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Bnnin Rnuírou -Jbmj.Doeliq s,5
V neděl' 1,8- 10. za1rájlii ša.

chisté zbrojovky soutěže dIuž
stev v molarJskoslezské lize a
otJ]astním přeboru.

Baník Ilavířov - zbrojovka
vselín A 3:5. V úvodním kole
Msr' pi e t< v ap; ti7B-r o_p-íEěT-á6:
mácí Baník inicíativnÍ hlou a
po zásInze si odvezdlí cenné
vítězství' VýhŤami bodovali:
Juříček' Štve'ák a veselský'
renizovali Fictltl, ing. Zvar-
doň' ing' Stladěj a ins. zádra-
pa.

n.J i.omeček l,/2 1,,'2 .Ťi.chtl l.!.Gi .oc ] e snj . 1 .Tuři ěgk Úlí
ii:i špi i.chal 1,,/2 7/2 Ztl''rcoÁ it'Jí
i.l'l Sokd č !/2 |/2 ZL.crapa 'd}!

]{t'1 iio1e].sa )'iz 1//2 5tracěj :iv
lQ;1 lera.r i C Ch]éde}.: i.}l
i Skupin o 1 Ši1:e:'ák ;I
T B.r1Ž!ýa 3 t l,'ese'].ský i!

Tl valašské Meziřičí B -zbŤojovka B 4'5:3.5' zklamání
nám připlavili hláči 

',béčka..,ktelým se nedařilo a Dodleh-
1i nečekaně nejtěsnějším loz-
dílen. vyhráli: in8. Parák,
Marek a Rataj, remizova]!lřa'
olt. -sj-

Jltoj.DsetíQ - u0aD }uruln 3,h,\yL
*1ll"J"']}i..YjŤl".$;J."řj :'i1 

.i:}::1 c ] l:čnéi no -j-T!9.'!"J-"*,o _o 
_ sú"*

]e uoravskosiežš[Ě-Í!|.iiřá i:-1: .Íuří.iei?' 1 . {uÍa 7lí K}oměříž B 2,5:í.5. Také ve 2'

Ti,;'""".;"'.:'.]"":;"'j"#:j',i'l::J Zvsrdai l o ri.""t",n il; š.""';;i:t:."':i:.-:Ť."ožii",3i.
tťr ná postup do celostáiní li. iílii Zácrapa 0 ] qrj '''ňjk KxÍ I| -b"''-.!.od.] ! plťlběhu-ut.
8y. Zajímavé střetnutí b'vlo i,l.l Stracěj liz 7/2 Patorré.. 'Gl [ii'ť.;ii'.l::i.Y:il \iiiliivelnlr dlouho uyrovnanc. ale ),.v Zavélu se pfece |en pfosa ' ". .biádek \,/2 1/2 {'a,',áí KM ing' PaIák a R..rŽička. femizo'
dili hosié a zvítězili nejtěs T Jtverái< i'/2 l'l2 Š;. -rék l{ti val Nlalek 

-. -sjnější .ozcií]em. Za DáŠ ce * l|o.áv.tor|.z.ká 
'lo.. 

vý
l"?'l]l,i?""\.i''$'"""{'' ]*'..""i j tradil O ]- ..l'laže;or,ský t á*ffiH#;-'...W"&?
i",''ši""ÍJi"o,il: #fiixT": .ffitÉigs.l$:Éffi#
'Íverak' Y.ll13ÍH#;.!H'l.ffiH"".ffo

Yede Nová hu( s9 4 body před Třobíč'í a

rnlrn fto$ioxice - Jbruj.usctiq L. rt 
"-ffi^*^*,

Totro Kopřivnice - z vse. -. . 
l-lGÁ, J. ko|o: HM ostravs.Havřicctín A 44. Ve 3' kole morovckoji".&jliďŤ#''ř'."ž!Ii ;l'l l..::etl . 1 Czer.woiski u ili"*-b;i.',"'T.i{ 

".áé".í;i:]1;.'];:,.Tll 
.lil.'l,.:l".l i:. :/:.( :alata ] . r] :h{] ÍM ba Tr"bíč 4:4.5'oDřivnicf_v!erín 4:4 NH

iol' "." "u" 

"-'iie.ti'oi-.i'lů 
{\, ]'-:;";l:l.a ..'rÍ;X.i :!\, oslňva-Ks Bmo &o{kon!.: hq{tÉij.-

'áav 
"z..zj.ilŇii'i.1.9.'*"rr w il;á j. l ó i.;;:;.i i-i l'?:Řlť."}]'1iPďJlí*:'.ili"*lpooívF |.ostt]ii.í 9:|sLÝ ,lt-\'|'' .. .';ř. :. i . - :.=.'.:| 5:3. Pofuba.Ks BmoE:o(kont').Czerwoňqki o uved| sc vvhrou. '

Ďo]ci uite,stvi přiDoiili Juří T 'Jsiř!skj .. ] /2 l,z :....=ii; r, j:ťl""á'sl" i1,3 T: Ž
::i":"Y:"é::j"l".izovo|iinq T Fosinsi:j. T. 1,/2 :',,:' šiverat T 3. voKD Poruba 2 l0 165 5

TJ BYstiice p/H _ zbtoiovko . 
5. Havřice 2 o 2 |4 4

Vsetín B 5,5:2,5. Nepříiemným 6. HM ostrava 2a| B 4
lK]omóním ie zotí m Výkon ,' běč' :^..Z}Qi' vs€tín l l l |2.5 3
ko'.. Toké ve 3' ko|e oblostní e. Ks BÍno-_--T.oTi:í--
soutěže odešlo poroženo o bu- 9. Un. Bmo o | 2 lr ide mít storosti se zochronou. |o.Žtá.n.sáz. o | 2 lo's iVyhról| More]k o zomboch' re' l |. Kopřivnice o I 2 lo imizovo| Hrodil' 12' B..{avíŤov o 12 9 l

Tntrq [nuÍtce-Jurqi. Dstlfu 3,4.v4
ŠachyTatlan Havřice _ z vsetín

A 3'5:4'5' PředehŤávané střet'
nuti 6' kola moIavskoslezské
l 
'g-nE.oTč.ij6 

zas]ouženým ví.
tězstvíD zblojovákL1' kteří mě'
]i po celé utkání převahu'
Pěknými výhfami se pŤezento-
\'ali Czer$'onski a Fichti, dal-
ší bod pŤida] ŠtveŤák. Iemizo-
vali Juříček, in8. Zádlapa a
Vese1ský-

UikánízvsetínA-NH
ostlava se nehráto' vedoucí
celek sorltěže nastoupil ke 4.
ko]u N4sL v neděli 6. 12. pouze
se dvěma hŤáči' osiatní ne-
přijeu zřejmě v dťlsledku do
pravní kalamity' o osrrdu ut'
kárlÍ ŤozhodĎe STK.

{'.'!.1-'it:ia a
,:]. l-ň 1.. j:Y -i n
.(r{ S l,rlra, l,':l
iili 1.]..i rÉ i 1
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0 7v': r'J ci

. S ir.a iěi. x ,:
- Ii!./sl r'

MoRAvsKosLEzsKÁ NÁ-RoDM LIGA: llavřice-Ps BŤno

lil'H1#*#iiiiiÍ.i,51;.
zd.ár-voKD Potuba 4:4. Univ. Br-
no:B. IlaÝíiov 3,5|4'5, HM ostra.
vá-sK Brno 4,5:3,5. PředehŤávkv 6.

ill9. *ff+řš=tí!---3,!4é 
. 

"
l. NHosttavr 50028 fO
2' Ťřebíč 22 | 23'5 a
3. ŠKBmo 22 L 22 6
4. VOKDPoruba 2 2 0 20.S 6
5' HMostŤavr 3 0 r t?,5 6
6. Havřice 2l3 21,5 5
7. zbl.vsetín 2! | |7 šETT.!-i6i--T-i--7-ÍJ-5-f
9. KPSBmo t t Z t.S S

10' zdár 0 2 3 18 2
11. Univ. Bmo 0 I 3 l{,S f
12' Kopřivnicé 0l 3 1l.5 'l
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JAK JSEM "KOPIROVAL"

ALJECHIn-A...
.:..::'..iŠacnisÚ jso! íŮzná, Někdoje Po.
,:.] ....-reFi á s|áčí mU sPlni| noímu 3.

:!-l |./ ./ .ase ďiá být misEem své|a'
s.:- .aš .. ]e už konecoě 

'oÉ.í 
soupéie

r . š . -: :á e2 iéWěňl€ né Ínizemou bi..i. . J..e.:.:o.:ísehlát bÍi|antní par1ii'
.::*-2 :r: ,Á.F'á,i
l:í šá.'::a \š' p.i!rdí' že sehlát dob.
.J' -€::i ž'< bi'a.!ri paln|jé |ážké V6hi
:.:'€ '= s3 ! a.6]ýze oajde něco s člm

'-:.+^ . .z-:e ';:řÉ ai] .epociÉ a co se
^.€.;-. '('e ť€> iáko nej]epší a že se
s:--; -'r.; ...ár r \e5o dokonce i vyhlá|'
-..: - ]:-3]. s€. . nólé panri loŽplýlá a

.j. ] 1.' e re rácy s]yšel obdjvný šepot'

. :. ..Ž.'é řyšlenky.ejen v podobě celého

j.:. .i:.':2 9 :ý .Éoc s]ábý? Jak ďce|e'
.:.É-. .a řŤ loiÍ reza]eŽí áe něko|]k
.:..:':a..- ]€=.'á sc!:ěŽ oobrý punc, Boz-
:5 :.::J'.P Š!'i.Js{ý stslém a ]e fudiž
:-=.: ":?l .:::. .3Ť':aŤi 'oho' kamaÍáde'
-.:.: ...a.'a'gs za:in si vedu zdatně'

.Ó|.r' 
^:řiE

:.=.. . ::- ..í.']lá :av.r ,':Jn v nás|edujÍ.
: - ':. 1:é=/áň solp€ie' klelého v|astně
1. ^€:-:- Jeio z]sk ovs€li lYkazujg

na h.|ln]ije evéé.řě rďcljící. Pub]ikum s€
lo2ruslá a s i]ň irz.ls€iý Šepó| MEjn|i
výd]zŮs|iivá nác, oi,d nedďái odhadnou|
kdovlasňé stojj |éce reĎo,' vi |o co É' Pár.

!i9 -i9 !g!'LLé49i' .9P]|r€ýLé znaÍrenit9
ÁJj99t]]ry9E!4 A sol,péř poátá a počjlá
..' a já ani vé snJ ne-ohu fušil' že se dnss
.špacll!-'lL..ápos|eoyl 14'.'D€& 'Aie 10 snad
ne!.V d.rchu siopalr,Jjj Ían.éslcký 2évél oné
minatufty: l4 De6 15.Vdhl i5 15ie5l1
dxe5 17'96! a c€mý se !2cjá, iebol po
17,, Dxg6 18 Dc4 ne|ze zab.ánll natLJ! zde
je to snad totéŽ' Hraji prcto ryó|e 15'vdh1 s
představou' jak Po 15 ',|5 ukonánr párli ana
|ogicky eÍekhím 16Je5! To budou diváci
kÓUka!] solpei 9 len]Po odPovidá 15...í6.
chvlli na vznlk|ou pozici neďápavé;iiffi;
Korunni |ah Jes je nyní zce|a nemoŽný pÍo
Íxes, áe co víc' hrúza|' náhle hlozÍ konso|i.
dac€ č€lného postavenÍ |ahy 16'''kgs nebo i

]6' 'Dg6. Newénle|né| Na ce|e miVyrďÍs!u.
dený pot ''. 

.co |ed?. zaěÍnám poci|at sa.
ÍnoŽiejr'ré ]6.Vh8 a|e po 16' K'7 nemohu
.ic k|oudného |a]ít' 'Jen klld' vždyťsa to uŽ
brá|o a také s t|mh]e musel přese A|jechin
ka|ku|ovat No jo' a]e Aljechin ie přece Á|je.
chin a ry jsi ploli němu ''.' H|uk v sáe sjlÍ'
Posedávám nervózně na žd|ia rukou si bez.
déČňě prohÍabuii t]ž beztak Íozježené vlasy'
Protivník je |edové kI]dný' dokonce se mi
zdá' Že s€ pofuteÍně usmivá znovu se za.
h|oubám do pozice .He|n4s' 

to je ma|á|. ze
zkušenosi vím' Že panje je v knzi a o jejlm

jo ne]méné !€-ý Šáď?' 19.vxÍ8 Dxl8
2o.[!d3' .Ta{ l ea ]sem zvéoavE-&!ř
iE]T-ozruizirn se loten Ta,\é .ťáčis€ za'
mysieL a poiekr. zí|k! Jen t Žrvější b.Uě
lďo Ýcsy a iaáhi]jí igky. a5y |épe vidďi'
soL]Pei se zaýrd .'' .je !o dobré rna,.nenJ'
hláě bDŽ většinou 2n€! d.i. kdyŽ ]in poŽlc€
ne]de .pod íousr, Po o..lijr yzia|ňe rUkL]'

Ne y náň napjalé k p2sl.!Í .Tak co zá'
hraješ?. 20'''Kr95 NéjGcé'l Dyď| zalásal'
cenrý oběí Pň]imá' ai€ z6,!rá by někdo za
télo sl|uac€ 20,''Je4 2l 'Jxe1D14 22 Jd2. kde
se jeho kálopěl ooá ! šachU za maler]á.í
rovnovahy? 21.í4 okaŤŽiÉ cdpóVéd ne.í
píÓs|Ulý .Baó6chaď. ljc je. P|osim ha|a[
k zahájení honitby na Jeho Ve|ič€nsýoL V
sá|€ oPět vře .'' 2l.'.Xxf4' Není Vyhnutí' a|e
že by čemy' majE&ET!.ury vÍce' mé| prc.
hút? Na 21, Kg4 by si@ qh.á]o i 22 Dh3
Kxl4 23 Ví1' a]€ Ploč se neP.e.e.t].val elg-
ganhim 22'vh4| Kxn4 s neuvéň|einýnr
matem 23 oh3 jédinoU figurou!3?Jll-5É
Pokus o Únik na své kiíd|o 22,''K95 by skon.
či| ÍoÉkova.ýf, maleÍ:23.Dí5 Kh4 24'Ví4
K93 25O95 K.2 ?6 Dlt4 x9l 26...Kr92
27.V12 K9128 Dh2) 27 D2 Kh2 28.Vh4 mat.

Tďé v c€nýá|ním Posáven' je c€íný kÍá
ztíacen' ale matové veoeni bljd€ složiIějšl a
pak' piec bí|ým slojíi PrÓblém zÝládnoul vše
do €sového limllu| 23'015 Xd4 V pos|ední

chvil]]ešté vdím' Že teď nesr.'im 24 c3? p|o

24...Kc41 2503 K\c3 260c2 Ko.4 27.V14

se4| 28'Dc4 Kas a souiéiw ňo.a'cha m]

K p.áÝé sio.-.é ;a: !i;ěei( . P€E' Pi+
lov 1981 - .f.}:? :.'::}.' ..z^áŤx!.i..:a.jŤ:--'::.::.-i.:::...::

ci]i . yr'..: .. a-i'1. i3š. {.é'BJ cifu]Í
p!b]]ka:€ ....-.:'' Á í.:}i &e.n]núv
šaoic!ý.3é.z' ď s: = iP.a|ra 1956)'

Ta|!ká ::'Jé-j.. j::... :: ]'' sř 125
(irána i.. ' ::! : . si zól ]€ u!e.
de.o hď:.... :. ': 

=1! 
.,a obq.'fr

{.. .-. Vi.] :.:a.l::^ýí ňatem,"

r:-.. ).'}J::.:ai\o a ljh b/cn ho.o2. osudJ lozhodne pal Ťlb||ŽŠ|ch tahÚ Neoo Jn|hne' an' 24Ýí4? Po 2d sea 25c3Kd3 .;;J.;;
.:.Ť..:.ě po..€.ovat zlovna |en násIedujicj. A]e co hrá|' kŮŽ n+

mohu nic nailt? Pozvolna propadiim pan'ce a
nakonec doslivám vae[ Na seb€' na sou.
peře' na hluóícídrváky a nakonec, svéte zboř
se, i na samolrého A|jechina' ačko|ív ten'
chudál, pochoprIelně za nic n€'nŮžo' "co v
lé pozicl' k c€rtu, moh| jen vidět?. [,]tyšlenky
se kiíži a začínám si vyčjl,at svúj 10' tah
'P|o.lsi nehrá věŽí na el. a|e vŽdyť lo bylo
lakové soJ]dni| A doce]a moŽné. Že jsi ňé|
vzÍl UŽ 5 Jxd4' A vÚbec' proč hla]eš la:iovou
oběl kdyŽ ]i nemaš' jen sj|o pňznej|' poiáď
né p.oana]yzovanou?. A myšlerky se opět
p|6to!' Été ďes devá|é. .Tak !ž dos1l

Ťa|h|e s€ n|kam nedostaj]eŠ'. Pokouš'ň se
pohodně lsadil na Žd]i' pňvÍá,n oci a Šna'
Žím s€ zkonc€nýoval' z neb6kýcn výšin

isem opět na zemi a začÍnám |ogiďy WaŽo.
vat' Jen aby Í'eby|o pozd€! Rt]č čká rných
hodin UŽ pořádné lkrojila z vyméie.ého
čásu. 16.gxÍ6' V dt]chu siJandín: .l5,''Dg6

nejae pii6-Tiffiz Víets (l7 'Dt97? 18.Vh8
ard.) 18 Vh8 Kl7 19 980t VxgB 20 v1h7 iott,
lo by bylo veseo a ra 16 !xí€ 17Vh8 K|7
18 Vlh7 Ke6 (18..K96? 19 Jh4 Kgs 20 Vg7
Kf4 21 93 mal) l9 Dď d5 20 Jd4 by by|o ve.
selo l3ké. 1o,..JIh5. Druhó .já. mi z|omys|ně
našep!áVá] 'Ío je jednoduáé' co? snad jsi

nevéřil na zázrak 16 ''Vt6?7 17.Vh8 Kí7
18.Js5' zaéináfi být spokojenopiEmýffi
j9 na c€s|ách a uŽ ?de mÚŽe klopýlnout' |áh
18., Ke7? vede spÓ|ehlivé k plohře'
16'''Kg6. Toh|g UŽ musím piedpok|áCla|. po
úšŇiffia e7 19'Ve1 je Vynuc€no 19 se.l
naěŽ by kupodiv! neoňŠ|o 20Jxe4 p|o
2o'''Kd8! a érný je Ž ie]hoÉího venku ale
20'vxe4! Jxe4 21 D!g7 a bí]ý V}hraje Je to
pěknó' ale nyníjseň opěl v koncich obě|o-
vaný materjá| čeÍý s|iile drží a navlc mám
en pnse da|Šl íigury Podvédomě YŠak cÍim'
že v pozici .něco. js ' Usi|ovné dumám nad
da|Ši oběÚ 19'Dd3' klelá by Wš|a jen po
19 Kx95? 2014] a Úlok rěŽkých Íigur roz.
hodne. A|e soLrpeř má p.ostou obranu
l9'',se4! a po 20 0g3 Vxh8 21'Jxe4 Kí7
22 JgS KgB 23 Db3 d5 nebo 20 Jxe4 Dxo4
2l'o$ Kn se |ehce Ub'á.í. Nic nevychazíl
Nebo, Že by pře.€? Náhie nrne napadá v|ož]t
mezl|ah vxÍ8' ale vzápětí zapoďybuji: .No
jo' a]e Ím zmj!ídaLší mojé fiELJra a zblde mi
]ei dáma avěŽ A lin nrám Úlodl' kdyŽ bude
Írítc€rný d'/ě ÍgUry navíc?'Pociárn vŠechno
jélě jeo.'ou' .Hn.]' soupeř mÚŽe srce ] 2de
piedstaMl sťe|ce nebo jeŽdce' a|e tim oda'
vzdá igUru zpe| a komupak by se chlé|o híát
s hors]m kálsm7 A pokud lelme na 95? -'o
jsme !U Už nréil, pi].É Šac]r l-pěšcem a dá]e

uŽ nenÍťeba mnoho 
'..rlal' 

v Ekové poz|ci

|ra- : É a r.ajj sparé]skÓu 1'e4 é5 2'J|||
Je. 3's55 s:''ei s€ bránj steinit2ovou
.:.a.rJ 3'''d6 c.vilj pier'rýšj;n: .Hm' pÍoč
.i:'-a 2\: e? vŽií se dls.Žnu k ma|é vý.
. ].€ :-:e ..el-.Jje í..elněiší provedení
?../3e!a.'z.k1 c6, No, budÉ.'4.d4

9!1 'J. .'.i vzii ]eŽJcefir .€bo iámoL]?
.,?2 :á-.^)' lak djouhou rochádou a .''
_-'. .. :i.{!' 5.0xd4 Sd7 6.Sxc6 Sxco
7'Jď Jl6 8's€5 se7 9'G0{ zvedám se k

:-'.i }Ť.|':í:c€ sa|efir' abych zjistj| oo so
.?€ ! [r.i....e' soupeř mez]|ím odpové.

- 9-' 0.o' -seJárn na žid|i a noiím hlavu

"' "E.-l' 
p:Ýní !áÉné dl|ema Mím po.

kia-Ýat vé:i nebo P€šcem? VŠeobeonó
ic..o.e.i se pnk]áni k lahu 10'Vhe1' Je |o

ve]ce soid.i. vŽdyl @ nlÍaji,Uji pos ledn l figu'
.U .ia5 ]c h'4 ]e zase o.':e]šia ve .švýcaru.

)e 
..l€.a v'i:á!at! ČinŽ le .ozhodnUlo ''

10}{ Tak pi€ce .Ale tím nic nerskujeŠ.'
ňaš€p:áýa íl cos]' .h|á la| dokonce i Alj6.
ch. a b/]a jo nádherná panie' ien si vzpo.
ňeil. Prciv.Ík d]oUze přemýŠ|i''' 10.h&
'A e |. edíe]Na lojsispoťebovalto|kcásu?
Že !ys.e:na| onu stalou Partlr?. 11'Jds.
'_ai e igo.liaŽ cc umišl.
o*.€:,- Ž.oYU sá a píoh]iŽi'.r sipozice po.

d:o'.q1 vá:]r led cásll ciost. soupeř se l)o.
ci]2:..]ně po.oil do hLlbokých úvab' A,oy

ne' ko/Ž ]e na braní ce]á |igura| 1l.,-hxsí
vrácjn se ke svénr0 sto]ku a nechci Věňt
očin' cemý obel Pijal| 

.To Žas bude ]evný

bodÍk., riys íri sl a s Úsnrěvem pozoru]| po.
nra|L] s€ kl]picidlváky' 12.Jxe7' DÚležiý ííe.
z|bn Po okamŽúdň -12T;63? by piišlo
12 ' Jxd5 13 exds sxg5 a ko]eírslo]lciby nad
výkonem bi|é|ro as! zár'rléllhlavcU' 12.'.Dlo7
13.hxgs Jxe4' Soupei zrycn]i] Íekvenci
iáI-áiĚl6á zoe stato za |o vénovat .as
na dŮk|ad.ý propocel l3 '.Jh7' je sice p|av.

da' Že 1.{ Vh4 Jxgs 15 Vdh1 asi nestači pro

15'' Í6' j kdyŽ r5 Dď Jeo (16','De6?
17 Jx95 ) 17'Jd4 je dost nepříjemné' Daeko
nebezpecné'ší je a|e ]4.Vxh7 Kxh7 ]5 Vh]
Kg8 (]5., K96? 16Jh4| Kxg5 17'De3 Xí6
180i4 Ke6 19.oi5 mat) 16e5' kde hrozí
pÍÍmo pohádkové véo' napi' ]6'''6 17.96

fxes 18Dg4 sxÍ3 19'Vh8| Kxh8 20Dh3 s

mateni' Jenže Po 16, sxl3j a da|e 17'Dh4

í5| to není tak Žcela jasné. TrochLJ rnne pii

lon propďlu m.ázi v zádech plolože nevj-

dim' kde bi|ou hru zesi|]t' a€ v arcáu slo]íci
jezdec na e 4 mne Uk|dňu]e' 14.vh5. Vsta'
vám opětze Žid e s neocnYějným Piesvědce.
nÍm zisku c€|ého bod.J a s pociem' Že onen

den s D ie plávě Cjnes, Hroz5á zdvoienívéŽi

26'Db5 Ke3 a bílý Útok konči' Rudý a za9o-
cený pohlednu na hodi.y' cas' cas! Píapo.
rgk se poma|U zvedá |ik '' tik .''24.vd1
K€3. Ilo je vynuc€no' pokus o Ún]k tentokÍá.

te na kříd|o damské konÓí rovněž ínátem:
24'''Kď 25 b3 Kc3 26 Vd3 Kb4 27 Vd4 Ka3
28.0a5 Sa4 29 vra4 ma1. 25.Vd3 Ke2.
Vš€chny dŇďy' nrace l rozhoiíl:-f!jii
pouze tato 2:rte' klelá - a to je všenr lasné '
rnúŽe !Ž skoiČ|I]eň malem nebo pádem pÍa'

po*U| 26'vd2' Mit tak Ýicé času, jElě bych
piiŠe| iE-!B ejší 26'D|4| Js4 (26,,veB

zi 'vai xa za otz1 zt 'va2 Ke 1 28 Vd1 K€2

29 Dd2 mat' a]e kdyŽ jsou lady ty Ž9acéné.

zběslle běŽící hďiny| 26...Kď. Že by Íemí.

za? Na Ýtei nku se ješté zahýŠím a Pa|. s

p|áPo|ajicí'lang|r. prcháI ávěre.Íé
s,'áccaío''' 2?.oo5 Kď 28.v€2 Kd4 29'c3

Kc4 30.b3 KIc3 31'Dd2 mall PÍaporeh v|sl'

výsLedeh pLau a rczhoďÍ so mamé snďl
Uk]idnit rozbouiený sá|' kteý s posledním

rahem dosLova exPlodoval...
nuě se mi ťesou jako dedeěkovi a paňiď

Podepisuj] jakýínsi klikyhákem' hierÓg|y|em

nebo c€íl viČiÍL VÍce než obdivné poh|edy a

uzna|á s]ova vnimám moké skáné a pot.]ó.

ky potu za kÍkem:.To bylGdy n€ďák|A bí.
13ntní partje2 No' téžko' vŽdyť óemý moh|

híátjednak 13'' Jh7, jedna* 20'''Jď a Gžko

říc! a jak by to dopa.j|o.l &házlm od stolku

s Úplnějiným Přáním' nežjsme pňše|..Pryčs

brilancl' pryč s eÍektem, pryě s kop|rovanLm

Ve|kých vzod| stači mi '"yhÍávat obyceině'.

NeŽ byď toliŽ skutecně takovou pánji sijhl

sehrál' připÍaví mne. podobná uťéní jďo to

dnesnlasio neÍvy'''I

šechy
Zbrojovka C - llEZ Vsetin

B 1.5:3.5. DeIb-v úr.odního ko
la okresní soutěže se vydaŤi
lo 1épe i]ostů , když naši hr'á
či nedokáza]Í vvhťát aDi jed.
Du partii. Za Zbrojovku re
mizovaii RÍižička, svoboLja a
MaItiš'

z vs.tín B - Š( {aloliBka
2:6' il.lrhémU (]1....Žst\'u Z'.Ťo-..!L:f s. lPi|.s v ob]astnínl
pi.I]l.rJIu n€.]ařÍ a po 4' kole
je jeiich situace klitici{ó. Re.
mizovali Marek' it]g' PaIák'
Rataj a Žn mboch'

sL T,iptál - z lsetiÍ| c 2:3.
\/e ?. ]iole !l!rc-qní scutěže vy
:ro]{].'a.i l']1ši hráčí těsné vitěz
st...Í fí\|anri Hor.nika a Týna,
r.en1i?](r\'ali Zátope!i a MaIťiš.

-sl

cE5KosLÓvENs(Ý 5^.H 6/ l!92originá|y

ÓĎs.h j.ko jerro 309? : pie..lr.rih. i. J ..5:Ú!.t 5ii djni
. !y'!..Ýjni něko]tJ mil.!lch cÓrl..J.,Jni Re.e|i pÓsilF-]té

i.3r a r992 n'.cle5Ú M]rJna..lv!i'ý

Myko|a Č ERŇ Av sXY J

3rr0 B. Pr4 d7 .x (e.?)

JenŽe J€ .3€ žié -1".€.a Maiyza ki-

ie,irelo rr':e Á 'e..r.é.ie iiŤý v Pon.

.:. .i. : uv,. , ,1 D.
Dryé U: jnPo o|jčon .]klnj].! i'lJ e toli ]tj.rn5. n]J pÓ.cbný



o}}íIu Bg2-g1

V ni!u]éD iýii. :]\]y za'
hájeny po]ofiná]o!é tuInaje
přebofu o]iresu žákir e ňužů.

V sÓbotu 6. ]' Js.ořádal od'
di] šachu ZbIojoť\ý lolofiná.
le žáků 1.] !.á!i: i3 hr:čů ze
1oddílů- Po 7 !'ole.h š'''Ýcar.
ského s\.sté!.n'.L se ! 1' místo
Ioz.lě1']. Ze-..ái.t (Bvstřice]
a \,lac'J]íl.: ÍÍioš:Álková] s 5,5
l)ocl:ln. j]řed naš!mi ]]ofákem
5 ) J l{. loamcem 5e i Docv.
ÝšicEni-iíli-Dostorlpitt řo
lil]ále. které se uskutečií ]'
Zubiií. Bez D.rstuDu zůsta]i D
Bartoš se 3 a J' ldamec s
2,5 lrody.

vyšší bodovÝ zisk se připr'avi'
]i zaVáhánínr v několika pať
tiich' Dobře se un1ístiii ještě
Macha]ec a Šeťý' obhájce tj
tLtlu Vese]sl,iý \' závi'ťll ()C]

Dadl.

Tuříček 25 MladÝ a Rataj 2'
Čoka\'ec Ival' Polanka] 1'5
bodu. atd. Sktpina A. 2: !ng.
Parák, Hradil a Pa!šík {val'
Polankal 2 (11, Vlachopulos
IKarollnkal a Galetka 21Jody

l'1

MM

KI,1

Kti
KM

T
T

c z. !.Yroíski 1/,2

Eicht l
Juříčck
Zvar'áoň
zádrepa
S t,rai ě j
Š +"vcrák

0
c

c
c
I

atd.

Po skupině 
^ 

byla dolrorlče.
ua t.]k.] skuDina B trřeboŤu od.
dílu. HIá]o B šachjstti rtVoll'
k-Tďvě s tímto výsledkem: Ga-
1etka 11.5 FL1žÍčka 11, Koles.
nikov 8. Svoboda a Týn 7.
ÍlofDík li. suŤý 4 Mladý 2.5
bodu.

\,t2 ,:Yrkz VF
]. Iludrák i(I{

I ber iec aK l\M

0 crth KM
i l']ovotný !(M

I ves?ty i!14

u uncr i
0 lllchál.k I

sK ztín B _ zbrÚiovka vse.
Íín B 4:4. V 8' kole oblastní
ho přeboTu vybojovali zbťojo'
vácí po cloblé hře celkovotl
temízu. ktelá dává určité šan
(-'e k záchI.ně. výbŤaTnÍ ]]odo
va]i Raia].. Žamboch a zát()
pek. Ťemizovali řIŤadil . Míl-
rek.

zbroiovka vsetítr - Tl va-
lašské Meziřlčí A 1,5:6.5. PIo.
ti vedoucímu celku oblastni
bo přeboru neměli naši hŤáči
mnoho šancí a pŇběh střet-
nutí 7. kola to také potvŤdil.
vyhrál pouzé Šerý, ťemizoval
Rataj. -sJ-

I]vou r'e}kýclr oPEN tulua-
jů. hr.aných švýcarskÝú systé
n]e na 9 kol. se v pŤt1běhu
ledna zúčastnil istr czeI'
wonski. hostujícÍ Dyní za rréš
odclíl .Ve varšavě zvítězil !]g
ai-]5a-.!'Ě3g!LkJ Baškov před
Jandemirovem Ioba Rusko] 7.5

konce JUU sactllstl]. zoe oo-
minovái-i-E-EóEý1nastasian
IArnrénic ]' czelwonski 7ísk4l
:r DOOU I SKOnCllpaŤtie. Výhrami bodovali ing.

Žvardoň' štverák a veselský'
v plvnÍ tře
pole. -si-

52. přeboÍ Zbroioilv ile 6.ze po1í
TfaC]ični tuInaj ša c h istil nr.jl

letos vel i silné oi]sazeni a
popc\'ť šlo teoretjcky sP!!L!'
noťn1u k an d i {] á!a]]]É!l3.]]3.9J
bodu' Po napÍDn\'cnl lrfL|net]u.
liafiaždÝ íičastnjlí utÍpěl nej
ňéně 2 Dorážky' skprr!!]4-99!-
tez.' p rJí||nl |,JM'..l.!ř|šek' 3!2

#Ťif+'.+ři#ififfi*
ÍEE 6' Še|\i a Vese1sl(ý 5.5.
HladÍi a Marek 1'5. ing. z1ž'
ka t. ing' Parák 3. Zátopek 2

lrodY.

l v ?. ko|c usst- v přcdehÍáv.ué'n
ulkání pÍohrál dolud ved! cí celťk soulč.
Ž€ Nová huť oslrav3 do|n] s.xliBovou
UniveŤzitou Bmo ],5-'1,5. VoKD Porub3
a IIulní monljže oslrJva' kteří ]sou v je-
jím závěsu' h.!jídom,l s sK Bmo' respek.
tive jedou do Kopřivnice. Družstvo B3ni
k1 Havřov hosli n'dčjný celck llavřic'
Zbroiovk3 vsetm hoíi iicbi. J KI)R
Bmo nováčka ze Zftru'

zbroiovka vselÍn A _ TJ

zbŤojovkavsetííB_MEz
vsetín 3,5:4.5' Ani v 5' ko!e.o.
blastniho přebor se nas]m
hráčťlm nepodařj]o ziskat po-
třebné bocly a ají již pět po-

r.lžek' vyhráli VeselskÝ a HIa.
dil' len]izovali iug' PaIák. Se'
rý a Ratai'

vsetín: B]eskový turna] Za

účasti 22 hÍáčil uspořáda]a 26'
orosin?6-T-992 t1 MEZ 9-!
lllsto 5e rozqě|!1! jnE 9lI4!éi'
q.E-!9.rrlL._9!-qL3,Ej!!-pre.rr za'
i]čkem íMEZl 1b.5' Do lrvn]
desítk}' se ještě pIobojova]i:
5' HIadí1 1'1'5. 6' ing' ZvaI.
doň 14. 8' Žamboch ]]'5 a 9.

in8' PaIák 11 bodů-
BŤankv: ve s|einý den se

hlá] talG bleskov.' tulnaj při-
Dravený místní TJ sokol' Me
iil0 účastníkY Zvíte:i] J'-Ma
Iek ÍKarviná] s 9 Doo}' Zlla
šich z5stupců skončil 5. sl.ye:

-r4 
k. 

-6-,L,..a. 
4-L M4!.e!--35-b-o--

du.

Podhradní Lhota: v novo
Iočním b]eskovém tulnaii. po.
řádaném 2' 1, ]qc3 zdeiší TI.
z.vilěZili náš]1!]É!!]J a C1omá-
cí staněk - ob€ !L!9!!. přP.]
Urbanem IRoŽn ov l 11' Další
zbrol.ovák - MaIek. skonči1
sedmý s 5.5 boc]em' sj

. vs stavičín _ zhÍojovka
vsetín B J,5:4:5. V 6. kole o-
blastlriho přebol.u získali zb.o
iováDi konečně DIvnÍ body. Vcl
i,yrovnanén ut]iáuí se obi;
družstva střjdá ]a ve veden]'
r'ozhoLlujíoí boCi ZazDanlenal
1]al nakonec Tlr.adi]' Výlrr\'dá
le připojili Macha]ec. MaIek
a Galetka' lemizoval zátopek.

zbŤoioÝka vsetín c _so.
kol BystŤiřka R 2,5:2,5. zby
tečná ztráta bodu postillia na.
še h!áče v okfesní soutěŽi,
kdyŽ nastoupi]i jen na čtyřech
šachovnicícll. Vyhfíll LIoťlrík.
Ierrljzovali Iza](ovit,:' RilŽička a
Žamboch.

'o 
ieúp]nénr 3' kole _ skrr.

piÍla A. 1: zajíček IIÍEz] 3

Jbroj.Dselh -TJ Tfrl,íc 3i4.V/z

Třebíč 3.5:4.5. Hořkého zkla-
mání nrísto vítězství se doč'
kalí naši šachisté 'v 7. kole
moravskoslezské 1i8v. hraném
v neděli 31. ]edna' slibně !o-
zehTané utkáť}í dostalo v zá'
věIu néčekaný zvŤat' kdyŽ
zbroJovácl dÓslova zahodilÍ tři

tovicích. kde

tině staIto\'ního



rys Bruo -Jbroj.Dsetín
KPs Bťlo - zbroiovka Vse-

tíE á:3. od1ožené stŤetnuti 5'
kola molavskoslezské tle;:
Frané v sobotu 13' 2'. rně]o
dlouho vyrovnaný plůběh, ale
v závěIu by]i šťastnější domá.
cí' kdyŽ naši hIáči nevyuži]i
\'šech pří1ežitostí. Vyhrál ing.
Zádrapa. remizovali Juříček.
ing. Stladě].. ing. Chládek a
\'ese lskíj '

íl{ Vi.ýnak
KM Donn.:'t
KM 1iyskočii
l(M PospÍĚii
KV Fel ix
KlÍ Skáce]ík
T Fencl

(M Š vihc 1

ri2 ri2
t-0
c1

\ ,,) 1 /)
L/2 )-/2
t0

),/2 !/?1o

"Ťuříček
zvaroon
Zádrapa
st,reděj
Cb1ádek
Štvcrák
Vl s c 1ský
llachalac

?,
3:J

i(i{
XM
KM
KU
KM
i
I
I

l{o ar

2X (9+7 )

KM Pevli š
1Torášrk
1 ,6ly

iÚi SÍ cb enbÚrger
I V6cér&
T [1etýsek
i Ď vann e
i tsí}ek

I/? \/? .ruříč ak KM
o l Zvardoň (M
} 0 St,raně j íM
1 0 3h1ácck KM

o 1 Štv:rák I
].i2 L/? vesálský i
} 0 Líache}ec I
LO

8205

zdas zďár _ zbťoiovka
vsetín 5:3. K utkání 8 kola
MsL v nedě]i 14' 2' ne-šltŤ!T:
li naŠi šachisté jeÍt v sedmi'
coŽ sÍ]ně poznarnena]o jejich
výkon. snadné vedení domá-
cÍ zvýšili aŽ na 4:0. zbr.ojová'
ci v závěIu jen zkoll8ovaii. Ví.
tězstvim bodova]i ing. zvar'
doň a ŠtveŤák. remizovaii Ju-.
říček a \'ese]ský.

V tomto cÍ!'olu rká n i nemo-
l r. 0onuze1. nastouprt uzer
\\ onsl{l s Llcnrle]1]. Nulovy
z.GEzll:Ee-íá]žé-76Fó jovka]e
||y|!I dL ||ó rr' |]'|:lč > J UUuY
a skóIe 26.5 '

výs|edlt: .KP Bmo-Vs.í! 5:3' Ko.
přivíice-HM osrava 3:5' tlevřil-
Fortuórx TřÉb{č 0J:7J' Zléu..]L=.
lóg!b.'!L UniÝerŽitá Bmo-KP BÍrto

,áir']r."j"o"i-tt"ou"ar1 

l\oj Dsďia-un 0ghilun 5.] ffiiÉt#ffi
tt.rnak v l-EE-]:e .;orir"."i' rne*. iz. 

.ň'

ostava 5:3' V odloženém "t- ..:.. .. ^-..::.--* :;', Adomec, 13' Horók - obo3'5'tá"i q- xórá mo.'uu;k;"i;;"ké }lM Fichtl 1 0 chura K},{ i.o."á",i"j, rbl" l."ni"ř""ž " ]
iigy' Tieňěď v sobotu 27. 2., KM Juříčck 1 O Ncuschl KM obo 3 body.
se zťodilo ipd|'o z pciVčtii.Il
lffiE;fi;ť=ffiffi KM Zvardon 0 l Mťv& KM Ústí: Trodičně b|eskový tur-

měli proti Vedoucímu cetku 7r{ Straa-j L o li]adík o. I .J';".i.řil*'čů'=?i l;",ÍJllIabu]ky znatelné slab<í šance. '': !;i;.i,;19;]ii;'.;ý!;í9;;.;á] I Š.'vcrák r,12 ]",/2 Ške1a. Iy 'iifiain#i9rE*3f*é..:
]9]Y :t!911 ,,otočili.. a vítě-z' T Vcselský I/? L/2 \Iéšlek KM n(r|Ke||| ll!|Ezl - 99!-.']á9-9.q
ný bod z|ska] po VýboŤ'1é hře
ťicbtl. Da|ši VÝhrv připojili
Íuříček d ing' \traděj, remi. sokol Podhradní Lhot -iovali Czerwo"nski, ing.'zádť;- zr"á;"'r." ř".lďii.a.a..ř.il"a- -- 

zbŤoioYka vsetín c _ ŠK
pa, stveŤak a Veselský. poslódním kole oblastnÍho.pŤ; T-:.":]*}:. !'.:1. K závěÍečné.

Yg'9š"|.é-!4,.ijišÍ-jý-j9j,li- ^ . ' i$: "."J;:?j'f :".J:'?Ť,:i:fi iJ!.i1*1ii';!Í"i,'J'..i'".l.""'í"J'T.
.p+I9ye-skcP'j.!ě-B. vyhróli-spo bo].í se spokojila.s bodovým ciné vedelli naši hláči snad'

l."""*",,i'""".íu,Í' J;á) fi,ff:x ;:r:::].ži"'":"]:i:ň:":fl::ji !i"o*ii1.''u.Yl,!",]' ;íi:""'u'
(Hul.) 4 body Tind|e zočne " 

...-""i"; . 

';^'',;::; ',' 
";:í:.'':. -si_pótek 19. 3. v místní sokolov ]i Hladil' ins. Pa|ák, Galetka -s]

ně' *sj_ a Rataj.

júír [5íJ.-lbrÚ. Usetín
ČEsKosLovENSFÝ šAc|' 12/ 1992

Na moravskoslezských šachovnicích

Kdo postoupído ceské ligy?
záré.ďná lři ko|a a k lomu oďož€t|é utkání Zbroior ka VseÍn-l\H Ostrava

bu
čÉskélis.

v osmém kole l\íss[- došlo k ne&a.
dičnínlu dě|ení Mů v ostravském deí.
by Hutních montáŽÍ s No\,oD huď.
vše.h osm paní skončilo bez neroz-
hodného výsledku' vedoucí celek
voKD Poruba potřeboval plných sedm
a Pl]I hodiny k nejlěsnějšínru vílězství v
Hat'i:ově n.d Baníkenr a talié drtivávý-
hra hostLljící TŤebíče v Ilavřicích se ne.
čeka]a'

4,5:3'5' HM ostťava-NH ostÍava 4:.|,

zbroiovka Yl"!9 9' . .sY. Tři kola pfud závěrem Moravskoslezské šaďovó |igy Havířov_Porubo 3,5:4,5'

roi Hoiešov 4.5:3.5' V g' kole ...-.:.-..-- 
- 

- 1. NH ostrayá 8611,|0 13

lt.*;ii'ti:*+**1ř:: 7řeimá převaha severu iťé*l:-- iiii,t ii
...e-'' 'le nakonec Ziskaloo. nmo tň). Letďď rďník MoraÝskos|€zsté šachové- ligy-se chýlÍ ke. svému s.KPBmo t 4 t 3 2ó.5 9
ii r'"a" v"ň.iri'š".v' nirá; x"lň i ioá'p."i isastupové tu'ty j."u ó.aanv. src';ě iakď v.Eúnulfit 6'ŠK64Brno e324]ó 8

a Fůžičk"' re.r;.ovali Marck' ;6iň"-h É;;-fi př""atla éuu '" 
*iei'' t'toravy, |ireré ziejrrre obcaď ví'ctua 7. l'niverdia R 3 l 4 32 7

Žamboch a Zátopek' iň'frrň.'i" ít.pfi"íi "rc..i 
8. Harr?oÝ 8 2 2 4 10 ó

sokol Nový HFozenkov _ io,,t.u."* iirn mohI roaunrx Tře. tlzultltitnich Yjsledcích rrl.jednollhÍch .9. 
Ha!řice a 2 2 4 26 6

zbroiovka vsetírr c 3.5:1,5. V bič. n€být zríáháni ve srřehuti s €xtigo. -"t'"*t"l*i'ňli"*.oetotó- rtret.no. 10. Ždárn. s. 813430 5

posle.lním kole C]kŤesrrí souté. vou Univetzitou rSX ó4 Bmo. výš€ moh| #k' z Hrvlc. kr€rý dom8! róluPxgtt! tJ.Js€ť!'---------l-L
že nastoupi)i z}rlojováci pou- bÝt i Ňm xP B.no' dtě tontuÍmčni ...'Úíě 

uh.Á| ieďn93 ÍeT!ú.-y .brnč.n. 12. Kopřivnic€ 8 o 2 6 u 2

-e ve irytocil .1 .]iŤá]i.jení'5 iáň.jiiř"ňňt.ily.!!ffi * 'si##"Íi.#'T'Hlfi|["""oi' =..'..:i.ii|' i"i;...',il,l; HĚffiffi **n*um:m+'*'*n Ze šaclrových
' 
Vsetiq: v .eo|.oÍl 

-.ql€ 
Ple.b-o].! :"'Ťj#.:H''1*ffiiílil' ť#tr *ffi Íulnaiů

_ '.--;i:iii::i*lťrl,a 
.ffi$"Tffi.1ffj8*ťH lffiTT'i-T*"ffi#H ,.,"""i".,i;"ffi#gÉfaftÉ.

z Roioi 6 boáů oid' .skupino ffi1-<iiň."-il"i.*i áue| s}onči| po n. bodovi .isk to nestr.ilo. irio1ra"ďÉ' p..' Ó-..ffi?Tlo 7ď
A'2 _ |nq Po-ók 8' Vlochopu. Únoro noši TJ. Po 7 ko|ech

šVýcorského systému se o '1.Io. (Ko|oiinko) 6'5' VÍóže] (Ko.

-sj-
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Šlcnv
\IsL. l0. kolo| Uni! ' Brno Třebíč

li* **X'*
v. NH Osrra\a 3.5:,1.5. VOKD Poruba
\'. Kopřivnice ó.5: l.5. Har iice - Ždár n'

s. 7: l, Jggg H!t osÚala l6. ]' VoKD
t5' 3. NH oslÍa\a l5' 9. B' Ha\ ířo! 3'
l0.z. Vsetín?' l ]' Kopřit nicc ? b,

Šncnv
\ísL. ll. koio; KPS BÍno' B' }laviřov

+.š]33lŤÝ16ř rlt',r o.trala.t.5:3.5. ŽdáI
D' s. ' Univ' Brno 4.5|3'5. Ko!ři\'nj.e.
H'\Íice l:7. ZbroI' v\ťlin . SK Brno 6:].
NH Ostravr . VOKDPorubJ 1,5.+.5,!g
nečné Dořadí: l. voKD Poruba l7. 2'
TrebiČ l6.3' HM oslr"!3 lÁ'4'NHosrrJ\it
]5.5' KPS Brno ]3' 6' Havři(c 12.7' Uni\..
Brno 9. 8. Zbroi' V5c!ín .'' t,' B HJ\ lio\' 8,

rn' sx 3iÍ6iiřTlTj:2dul n' s' 7. l]
Kopřivnice 2 b. Do I. |igy poslupujc
voKD Poruba, do nižší soutěže sestupu.
j€ Kopřivnice a Žďárn. s. Pokud by I' li'
gLt opustiljediný moravski tin. sestotpí 

'ŠK.'64.. BÍno. v příp3dě 2 leslupu]ících
moÍavských celků z I' ligy by 7 Msl- se.
stoupil i B' Havířo!.

zblojoÍka vsetín A - Uni.
!ersita Brno 3:5. Ner]ělní ut-
liánÍ !. k(Jla MsL t.! našim
]. r.ač'j-rm n e,r'ycl aři]o. V polovi.
ně střetnutí se Iýsovalo dal.
ŠÍ \.ítězStvi. h.ubé clryby však
Iozho(llv o lro.lovén ziskll
h.stů' V'vhráli Juříček a Štve-
1.ák' Iemizova]i ing. zvarCloř1
. ins' stiaděj-

H}Í ostŤava _ zbŤoiovka
vsetín A 5'5|2.5 V 10. kole
ll]oId\ sl(os1eZs|(P Iigy sehIaLÍ
zbrojo!aci s vedoucím celkerD
tabu]k!' v\'rovnané utkání. ale
\. zá!'ěIu se dornácí přece jen
pro5adili' Výhranli bodova]i
czer1\'ojiski a stverák, Ťemi'
zoral Iuřiček'

o riginá|y ČEsl,osLovENsKÝ sAcH ]]/]992

-T,Afi'--

lem. kte!Ý se lozhodně neče.
kal. vyhrá]i czerwonskl. Ju-
říček' ing' Zád!a!a. iíg' stla'
děj. ing. chládek, Ťemizova]i
Eichtl a stveŤák'

'-' 
!s!:.p.9É!i.9!-9.l.4.
]. HM ostÍava 14: 4 39'5
2. NH Osr.ava i3 : 5 43,0

5. Unlvers tr Br.c 9 : 9 37,0
4' Tiebič

7. 64 Brno

r3: 5 4r,5]2: ó 43'5

9:9 30,0
B : ra 36,0

8. Baník Bav.íov 8 : ]0 35'o
9. Havnce a: r0 3r,51j,*9lin --r- L--.gé.L

] 1' Zďór n' S- 5 : ]3 33'5
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U0AS Sorubn ll 7 3 I
J
I

I
52,s

ntunu Třcbťť ll 7 I L 51
3 hl0 0strom. u T L It LE,r
Ir Dh tlstrrun" n 7 I 3 5l
5 ESS Brno ll I It l: 3!
I iúrnn hnurice u

j
, Ir ll lr5,t

7 ltniuersitn. Brno u tt I Í lrlr
t lí. Dstlín ll J I 1j-

snnih hnuÍřou ll 3 Íl

l0 m Slr Brno ll 1 Itl,5

n ffi5 íilír n.5út. ll L I

ll Tnlrn EnŇiunicř u 0 Í
1 I I

a |ň

valašské Meziříčí:
bíhá finále

Ze B1I polí Druhil|iga šachu na Vsetíně

mistra z Deti ooclitÚ' V uvoo.
nich ko]ech zahrál1 ?brojova.
^i !'.o]l.tl ,l^hió I''říňÓt" mÁ

3'5 bodu ze 4 r]artií. iog' Pa
rák3z5aRataj1ze4.

Bystřiěka: Místní TJ by]a
:7' 3 oořadate].m přeboru
okresu'dorostu ttvřčTéiifriÍ'
oŤllŽstev. kterel]o se zucaslnl.
to 5 cell<u. zlsl(em 7 000u a

mácí TJ sikol se
zubří: V Dřeboru okTesu

č tvrčtenn íc]i.TiiEšiEi--7?Ifr
zvítězily GumáIny s 18 body,
DŤed Bvstř1čkou s 16 a Hu-
tiskem s 13 body.

zbŤoiovka B _ |iskra otfo.
kovice 2.5:5'5. oblastní pře'
boŤ měl na pořadu rovněž po-
slední kolo. v němž se po-
stuDně ]]Tosadili tavolizovanÍ
hosťé. VýhŤami bodovali Ve'
selský a il-lg' Parák. Iemizo-
va1 Zátcpek.

zubří: V okŤesnínr přebolu
mlaosrcn zŽ'Klt oom1novalr me.
zl 1z ucastn[Ky nracL ljvstrl.-
ky v poŤadí j'. - 2' HuŤta a
sypták 6,3. Janouš 4,5 bodu.
z našich zástupcť! skončilt 4'
R. Adamec 4. q' BaTtoš 3 a
11.LAoamecIDOO,

vatassko lueziliti: řináte
přeboŤu okresu mužů má za
sebou j1ž 7 kol a pIůběh je
zatíÚ velice vyÍovnaný' Vede
domácí zajíc s 5'5 bodem'
před tŤojicí Dotežal IMEz]'
Lev ÍValašské MeziřÍčí) a Ju-
říček _ všichni 5 bodů. zá-
věI bude zře].mě ho.lně dŤa.
úatický' nebot na titul mťlže
dosábnott i FIolemář (Hut'),
kteťý má 4 body. ale 1 paTtii
k dobŤu. Další zbIojovácl jsou
ze \Íy už veuku - ing. Pa.
Iák získal dosud 4 b. a Ra.
taj. staŤtující popŤvé, jen. 1
boo. _ĎJ_

a-r-----*t .
l Ve]mi oěkného úsoěchu dosábll. .Lys . llcllll. oamskv EiltllDlf.

1. d4 d5, 2' c4 dlc4' 3. JB Jfó'!I r. u.r uJi ., ca o.xc{, J. JrJ Jro,.4. 
Jca aó' 5' a4 ]có, Ó. sgs bó, 7.

t. ÍuÍýo a

*odÁ, kdyb'

Iý ziskem 7 bodÍr z
splnil nolmu 3. VT.

9 paltií
-sl-

kte'

žen) a

I

l;:"":i

lsrro e*0, a. as Jas, 0.1a7, to. el1
If5, 11. Jxc4 fEe4. 12. Dd4 0.0. 13.!
'Je3 De7. 14. Vbl Sd7, 15. Se2 Ib3,r

vsetítr: vítězem bleskového
tulnaje uspoŤádaného 9. 4.

EístnÍ Tl MEz se stal mezi
12 účastoíkY zajíček s 15 bo-
dv. pře.l Doleža]em (oba MEz]
1í'5 a .l1e!lq-5l.eg!9!s-1!é
Dalši zbIojováci, zarnboclr se
zéta!ts€4--s!p4ě!u .
Dolovině.

Bystřiěka: Dvanáct tříčlell'
Ilých celků soutěŽilo dvouko.
|oýě 25. 4. o jru1--Bl-e! iBa.

ts*ft**#*e#{ř,[t
Meziříčí s 50,5 bodem, před
sokoleÍr Hutisko 4g,5 a MEz

dobu turnaje Tl ll9; *a *1' 11' l$.bs']9: Y I
souoeřl o dvé geDe.- tjcs, 19. 0.0 sxc3' 20. bxc3 f5, 21.
a vyílrou v ávěrď.l !g3 Sxď, 22. vkď Vab8, 23. Jg2S"ď,-ž. ň;i í;b&-á' Js; I

ostŤavskí koník - výsledky I. Íočníkuffim
Michenka (KaÍviná) 7,5' 3. KM cempel
Gaskov) 7.0, 4. smet na (HM) 6'0' 5.

Šimek (VoKD) 6'0, 6. in8' Pastor
(Paskov) 6,0, ?. Siekanec (Pol.) 6'0, I
Karhánek (N' Jičín) 6'0' 9. slepínko\,á
(vyškov)6,0' I0' ing- Dufka (HM) 6,0b.

. !|Des,24. De3Ja4,25' vd4 Jbó' 26.l

osTRÁI4sxy i'l'jí]j$i'1* #,l'.l:-il.t;:j'1 l

dily VOKD Poruba, HM a NH Ostrrva)
nohou bilancovaÍ uspokoj ivě. se hÍál šv}'-

caÍskÝm sYsténemv sáleHM ostravaaja.
ko hiavni rozhodčí jej řídil Jaroslav
l(přínek.

' KoNÍIí'![í11T.á1;'Ti'ŤJ;-ii'.%1!
l ""- o^,. 

"^"n., 
,".., 

"^^.^.".. 
l ! D*g4 DÍc3 a bilý se Ý2dá]. l

l""r "'"r*'il" lli".r'."l".'i'?:l I Eonečné pořadí: 1' . 2. MMl

Iffil"i:**" * lrávě z Poďed..1Er.LtLa Mr 
*,jiibŤ-lŤTrl'.liď ru s."tuoa iostraua1' ru|

tPastor lPasi(ovl. KM Sinek.
zubří: T' Galmtírny byJa po l 

fPoruba)' Ior,Í Siekadec (Polsko) l
řadatetem -.vÍkéndovébo- tuŤ. lóbodů,atd' ÍÁj}lnale nraneno svycaÍsKym sys.
téme!tr na 9 knl Ža írňásri 53 od|tíl šachÚ zbroioYky upo.
hráčů. v dobře obsazené sou- zorňuie 3Ýé přlznlÝc€ a 

'á.těži-měli zbrojováci smolný iemce, Že 18. !oč!lk iurnaie
záýět, když shbdně ploh!áli ,'Přebot vse|Ína.. se uskuteč-
v poslednim kole a néchalisi ní v telmínu 3. aŽ 11, 7. o.
tak uniknout vítězství. Koneč. řekává se opět mezinárodní
né Dořadí: 1. sladovnÍk ÍZub- úřasi, bude se hÍát šYýcaŤ-
ří] B, 2..3. Šimek ÍPoŤuba] a ským systémem. na 9 kol. Při.
i!g. zvardoň 7' 4--E!qb1!..o-5 praYeEo ic 15 illluqtr!9! c-e-!'
atá.35' Hradil q.Totv 

' toho vítěz 'íská 3000 xř.
-si_ IBfolmaco podaií p. v€selslrý,- tel. 550/41s' nebo p. JuříĚ€t,

sDďlolTí feďšci vc vs€ríoč ví, 
'! 

v so0ča# dcbé hÍaií v l. liz. b,ltkáři a vc

z' tii" tox"iiee a.io"ty v!.rfu Alc .lflb]í neivyr{ sd!čž v IPgut'||t.Fó Ú Y.aliigll

í'
ďvi/i a oodooÍ'ť do Ínďavd.oďc'lkÉ li8y aovu v |óful.áo ÍočDful deáu hi!.
roricrao. nso&i.r. ravz skočili DÁ 5. mííě'tah,Ly' t.áočol sÍčž byla v€IÍni Í'!.aí
a dtenali*i aíoiovk i Ínčli Ú$ěloěiší d.g! D€Ž lcni a po 4' kolc byli v bďtrJ Polovinč
ur kv' P* ďc vÍvern ncmain oekapkrnÍ scstavy sc nčkolúa pohlrni prpdli
až m ;ř€dpost.doí | l. mído. v sór't.Ži' kdc s.ítpuí podlc v'rlódkó l'.ti8y 2 d a

sc ncaa.c| *cnzrr l z finútb důvodů s. na vfo!É 2' lig! Ddtlq v?r'ť eo.'ád'Ýry
r.li"n i,""' ,t".*e. ni l l ut.doth z! gmu jc PCdEb{ hlár 6x tab|. li' t'o.8
hráčů ,Ájigit ccýovné a Docláy. (^J.)

(z toho 5

ganizátoii pp' Š|aljhta, Jrr' Kaňok a Jan



POZ\.{TKY ZTEORIE ILI
.Ij,] sr.'-, )uiiček' všetil,

V dooé. kdy jsem hráVa| často 1'c4 mne
Upor:a|a l.aic d|ouhá a zajÍmavá Vananta
ar'g]]cké A 2s:
.Í 
'c4 * 2.Jc3 Jř6 3.o3 c6 4.sq2 d5 5.cxd5

cxds 6'Db3 Jc6 7.Jxd5 Jd4 8.Jxí6 DxÍ6.s.il5=El oš"' sd7 rr's' bz!'ď í'JE
vxb7 13.Jxd4 scs 14.Jl3 sc6 15' Dc2 sxÍ3iffi
r,y'reZtlai3ň-oEo63ř[iTřl"; ne1dÚ|ežitější

ie zřejmě 8 : gxf6. Var]antu lze na|ézt v knize
M' Taimanova S|awisch bis Heti'Eróflnung

B:.:r j974) str 226 22B s hodnocením.z3
océ:.laiého pešce má černý aktivnÍ hru,''

ESZ 13eogtad 197s) j uvádí V dí|e 5, str,
137 13g .s o!!q4!L '.černý má
i,rrpe.zacr" (Taimanov).
:EŽl_Titea nás V lorto hodrocen'
]-.i2j]e hrozi 18','SxÍ2 19'VXf2 DxÍ2 se
zisk9Ť kva]ity a na 1B'Da4 |ze kidně
i8 Ke7. Pak pokus 19.b3 Sd4 20.Sa3 Kt6
2: \'".' Vrc l .2 S'c1 \cB oovd celnénL
sá:3 s'lnou nlc]ativu a na ]iné tahy ňá dobry7

vý5el .lrezi VhcB č] Vd8 Podrobnéjšíanalýza
é g L\a2!,: Žc iorn, la|\ nLr \La\1ín"
deÍekieíj černé pozlce je přece jen dosud
|.e'cš-l|ci k.a .e vsa' .lLhé réprod'eně a
|ép-. c:evři: dráhy figur' iedy nej]épe s
tempem RozhoduiÍcim Íaktorem se tak stáVá
čas| Nyní je uŽ zie]fié ' Že ÚVodníkem v !éto
pozicl nebude šach dámou' ale ]!.q4!.
|.,Jas|eo"JIc rolbor pah p|'']é pclvrdI ze si
teorje bude nUset snoIa .JJede1é l.od1ocen;
radiká|ně opravit.
Var]anty A .qéyaji.-u]ému_E9!!g-.!*lr-
Iozhodu |íci převah U :

A' 18.,.exd4 't9.Ve'l Kd8 (19'''KÍ8 20'sf4
Vc6 21'DxcsI a bÍlý elegantně maii. 19'''Kd7
2o.sÍ4 s6 21'Dí5 a vyhr') 20'sÍ4 sd6
2í.Dd1! a óerný má jen 2 řGpoR6]i'á
íókáčóván í
A'1 21...Dxd1 22.váxd1 sxÍ4 23.Vxd{q9]"!i
oéšec navíc Íozhodne
A 2 -2-!::9!!-Z?S&!.-Q!99-23.!13L3.-bi[má rozhodJiícÍ vy\od! v €}LslplanéJn
černém králi a s|abosti Pd4
Varjanty B jsou poněkud kompIikovanějši;
B' 'É:s!g (18'''$6? 19'Da4 Dc6 20'Dxc6
vxc6 21.Ve1 atd.).19.Da4 Dc6 (19...Vc6?
2o.Se3 0{ 21.Vre1 atd.) ?Lpgq! (2o.Dxc6

Vxc6 21 dxes Vc2 neni zce'a jasné') zde má

ěerný opět 2 moŽnosti'
B'1 2o...exd4 21.Ve1 Kd8 22.sg5 16 23.sÍ4
Vd7-1trT;;T-ĎE7]2al5a5.73:Da6 Ď57
26 Dc4|) 25.Ve6 Ve8 26.vcc6 s mohutným
postauenim_l-Fd7-6ňT_rreffiEnyi např.
za.&Žios d2? 28'v,e8 KxeB 29 Dg8 a
vyhr.

pochopitelně nemám
/sy'

POZNATKY
Z TEORIE {2)

N4rnlr|e isem se z']]ínil o anglcké A 23, dnes
se cnc| s Varr| podél': o ňe postiely v si.
ci|ský:h' PNníie drači B 79. 1gL9L?.Jl3.!9
3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 oO 6.Se3 So7
7.f3 0-0 8.Dd2 Jc6 9.sc4 sd7 10.0-0{ Da5

str. 470474 tah 19.'.Dxb7 už vÚbec není a
c€lá varianta pokračUje l9-''Kc7 20.Vxd7
Dxd7 21'sl4 Kc8 (Bronš1ejn ciocia|lea'
Kis|ovodsk 1969) s dalšimi tahy 22'Db3 Da4
23.DÍ3va6 24'vd1.a bí|ý stojío néco |épe.-

K této variantě m. cÚvo|te osobní vzpominku
na.partii Jujíčék . Faiíí, {9|'j!-!sg1trpa' kde se
čemý bfiinil 17.''Jds- Ukázkaje to přímo kla.
sicki, jak ie tato variant,a nébezpečná' a|e i

náročná a ošidná... Nejprve jsme oba spotre.
bova|i téměř veškeý svŮj čás' abydlom pak

v tísni ďlybova|i, ovšem závěÍ stojí za to:

18Sxe7 JieT 19.Vd4 Sa6 2O.Vhd1 Va7
21.JÍ7 Rea 22'Jd6 KdB 23'JÍ7 Kea 24'Jd6
Kd8 25.Df7! vc7 6.ca Dxg2 27.e6 D95
28.Kb1 Se2 29.V1d2? Shs 30.exd7 596?
3í.Ka.l Va7 32.De8!! a bilý vyhÉl. Mě| však
hrar ihned 29-exd7! s inlencí DeB neboť
čemý moh| v parti. pokačovat |ép€ 30-'-Dg6!
s výměnou dain' MémU soupeň Však přesto
skládam obdiv. po 4' ko|e s pouhýrn púlbo-
dem vyhřá 7 pařlií po sobě a v lumaji nakc'

nec děli| |. místo:,l.-4. Fia|a (BÍno), Juříček
(Vsetín), Víšek (K-Hora)' FajíÍ (Náchod)' atd.
Tomu říkám bojovnost!
/ql

l'o7:\ \ r'K\'/. t t.oRil. r.l.r
Třcii a po..]cc|.] o'|] Í.Ý.!. c.:..:"'r se Iýká
skot.'hó c .í5 -tl-É-?-JJ-&.9-9-4

]lrd/ Lh|.il'] l ,'l ':.:]r .... .... názolL]

l.' ,' .. .. ' . '' ' i'Á'rr
.cpi.ť r.j J s.: i.-': .:. ]]:],,'',:5Jc3
nobo r.riii)io a -.5 -. lJ _ ::a.: _ 

'al : irc

11.sb3 VÍc8 12.h4 Jes
.Jd3 15.Kb1 Jxb, 16.
vxc3. V k1ize |' Bo'eslavshóho sili|'anisch'
ijiičňenvarjante bis Paulsen.system (Berl|n

l971)' slÍ /4 le poz.ánM "po 't8.g4 JÍ6
19.95 Jh5 2o.vxňí-6;trs z'išitz- riř
2@
špatné' lntence je 24'Jxc2 Das e5.g7 nebo
21 .Kxcz Dasfi2'gB .

Pravdd te ale takov
poznámkové variantě hrát ien 20..'vxb3!,
Iinak oíohráVá ÍoÍsí|ovaně t:m:o zpŮsobe.niw
Kř 26.s6 ad.) .?g:]qgl[g j]!iq!9-í99-g
tepÍve zé 27.96!' Nyníje toliž po|e 98 čeme
ffiT$řísurffi a na anajogické 27'..Vxc2
|ze B.Kxc2 a cemý má ien É!q!!-!gzvÍ
znamnÝch šachú' Toto vyvrácení však pÍav-

děpodobně neby|o ntkcb pub||kovano'

ÝTElEEdTs?ji?iiEfE-37-gz0 ie
s|ce iiŽ sprámě 20''.Vxb3| 21 axb3 gxhs "a

.cemřsdí |épg, áe ié ioe Úveoénď óanié
U jfumen.Ve|imtíovič' Dubna 1973' Je lo pře

kvapující' neboť pÍemiéra tohoto tahu se
hÍá|a jú v paÍtii Duebal|Mišla' Ybbs 1968'
jalí dok|áda J. Placheť€, který ií by| osobně
přítomen !
Druhá 

'e 

.ďvoM- B 96: .1j9tl3!q!9
3.d4 .'d! 4.J'd4 JÍ6 5.
7.í4 Jbďt 8.DÍí} Dc7 9.0.o.o b5 10.e5 sb7
1r.Ďtrs axes |zJxé6 ke6 'l3.Dxe6 se7
fi S;E-ax55-f 5f, ;6íEě-í6:|-d6.rdBlm
šEifrETňEďí:B;Gšjáišreňo čteme na sť.

h s ouJ:,rc id{r io:l .L:ra r..:- r: ..i'Li

hrái 11 St'] )'.]L:.j ] ] .':]]: .j. !:e2 a
čeiný nr,:' '.!'!iT]c!l l ' ..: - -. i: .:..',]i:ia
nu lgi'ry l2 ra' 1l - l -:: - 1 ..2 li'l
l5g.1l1i5\./r.:,-S-r 'r '-: -.rl r:.j lkr
ne 15 r'rr l:',:: _, j - - :: 'l S,r:r r

': t: : ..
ro vtiild,l L' .,.a " ' !a, .: '.,'l= ::.'a
ča|ai1 12'í.'.:2 Sc. ]-1 .:j .5 ]]..] :l-: ]5 93
o o .] ]. {)] Čr:r':y o;: l','.l i:':::t] ]e^ Ža-

chláIlL| ]ap('Ilóho le:.j.!]. :]..!'cnc. ]cj .běio
VaIr]a i].l alc píol]iál

]! r,] s.i. ::;. :' :: ji: .']: ..t.-r.Iš
,..- j---:-- j 

'..řT,llil 
V,lr:;] ]ů.!.'i 3 ]/ '.;i,' i].i.::.:'i]]

nrop:ilrfr'r l!i .ri ) :ra'arr: l,ri a a i--aa..l.
]6 J,'jjr ]7líL].j V:'-,.: a a. rJi : ]::l Ž9

lB 93 Sgl j! '.',2 \.1.:4''3 te:celil aca:acl-'jaa
|irzl])]o l]{:2 ]3 c ! c a iť .iia3l].c II:r]|c.

hl..r. io ji) Jl-,l]á ^.:ijlioia

Mo!áÝkai za účasti .]5&š&
.histť] z Polska. slovenska a

'Ě&. uspoiádaly McHz ostra
va ve dnech 27. a 22. 5. již
15. ročnÍk víkendového tul'
na je, hraného š!Ý!a!gElB-sys:
témem na 9 kol limitem T}Írl
hodinv na Dartii' zbrojováci
startovali v této soutěži po-
pťvé' ale očékávání íesplni}i.
zklaúali především špatnou
lealizací dosažených výhod,
což se plojevilo v konečném
umístění- Pořadí: 1..2. T!om'
bík IHM ostlava] a Kárník
IPardubice) 7,5, 3' Škola (NH
ostrava] 6.5..'' 21. l!!!ěqE---a
25. veselskÝ _ oba 5 bodú'

ESZ Drc'.-;rari IYJ -- :- -:- 222

l99i dcr j0 lr.:i; .r_--.'.- : : ::- s .e
1 | c., :- - .. ._'"'
Li tirlll .ťll.j; .:.: .:^'i].' ..t :;:.i'.].ne
péšco .!o]i.L sil.:.] i.:. :.:.. ::... ':. Vy
r. -.i .:'. I -.'r.. . .r'ri

16: -oo 19...IXb7 2O.Sf4

a bílí maie 4 oěšce za
ánce vyhrát' Ve zmínéném di|u EŠz,

g Dc.3ri.

8.2 20...Sxd4 21.Sd2l a

24.Vrc7 OxcT 25,

konzultoval
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sokoloÝúa TJ valašské Meziříěí
byla ve dlech 19' 3. až 4. 5. svěd'
kem letoš!fuo finiíIe Přeboru ok!e.
su. Z polofilaorych skupiu postou.
pili do závěrečného turnajeJ

soutéž byla vel]d q.íowal]á a dra.
matická a čelo tabulky se loěnilo
prakticky každýn odehraíýÍl
koleB. Na celkové úGzsM mohlo
dosiíhout pět }ráčů a o lšem roz.
hodlo až poslední kolo.. Elglgl
kem okresu se stal iiž podesáté Il4
s:edsbv ]uřř9Elzlh9tín)-!9 zé

bodv. kterv ia.ko iedi!Ý Drošel sou.
těží bez pťoh'v' Na druhém ltístě
sloněil se steja]iB počteE bodů
KM DaÝid HoleBář {llBtisko) a
ťeti příčku obsadi1 Xarel Doležal
(MEz vsetí!) s ó'5 body' Další po.
řadí: 4. I.v a 5' n'{ zajíc (oba v'
Meziřič0 ó,5l ó. Růčka ÍHutisko]
J'); /. ťalaE l/ vsell!l] ); ě.
zaiíček (MEz) 4,5; 9. BěluueL
Cilutisko) 3,5; 10. Rataj (Z Vsettu)
2; 11. tr'laclopulos {KaÍolilka) a
12. V!,Ael [Karolinka) s 1,5 bodem
.^',|;) ň.á^hř;l Á T

stan' JÍ]ŘÍČEK (TJ zbrojovko vsetín) zí,hal iž deset titulů !řeboníha oktesl v

šachu jednotlipců. FoTo: IuI. FICEK

SACHOVA
HISTORIE
OKRESU
veďe t.adičl1ě nejpopdá.rrějšíc!

koie!:ti'ních her' kopaié a hokeje,
si na Valašsku získďy už dámo své
ladšence i šachy. 0 ob1íbenosti této
hry sGdčí i skutečnost' že v olga-
nizovanosti šachistů. co se tÝká
počtu oddrlů i hláčů, zauiímá vse.
tíosb okres v Dašem Lr4i ooořed.
Dí místo. 0d podzirnu do jaja, kdy

ravskoslezshé iize, divizi, oblast'
oín a dvou aídách okŤes!Ílo oře'
boru.

Také soutěž iednotlivců ná Ý,
úasen okres!-dl9Éarlto!-tradiq.
Necbme pronluvit kroniliy, jejicM
Pal4ěť sabá s určityni přesiávka-Úri
až do válečných let' Nejstaršíni
zjištěíýni přeborník.g jsou
Zínďnfu lVsetínl z loku 1944 a o
10 iet později Podzenný (Val'
Mezříčí]. 0d r. 1957 všaL znáale
všecblv' kteďm se ve fiÍálovém

je! 14 ]uáčů' na střÍornou příčku
dosiihlo 17 a na bťonzo.!'ou 24 ša.
qbb]É. Zde je však nutno je'ště do.
plnít, že do I. 19ó0 

.byl 
závěrečný

tul[aj fioálem tzv- šac]rovélro va.
lašskrlho oksku, tj. bývalých o]ce.
sů val' Meziříčí a vsetí11, od ť.
1950 pak užje' společúého okesu

-Alc-Be!!qdJ&a-Ua!.ued--e
Holea:ď ílÍutiskol, }ter1f byl záro.
veň i nejnladšíE v histoťii (jeÍl 18
let!]. Největšílr 'snolďen. fi!átů
je K. Doležd (l'{EZ], kteď skončil
5x druhý, stejného počtu dosá}l i
juříček, 4x drutý byl Slížek (Rož.
nov), třikrát vojkůvka (Rožnov},
dvakrát Čeweňrák a J. MaÍek (oba
Vsetín), KaiBer (Val. Mez') a
Pečiva (RožnovJ .

Hodaotit by se dalo samozřejmě i
podle dalších Ldterí' skoda jeí, že
údaje uejsou kornplehrí a chybí ze.
jlnéía z koÉce čQřicáíic]r a pade.

I(arolinka: Místní ŠI< uslro
řádal koncem dubna finále
ořebolu okresu mládéžníc'
TřE.Tateeorh-:--E-.Eia;sffi
žE!9L zýÍtězí| vaculík IHoŠ-
tálková]' před Bělunkem ÍHu-
tisko)' oba 6'5 bodu' třerí nrí.
sto obsadil sypták (Bystřič.
kal 6.

cabák (zubŤí] a J. Kopecký,
oba 6 bodů. zblojováci obsa'
dili pořadí 5.6. Kolesnikov a
lÝrl Do 3.5. 7. MladÝ 2.5 bo'
dlJ.

Jeseník 93
TŤ1 desÍtkv účastníkťl. z to

.lro 13 kandidátů lnistla a 1
mistr FID_E z Ut(raiiny Slo
Vcnska a ceské r'eDllblikv. měl
na staŤtu tuŤíaj ,,o putovnína staŤtu tuŤíaj ,,o putovní
pohár lázeňského města... V
soutěži hrané o(I 1.4. do 22.8' švýcalským systémem na
9 ko1 staltovali také.2 hráči
Zl]Ťoiov](v - ing. Straděi a
stveTák' al." Dřitiš se jirn ne.
Cl.lři]o a skonči]i uprostřed
t.bulky. o 1' místo se rozdě
liii RotštejB IUkr.'] a Vysko
čil (Brno] _ oba 65 bo(iu,
Před LaštovičkoLl IBl.n(]] _ 6,
15, stverák '1.5 .l 21' ing' stIa
clěi 4 boclv'

se



oBHsnrí PňEBoR t992€3

T.T \ a]. \{eziiíěí A
]istÍa otrokovíc€
sK Zlín B

.1. ŠK B}.střic€ P. H.

5. Slar ia KloměříŽ B
6' \ÍS Karolinka
]' T] \'al' Ir{eziříčí B
8. \ÍEZ \'seín

10. Sokol Podhr. Lhota

Slar oj Holešov
\-S sla\.ičín

Do nového ročníku ňolav-
shoslezské ligy nastorrpí zbro'
iovka s několika změnami. \/
sestavě JuŤíček. iD8' zvaTdoň.
ing. stradě]. íng' chláClek. in8'
Zádrapa. MacuÍa. Stve|ák a
votava bu(ie chybět mist!
Éichrl. novými čleDy jsou Ma.
.ula a Votava z DAK slušovi

11

11

11

II
11

0
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3

3
t
Á

7

zz
17

14
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12

12

11
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56
515
49
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48
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I

11.

12.

11

11

l1
11

l1
I
7
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5

5

5

4

34,5

24 Přebor
Vsetína 93
Doiší, v pořodi iíž ]8 ročník

ilodičniho iurI]o . PioběhI Vc
d|lech 3 ož 1] 7' švýcoÍskÝnl
sYstémem llo 9 ko| Pořodote
lem byl šoc\J\,ý odJiI TJ zbro
loVko Vsetín P:oii minu|ýn)
dvěmo |očnik.]m byIo iento.
króte no stortU rnenší účost'
o I e-34!!9š!-Z39\!.!.-NěE.qq
ko' Řecko o eeské repUblikY
dóvolo přesto so idní tL]i|loj'

hloIlé ooít]e PoorVé se nikdo
neríostol do Dívní desítkY o to
ie Určiiě méně než se čekolo'
VýboIně noopok zohró |i Po|ó'
ci, u níchž se projevuie skU
tečnost' že hro]i Píoki]cky tuÍ
|'loi zo tuínoiem'

Konečné pořodí: 1''2' Kosio
rek o Myó (obo Po]sko) 8 bo'
dů' 3' Konečný (Zubří) 6'5. a'
7' Riško {Třebíč) ' ModYňski
(Polsko) Zojíček {MEZ) sko
roupko (Znoimo) _ Všichni 6,

B'. ]0' Doležol (MEZ)' symeÍ
ský (Vese]í)' V ochopuIos
(Řecko) 5'5. 12' Ficht|, -]4-

ce' Přáním zbrojováků bude
soutěž udržei' ale v sestavách
soupeřů se objevu].í nle7íná
Iodní mistři a dokonce i ve]
misťři. Úloha to bu.lé ledy ve.
lice obtížná. tím spíše. že kluh
si stojí finaDčně ne pTávěnej'
lépe a sponzory tento d!uh
spoltu vůboc netáhne',.

zbrojovce uÍčilo losování
MsL 2. 10. 1993 ý Brně tyÍo
soupeře: NH ostŤava' TŽ Tři'
nec, Tatran Havřice. ]iskr.a
staré Město' T'eRK BrĎo' KP
BIno' FoŤtunax TŤebíč' Baní]i
KaŤviná B' Uni Brno, vPE zlÍn
a HM ostŤava' * Pl.bo. ňh l,reťí!. v í 8. ioěot

lgiáro bad|ční ď6,'onó soutěže n&
3|,oupi|o 4ll&bEtlrDĚDl@l Poře.
dÍ! 1.-2 Ko€brék l.tyc (oba Pobko) 8'
3. KonečíYý E!bří) 0'5' 4.-7. R|ška 0?o.
b{Ť)' lr,ladyŇki (Polslo)' zájíč6k (ME
vs€lÍr'), skarcupka (znoiíno) 0' 8.-í0.
Do|€žal (MEz v8g|h)' sym.o|ský (vo.
9o|l n. Mor.)' v|eňopu|os (B€d(o} 5'5
bodu.

chládek ÍTcH] 11.2.-3' Gize]í]
ÍUKR]' Boltolin (ITA] 10'4' 5'
García ÍEsP], Biczynski {PoT,]
8,5 atd.

\i.l .t rr,r,at.z, -- 1.:.", -
t il .\ i . \ ,t-," -, .t ia .. .-\ .r -l

oKREsilÍ sooTĚŽ 1992.93

1. MS Karolinka 7 6 0 I \2 23'5

2. Sokol N.Ilrozenkov 7 5 1 1 11 24.5

3. MEZvsetínB 7 4 I z 9 22,5

4' Zbroiovka vsetín C 7 3 2 2 8 18.5

5. Sokol Bysřička 7 2 3 z 1 17

6. TatŤan v.KaTlovice 7 I 2 4 4 12

7. Sokol Hoštálková B 7 | 1 5 3 13

8. start Lipta Liptál 7 1 0 6 2 l0

Jméno oddíl Elo VT I z 3 4 5 6 7 I 9 0 1.1.-44 Body B-H
] KOSIOREK M. PLR 2 000 KM I I 7o 1 1 ?5 8 40,5

PLR 2 245 KM 0 1 I 1 1 8

] KO\ECNÝ v. Gum. ZubřÍ 2 102 KM 0 0 1 5 6,5

.1 RISICA L, For. Třebíč 2 053 I. E, 6 32

5 \LADYI'{SKI P, PLR 2 030 KM 0 0 6 6 31

6 Z{ÍČEK P. MEZ vsetín l 900 0 6 o 28
- ŠK{ROUPKA J' SKPP Znoimo r 929 I. 0 6 o 2:7

8 DoLEŽAL K. MEZ vsetÍl 2 0r5 I. 0 Vo EO 4S 30,5

y S\},íERSKÝ P. TJ Veselí 2 001 I. 0 q" 5 29

O \I-ACHOPULOS ŠK Karolinka 1900 I. 0 1 L5 27

LFicbtl. 14. straděj. 15.veselský' 16.JuřÍček' 17 tlraď á5
5.\íachalec' 30' Kolesnikov á4
{'\íarek 1{

L oů1íl šachu TJ Z Vsetín b,l pořadatelem ]8.ročníku přebotu VsetíDa v šačhL! je.]notli|,ců. soutěže se :účastnílo
44 hričti a hvli npzi nimi ! in.Ili.1i 7" 7nhrn|iií F^r^ T li,r. FlaFL



93
.Iméno oddíl Elo VT I 2 3 5 6 7 8 9 0 11-5,1 Body B.H

Pd{asT.\ s. Pra-ha 2 145 KM t % ?o 5 7

B 3ETŠ\'UDR v. Litoměřice MF 0 % qa 55 6,5 36,5

sE,rkoR{ v. Děčín 2 152 KM 6,5 6,5 30
\L\RS.íEK Z. Jablonec 2 197 KM Vo ?o % E. c" 35 6 145

GR\1.\í' nieuny 2 r45 KM q" I 4 6 33

K.ZiX \í' Litoměňce 2 t8',l KM E. E. E. E" 4 6 -lt
,T.RICEK S vseÍín z r93 KM 7o 9o 0 5 6 30
\ -DICI({ P. Litoměřice z 073 I, EO 5 6 28,5
Dr 11 \ \' Rakovnft z fis KM ?o 6 28,5

DORN-G R. Trumov z09r KM ?o 4\ 5.5
-. \.rnrr P. vsetín 2044 I. ,1

* ]WEX Cup gil br ilspořádán Y Íof*'
zÍně k|ubem ME(

čaný' Kozák WEq. Juříč€* |ýs€tín}.
dička {ÍwĚq' PíVa (Fďomi]q vši*ni 8
bodů. (krl)

Nový Hřozenkov: V];bolně
obsazený 4. !očnik víkendo'
vého tur.naje '.VsackÝ pobáI..
uspoláda]y 3. 10' aúčasli 45
!rj!čÉ oddíly \'alda \"ový Hro.
zenkov a SK Karo!inka. Zbro
jováci vy.s]ali početnou výpŤa
vll. ktelá hIála g ko1 švÍcaI'
ského svstému se.stiiafi?n.r
úspěchy. zýítězi\ Bětunek
IHut.] 8' Dřed d\'oiicí Ínq

t

.].: <'..-1-l:..'. - Ť."t^ 
^iA.

zř....- 'se:. i !'ls.,e s]rným prak'
i:.-:.::e:..ii hláóem

)ré'é . .,:.sú..e... nie d6i ] le'
i.š^.. .j<: {žs:é|c ÚsÉch! když
.ies'-'rě z;:éa Ý sL.é nslrovské
si"..é '.'-{'l]CÍi23. s Úcásti zéslutr
.Ů Že 'j s:éi: a i4stolp co s€mLfná|e

r : j:.. ,,{il 3..c r (laA) 10
: -: a:_. e as.. 3 -/.skr (POL) 3%.

o€2 sc5 9.g3 0.0 10.sg2 Jde7 11'0.0
J96 12'Jbd2 í4?| 13'b4| 5e7 14'a3 f93
15'fg3 ob6+ 16'Kh1 o.7 17-vÍe1 a6
18'c4 Biý získa] proslol a slo]i Určté
|épe MisIo oplim st|ckého l2 í4? mě]
ledy čer.ý hlál zie]mé ]2'' a5' í8.-.
váb8 Íěžký výber' napi po 18' a5
19 b5 s da|šim sb2 a Je4 nebo 18''' d6
]9 ed6 sxd6 20 c5 se7 21 sb2 s moŽ.
nostm Je4 | !c4 slo]i čemý sl.ategicky
na proh.u l9.Sb2 b5 20.Vac1 Oa7
21.c5 Dcl Po 21 a5 )de 22Va1 22.
h4! Sb7 23.K91 Jds 24.h5 Jha 25.Je4
Bjé fig!ry ]do! .ezédrŽte]ně na dorni
n.ntni posty. 2s... Sds 26.Jd6 Jhlf
27'Vcd1 Jc6 28.vf1 Vl pná obél.kvaL'
Iy' kleré Čeňý neodo á 28... oa7
29'Kh2 sxd6 30.éd6 sc4 3,l'od2 sxÍ1
32.vxf1 K této poz|cL vitěz poznamená.
Vá "Tak slLného s1iece (sb2) ]sem !Ž
dLoLrhÓ nemé]" ae nemené s ňý le i]e-
ho ko|egé (sg2) napi 32 e5 33 Dd5
Kh8 34 JXes JÍxes 35 sxé5 Vxf1 36,
slí1 Jx95 37 oxes h6 (37 Xg8 38
S92!) 38 Sd3 Vf8 39 De4 K98 40.0h7+
Kf7 41 se4 á!d 32.'. Vbe8 33.Jg5 Jh6
Kalaslroíou končí 33 Jxg5 34 Dxgs
e5 36 h6 96 36 Sd5+ KhB 37 Oxesll ne-
bo 33 h6 34 JxfT Vxí7 35 Vx7 Kx-f7
36 oí4+ Kg8 37 og.4 e5 38 sd5+ Kh8
39 096 Vl8 40 Se4 KgO 4r Dh7+ Kt7
42 Sd5+ KeB Ox97 atd. 34.Dd3 Vf5 35.
vxí5 JxÍs spo|Up|áce slieLcŮ vynikne i
po 35 eÍ5 36'sd5 Kh8 37Dc3 Je5
38Ji7| JhXí7 39 sxfl aid 36.94 h6
37.gf5 hg5 38.Í6 ! a celný vzda|

1sla. s áv JUi ček)

Vsetín: V rórnci nóbo'U hr(i
čú usPoÍódol pon HoÍnik z

nošeho oddílu turnoi hroný io-
ko Přebor ZŠ Rokytnicc' ktc.
rÝ sko|lčil Výsledkcrn: -HgÍ.aK
8' R AC|omec 7' Rortoš 6'
l] EIiÚi 4 .| Adan]ec ]' V'
EIióš' Pov ósek, Kostko po 2'5'
Urubek 0,5 bodu Prosodili sc
iiž čle 1oVé nošeho oddílLl'
k1cří obsodiIi ]'' 2, 3' o 5

a --l.s:_.a il=\' Sp,esel (USA) 8.
: . .es JsÁ]]'',: 9 E 5U'9 (NED) 6%.,..'.s(.é. l.\; 6 .] '12 FeheLPo|.
!a. i!ril a!'ra sse (FRA) 5%, l3 F e-
ses '9i]] .Z l.1.Ývl1ňan. (AUŤ) 3%
:53áá*,e.'i:-sl2
Té( l:.J 'a3.- .ie]eňe Ťj mnoho s]
...ea._:.,istr abts docil Ioho
o iie: :i] .',J' pieo.hŮdca a .odák
zde|éi \eés.iý z Pie.ova lotŽ po'
slup do Fia|e r siiovstvisvěta

e.b'liidel-:.EjlAÁsll
B22 1 e1 c5 2'.3 JÍ6 3'e5 Jd5 4'd4
cd4 5.Dxd4 e6 6.Jr3 Jc6 7.De4 Oblibe,
.a vé.aiia Dieho V pért]i chládek .
Gschv]e.diie.. V.a.ov 1990 piiše po
lazici i Dc; 8Jbd2 í5 9.De2 Jí4
l0Dea iO5 iiJc4 VbO 12h4 h5 13
D!5 .l.xe5 i4.Jlxes Jxes l5 Si4 d6
16.lxe5 ae5 17 Cg6+ Ke7 18 S!5- Kd6
. e!2l lri závér j9 sd8j 1 0 7.'' 

'5 
8'

Ze šachových
turnaiů
Hošťólkovó: Turlloi s |]óz

v€rn Í)vokrót čtyři Uspořóc|o
]o zo účosti -]omócích o |]o'
šich dolcstencŮ místni TJ so
kcI L1 ] mísio se rodě|ili s
5'5 bodem Vocu|ík (Hošťó|.
kovó) o |]óš Porók o obo sÍ)
niIi 3 VT Do|ší pořodí: MIo'
dý 3'5, Zenró|lek. Vitok (obo
|lošťó koVó)' 'T.ýJ]- vŠich'ri
3 K oc]rtík (Hošťó|koVó) 2.5'

A-q9-Is!-2-12-9.!-L t-ÍllEl

jn8. ],e!. ÍV' Me?')

TEBEUIN 1993
Přes 50 šachistu z Ealcie, Gruzie, Rdska a ceské lepubliky bylo ía

staŤtu 2. ročDí.u turuaje pořádaíého IwEx LitoEěňce. Kva.Iitíí soutě.

že se dvěBa nistry a 19 kaídidág tohoto tifulu se zričastaili ta}é 2
trTacr zbroJovEy vseBn.

Méně se daňlo votaýovi' kterv .I!říř9\--:-99gE!L Telezítr
ziskem 4 bodů z 9 kol obsadil 37. 1Í}93' sicilskí
ldslo. ale po ťech letech pics|ávkJ'
š1o těžko čekat úce' línchem lépe
se dďilo lďíčkoú. kter./ se po so-

lidníÍo 6t&prodíra1 stáe lrlš až

sllončll děleííú 4' &!q4. Pořadí:
1. Pakosta (Prahal 7, 2.-3.
BIetšDajdr (Litoú.], sejLora
(Děčín) ó,5' 4. . o' Maršálek
uablonec]' lemy ll(lcaJyj. (ozá.|t

(Litom']' Juříček' Vodička (Litom.]'

Plíva (Rakovník] ó, 10' Dóřiíg
(Trutnovl 5,5 atd.

z tu!úajo!]ýcb bojti jedío vítěz.
sM našeho bráče:

urbánet . votav.

D50 1'd4 d5 2.ď 66 3.Jc3 Jf6 4 sgs c5
5'ď5 Db6!? 6.sx6 Dxb2 7'Vc1 gf6 8'

dcs?l Sxcs 9.e3 eds 10 Sbs+ Jc6 11
Vc2 Db4 12.Dxd5 Se6 13.Sxc6+ KeTll
(diagram na předchozi stíaňé) 14 od2
bc6 15 Vb2 o94 16'í3 Dgs 17'Vb7+ Kí8
18 Vc7? De5 19. Vxc6 Sxe3 20.Dd6+
Kg7! 2'1'Dx65 íe5 22'K€2 sd4 23Jh3
VacB 24.VxcB VxcS 25.Je{ Vc2+ 26.
)d2 sď+ 27 'Kd1 vxaz 0: ''

V předchozí paítiÍ se bilý necha| unést
vidinou rozhodujicího úlok(J. ienže Vota.
Vúv krá| odvedl znamenitou p.áci'

JuilČ!L. Žahour
c60 1.e4 e5 2.Jí3 Jc6 3.sb5 Jge7 4.
0. d6 5'c3 sd7 6'd4 Jg6 7.véí se7 8'
Jbd2 04 g.Jfl sí6 

'0'sa4 
Ve8 11'd5

Jb8 12.c4 sxa4 13.Dxá4 Jd7 í4.se3
65 15'Dc2 b6 'l6'b3 vá6?! l7.Vedí
Da8 18.J93 Se7 19.Je2 Vfg 20.Jc3 Jcs
21.JbS DcA 22.a3?l22.Sxc5 bcs 23.a3
22... Jb7 23.h3 Dd7 24.Kh2 Vc8 25.

|. e4.5 z. Jf3 dó 3. d4 c!d4
4. Jxd4 ifó 5. Jc3 aó ó. 93 e5 7.

Jde2 Se7 8. Sg2 0-0 9. 0"0 b5
10. a4 Sb7 11. axbs arbs
12.Vxa8 SxaS 13. Sg5 JbdT 14.

Jxb5 Jre4 15. sxe7 Dre7 1ó. Jc7
Sc6 17. JdS Srd5 18. Dxd5 Jď6
19. Dc6 JgS 20. Vdl Vd8 21Jc3
hS 22. h4 Ie6 23. JdS JxdS 24.
sxd5 Jd4 25. Dc4 \'bE 26. c3 15
27. b4 Df6 28. Dc7 Ve8 29. Se4
Veó 30. SdS Ve7 31. Dd8 Kh7
32. Se4 Ve6 33. DxÍ6 Vd6 34.
b5 gó 35. sxf5 exfs 36. bó a
čemý wdal. (sj)

Jeí JfE 26'Jd3 f5 27.f,]2 27 'els 27..' Í4
28.Sf2 95 29.VS1 JgS 30.Oe2 VaaS 31.
Va2 Kfr 32.Vbl h5 33.Se1 Vh8 34.Jf2
Jh4 35.b4 VagS

36.Kg1l 36.ba5? s4l 37.M hg4 38.
Jxg4 Vxg4 39.Dxg4 40. hg4 Jf3#. 36...
va8 37.sc3 Vhg8 38'vbáí Jg6 39.Vb1

Jf8 4o'vba1 Jh7 41.Kl'| JÍ6 42'Jd3
KÍ8 42 ,' 94 43'hg4 hg4 44 Sxes|? gÍ3
45.Dxí3 Vg3 46,Dí4 Vxd3 47,sxÍs sxis
4a va De7 49 Jxc1 atd, 4:}.sxo5 dé5
44.JxeS Oc8 45.Jc6 J68 46.e5 Jd8
47,Jxe7 KxaT ,l8.De4 KfB 49.Jd4 c5
50' bcs bcs 5,í.Jf5 Jg7 52.Jd6 Dd7 53.
Vb2 Je8 54.vb6 va7 55.Jí5 Dc7 56.
vabí Vb7 57.vxb7 Jxb7 58,d6 Jbxd6
59.ed6 Jxd6 60.Vb8+ 1:0

(5lani5lav Juiič€k)

KoREsPoNDENčNi Šnca I
lng. t áclal Ch|ádok r|rr scrnifiná|c lltS !

m ís to.


