a na Valaško
dovedi zlaé medaile. ,,Partie byly
napínavé a mnohdy veLni qrov-
nané panu učitefi petru zyardo-
ňovi paÉí velké poděkování za
jejich přípraw 8 tréninlq" uvedla
matka dětí Jana Trefilová.

(dš), foto anhiy ávodníků

oRAr,1l
2§20

Matouš a Anežka Tre
Mistři republiky mlddeže v &imě
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U šachistů probihají soutěže druž
§tev §y§témem podzim - jaro a olr
rykle končí začátkem dubna. IÉúo§
tomu al€ býo jinak Mivem pande,
mie Covid_lg bylv přc{časoě ukon_
čeny mutěže rcgionálni a krajsk{ až
v červnu §€ dobŤávt/ soulěž€ €lorB-
pub|iková v nich měl oddí ŠK zbro-
jotká vsetín zi§fup@ v prrTí liz&

nestora Zbroiotx,a Jiřího Růžič$. hen|
nic nedbá na s,ůi Ék a zraje iako vino_

híezí mláelďí se citil iako ryba ve viě
nastoupil ke fieřn :ápa\tin a :ísl.,tll ne-

n,éřtelných 80 a.4 Dodti, " přibližil Ján
Bosák ktel.i má v šK Zbrojovka pod
patronátem soutěže dospělých,

soúéř družsrtev ale n§jsoujen o do-
spělýct\ ale také o mládež. sezonu star-
šich ákú ovli\Ťtil Covid_ l9 asi nejvice,
Lkončena b}la po šeýikolech a zůsíala
nedobná!Á. Dvěma dnťst\,,ům árojov-

I

§i§
l rl l§ to

F§
I

B''

Kouzlo šachovébo dlagramu
NenáTočná "mereditka", kt€-
rou pro vás Pňpravil§id§,I9!.
Jgnl§&Jg!{lgllpi nabizí
Pěkný úvodník a Pět mato-
výó zakončení. Přei€me pří-
iemnou zábaw.

ííkor č. 874



seriát Lidé odvedte 15, června 2o2oNarodil jsem se 1O let po Gottovi a

16O let po dobytí Bastily, říká kronikář|uříček
vg€tlD - sedmdesátiletý
Antonin Juříček ze vsetína ie
kronikářskou ikonou. Tento

"notorický sběrač historic-
kých dat" založil nebo vedl za
svúi život kroniky či Pamětnt
knihv z oblasti kultumi,
sportovní, pracovní, válečné i
rodinné. Vloni si převzal zá-
služné Wznamenání Il.
stupně zi celoživotní osobni
přlnos v oblasti historie, Pu-
blicistiky a kronikářstvl
zlínského kraie.

Antonín JuŤiček se narodil
14. července 1949. "Na den ,

přesně se o deset let dŤíVe
narodil Karel Gott a o iede-
náct let pozděii Michal David.
čtrnáctého července loku
1420 porazil Žižka v Praze
křižákv. Čtmáctého července
maií Fiancouzi státní svátek,
nebotv roce 1789, sto šedesát
letpřed mým narozenim,
pŤoběhlo dobytí Bastily. No a

v horkém létě čtmáctého
července 1949 provedl sovět-
ský svaz prvnl zkoušku své
atomové bomby. Doufám, že
to na mně nezanechalo žád-
né následky," říká s úsmě-
vem kronikáŤ ze vsetína.

"rynonquŘrr"užooDETsTvl

"za Počátek mébo kronika-
Ťení nebo sběru nějakých dat
by se dalo považovat už dět-
ství, někdy v páté třidě.lako
f anoušek našich hokeioyých
reprezentanfi] jsem začal
sbirat a vlepovat si do sešitů
dostupné f otogíaf ie, tabulky
a zpráVy z časopisů stadion a
Štan. Ty se mi kupodivu ne-
ztíatily a mám je dodnes, to
ie asi 60 let! v šesté tfidě
jsem si vyprosil na rodičích,
aby mi koupili kytaru. A v té
době bylo módní sbírat íotky
zpěváků z časopisů Květy a

vlasta - simonová, chladil,
Matuška, Pilarová, cott a
další, vlepovat si je do sešitu
a ktěm fotkám Připisovat i
qějakou z jejich Písní. Ten
sešit se mi někde zatoulal
nebo mi ho někdo nevrátil.
Asi v sedmé třídě isme do-
stali za úkol v občanskévý-
chově udělat,Kroniku spole-

čenských a politickýó udá-
lostí'ťýkaiící se naší republi
ky a socialistických zemi vý-
chodní Evropy. Ta moje pat-
fila k nejlePším, protožejsem
tam měl mimo iiné i fotky
obou prvních kosmonautl s
kíesbou raket nad kremlem.
Dlouho jsem ii opatroval, ale
při stěhování se někde ztra-

Deník

"r"W

tila," vzpomíná na své začát-
kv.'za 

svůi život Vedl, založil či
spoluPíacoval na desítce vý-
znamných kIonik či Pamět-
ních knih. Neivice se ale Vě-
noval zpracováni historie
šachu. Po Pěti dilech šachové
kroniky o 750 stranách zahí-
nuiící obdobl 1946-2011 a
dvoudílném albu obsahují
cím přes 5oo fotek z let
1941-2011 se dlouholetý
kronikář ŠI(z vsetín pustil do
pokračování kroniky šesÝm
dllem. v roce 2020 je na sVě-
É už i sedmý díl. Po čtyřice-
til€tém sběru šachové histo-

rie ajejim zaznamenání do
pětidílné kroniky vydal spolu
s bratrem stanislavem v roce
2008 při příležitosti 700. vý-
ročí prvni Písemné zminky o
městu Vsetín knihu "100 let
šachu na valašsku", maPujíci
období let 1906-2oo6.

ANI§PoRTMU
Nrsyl clá
Písmák Antonín luřlček za-
světil celý život kronikám,
ale mimo ně stihl spoustu
dalších věcí. vymýšlel a vy-
Iáběl stolní hry, které pak rád
hlálsdětmiatedužis
vnoučaty. Daleko neměl ani

hrál v odborářské soutěži
kuželkářů zbrojovky Vsetín,
byl Přeborníkem ve šprtci,
hrál minikopanou i fotbal.
Hokej hrál za dořostenecké
družstvo zbroiovky a §edm
sezón brál za hokeiové druž-
stvo speed arrows - Rychlé
šípy alias Hašiši.

"Číslo 
99 isem měl jak v

minikopané,tak ivhokeii,
už od roku 1978, tedyjeden
Iok před tím, než ho dostál
Wayne Gretzky," usmívá
se. (mm) Fob: Dénlk/M.ítln Míllna

ke sportu. Běhal, hrál šach

ročniků od€-

I V.Prostějově se v průběhu

- 
ve nlrnale.

Šacho\"ý klub Ro§ída Prostějov
byl 20. června pořadatelem furna-
je v rapid šacbu - Memoriá Pet-
ra Bďkareva, který se uskutečníl
a iěasi 42 trtr&i z 5 krajů. Sou-
těž §e hnála na 7 kol úempem 2 knát
15 minut na partii. Kvalifu tuma-
je potvrzuje účast l GM, l IM. l
FM. l CMa3KMspruměmým
ratingem první de§ítky 2102 Elo.
v tumaji staTtoval i vsetinslaý se_
nior CM Stanislav Juříček, kte_
rý mezi mladšími soupeň obstál,
když do§áůl na dělené 3. mí§to

ziskem 5 bodů za 4 Ylhry,2 íe-
mízy ajedinou prohn s největším
faYoritem velínistem Vojtěcbem
plátem. suvercnním vítězem se
§tal GM vojtěch Plát (25'7l, Lysá
n. Labem), kte4í vyhrál všech 7
partií pŤed vladimírem Adálnkem
(204l. IGoměřiž) s 5,5 body. Na
3. - 5. ríú§tě §koDčili: Roman Zá-
vuka (22l l, ho§tějoY), cM §ta_
nislav Juříček (2035, Vsetín) a IM
Petra Sochorová (2147, Lipovec)
všichni s 5 body. Do pívni de§ítky
§e.iešté vešli: ó. - l0. Šimon Lon-

§G ultázali u PíO§lěiOuě
din (1935, KŤoměŤíž), FM Fran-
tišek Vnána (2147, staré Mě§to),
Vladimir Dvořák (l85l), Tornáš
Z.aliéek (1834) a TomiÁš Pískov-
§hý (1594, všichni Prostějov) 4,5
bodu.

Hlavní soutěži byl pak tumai
o poháI primátora města Pro§Ě
jov, který se hiÁl ve dnech 2l. - 28.
června na 9 kol tempem 2 kát 90
minut Da 40 tahů + 30 minut + 30
§ekund za Fovedený tah, Mezi 52
staltujícími byli i l GM, 3 FM, l
CM a několik KM § pruměmým
Étingem prvfich 15 hIáčů 2070
Elo. očekávaným vitězem §e §tal
GM Vojtěch Plát (2555, Ly§á n.

l-abem) áskem 8 bodů z 9 mož-
ných před druhýrn Šimonem Lon-
dinem (2059, Kroměříž) se 7 body
a třetim Martinem pokladnftem
(1992, Sloup) 6,5 bodu. Na4. - 10.
mísř byla dačenice mezi kterými
byl i vsetínslcý §enior CM Stani-
slav Juříček, ktený ob§olvoval ce-
lou §outěž bez probry spolu s brá_
či: Martil Dvořr& (2187, Kromě-
fiž), FM Zdeněk Hrába (2l64,bu
ha), Roman Závu*a (2170, hos-
tějov), FM vladimír Ku'|k (2143,
Kroměříž), Matěj Hrabal (1886,
ho§tějov) a Pavel Hubený (1778,
Bo§kovice) všichni 6 bodů.

(nar)

Ualaši
jednoho týdne odehrály dva šacho-
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§achouí uelmistt Plá_t

fitězně na uselíně

letý vladislav Bambušek z Karo-
linky. I zde se nakoDec na nejvyšši
pfičky postavili zejména ti z mlad-
ši generace. zvítězil Adam Effen-
berger z ŠK \rmry, druitý byl
Bartoloměj Buchta z Beskyd§ké
šachové školy a třeti jeho oddilo-
vý kolega Daniel zdek. Nejúspeš-
nější ze šachisfu valašska byl FM
Vladimii. Bělunek ze Zbrojovky
vsetín, célkově deYátý v tumaji A.
v bečku byl nejlepši z valašských
účastniků Martin klíma ze soko-
la Huslenky, který zde skončil na

osmém místě. v tumaji s€ pfud§ta-

vilo řiačtyřicet hr.áčů z valašských
šachových oddílů.

(Jo§€f KoYsřik, Ň)

E v ormím červencovém týdtru §e u§kutďnil ve velkém sálu
3 

"5g'fins1669 
696u kuttui 45. ročnik mezjnírodníbo přtboru

města Vsetína, K šachoynicím zde usedli hnáó z České republiky,
Slovenska, Polska, Rakouska, Německa a Šťcarska.

Mezi l44 hráči bvlo také 7l ša- vteňn za každý tah. Hlavní tumaj

chistů mladších osrrlnácti let a 7ju- FIDE open A ovládl šestadvaceti-

nioíu do dvaceti let. Hnílo se devět letý GM Vojtěch Pláthrajíci za Ly-
kolv temou 2kát 90 mirrut Dlu§ 30 sou nad Labem. na druhém mistě

skončil šestnáctiletÝ FM Richard

Stalmach z Beskydské šachové
školy a třetí polský řiadvacďile-
tý šachista FM Dawid Czerw. Do_

minovali přeievším mladší hráči.
velkou věkovou konfrontací byl
však tumaj FIDE Open B. kde
byla nejmladši šachistka sedmile-
lá Helena Frydel z Německa. nej-

starší účastnft sedmasedmdesáti-

od 4. do l0, čerl,ellce probihal ve velkém sále v§€tínského domu kultury
45. ročník Přeboru mčsta Vsetíoa. K šachovDicím zde usedlo l44 hráěů
z České republiky. Sloveuska. Polska, Rakouska. Německ! r Šťcar§ka.
Mezi oimi ?l šacbi§tů mladších o§mnácti let a 7 junioru do dvaceti let.
Hrálo se devět kol v tempu dvakrót 90 minut plu§ 30 \,teřin za k ždý tah.

i
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HlaÝTIí fumaj FIDE open A ovládl
šestadvacetiletý GM vojtěch Plát hra-
jíci za Lysou nad Labem, na dnrhém
mi§tě §končil š€shráctiletv FM fuchard
Stalmach z Be§kydské šachové školy
a ťetí řia<tvacailetý polský šachisia
FM Dawid Czerw Z ťsletlků je dej-
mé, že dominovali předevšim mladší
hniči. velikou věkovou konfrontaci
byl zeimena turnai FIDE open B, kde
byla nqjm|adši šmhistka sedmiletá He-
Iena Frydel z Německa" nejstafií účast-

ník vladislav Bambušek z Karolinky
sedmase&ttdesátilďý, I zde se nskonec

na nej\Yšši pfičky postavili zejmfua ti
z mladší geneťace, zvítězil Adam Ef-
fenberger z ŠK Vinary, druhý byl Bar-
toloměj Buchta z Beskydské šachové
školy a třďi jeho oddíloqý kolega Da-
niel Zidek.

Nejuspěšnějši ze vsetinslqrch šachiý
tu FM,vladimír Bělr.vrek skončil cel-
kově devritý v tumaji A. v pieboíu §e
představilo triadvacer bráčů ze vsetin-
slcých §chových oddilů.

Pořadí F'IDE Op€í A: l. GM Voj- 
/

téch Plá (Lyýi nad Labem) 7,5 bodu

V§etin§ké noviny - čtrtráctid€ník města vs€tína. Periodi§lcý tisk
IČ: 750634ó8. Redakce| Městský úřad vsetin, svárov l08o.

:, FM Richard stalnach (Be.k}dská Ja}<ub ládrapa,20, Pa\cl Mladj, 22,

šachová škola) 7 bodú, 3. FM Dawid Roman orság, vŠichni 5,5 bodu, 25,

CzeíW (Polsko) 6,5 bodu,9. py y6- Nela otáhalová, 2ó, Matěj Kopecký,

dimir Bělunek 6 bodů, 23, Jan Bosík 21. Túežš Macek. 30. Gabriel Ka-

5 bodů,34, CM Stanislav Juříček 4,, mas, 3l, Amálie Zá&apová, všichni

rj", iz. r"nt ŠŇir. + uoay, si. 5 bodú,43, Matyáš Babica (všichni

Jafoslav Závodný 3,5 bodu 65, Ivan Zbroiovka Vsetin) 4,5 bodu, 57, Fran-

Bartošek, 66, Stanislav Dančák (všich_ tiŠek Parak (MEZ Vsetín), 60, Matyliš

ni Zbrojovka vsetín), oba 2,5 bodu. ZajiČe|q oba 3,5 bodu, 63, Beáta or-

Pořadí FIDE open B: l. Adam ságová (oba Zbrojovka vsetín), 68,

tr"nt 
"rg", tši vi.Új, u, s"n;- Zdeněk Trávníček (MEZ v§etin), oba

loměj Buchtq oba 7 bodú, 3, Daniel 3 body, 69, Jaroslav Zátopek (ZbIo-

Žla"i (ouu Beskydská sachová 5ko- jovka Vsetin) 2,5 bodu, _jok-

Fraltišek Panjk z oddílu MEZ Vsetín se tohoto šaL-hového tumaje
tičastnil po dvttctité sedmé v nepřerŇené řadě. Pořadateli b,ll vy,
zlvihrlut cob! Osobnost města vsetína. Fúa Kovařík nichNejfuPěšnější z

oddílů.šarhistů valašslcichv se řiačryňcetturnaji Představilo
Bělulek vsertn,Vladimír aeFM furojovl<ybyl

,hí§tě.devólémskončilAFIDE Open

la) 6,5 bodt! 17. David KlímeIq 18

ď
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í'rantišek Pará* z oddílu MEZ Vsetin se tohoto unaje účasmil po sednadvacáté
t nepřerušené řadé. po zi§luze byl ,4,htkišen jako osobnost přeboru města vsetína.

\|a snimhlje v ull<ání se šachistkou Zbrojwlcy Vsain Amai Zjdrupo\vu.

Upt}Tulé Ýdny §e ne§ly ve zn8meúí šrcho}Ťch tunajů. Přinášíme vÁm

\Ťsledky někíeťch z trich, do nichjž za§áhli hniči z našeho mě§t&

E V oůli srona se uskutečnil iž 30. rďnik kvalitně obs8zeDého š8cho-
E véňo turiaie OPEN Jeseníliza účasti 2 šachistů z Česka, §lovenska
a Pol§ks. Súch 6m žélízek v ohDi zde měI také oddíl Sokolu llošúálková

}tráči byli rozděleni podle yýkon- 8. Josof Bednařft (2131, 6,5 bodu),
nosti do dvou skupin. Soutěž §e hráa 28. Kaíel vraj (1969, 5,33), ondřej
na 9 kol tempem 2x 90 minut na 40 vTaJ (2021,4,5) a František veselský
tahů + 30 s€kund za provedenlý tah. (1954, 2). Ve skupině B staítoYalo
V silnější skupině A hrálo 77 hláčů, l25 šachi§tů s průměmým latin8em
mezi nimiž byli l GM, 1 M a l0 první de§ítky 1918 Elo. Tuto skupinu

i FM s pruměmým ratingem p,rvních ovládl Filip Taptič (Hodonín, 1910,
| 25 híářú 2197 E],o. zýitézi| P^yeI 7,5 bodu) pře.d kvaítetem hIáčů To-

i Jirlisek (Lípa. 2274) s€ 7 body těs- máš obomý (ostrava. 1787,, Maíin
l ně následován čtveňcí fuáčů KI- Chíz (Rok}mice n, Jiz,, 1584), Ma-

J zyszrof Babasik tPolsko.2l8l). ciej Wrobei 1Polsko. l942)aJifiMa-
JaD Mikeš (Pruš,ánky, 2364), tyska t haha- |902, všicbŇ 7 bodů),

1l vrnln Hoíák rvhšim.234l} a Umístění hIáčů sokolu Hošfiilková:

§ oru, Hájek (Prušánky, 2l jt. 14. LubomíŤ vaculík (l8,14.6 bodů).
ř všichni ó,5 Mu). Sachisté 58.PetrNawáúl(l6ll)a60.Jáchym

Hošťákové nepaťili k hlavnim Karlík ( 1462, oba 4 body) a l 14. To-
favofitům a umístili se následovně: máš Galda (1520,2 body). (nar)

2l . srpna 2020 §trana 13

Šachista Juříček sbíral na turnajích medailová umístění
Pro§tějov

ŠK Rošáda Prostějov byl20. června
pořadatel€m Menoíiálu Petra Bočka-
reva v rapid šachq který se uskutečnil
za úča§ti 42 hŤáčů z 5 kajů. sou€ž se

trála na 7 kol tempem 2x 15 minut na
partii. Kvalitu húnaje ponťzuje úča§t

l GM, l lM, l FM, l CMa3KM
s prfuněmým ťatingem pívnI desítky
2102 Elo. v tumaji startoval i vsetin-
ský senior cM stanislav Juříč€Iq kt€-

r_,- mezi mladšími soupďi dosáhl na

dělené 3, misto ziskem 5 bodů za čqři
výhry, dvě remizy a jedinou probru

s největším favoIitem - v€lmistíem
vojtěchem Plátem, Suverérmím vitě-
zem se stal GM vojtěch Plát (257l,
Lysá nad Labem), který \ryhrál všech
7 paítii. Ná§ledoval vladimír Ad&nek
(2041, Kroměňž) s 5,5 body. Na 3.

5. místě skončili Roman Zá!fuka
(22l l, Prcstějov), cM stanislav Juři-
ček (2035, vs€tín) a IM Petra socho-
rová (2l47, Lipovec) všichni s 5 body.

Do prlai desítky seje§ěvešli:6. - l0.
Šimon Londin (1935, Kroměříž), FM
František Vnína (2147, Staré Měs-
to), Vladimir Dvořák (l85l), Tom.áš

zajiček (1834) a Tomáš Pískovský

-Problóm 
č- rO7

(l594, všichni Prostějov) 4,5 bodu.
Hl-avni sotltěá byl turnaj o poluár

primáoťa měsla Plo§tějov, lcerý se hni,l

ve dnech 2l. ,28. čsňŤa na 9 kol t€m-

pem 2x 90 minrrt na 40 tahů + 30 minut
+ 30 selorrrd za provederrý lá\Mezi 52

startujícími byli i l GM, 3 FM, 1 CM
a několik KM s prwněmým ratingcí!
prvních 15 béčů 2070 Elo. očekáva-
ným vítězern se šal GM vojtěch P!í
(2555, Ly§á Dad Labem) zi*em 8 bodů

z 9 možných před dnrbým Šimoneín
Londinem (2059, Kíomďíž) se 7 body

a ťetím Maítinem Pokladnikem (1992,

sloup) 6,5 bodu. Na 4. - l 0, míšě byla

tlačenice, do níž se vměshal i cM sta-

nislav Juřiček spolu s Martinem Dvo-
irkem (2187, Kjoměřž), FM zdeň.
kem Hábou (2164. Pralu), Romanem

Zá}ukou (2170, Prostějov), FM vla-
dimilem Karlikem (2143. Kroměřiž),
Matějem t]nbalem (l 886, Pfostějov)

a Pavlem Hubeným ( 1? 78, Boskovice).
všichni ziskali 6 bodu. Juřiček absol-

voval celou sotJtěž bez prohry.

Hu§l€Dky
Závéí ýmny 20I9Do20 ukončili ša-

chisté oddílu TJ Sokol Huslenky v so-

bofu ll. č€rvence schůl a násleúým

fumajem v rapid šachu. V solíěži hrané
na 6 kol tempem 15 minut na partii s€
utkalo l l šachistů ze č§Ť odrtílů vsetín-
ského a zlínského í€ionu. Roáodči
mu Klímovi s€ hned po úvodnim kole
,}ot§l" pďítač, a tak bylo nasazoviiní
hničů v dalších kolech prováděno po-
mocí kartiček Twnaj s€ dí<y tomu bez
problémů dohnái. PHni pfičky obsadi-
li ho§tujíci hniči zjiných klubů

Poí?di: l. - 2. cM Juňč*.aZÁv&
ný (oba ŠKZvsetín) 5 bď),3. 4.ŽÁk
(Zlín) a Bartošek (MEZ v§eth) 4, 5. _
8. Maňák, Měrká, Ktíma a Koňařik 3,
9.Ž|žkA2.5, rc.§)lák2 a tl. Cbrástec-
ký (všichni Huslenky) 1,5.

Mohelnice
V pátek l7, července proběNo

v Mohe|nici Mohelnické lemi šacho-
váni v rapid šachu. I-1rálo se na 7 kol
tempem 2x 12 minut + 3 sekundy za
provedený tah. Tumaje s€ zučashilo
36 šaahi§tů z olomouckého. Paídu-
bického a Zlínského laaje. startoval
i vsetinský senior cM stallislav Juří-
čelq kt€rý si vedl dobře, kťž soutěž
prošel bez prohry a ziskem 5 bodu za
3 l}hry a 4 remízy rybojoval skvělé
3. mlsto. v€ ryŤowaném kláni zvítězil
Jahb vaculik (2l24) z Vellcých Losin
zi§kem 6 bodú před Mdějeín Hraba-
lem (l8l5) z Pro§tějova s 5,5 body

a dYojicí cM Stani§laY íříček (2035,
Vsetín) a CM Pavel Stašil (206l, Li-
tovel) oba 5 Mů. Do první desítky se
ještě probojovali: 5. Stani§lav sochoí
(2 t 08, Grygov), 6. Pavel Bécha ( l63 8,

Proséjov), 7. Milan Hlájek (l856, Mo-
helnice), 8. Roman Reicttl (1792), 9.
Jiří Zapleta,l (l9l, oba Zábřeh n. M.,)
a Jan Ko!.iř (1955, Mohelnice) všiclni
4,5- -aj, mh-

šachové okénko

Rokycanského
deníku

Problém č. 107 - závěr partie

Holst (DEN)- Juříček (CZE)
0-1

Mistrovství světa seniorů
4 č|, družstev Praha2020
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Uíban Z.il
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botnik P

207a

1919

2081

2125

1883

1965

2102

,|901
2065

7

6Y1

6Yz

( Děčin
AD Jičin
TJ studénka
Lok. Kínov
KZ Vsetín

TJ Náchod

TJ Náchod
TJ Náchod

c Roztoky

Y1Y7

to i Novotný J. 1968 Rychnov n/K 0 0 0 5Yz 5|1

(Fronc.Lhota), Šyec (Libeíec), M eška (Letohrad), Marinov íy}15oké /ilýto), svjták (slov'čin), Poílych
(Lípo) všichni 4h. 3t._42. Mazuía rrepl.i/, Humlíček (h-1884 HíKráIové), Jindlásek (Kostelec n/o),
Řeiábei íŘičooyJ. Tsapanidis tLpa). zouíalý tsokolov). Diýiš (Byrtr<), Žilek (Liberec). Dvoíák (t<unvold),
sysala lFr.-Mistek], Klíma íHusleDty,,, Šmejdlř achoce,ŤJ Všichni Á.43..47. ŘlČař trirxrdloue), ttěmec
lLiPo), Pulkyl íDěčinr. Přívoznik íPíoÍ,o), slíoss íProha, všichni ]l1. 48..5]. sysr LeLohíod), volíoýá
(PIzeň), á|ik ícheb), Ros (choceň), ztáfianá /ŘičoDyl. Štolba (Doudleby nlo) všichni ], 54.-55, Štola
(klejn), Hoýad (Rychnov n/X) oba 71A, 56, Mlá. (voldice) 1h, 57, Elstí\e. (Boskovic€) 1, 58. cvejn íí'_
1ó92 Rychnov nlK) 0 - íopen 58/9) X=1961 [t=1,5h+3os} rozh. Šimáčková . §*§ 1. Švarc íKddoň) 7, 2._
4. Balloš (Praha), Mazánek (klášterec n/oh), Pán (wbnó p/P) yšichni 6h, atd.- (ln|-olen 2219 - czE,
svK) rozh. Kamenik . i§l&§ 1. serkora rDéčin) 8, 2.-]. Hoteček (Fr..^1ístek), ílojan (Polobiny), oba

tekl
íóbor

kv),Tachov)

]1 ] 5 ek baKU l ,lÁ 9 Děči35) y pa )
Lácha Lč hni 1 2 8artoš k t( ) 5Y1, G) Lep ) (

kIBečVá 841 7 ich 5i 21 0.] išjt Do ležaI) (Prušón (( Posp (

4 atd.- 60/9 rozh. Danjet archiVulos E6\6, ald.- 41,

oddit ',hráč Rts 1 6 o 55 Bo
Marsina s 1980 Martjn h Y1 h 1 h 2

JUříček s, 2059 Vsetín 0 1/z Y7 6

3 Buček E žitina Y1 1 Y7 3Y1

Dubnica n/V 0 Yl Y1 4Y1

Kvaššay P 1976 PoÝBystrica Y1 0 h
Uíbanič M 2047 PoÝBystrica h Y, 0 4Y1

BakaLár J 1946 Raj.Teplice 0 YI 1 4Y7

Rúček K. 2o17 BelUša 0 |1 5|z
Rúček P 1794 Beluša 0 6

2157 Brati5lava Y, 1 !t 4h

Šachový klub PoYaž§ké Podhť8die byl ve dnech 28. - 30. srpna pořa-
drtelem 23. r,očníku turtrrje r řapid šrcbu. sj€lo §e na Děj 55 bnóčů 2e
§lovenska a České rcpubliky s průměrným ratingem pnni rtesitky 2fi)9
Elo. Turnaj se hrál na 9 kol tempem 2x 45 milut + 10 §ekurtd zr proYedetrý
t b. v §outěá §taňovrla i pětice šschiitů ze v§etín8.

sV . šK Pov.Podhradie - 30.8.),,23. o Podhradie" výbomého yýsledku ze ástupců
v§etína do9áhl cM stani§lav Juřiček
(2059, na snínku), který byl nejú-
spěšnějši spolu se Štefanem Marsinou
( I 845, Martin), když oba docílili shod-
ně 7 bodů. o prven§tvi Ma§iny !oz-
bodlo až pomocné hodnocení. za nimi
skončila po ryro\Ťáných bojích tíoji-
ce bíáčů na 3. 5. mi§tě Eduúd Buček
Q069, Žn|na), Milan Podoba (20 l 8,

Dubnica nad váhom) a Peter Kvas-
say (1943, Považski Bystfica) s 6,5
body. o tom, že j9 siile těžši áskávat
na turnajích body § talentovanými
mladšími hÉči, svědčí i umistění dal-
ších vsaínskýph šachistů: 24. Jaloslav
Závodný (1837) 5 bodů,30. Pavel
Mladý (1457) 4,5,35. Ivan Bartošek
(l75l) 4 a 45. Karcl Hradil (1837)
3 body, -aj, mh-

PouPodhrodie), Tomanek (Blotislovd), Hlic (Raj.Ťepll.e), Mjcak (Turie), Kútny M.mt (aPl!ša.), or9oň P
(1-17óó Dubnica nlv), závodný (czE-vsetín), Hrebičik (r-r8Oí Pouwhrodie) ýšichni 5, 2ó..31. KLrljch
F. (Pov.Podhradie), Baia'l (1-1629 í'oupodhradie), zdažil (Púchov), ze.nóvič (PouPodhíadie), l^ladÝ
(czE-vsetin), Yola^ek (PouPodhradie) všichni 4x, 32._40. orgoň J. (Dubnica ,/y), KuLich o.
(PouPodhíadie), Matjnovský (Poýa}Atri.o), gartošEk (czE.vsetín), zbiň s. ěilina), Mrmus Godca),
Michlik, vojtko (obo ardtislaua), Bul-o lPoý.Podhrodre) všichni 4, 41..44. ňlaL:k Gilina), Zelenka, Kútny
M-sl loba Dubn|<o n/y,,. s,múnek (ťod(o) všichni ]'t. 45._48. Hradil (cZE_ysetin,t. KUhCh P
IPouPo.ihradle), Mrmusova rčod(o). zbin v. Éilina] \"šicl-n, ], 49.-50. budoiová, Zaťko íobo
PouPodhradie) obá 2r{, 51.-53, Kraiaoýiř (PouPodhradie), Pelrák (Pou8ystrica), or9oň M, íDubnico
n/y) Yiichni 2, 54. DUdoň (Pov.Podhrodie) 1%, 55. Potecký (pouPodhíodie) o_ (lnt-open 55/9 _ czE,
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Juříčkovi v považském podhradie
těsně uniklo prvenství
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seka 11670, Zubří) všichni 3 body,

8 mí§to zdeDěk Bělunek (1792.

Zašová) 2,5 bodu. 9. - 10. Petí
Růčka (1814) a Mafiin Kominek
(1554. oba Val. Bysřice) 2 body,

i t. voie"l ona^s"t (1000) l boa

a 12. jaroslav Manivi (1096, oba

7.

Valaš-SokolzaI,Éí,JTJdostaveŇčkoslzAfI dalou.sobotu
VatašskéaZašové Bysřice,

rr,l šachistů Zubři,12ská Bystřice
šachu.turnaji rapidkŤátkémpětikolovémzrněňlo §ílyaby

skončili:mí§tě3.Nabody.1§Josefodnesl§i KnrpaPrvenství
Val. Byst-Kahanek (1884,Maítinúenisc7ňii vý-844), kteď(

Vel-JosefPetr Kubín (2005),4získal ňce),remízamia dvěmahrami Fou-Jiříoba Zlbři),1831(Peteí- čov§kýJosefemdruhýmpředbody Pa-PetraVal.85 1kalse ( Bysťice)z ValašskéBvsťicekou (l684) Val. Bysťice) 0 bodů. (qi,



TJ Sokol t]stí), 40. Matyáš Kova-
řík (5 bodů, arojovka Vsetín), 43
Jaíoslav Sufuň (5 bodů, TJ Sokol
val. By§řice), 46. Ivan Bartošek
(4,5 ŇtL Zbrcjovka V§€tín), 48
Jaíoslav závodný (4 body, Zbro-
ovka Vsetín), 53. František Ve-

§elský (4 My, šachy Hošáko-
vá), 56. Tontáš Gal<la (4 body, ša-
chv Hošáková), 28. Maléj Kov&
(4-body, TJ sokol Ústi), 62. Zde-
něk Románek (4 body, KH Zašo-
vá), 64. Peí Růčka, 65. Martin
Komínek (oba 4 body a TJ Sokol

val. Bysťice), 67. František Pa-

rák (4 body, MEzvsetín),7l. Jan

Múdrý (3 body, Sokol Huslenky),
74, Michal HTbáček (3 My, so-
kol Huslenky), 75. Pavel Kučera
(3My, TJ Ýal. Mezifič0, 76. Ja-

ro§lav surý (3 bod, Šachy Hoš-

ť]álková), 80 Vojtěch ondrušek (3

body, TJ Sokol Val. By§řice), 82,

vladimíI Srněnský (2,5 bodu, So-

kol Huslenky)

,Jetké patří
všern hráčírm za bezpro blémo-

(mar), foto archiv oddilu

vú orůběh turnqie a ít§p€kto-
váni všech pravidet nařizených
mini§t€r§tvem. Poděkovánl pat,

ří také mzhodčím a §poltzorům
furnaie. podíObné infornrace o
ombě-hlém turnaji, ale i činnosti
oddflu Šachy Hošúítková, se mů,
žfte dočíst také ns našem webu

sachYho§talkova.cz," uved] ředi-

tel tu-maie Josef Bednaňk a dodal:

..Pevně 
- 

věříme, že si účastnici

turnai užili a budou na něj nídi
tzDomínal Již l1. ročnik Me,

-oriálu J*" Kováře se v lloš-
ťátkové u§kutďcní pravděpodob,

ně Y neděli 9. května."

!Yl

I
- 

Šachový klub Panda Rycbnov n. tC byl ve dnech 8. až 16. srp-
E n" oořrd.t"l"rn už 22. iočnftu mi§trovsM čR senioru v šacbu.

- Na nristro"st"í se sje|o 1,10 bráčů z České rcpubliky a Slov€r§ka.
kteří byli rozděleni do 4 věko\.ých §kupin. Na mi§trov§tvi §tartovalo
také kvafteto šachistu z našeho regionu - Stáni§lav Juňček (vs€tín,
na fotu), Kaítl Doležal (Franc. Lhota), Martin K|íma (Hu§len*y)

-

a Elefteris Vlachopttlos (Kamlinkr).

-One tO, stpna 

-se 
navic odehniLl za t

liča§ti 42 hnáčů rumai v bleskovém l
šachu na g kol ,"-p"rn 2* l minrrt + l
.] sekrmdv na lah. Prvenstvi dskal FM l
V|a§timil Seikoía (Děčirr, 2O9t se ?,S Ll

body pH druhým Martinun Šnraj-

aem (Úší nad orlici, 1989) se 7 body
a třetím Gu§tavem Jablďnikem (I(o-
rněřiž 1989) se 6,5 body. Na 4. 5.

mísG skončili Pavel Sernenák (Náchod,

1920) a CM Stanislav Juříček (2030)

se 6 body. Umístěnl dalších valašk}ch
šmhistů: 13. I(ael Doleál (l9l8),
l8. Elefteris Vlachopulos (1692) oba 

l

5 bodů a 3I. Manin Klima (1543) a 
]body. -aj. mh-

Mi§trovství §e h(áo na 9 kol
2}r.át 90 minut + 30 sekund za prove-

dený táh. Kategorii 60r, kd€ staítovalo
58 hráčů. ovládl zdeněk Janda z Děčí-

na pl€d Zdeňkem Urbanem z Frýdku-
-M§tku (2081) a dvojicí na 3. - 4. mís-

é Ladislavem vá€Deíem (studénka)

a Petí€m Malinovs*ým (Kmov). Skvě-

lé 5. misto vybojoval vsetínŇý Stani-

slav Juňček se 6 My z^ 4 YýW, 4 ív
mízy a 1 prohru.

pořadí rnlrškch šachistů:
Kategorie ó0+: 5. Stanislav
Juňček (vsetín), 23. Ka-
rel Doležal (Franco,

va Lhota). 4l, Maltin
Klíma (Huslenky).
Kategorie 7Gl| 4l,
Elefteris vlachopu-
los (KaroliŇa).

Text a foto
Jan Marschavel|a

E

t

Stanislav Juříček vybojoval

JalUYE
§ V

na MCR seniorů 5. místo

I

nocení, Nejlepší ženou se ziskem

6 bodů byla wFM Michaela svo-
bodová z oddíIu Jezdci Jundrcv-
Bmo. Přebomicí kraje se stala Ka-
teňna ZPěváková z Dotniho Něm-
či. Oceněni pro nejlepšího juŇora

v celém tumaji a Zároveň kajské,
ho přebomíka převzal Dorninik
večeřa z Postoupek,

Dobré výsledky zazn.unena-

li také šachisté z Valašska. Nejlé-
p€ umistěným hráčem oke§U byl
Petr Kapusla (ló. misto) z pořa-

t]

ú,
-l-

(5 bodů, Zbrojovka Vsctin). 29.
raret v*i rs ooa,i. Šachy Hošál-

hod-

38, David Trčálek

V neděli 2. srpna
šachový turnaj .

se v Hošťátkové uskutečnil mezinárodní rapid
10. rďnft Memoriálu Jana Kovářt.

Pořadí hráčů z rtgionu| 16.

PeE Kapusta (6 bodú), 18. ond-
řej Kaftft (6 bodů),2l. Jan Ma,lčá-
nek (5.5 bodu), 25. Jakub Krciča
(5,5 bodu, všichni Šachy Hošť.ál-

ková), 26. Filip Matůš (5,5 bodu,
TJ Sokol IJstí), 28. Jakub stančík

', il l [r 
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Sachisté SKVsetín vstoupí do
první ligy s posilou Jasným své minu-Ié umistěn-íJe to důleátý,

ale nikoli nej!ryšši cil, Tím je dobrý

rym mísmich hIáčů doplněný o přáte-

le vsďin§kého šachu, věříme, že tato

§!,alegie vsetínskému šachu dlouho,

době prospěje nejvic,
|(olik drlšlch druž§tev budete mít

v §outěžích dospě}ých, a do lderých

soutěžl jste je přihlásili? J8ké budou
jejich ambice?

Soutěže dospělých jsou v šachu tro-

chu nepřesný pojem, protož)e d žstv4

z€iména v nixich soutěách hojně

Ónuji ze.i. v ,,aetu" tomu tak ješté

neni, ale B-družstvo v kajské §outěá

L a C-dru:swo v regionálnim přeboru

Od roku 1954 tak fuáli
vs€tínští šachisté § názyem

Spartak ,,Z" Vsetín. Při
přejmenování podni-

ku Zbrojovka na
7Á,lody Říi-
nové revolu-
c€ vystupova-

li hráči v §outě-
žích jako §partak

ZŘR Vsetin. Od sezo-
ny 1963/64 se mohli lrá-

tit k dřívějšímu spartak ,,z"

naši n€jlepši žici a dorošenci posílí.

,Béčko" jistě bude a§pirovat na náYrat

do kajského přeboru, ,,Céčko" má
za cil udrženl soutěže. věřím ale, ž€

můř přijemně překvapit. Někteři naši

mladí se rychle lepši...
Jaké routěžní aldivity čekají v se-

zoně m|ídežnir}ou ák|adnu oddíu?
Naši mládožníci samodejmě na-

soupí do tradičtúch soutěá družš€v
i jednotlivců. Někteří se palrně zapojí
i do nově iurikajících on-line tumajú
a záp8sů. soutěfui úspěchy jsou pfi-
jemné a pro motivaci jistě duležité.

Potěš€ni ze hry a z potkávání se nad

šachov cí však řadím výše. -mh-

2. ííina 2020

slrrt §out&í šachorých druž-
§teY s€ kyspem bliží Tradič!ě
bohaté zr§touped v trich bude
mít ŠK v§etín, přič€mž pozorno§t
bude upřena zejméM na prvoli-
gový A-tým, O jeho ambicích, ale
i da§ích aktualitách jrme hovo,
řili s předsedou oddilu Rrdkem
ZádrapoU-

A-druž§tvo do§pělých se nachází
na prahu druhé prvoligové sezony
v řadě, V té uplyuulé se mu v roli
nováčka těsně pod.filo udžet
v této §outěžL Ji§tě to považujete za
úspěch...

Skončili jsme desái z dv8nácti-

č|enného startowíro pole, U{želi
jsme pro Vsďín druhou nejvyšší sou-

těž v Česllr, B}ť s odřenýma ušima
a z pozice prvnlho niáhradní@ Beru to
jako odměnu bezvadné a bojovné par-

tě. vždť iako iediná dokíuÁapcnazi
pozdéjšiho vitěz€, Fďdek-Místek. Pro
zachování kontaktu Valachů se špič-
ko\.ým šacho\/ým světem je setrvání

v lize jistě dobá zpná,va. A nadto - ša-

chové fanoušky jsme přece n9mohli
připravit o poéšení z delby s Hoí
ťálkovou na n€jvyší pfudstavitelné

úrovni.

co vám minulá sozonr ukáralr?
V čtm bude třtba zabrrt, ib}§t€ §é

vyhnuti záchranáňkým pncím!
Šachový svět s€ rycble měÍlí. ve

vš€ch sYých §ložkách. Pokud v té vý-
konnoslní nechceíDe jen nostalgicky
dožívat a pokud mladrlm §chistúrn
chc€me nabídnout pňtažlivou per-

spektiv4 je recept jednoduchý. Ne-
ftukat a makal.

Jik j§t€ 3€ připírvoYďi n! Dovou
sezonou?

Šachově irytividu.ilrrě, týmově bo-

hafjE i diskrts€mi. Živy sacl t<orona- 
|

vř om€zil. Některé rozehrané soutěže, ]

jako napŤiklad extraliga, s€ nedohráy,

některe turnaje byly mŇeny. lnteme-

to\.ý š8ch, jeho beniŇové i tlrací mož-

nosti, však pandemie velrni zrrrnoála
Věřím, že jsme je ryzili lépe než naši

budouci soupďi,
s jakým kádř€m do §€zony v§tu-

pujete? Změnil se opmti sozoně mi
nulé?

Tým posili .jako host meánárod-

ní mi§ř standa Jasný, rozený Valach

a dlouholeý přitel vsetínského šachu.

Zbytek §lrnu zfut ivá-

Jaké cile §i do nového prvoligov6,
ho ročnftu klrdete?

Samodejmě bychom rádi rylepšili Šach*ty ŠK Vsetin posílí v nadchazejici pryoli4ové sezoné mezinářodní mistr
Stanislav Jasttý.

šachisté zbtoioulry mění názeu i logo
u,l ŠacNsté ŠKz v§€tín budou do nového ročníku 1. ligy
,-vs tupoval s nově upraveným názyem a logem sYého
k|ubu. Ty přitom Y průběhu své lo9leté historie byly mě-
něny již několikrát.

Prvnim založeným a iádné za- těžích druž§tev hra-
registrovaný m ýsetinským klub€m
u t]sÉedni jednoty če§kych ša-
chistů (IIČŠ) v haze byl v roce
19l l Šachovní klub v§etfu Čin-
no§t tohoto lJubu Ňrušila l. §vě-
tová váka a po jejím skončení ša-
chi§té svou činno§t neobnovili.
Až na sklonku roku 1935 vzniklo
ve Vsetíně v pořadí díuhé šacho-
vé sdružení, a to Šachový spo-
lek Vsetín, lrerý také začal v ná-
sl€dujicim íoce hrát §outěž druž-
§úev Y rámci jihomorav§ké župy.
V roce 1936 vzniká ťetí šacho-
\rý klub, a tím je Vala§ká §par-
ta v§etín. Po }rybudování strojl
íenského ávodu zbrojovka byl
za]ože[ éffiý šachový klub, kte-

ďm bylo Kultumi Míužení za-
městnanců Zbro]ovky - Y§ZZ
vsetín v letech 1946 - 1948
dochází k posfupnému sloučení
všech ťí šacholých klubů a v sou-

jí pod názvem
ZK Zbtojov-
ka vsetín (zá-
vodd klub).

Na začátku 50. let
musely všechny spor-
tovní kluby v celé repub-
lice direktivnim naŤízením,

né nazlry podIe jednotlivých pru-
myslových resortů: SPARTAK
(sEojírenství), T§TRAN (§taveb-

nictví a dřevozpracující prumy-
sl), JISKRA (sklášwí a chemie),
BANÍI( (homictvi a hutnictvi),
LoKoMcřtIvA 1ČSD a dopra-
va), DYNAMo (elektrotechni-
ka a čSAD), sLÁvIA (školstv0,
sLAvoJ (potravinář§tví a ob-
chod), DLIKLA (arnr.áda) a RUDÁ
IIVĚZDA (vnitro). sarnostatnou
kapitolouje SoKoL.

Vsetfu. Do rďníku 1968/69
vstupovali šachisté bez resortníro
označení, tedy jen jako zbmjoY-
ka vsetín, v íoce 1993 byl ten-
úo název zjednodušen na ŠKZ
Vsetín (Šachový klub Zbrojovka).

v souvislosti s politickými i spo-
lďrnslcýni zrněnami, došlo k or-
ganizačním změnám, i ve Zbro-
jovce vseťn a k rozděleŇ původ-
ního ávodu na několik jiných spo-
lďností. v důsledku těchlo změn
dochází na začálku nové §ezo-
ny 2020D02lk vypuštění z názw

označení Zbrojovka a totoje v logu
klub{r nahmzeno hisioíickým letG,
pďtem l91l - původního a prvDí-
ho šachového sdružení na vsetíně,
podóně, jak to udělala íada klubů
i z jiných spoíovnícb odvěM. od
nové sezoDy budou tedy šachi§té
v §outěžch vysfupoyat pod hlavič-
kou Šachový klub Vseín l9U.

Kromě uvedených šachových
klubů působily ve Vsetíně ješ-
tě tyto oddíly: TJ MEZ Vsetín
od loku 1948 do současnosti, TJ
Semetín l95l - 1960 a 1973 -
1989, ČsM vsetín-Ja§enice l95l
- 1959, ŠK sklámy v§etín l95l
_ 1955, Rudá hvězda v§etín 1954

- 1963 a v nově po§taveném zK
sklář na ohndě byl v činnosti Tá-
aan OSP Janovó 1962 - l9ó8.

Tolik ze zaznamenaných dat
a faktů v šachových konikách
v§etínské historie, které jen do-
kumenfují, že šachy ve Vsetině,
ale i v celém vsetínském regionu
mají dlouhou tradici a měly vždy
hodně vyznavačů. (ď, nar)
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po vžoíu sssR, mít §jodnoce-
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