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Krajský i regionální přebor v šachu se opět naplno rozbě-

ních dva zástupci Valaška - Hošťrálková B a Valašská Bystň-
ce, která v derby dokázala zdolat Valmez. Na regionální scéně si
pak plný počet bodů do tabutky připsal Vsetín, Ústí B, Valašská
BystřiceCaYalmezB.

! Prvoligoví šachisté zValašska za sebou mají zápasy hrané v rám-

- ci prvního kola soutěže. Hošťálková na šachovnicích Grygova
dokázala zvítězit, Ysetín ovšem na Český Těšín nestačil.

Hošťálková již v prvním kole
ligy ukázala. že její ambice jsou
vysoké. Proti Grygovu její hrá-
či předvedli sebevědomé výkony
a brali zasloužené tři body. Za Va-
lachy si vítězství pňpsal Vojtěch
Palát, Jakub Krejča a Jan Malčá-
nek, Smírně pak své zápasy ukon-
čili Dominik Kula, Nataša Rich-
terová, Vladimír Pala a Ondřej
Kar|ík.
Sestava a body Hošťálkové: Palá1
KrejčaaMalčanek l, Kula, Richte-
rová, Pala a KarllkYz, Havelka 0.

Těšín je jedním z favoritů sou-
téže, což potvrdil již na její úvod
proti Vsetínu. Hosté nedokáza-
li triumfovat ani v jedné z partii,
pouze Stanislav Jasný Jakub Stan-
čík, Dominik Parák a Jan Bosák

ve svých zápasech remizovali, což
bylo málo.
Sestava a body Zbrojovky
Vsetín: Jasný Stančík, Parrák
a Bosák 7z, Bělunek, Vitrik, Kova-
řik aZádtapa0.
Ostatní výsledky: M. S. Bmo B
- Vlčnov 4Yz:3Yz, Orlová - Jih-
Laya 2Yz:5Vz, Poruba B - Cho-
těboř 4:4, Třinec - St. Město
2|z:5Vz. (mar)

Yýsledky krajského přebo-
ru: Hošálková B - St. Město
C 41/zl§/z (Zelenka - Blaha 1:0,
K, Vraj - Vavruška 0:], O. Vra -
Studený 0;l, Bednařík - Vylíčil

l 1:0, Matůš - Kolouch 0:l, Na-
vrátil - Burda 1:0, Galda - Ko-
vŇk 1:0, PIšek - Lajsek|z:Vz).

Val.
BystřiceA -ValmezA 5:3 (Sla-
dovník - Ryšánek 1:0. Kubín *
Novak l:0, Pyš - Bobalik Yz:Vz,
Jasný - Tornčík Yz:Vz. Fou,kal -
Martiňak Yz:Vz, Pagáč - Dorňák
Yz:Yz, Slížek - Homý l :0, Peterka
- Koňaňk 0:l ).

Tabuíka kraiského přeboru:
Val, Bystřice A
St. Město D
Hoštálková B
ZlínB
St, Měslo C
kroměříž c

A

I Výsledkv regionálního přebo-
I iil vr.iilT-zusooe n a,+
(tkadil - Z. Bělunek 0:1, Dan-
črák - Burdík 0:l, Mladý - Ko-
|áček Yz:Vz, Otaha]ová - Ma]ina
0: l. Klímek - Feix l:0, Kopec-
ký - Bartek l:0, Orság - T. Bělu-
nek |z:Vz. Růžička - V. Bělunek
l:0). Karolinka A - Vsetín 2:6
(Viiém * Závodný 0:l, Vlacho-
pulos - Saganek 0:1, Vilímek -
Mieres 0: l, Macho - Šulak 0: l,
Dančaková - Parak Yz:Yz, Kře,
nek - Bartošek 0:l, Bambušek -
Ondruch Vz:Vz, }líaňík - Trávní-
ček 1:0).

Tabulka regionálního přeboru:

1. Vsetín
2. Ústí B

3. Val. Bystřice C
4. Valmez B

5. Vsetín C
6. Zašová A

7, Huslenky B
8. Val. Polanka

9.Val. Byslřice D

10, Karolinka A

Tabulka 1. ligy:
1. Č.]ěšín
2, St, Město

3. JIhlava

4. Hoštálková

5. M, s, Brno B
6, Poruba B
7. Chotěboř

8.Vlčnov

9, Grygov
10.'Tiinec

11. Orlová
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6,0

5,5

5,5

5,0

4,5

4,0

4,0

3,5

3,0

?,5

2,5

2,0

00
00
00
00
00
10
10
01
01
01
01
01

o

J

3
a

]

1

0

0

0

0
0

1.

2.

J.

4,

5.

6.

7,

8,

Postoupky

Valmez A

100,1 00
100
100
0 01
001
0 01
0 01

5,0

5,0

4,5

4,5
2F

3,0

3,0

J

J

1

1

0

0

0
0

3

3

3
.J

0

0
0

0

6,0
Ec

5,5

5,0

4,0

4,0

3,0

z,c
,E,

2,0

100,1 00
100
100
010
010
001
0 0l
0 01
0 01

ilemřBl P r žižka
a Hu§lenGk. Ue středu 0. ledna
uG uělíu 0l lel zcmřGl ieiicn
t|louholetí řlen petr zižía.

I

tlll
l-

Ť
* 24.

ledna 2O2l
l039§mulná zp]áua nřišla ze

šachouých oddílú uselína

I

", 4;.",,,..

,F

il ;ljlur

2

1

|,I

Ten na Valašsko přišel zFrýd-
ku-Místku začátkem osmdesá-
tých let a profesně pusobil jako
vedoucí geodetického pracovi§ě
na Yselíně. §voji l,ásku k šacho-
vé tře si přinesl s sebou, i]med
se zapojil do dění v tehdejším
oddíIe Zhrojovky a zričasnloval
se prakticky všech typů soutě-
ži.l7rál tumaje klasické, blesko-
vé i víkendové, a to jak na klu-
bové, tak i na okresní rirovni, ne-

Mor ce, Ftaánu, \&lašské
řici a dalších místech. ve

v Brumově 1988, kdy vyhrrál fi-
C, Nejčastějšíná]ovou skupinu

účast měl samoďejmě v přebo-
ru klubu Zbrojovky, kde starto-
val celkem šestnáctkral
pak 4. místo (t991} a ťi 5, mís_

kladní sestavě akomě kra.jských
přeborů si zahrál dgkonce ve
dvou seeonáih i2. hg\. V}zna-
čoval se vetmi úiočnýnl někdy
až pňliš oPtimistick}m stylem
hry ale mívali t ním potíže i hod-
ně silní protivrúci, neďidkai mi.
strovských ďíď V letech t990
- 1993 byl pak Peť Ž*a prea-
sedou šachového oddílu zbro-

me 1Y
a dělené 3, místtl Ze

listinách §ou- (20)6), obě ve skupině B. V bles-
těá například v Jeseníku, Zlíně, kové hře měl ztamenitý rnýsledek

Ie pťeboru;okresu má dvě účasti
( 199l a 1992, nejlepším výsled-
kem je 8. místo), těch polofinálo-
vých bylo značně více a v uvede-
ných rocích v nich skončil vždy
druhý. Také mezinárodni Přebor
vsetína absolvoval několikrát,

ta (1985, 1987 a 2006). Platným
členem byl i v soutěžích družstev
a za AtYrir Zbrojovky na§tupoval

vyhýbal se aff §umo nejlepšími výsledky bylo dětené většinóu na náhradní šachovnici.

jovka Vsetin, (sj, mar)
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-nikářeAntonína Juffčka (na snímku), který přiblížil významnó ša-
chové partie, které mezi sebou v našem okrese, ale také jinde ve
světě, vedli milovníci krrilovské hry proti umělé inteligenci. Tento
rúspěšný seriáI ve zmíněném období čítal celkem čtyři dily, nyní při-
nášíme dva zbývqiící.

Posledním computerovým sou- Vsetín. Utkáni se uskutečnilo 3. a 4.

peřem, který byl v pruběhu let června 1997 a bylo hrano na 6 partií
1982-1997 testován šachistou s časo{ím limitem 20 minut na par-

ŠKZVsetín,bylprogramZgunat. tii pro každého. Jak se později uká-
TenbylnainstalovánnaPCjedno- za|o, program pařil do kategorie
ho pracoviště ve firmě 7}S - ZY těch slabších a jeho r^ýkonnost odpo-

vídata ďrruba řetí výkonností řídě
- 1505 Elo.

Šachové programy a obdobné
computery komerčního charakteru
jsou prosĚ cbladné mašinky bez lid-
ského citu, ktere najedné straně ne-
znají srach či nějaké obaly ze sou-
peře, se kterým hrají a na druhou
stranu neví, co toje vzdát probranou
partii atakhrají až do matu. Také ko-
nďný výsledek Zgtrnafu odpovídal
jeho kvalitě a s KM Juříčkem (2250
Elo) prohrál jednoznačně 0:6.

Ještě jedna zajímavost v našem
regionu byla uskutďněna. Y kro-

nikách byl nalezen tumaj v ra-
pid šachu, ktery uspořádali

šachisté Sokolu Va-

Ještě před start€m koronavirovó epidemie jsme si pro vás při- lašská Polanka v říjnu 1998. Soutěž
pravili zajímavý výčet vzpomínek vsetínského šachového kro- se odehrala na 7 kol tempem 2 krát

20 minut za účasti 13 hráčů. Jedním
z nich byl i computer se šachov,ým
programem REBEL 8.0. Jednalo se
ojediný zaevidovaný nrmaj, ve kte-
rém startoval mezi živými účastnfl<y

aké neávý pďítač. V konkurenci
mísmích šachistu si vedl velmi dob-
ře, když dělil první místo,

Konďné pořadíl 1. - 2. KM P.

Votava (ŠKZ Vsetín) a computer
REBEL 8.0, 3. - 4. A. Maňak (llu-
slenky) a J. lkomada (hlov), 5. - ó.
P. ř{romada (Val. Polanka) aZ. Ši-
mek ('tjstí), 7. - 8. J. Švagera (MEZ
Vsetín) a P. Liška (\ál.Polanka),
9. - 10. V. Hftáň (Ústí) a B. Štefka
(Vat. Polanka), 11. - 12. I. }tyžák
(Val. Polanka) a B. Sedláček O4EZ
Vsetín) a 13. J. Sury (ftlov). Samo-
ňejmé, žn posfupem doby výkon-
nostně vnostly i Šachové compute-

ry běžně prodávané v obclrodní síti
a jejich výkorrnost nyní můfu do-
sahovat i wovně KM = 2100 Elo
a vyšší, O tom by mohli vyprávět
především korespondenční šachisté,
kteří se zúčastlují tumajů hraných
na dálku §, posíláním jednotlivých
tahů písemnou formou nebo po in-

temefu. Řada z nich po určité dob,ě

zjistila že nehraje korespondenčně
s přihlášeqim hráčem, ale s jeho
pďítačeít

Skutďně serióaní poku§y sest-

rojit pďítačový pťogram, kterY by
byl schopen porazit šachistu mis-
trovské ťídy se datují snad někde
do poloviny padesátých let minu-
lého století a pracoval na nich jak
Východ, tak i Západ. Zatímco Ru-
sové včele s mistrem světa Michai-
lem Botvinnikem (Elo 2720) ajeho
programátorslrym týmem se snaáli
napodobit algoritmus lidského moz-
ku - rychiý vývin flgur, silné a slabé
body, ovládání sloupců, respektive
7. řady soupeře atd. Západní firmy
vyrabějící PC a tvůrci šachových
programů, díky lryspělejší technolo-
gii' - integrované obvody, miniaturi-
zace, apod., vsadily na metodu tzv,

brute force, tedy hrubé síly.

T}to programy v podstatě pďíta-
ly všechno, i nesmyslné tahy, prostě
tak daleko, jak jim umožňovala je-
jich kapacita paměti nebo lépe ře-
čeno jalqi měly horizont pro$fu.
Byl-|i ťeba pětitahov! propďet, to
je vlasnrě 5 tahů bílého a 5 tahů čer-
ného - což užje opravdu hodně, pak
bylo možné jej $orazit pouze nale-
zením nějaké varianty, v níž PC zbá-
cel v šestém tahu rozhodující mate-
riál nebo dostával mat. prvotní hra
počítačů byla úsměvná a plná chyb.
Není proto divu, žejejich síla odpo-
vídala tak cca ťetí výkonnostd ťí-
dě.

Tiaké slavný Bobby - mist světa
zlet 1972-1975, vlashúm jménem
Robert James Fischer z USA (Elo
2785) si proti PC několiknát zahrál
aza jejich ,íozrr:etíni" si vždy řekl
o slušný honorář.

Ještě áruba v polovině šedesá-
tých let předpovídal skotshý pďí-

tačový odbomík IM David lrly, že
PC se šachoqýmprogramem schop-
ností lidského mozku nedosáhne ani
do konce 20. století. Zápasy člověk
versus PC totiž končívaly povětši-
nou qýhrou živé bytosti abyl-li onim
člověkem mistr, či dokonce velmis-
fr, pak poměmě snadno a s velkým
rozdílem. Jenže v roce 1978 v ka-
nadském Toronfu sám Levy už s vel-
kou námahou rryhrál nad compute-
rem Chess 4.7 těsně 3Yz:lYz. Pak
stačilo už jen 10 let a poměr sil se
naprosto obrátil ve prospěch umělé
inteligence. V roce 1989 nejsiJněj-
ší pďítač té doby, computer Deep
Thought, trr,yho v Londlfilě porazil
a od té doby jej pak už poražel cel-
kem bez problémů.

Síla počítačů pak šla nezadržtel-
ně a strrně vzhůru, prakticky po ex-
ponencirální lďivce, takže na začátku
nového milénia dosahovaly ty špič-
kovéPC se šachoqimi proglamy ra-
ting bezrníla 3000 Elo bodů, tj, nej-
méně o 200 vice než měli nejlepší
§větoví hrači.

Na závěr našeho qičtu soubo-
jů člověk - stroj nelze v]mechat
dva ápasy ruského mistra světa
Garri Kaspmova z let 1985-1993
@lo 2850) se superpďítačem IBM
s označením Deep Blue, kíeré se
uskutďnily v USA. Ten první se
uskutečnil v roce l99ó ve Philadel-
phii na 6 partií a Kasparov v něm

zvíězil poměrem 4:2. Pikantnost to-
hoto utkaní byla v tom, žr v jedné
partii dokazal PC poprvé v historii
z,vitézjt nad mi strem světa.

O rok později, v roce 1997, se
uskutďnilo druhé měření sil mezi
misúem světa Garri Kasparo-
vem a superpočítačem IBM Deep
Blue. Programátoři IBM ,pespali"
a v pruběhu jednoho roku vylepšo-
vali program počítače. Opět bylo na
pořadu šest partií logicky sťídavě
pro každého hráče s bílými a černý-
mi figurami. Zápas byl velmi lryrov-
naný a po 5 partiích byl stav 2Yz:2Yz,

kdyžkaždý z aktéru jednu partii vy-
brá1 a ři skončily nerozhodně. Ne-
lze si nevšimnou skutečnosti, že
všech 5 sehraných partií tohoto á-
pasu mělo 45 až 56 tahů. Poslední
šestá partie se hrá]a ze strany po-
čítače nezlykle osťe, její pruběh
byl velmi krátký, když trvalajen 19
tahů a končila prohrou mistra svě-
ta se ztrátou jeho dámy. Tato par-
tie byla předmětem mnoha dohadů
a úvah, zdaji Kasparov úmyslně ne-
prohrál a tím i celý zápas v pomě-
ru ZYz:3Yz za velmi fučný honorrář,

Poprvé v dějinách totiž porazil snoj
v zápase na šest partií mistra světa.
Po zmíněné poslední partii ob-
vinil zase Garri Kasparov pro.
gramátory, že na oběť figura ne-
přišel šachový program, ale že
to pďítači v průběhu partie na-
pověděli sami programátoři.

Ovšem odpověď na to, jak to sku-
tďně bylo, to zná jen sám Kasparov
a možná někdo zasvěcený z pracov-
nftů íirmy IBM. Jak dá s pďíta-
či a to nejen šachornými, ale vůbec
všeobecně? A tady už se dosuiviáme

do oblasti umělé inteligence, jejího
v,ývoje a výrržití v různých Qborech.

Antonín Juříček,
kronikář Škz v§etín

zdeněk zach (Bělá naC] Radb.)
Věn. Stanislavu Juříčko,,,i

í7 duplex P3X (3+5) r __. 

-
oiiginály a příspěvky do ŠU zasí|ejte na adresu: RNDř. Pavel
Kameník, Vršní 45, 182 00 Praha 8, Česká republika, +"mail
problem64@Wo.cz

črsroslovENsKÝ šncH

šncHovÉ uv,lĚruí



So u téže družstel dpspč]ýc h2020
Y

12021 v CR

V knize ,,100 let šachu na Va-
lašsku", popisující období l906 -
2006, je jedna kapitola věnována
také kompozičnínru či skladební-
rnu odvětví této hr1,.

Do roku lrydaní 2008 autoři kni-
ily, jimž jsou členové ŠI(Z Vsetín
Antonín a Stanislav Jrřčkovi, zjisti-
li z historie celkem 12 jmen úlohri,řů

a porrze ujediného, Františka Drozda
z Valašského Meziříčí, se jim nepo-
dařilo nalézt ani jednu publikovanou
úlohu. To se zrněnilo o 5 let později,
když se jedar z autoru koniky o tomto
meziřičském skladateli zrrrínil při ná-
vštěvě šachové prodejny v Prostějově,
a její majitel, velmist Karel Mokrý,
ve svém archilu literafury po krátkém
hledání nalezl dokonce ři Drozdolry
úlohy uveřejněné v časopisu Svět

-

ánuloÝáň

RNDr. Jiří Ondra, předseda VV ŠSZX

Šachové úlohy skládal i Vladimír Bubela

l

V sobotu 16.1edna 2021 proběhla on-line schůzka mezi zástupci krajských
šachových svazů a zástupci SSCR. Na jejím zákiadě v důsledku koronavirové
situaci rozhodlVV ŠSZK anulovat všechny soutěže družstev dospělých
2o2ol2o21 řizenéŠszx.

z roku 1933" Pravděpodobnost na-
lezení ještě nějakého dalšího šacho-
vého skladatele z let 1876 - 1990
b,vla minimální, Ovšem po trpělir,érn
a usilovnén 1rledání v bohaté šac:ho-

vé historii na Valašsku byl na začátku
letošnílro roku pátrající Stanislav Jrr-

říček odměněn překvapivýn nálezem
tivou starších publikovaných úloh.
Autorem složených originálů není
nikdo .iiný než jeden z členů známé
vsetínské podnikatelské rodiny Bu-
belů Vladimír. Jeho trojtažka byla
publikována v časopise Prazdniny
z roku 1907 a jeho čtyřtazku výisk-
ly Lidové noviny v roce 1913, Obě
skladby má evidovány Vladimír Bu-
bela i ve světové databíui YACPDB.
Tak byl dodatečně objeven celkově
užtíinácý šachový skladatel z oblas-
ti Valašska! -aj, mh-

Vsetínské noviny - čtrnáctideníkměsta vsetína.

JaIOffi

E

I
šachová skladba

l

#3

C+

(8j4)
l 505

Pochvalná zmínka / Commcndation: Stanislav Juříček (9553/l505}
t.áf8 hr,,2.He7- !.e6 3.§g7*.2.- Éxd4 ],Be]t. l.- Edó Z.Ug5* Éxd4.].Uc]e,
1.- áxíf/Ac6/Ab7lEa8 2.á96+ Ée6 3.§e7#, l,- áxd4 2.wb6+ *d3 3.ge3#,2.- Ée5
3.^96#,l.- {xd4 2,á96+ *e6 3.9e7#, l.- áí]1 2 tre4+ Axe43,d4#.

V úterý 11. května zemřel šachista, dlouhodobý hráč ŠKZ
Ysetín, Jarosl av Záúopek

v roce 2fi)5 na 4. místě,
v roce 1998 a 2000 na ó.
místěavroce1985a1,997
na 7. místě," zavzpominal
na úspěchy svého sportov-
ního kolegy kronikrář ŠKZ
Vsetín Antonín Juříček.

Mimo jiné v letech 1986
až 2W4 hrál Zátopek l 3kát
polofinále Přeboru okresu
jednotlivců. Byl také pravi-
delným účastnfl<em B sku-
piny Přeboru města Vsetí-
na a odefuál celou řadu
místních turnajů v blesko-
vém a rapid šachu pořáda-
ných kluby MEZ a ŠKZ
Vsetín. (mar)

Ten hájil zbrojovácké bany
od roku 198l až do současnosti
a v dresu Št<z odenra více než
700 partií. ,,Iarda byl hráč 2.
vT a na maximrální osobní ra-

ting 1860 ELO dosáhl v roce
1997.Y přeboru klubu ŠKZ
ve skupině A startoval v le-
tech 1984 až 2ffi7 celkem 23
krát, s nejlepším umístěním

zemřel Jato§lau zátopelt

ailimír Bubnla
ffi*ffi*.$í,Jffií Uynátrán!
lydárú v roce 2008 zjistili autoři knihy
členové šKZ Vsetín z historie valašského šachu celkem 12 jmen rflo- nálů není nikdo jiný než jeden

hářůapouzrujediného,FrantiškaDrozdazValaškéhoMeziříčí,se z členů známé vsetínské podni-
jimnepodařilonaléáanijednujehopublikovanouúiohu. katelské rodiny Bubelů - Vla-

To se poprvé změnilo o 5 let poz- podobnost nalezení,ještě,"ěj*: ťiř§J'J", i.q#ii H#;-
ději v roce 2013,když se mlad- ho dalšího šachového slfaltete ny z roku 1907 ajeho čtyřtažku
ší z autoru, o tomto mezřčském zlet 1876 - 1990 byla mrnrmální, uýurny Lidové ňoviny v roce
skladateli zmínil při návštěvě ša- Ovšem po trpělivém,a u|tg,vne1 tótr. orc skladby má evidová-
chové prodejny v Prostějově ajejí hledání v bohaté šachové historii nv \4adimír Bubela i ve světové
majitel, velmistr Karel Mok{ý ve na Valašsku, byl.na^začátku le_toš- aátaaaz; yACp DB. Tbk byl do_
svém archivu literatury po krár niho roku patajý! Stanislav Juň- datečně objeven celkově už ři_
kém hledaní nalezl dokonce ři ček odměněn překvapiv}m nále- nácrý šachóvý skladatel z oblas_
Drozdovy úlohy uveřejněné v ča- zem dvou starších publikovaných ti Valašskal
sopisu Svět z roku 1933. Pravdě- úloh. Autorem složených origi- AntonínJuffček

:.,1"ái

ffi



Letošní 46. ročnft Vsetínského
šachového festivalu proběhne v út-
lejší podobě. než na jakou byli ša_

chisté posledni roky zryklí.

Velké tumaje konarré v domě kultury
s až l50 hrajícimi účasnriky z celého wěta
nahradíprotentokrátkomomějšíprostředí
šachové klubovny Na Lapači a dvaářice-
tičlermé stattovní pole, To bude sestaveno

frevrižrě z domacích vsďíns}oých šachis-

tu a šachisů z okolnich oddilů

,,Turnaj zaltqlime 3. čenence a po-
/n,á sedm dní. Vítfue budeme znát 9.

čery,ence večer prvních osm šachovnic
bude přenašeno na internet. Tb umož-

ní zdjemcum sledovat partie na dálh.t

a ztĚívat napělí ze hryl spolu s přímymi
Účasínílq,. Jake budou podmínl<y pro žt'y
přístup diláku, dnes ještě neslíme. Polald
to však koronavirová situace umožní,

budou vítáni, " uvedl předseda poáda-
jícítro Šachového klubu Vsetín Radek
Zádrapa.

Lďos organzátoři na roz.dil od někte-

rych předcholch rocnku nepřrvita.ii ád-
né relrnistr1. ,,.\clze však \yloučií, že sc
mczi letošnimi ticasníh, naskn'vá řeba
nějakv velmistr budouci, ,i ,ád doknr-
ce m:istr světa, jako se to podařilo v roce
2018. Telrly, mla!ú Cíňan 1tn lfueheng po
r.zehrání u nís ntl Vsetíně l,yhrúl mistrov-

ství něta dasetiledlch, " doplnii Zadrapa"
podrobnosti o přeboru města vsetína

, je možno naléá na webových stranktrch

l: wwu'.sachy-vsetin.cz. -mh-

VS€ťin
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1 564

šachová skladba

lluslenlíám kralOual llarhorulo§
! Sokol Huslenky uspořáda| v sobotu 19. června turnaj v rapid

- §33hu, kterého se aíčastnilo 15 šachistů z 5 oddilů s pruměrným
ratingem 1553 Elo.

llrálo se na 7 kol tempem 2
krát l0 minut na partii. Ve vyrov-
naílém §taítovním poli vybojo-
val prvenství Elefteris Vlachopu-
los (Elo 1647) z Karolinky ziskem
5,5 bodu před druhým Jaroslavem
Závodlým (1884) z ŠK Vsetín s

5 body a čťveřicí hráčů na 3. - 6.
místě v pořadí Vladislav Bambu-
šek (1491, Karolinka), Martin Klí-
ma (1496), Aiois Koňařík (1678)
a Petr Mieres (1790, všichni Hu-
slenky). Další pořadí: 7, - 8. Jan
Múdťý (1556, Huslenky) a Ro-

man Žík 1640, Zašová) oba 4
body, 9. - 11. Antonín Maňrák
(1812, Huslenky), Ivan Barto-
šek (1706, MEZ Vsetín) a Josef
Měrka (1488, Huslenky) vš. 3,5
bodu, 12. - 13.VáclavChrástec§i
(1453, Huslenky) a Petr Vilímek
(1660, Karolinka) oba 3 body,
14. Daniel Brabenec (1000, Hu-
slenky) 2 body a 15. Jiň Šulák
(1000, Huslenky) l bod, (aj)

ryry
&

]tl...ll
.",!

&

Huslenkich dolaizal ovló,dnout Elefteňs Vlachopulos (vpravo). Ten síly na šachovnici mimo jiné
změřil take s Martinem Klímou (vlevo). FotoAntonín Juříček
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řne lfučtřynao§usd
fiq?ař,ltr.*laý§kÉ ,

S6lé|,l :. ' _],,]

Brnl zfunarn v §aelrovó,kro-
nice má z vánočního bJeskové-
ho turnaje z roku l9?9. to byl
joště] rogisnován ve"T$ajov,
ce Vseťn. Sedláček byl držlte-
t€§}_ 2.}T s rnaxi*rfuímp§ob.
nim ratingem I6{D Elo, Na za-

] earko g0. let.'rl etolefi
: plesloúpíl do Tí §4§Z Ysg,
, te*y] dc.proc*tdí" l*eťé-odppl
, ,vídtlo jelio výkpnng,sti a kd§.so
: rreei rpolukéči cltil.dsffie. Za
dr§ž,ttvo odb.btiál§tlsvry
utkání v okesním přeboru a v
,posledních lEtech,hgsúóvai i v
druž§tv,r Sokol }ftlsleíib;,By1
také znám z bleskových turna-
jů pořádaných kJuby TJ Zbro-
jovka Vsetín, MEZ Vsetín. TJ
Semetín, Sokol Valašská Polan-
ka §oko1 Lužná §okot }{iislea.

I

, I iT, ll
Hitf ,vsetínr*ýi §áthi*§t dtrinrhst${ý ty.
Bďrumil S€dlá&k. Ten zemřel ve věku

§y,a .$okbi'Ús*.,V l§te§li žffi7
r. ?0í9 od*}tťál, v,šech. 13..řoč*l-
tu Cne9 už uadičního nrmaje v
rapid šachu Sychrov Cup.

.i;,). :::,.,,', |'.,(ajrmar}

l
1T
rj}

přebor města vsetína v šachu

bude komornější

'|r:iq|WqřWryn "!,w#4

ft
u

Stanislav Juříček

-



za-kteréhodoměsta Ysetín,Přeboruročnikuloňském šachovéhoPo jubilejním
rozhodli po-tentokrátšestize zenil,

raal
l- sto šachistů evrops\ýchsáhlo pětčtyřicet

situovatletního turnajetradičnihoročníkVsetínklubu 46.zeřadatelé šachového l|z
§a-šachistůsešlo dvaatňcetstartuNaNakomorního Lapači.do hernyprostředí

Kelet.osmnácti čtyřia-věkuve domládežnícitvořilinichžzchistek, polovinupřesnou
hracímvseUtkalidnůsedmi devětkrát.běhemusedlišedesáti cernwn bilým polím

tah.30 zavteřin902Wát minut každýplu§tempu

Po útrpné sezoně, kdy si dospělí šachisté

naživo prakíicky nezahráli královskou hru,

kterou si tak oblíbili, a některé děti stihly
jen par červnových vil<endol"ých tumajů,
se tak měli příležitost posadit se každý na
opačné straně šachovnice a utkat se z očí do
očí. ,,Formát letošního furnaje jsrne zvoli-
li vzhledem k okolnostem vnějšího světao
jelikož pořádat velké mezinárodní setká-
ní pro více než sto šachistů jako v letech
minutých by bylo tentokrát určitě dosti
problematické," řekl předseda ŠK Vsetín
Radek Zádrapa a dodal: ,,Mysleli jsme ze-
jména na mladé hráče, kteří by neměli
zÍr:ácet kontakt s dalšími a

(ŠK Vsetín) všichni 4 body, 25, Gabriel Ka-

,na., ZO, Úáta Orságová (oba ŠK Vsetin)

oba 3,5 bodu, 27. Tomáš Klíma (Val, Byst-

ř,ice). 28, Vladislar Bambušek (Karolin}a),

29. Matyáš Babica (ŠK Vsetín.) všichni 3

toau. :O. Jakub Dorňrik (Sokol Ústíl, 3l, Ja-

rosláv Manivi (Val. Bysřice) oba 2,5 bodu,

32. Matyáš Zajiéek (ŠK Vsetín),
(Josef Kovařik, mar)

Vsetín), 22.David
Jakub Šveďuk (ŠK

(Karo-Elefteris Vlachopulos6.5lu bodů,
obavsetín)Blvan (MEZartošek7linka),
19.Vsetín),8. Orság (ŠKRomanbodu.4,5

Dan-stanislav20.),anJ (HuslenlaMúdrý
ParakFrantišek (MEZ2éék Vsetín),(ŠK

23Klímek Vsetín),(šK
24. štcaryJáchymZlin),

.r,..O, Z. Filip Matuš (Sokol Ústí), 8, Jiří
Břoušek 1Val. Bysřice). 9. Jak-ub Zádrapa,

l0. Matěj Kopeck} (oba ŠK Vsetín). I l, Lu-
bomír Vaculík (Hošťáková), 12. Pavel Ku-

naávo."

(Inter-

Vítězem turnajepartiemi
místědruhémnaanJl Bosák,sstal 8se body

domá-Zoba,7
Se Radekb. Zádrapa,skončil

b.Se 6,5obsadilmístoTřetíVlšr setíncího
SečtvrtéLhoty,z FrancovyDoležalKarel

Valašskéz pátéBysřice,b.6 PyšZbyněk
Hošťálkové.ZGaldab. Tomášs 5,5

JuračákDavid6.Další pořadí:

(ŠK
čera

l5.

Ve 46. ročníku Přeboru města ýsetína se utkalo dvaatřicet šachístů z celého valašska.
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§achisté st Rřcilsta$li
na lumaii rřátglstrí

§ Ve dnecb tZ. - t5. srpna §e uskutečnil v Olomouci 24. ročnik
rTbrnaje přátelsM v šachu, jehož pořadateli byli Brněnská
šachová škola aAgentura úl Grygov. Na turnaj se sjelo ó8 šachis-
tů z Českó republiky a Slovenska,mezi kterými nechyběli anizá-
stupci našeho regionu.

Účastníci trrmaje byli rozdě-
leni do čtyřech slarpin. Ve sku-
pině senioru hrálo osm šachistů
systémem každý s každýmtj.7
kol tempem 2 x 50 minut plus 10
sekund za provedený tah. V této
skupině §tartovali i čtyři hráči z
Valašska a vedli si úspěšně. Sou-
těž ovládl František Pará:k (15,t4)
z TJ .NIEZ Vsetín s 5,5 body před
druhým Jiřím Fialou s 5 body
(1645) z hostějova a řetím Ja-
nemMúdqy'm se 4,5 body (1556)
z Huslenek, Další pořadí: 4. Jiří
Kašparek (1708) 4 body, 5. Josef
Oral (1684, oba Olomouc) 3,5, 6,
Martin Klíma (1496, Huslenky)
3, 7 . Ivan Bartošek (I7 06, MEZ
Vsetín) 2,5 a8. Ladislav Slepič-

ka (1492, Olomouc) 0. Ye sku-
pině mládeže hralo 26 soutěží-
cích na 9 kol tempem 2 x 50 mi-
nut plus l0 sekund za provede-
ný tah. Mezi účastníkry bylo také
pět mladých šachistů ze Soko-
lu Ústí. V této skupině zviĚzi\a
Viktorie Všefulová (1522, Kuno-
vice) před Mikulášem Hla{hým
(1305, Jundrov) oba se 7 body
a trojicí Lenka Mikešová (11ól,
Grygov), Jakub Matuš (1399,
Ústí) a Irontýna Hladká (1319,
Jundrov) všichni 6,5 bodu.

Další pořadí rústeckých
žáků: 1l. FilipTrčálek4,5 bodů,
23. Karolína Kovářová 3,5,25.
Ema Trčálková 1 a 26. Sebastián
Švach 0. (mar, aj)

Ve startovním poli se kromě
hráčtl z ČR nachazeli také híá:
či ze slovenska, polska, Němec-
ka a Gruzie, Největším lákadlem
dvanáctého ročníku byl samozřej-
mě zmíněný GM Baadur Joba-

va. V devítikolovém rapid turna-
ji hrajícím tempem 13 minut plus
2 sekundy za tah se v těžké kon-
kurenci čtmácti titulovaných hrá-

čů nejlépe dařilo polskému mezi-
narodnímu mistrovi piotru piesi
kovi, kteqi získal 7,5 bodu. Horší
pomocné hodnocení odsunulo na

druhé místo českého reprezentan-
ta, velmistra Vojtěcha Pláta. Tře-
tí místo bral Jakub Roubalík. Le-
gendární Baadur Jobava skončil až

na 4. místě. Životni skalp velmis-
tra Jobaly si na své konto zajistil
hošálkovský odchovanec Ondřej
Vraj. který svým triumfem vehnal
do očí s|zy dojetí nejednomu fa.
nouškovi hošťálkovského šachu,

Memoriál se hrál zaroveň jako

krajský přebor v rapid šachu, kte,

rý po těžkém finiši ovládl FM Jo-

sef Mudrák z Kroměříže. Nejlé-
pe umístěným hráčem z okresu

Vsetín se ziskem 6,5 bodu stal do-

mácí Ondřej Karlík. ,,Velké podě-

kování patří všem sponzorům
turnaje a také účastníkům za
jeho bezproblémový průběh"'
poznamenal ředitel turnaje Jo-

sef Bednařík a dodal: ,,Komplet-
ní ťsledky i zpravodajství ne-
jen z turnaje můžete zhlédnout
na oddflovém webu www.sachy-
hostalkova.cz."

Nejlepší trio skupiny senioru. Zleva Jiří Fiala, František Parák a Jatl Midý,

ká), ot. Filip Koňafik (4l9,TJ ya-
lašské Meziňčí), 65. Pavel Kuče-
ra(4l9, Tělovýchovná jednota So-
kol Ustí), 66. František Veselshi
(4/9, Šachy Hoštalková), 67, Fran-
tišek Parak (4/9, MEZ Vsetín),
68. Hana Obšivačová (4/9, TJ So-
kol Valašská Bysřice), 70. Já-
chym Karlík (4/9, Šachy Hošťál-
ková), 72. Jiří Gvozdek (4l9, TJ
Valašské Mezlřiči), 8l. Vladislav
Bambušek (3,5/9, ŠO TJ Karo-
linka),91. Jaroslav Surý (3/9, Ša-
chy Hošťálková). (mar)

Jak se na turnqii vedlo šachis.
tům z Yalaška: 9, Ondřej Kar-
lk (6,519, Šachy Hošťrilková), 14,
Ondřej Havelka (6/9, Šachy Hoš-
álková), I7. Jan Malčánek (6/9,

Šachy Hošťálková), 24. Ondřej
Vraj (5,5/9, Šachy Hoštalková),
27. Jakub Ryšránek (5,5/9, TJ Va-
lašské Meziňč0, 28. Mt7an 7n-
lenka (5,5/9, Šachy Hošťálková),
30. Cyril Maítiňak (5,5/9, TJ Va-
lašské MeziŤíčí), 31. Tomáš Gal-
da (5,5l9, Šachy Hošťálková), 46.
Libor Tomčík (4,519, TJ Valašské
Meztiiči), 48. Jiří Břoušek (4,5/9,

TJ Sokol Valašská Bysřice), 49.
Zbyněk Pyš (4,5/9, TJ Sokol Va-
lašská Bysřice), 56. Elefteris Vla-
chopulos (4,5/9, ŠO TJ Karolin-

JANA lt$vÁáfi
íviřMl#fil

Bezesporu největší hvězdou turnaje byl
gruzínský šachista Baadur Jobava (vpra,
vo). Ten se nechal zvěčnit take s ředitelem
celého kldní Jos{em Bednaříkem (vlevo).

Foto archiv

parák ovládl telství
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Pnní srpnový zaála Hošťrálková
nik mezinárodniho rapid

104 účá§tnftů v čele s hráčem
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riálu PhDr. .Jiřího Zajice,

tlrálo se devět kol v tempu 2

r,.aiii ,ninut plus 4 vteřiny za tah,

ř" rwriuS"a"Óáti polím usedl také

ieden šachový velmistr, jeden me-
'r,inrroani miitr a čtyři misři FTDE,
-poř 

."rinaroOnoiú dodali tuma;i

ři polští hráči.
pořadatelé ze šachového oddí-

to il vataSsreno Meziňčí podpo-

řeni svým městem a také pannery

), -irŇ.r, firem si dávali zátežet,

*u toro o všechny účastníky dobře

po'rt*-o. což se jim rozhodně po-

dařilo.
Vítězem tumaje se stal s přehle-

dem GM Vojtěch Plát hrající "Á LJ-

."" ..n La6em, vyhrál všech de-

vět svÝch partií. Na druhem místě

.rá"eň n"a.r šudřich z Kroměří-

že se ziskem 7 bodů, na třetím mís-

lijÁÁÝruai.i. Bělunek ze šacho-

uet o n"U, Vsetín, na čtvrtém FM
Jaroslav Sobek z Karviné a na pá-

á pvt prantišekvrána ze starého

Města, všichni ři uhrali 6,5 bodu,

umí§tění daších šachistů z va-

laškých oddílů: 9, lgor Jasný

iVut."gvrtři."t. l3, Filip Koňařík

ivui. rrnezirieir oba 6 bodů, l8, Li-

boi romeil, tVal. Meziříčít, 20, Jiři

ir""S.t (Val. Bysřice) oba 5,5

bodu, 22. Cyril Maítiňak, 23, Ja-

ruU nvSan.Ř (oba Val, Meziííčí),

ZÁ. ZUvnCU Fyš (V.a|, Bysřice ), 27,

H Šr Jesenft byl ve dnech 21^.až29. srpna pořadatelem 31.
E ročnftu mezinárodniho šachového turnaje open Jeseník za

účasti 205 hráčů z Polska, S|ovenska a České republiky. Na klání
se mimo jiné rydalo i 15 šachistů z našeho regionu.

Flráči byli rozděleni podle vý- 53. FrantišekVesels§ý 3,5 bodu,

konnosti do dvou skupin. Tumaj Ve skupině B hrálo 134 ša-
se hrát na 9 kol tempem 2laát 90 chistu mezi nimiž bylo 8 zásfup-
minut na 40 tahů plus 30 minut ců Valašska. Zle zvíĚzi| Jan
plus30sekundzaprovedenýtah. Mašek (1793) z prahy ziskem

V silněiší skupině A, kde hrá- 8 bodů před Janisem Raptisem

lo 71 hráčů startovalo také 6 ša- (1692) z Albrechtic se 7,5 body

chistů Sokolu Hošťálková a 1 z aJanem Šlachtou (1457) zKrno-
ŠK Vsetín. Prvenství vybojova- va se 7 body.

la GM Olga Sikorová z Třince Umístění valašských ša-
(2215) před FM Kiliánem Slo- chistů: 7. Tomáš Galda (1656,

vákem z Prahy (2209) oba zis- HošťáIková) 6,5, 29. Lubomír
kem 7 bodŮ a 3. Krzysztofem Vaculík (1786, Hošťálková) a
Banasikem z Polska (2233) 6,5 33. Amálie Zádrapová (1481 ,

bodu, Vsetín) oba 5,5, 39. Josef Slí-
Umístění valašských šachis- žek (1897, Val. Bysřice) 5, 60.

tů: 8. Jakub Krejča (2150) 6 Jáchym Karlík (1439) a ó3. Jiří
bodů,20. JosefBednařft (2152), Vaculík (1807, oba Hošťálková)
22. ]an Malčánek (2045) a23. 4,5, 85, Jáchym Štědrý (1369,

Karel Vraj (1993) vš. Hošťiilko- Vsetín) 4 a 121. Patrik Navrátil
vá 5, 33. Radek Zádrapa (2039, (l618, Hoštalková) 2,_5 bodu.

Vsetín) 4,5, 48. Ondřej Vraj 4 a (aj, mar)

uelmistr plát ouláill

Pen Bobalik, 29. Rudolf Gut (oba

Val. Meziříčí) všichni 5 bodů, 33,

Jaroslav Horný, 36. František lrv
(oba VaL Meziříčí), 37. lvan Bato-
šek (MEZVsetín) všichni 4,5 bodu,

40. Jiň Smutek (Val. Bystřice), 42.

Vladislav Bambušek, 45, Elefteris
Vlachopulos (oba Karolinka), 46,

Jan Kostrhůn, 48, Pavel Petrovic-
hý, (oba Val. Meziříčí), 49. Jaroslav
Mattivi (Val. Bysřice), 50. Stani-

slav Slovák (Val. Meziříčí) všich-
ni 4 body, 52. Pavel Kučera (So-

tot Ústl), 55, Gabriel Kamas (ŠK
Vsetín), 57. Filip Krupa (Val. Mezi
říčí) všichni 3 body, 68. Václav Ba-
ričiak 1.5 bodu, 69. Eliška Baričia-
ková (obaVal. Meziílói) 1 bod.

Vyhlášeni byli také úspěšní ša-

chisté ve speciálních kategoriích.
Z ttiádežnc§ch řad byli oceněni

CESKOSLOVENSKÝ ŠnCH

stanislav Juříček
Vsetín

Delgerdďai Bayarjavkhlan ze Sta-

rého Města a lvlichal Čemý ze Zll,
na. Nejlepší ženou v turnaji byla
ZÁeřka Vranová ze Starého Měs-
ta a nejlepším šachistou ve věku
nad pětašedesát let FM Jaro-

slav sobek z karviné. oce-
něn byl i nejstarší hráč

v tumaji Stanislav S1o-

vak z Valašské-
ho Meztiiéi.
(mar, Josef
Kovařft)
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valaš-šachistůpěticeNejlepší
zleyafumaje,skilme;iříčského

Sobek,Jaroslaycelkově čtvrrý
stříbmýVrána,Františekpóťý

PlótvítězVojtěchŠudřich,Radek
BěIunek.VIadimírtřetícelkověu

čest zahráí
velmistrent

vlevo)
ValašskéZ Bystři-JasnémuIgoru

šacho-vSesnímkuce (na
měI tunavLCdařilo,vem. tumaji

s, nezinťmldním
Plátem.
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ori9inály a příSpěVky do Š_U Zasílejte na adresu: RNDr, Pavel Kameník,

řisňi oi, 182 00 Praha 8, česká republika, e-mail problem64@wo,cz
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fantastické výkouy.


