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i
2]]3 Štvér4ř
peč
2c72
ilks
2c23 za iíčak
200]
2066 s|radě

vešelshý.

I

938 Hrad i

1

1/2

01
r,

0ll

0

t0
t0

vrála
Kr:č8

22^'a
19,|7
2 UB8

Rechůnek
Oeelka M. 2C22
st8ufčíkR.] 986

lka R.

chudÍ]i

Výkon Zbrojovky, která lak
s skoněi]a uprostřed

1eto

tabrr]]s'' byl sj]ně !x)znaInenán
]oňským nepo ch o piIe] nýln
roz}ro.tŤlll1ín) sTK a \'v MsS'

oprávnění. protest našich
kteři odhalili něko
pol.ušeni
likanásobné
.'Vítězni'rl],'
h|áč fi'

I

912

SoLrtěŽního řádu
ce]kenrA64 Glygov. byl těInito

]

8o5

stoll).,.

Staufč ÍkM. 1 936
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Fícht] a Pečinka.

ofgány doslova snlelerr

se

FrtnlB0Xlsgb
ol

l_t!Iii:
ál;;;l
r+l.it

, O',
.::+;]]
,;,,,O1

;.

r.i:r i:r

:

i

'.',,.''..

l.: ,: t: .t t

r' r:,: ..::

'

:

moŘÁvKA

nqqa

Velic€ dobře obsazený turna'i absolvovala 17. . lB. květne
nsšeho šK. v soulěŽt 52 učastnÍklz Polsk3.
čweřic€ hÉčú
slovenska a cR st,gňovs|e řada kandidátů mistia i mi.'trů i

Zlrbltr Veltni dobre obaezenl

mě| l3. řočníkvlkendového
turnaje pořádanelo jíi.í
- , rÚ
ó"Álinv. soutěŽe ms '3 i
ix..r.ít'l
re hřAné
ne Eo|
brené ne
úče.tníLů
' ae
6yBtérneň
EY-ýc;;-shým ayBtérn€

2 x 30 mlnul.
Ío'rmě
-v dobré

nůIo sé ývýcarským sYstémem na 9 kol lempem

z n8šich.zástupcú úhrál nejlepŠÍtYsled€k

hrajÍcÍ ing. stI8děj. }1eÝ .e doglÁ.l.mezi d.esltlu, neJlep$cn'
osňtní podali s!.r\i standardní Úkon. ále Pň většl pozornoíti
mohli skonč't o několik míst výše.
Pořadí: 1. Fiň (ogtamva) 7,5; 2''3. Tustanovski (Pol.)' VelÍčka
(ostťave) 7; 4..5. tGrník (Pardubice)' Lys (ostrava) 6.5; p.'lQ.
Michenká (Karýiná)' Škola(ostŤava), Pačovský (Pardubice)'
stŤaděl. Kánder (ostfavs)$; atd. 15. Juhček 5.5; 22' chládek.
2{. stverák. oba 5

bodú'

3i

Okresnísou+éž199,.,6

.soiuÍ|ěž99,+5

Divize 199r-96
'i]']|':..1,i'.]'.

:
I

VGt"dk"
viA .

Í5|t{v1

:

]:']:.]'.]''

:......:..
Vísl"dLg

v)-ti-*.r:

. ,: r i ,

:

:, ' i:

'r

.'i.:l

,,r i rrr

":

'itl

.i

Ť

'':

:.
'.. ;.1.::.| :':ir'i
ii,j: :t ii,i:L

i.lr.=

=i..
,, i-,..'.i,

,,

l:

':, I :,
.:i. , :
.:! : :.

]: 'i
= =
,tt .-t
.: t:ir: i.

ť==i1-

.].'

::
i,:

::: :,;l

'::.

+i

-

ii : tr'r

=
t,---:

r|

i.,

.Lir']

vLE
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Minsk BLE
si"adě'j Ir.]as 2]'1o Vset'in L1ZE
t.h jáciek I/ác] 2l61 V3"tÍn czÚ
Za.j i,.\ek Petr 2t)28 VsetÍn cZF
i:'a.1i] Kare] 1943 vsetÍn 1ZE
ú.. ' BLR' cZE'GER' PoL' SvK'UKR'
F.iTaTE.llr,ref
l:l-rF,Ca-- K I N VJ a 2150
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4,,
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VLL
2L26 BTND
!i.EI'iEEVETS A 2325 Pinsk BLR
BLR
!'J]|].-ÍV I Il Jltr í 2300 Minsk
']EĚiBEK petr 2\22 .]e sen ík czE
|/i,1?AÍ}Á Pe t]' 21t 2 Vsetln CZE
I'J''-iLLER Micha 207 (\ Ber 1an L'-Ejí
ttdL
R'T šKA Lubomí zos3 Lreolc
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Sosna, kdyŽ V pos|edním ko|e zdo|aI zkušenéhoRotštejna
a předstihI tak výborně hrajícího Uhmanna i dvojici Bě|orusÓ'
Ta ké Ve skup]ně B si naši hráči prvenstvÍ Vzít nenechai'
mohutně ÍnišujÍcíKozU|in zostá| těsně za nimi' K Vydařené
soutěŽi pňspě| kromě týmU or9anizátorĎ s předsedou sK
p' Bartoškem V če|e také Výborný rozhodčÍKořínek z ostravy'
Dík patří všem sponzorom, bez nichž by samozřejmě taková
soUtěŽ nebyl. moŽná _ Vsetínským firmám KB' Zbrojovka'
KLM, AqUa stop' Amir Va|' Meziříčía da|ším'
open Á: 7. sosna 7/9, 2.-3.Utmann a |<orneieve|s (BLR) 6y2'
1lz Mou)v]d (BLR)' Jeřábek a uotava 6' 7.-1o. Mtller(GER)' Riška,
Rotštejn (UKR)' Kuřočkin (BLR) 5y2. 11'_15. Chalivopulos' Pecjná,
Dlouhý azoýýski (PoL) a straděj 5' atd,, cělkem 49 Účastník1'
op€n B|
Beseda, sojka 7' 3. Kozulin (BLR) 6y2' 4'-5. F' Paťák
'.-2'
a Matlacha
6' 6,_7. Petržela a Bambušek 5y2, atd., celkem 24 h|áčŮ.

sosn. - Rotštejn
B22 sici|ská: |.e4 c5 2.Jf3 e6 3.c3 tÍ6 4.e5 Jds 5'd4 cxd4

6.cxd4 d6 7.Jc3 Jx€3
nej|epší' po ] 0'sf4

8.bxc3 dxes 9'lx€5

Jd7 lo.sd3 Toje zřejmě

se7 nebo ] o.]xd7 sxd7 nená čern]; poiiŽe'
l0..'Jxe5 l.|.dx€5 Da5?! Přednost 2as1oUžiIo ]].'.se'' Těžko
a-e kÍitizovat' hÍaje Ii se pos|ední kolo a jde-|i o ]' místo.
cerný zře.jmě počítaIs tÍm, Že pěšce,'nějak'. uhájí a uDlatní'
Problém ovšem zní, zda se mu tc može podařjt. l2.o.0 D'es
l3'veI Dc7 Lepšíby| návrat 13'.'Das. Dr!hým pěšcem by se
čeínÝzadávi,: ]3...Dxc3? 14.Sb5+ Ke7 ]5.Sq5+ í6 ]6'Vc]
Da5 ]7'Vxc8' |4'Dg4 sd7 t5'sÍ4 sd6 |6.Dxg? 0 o o tě7-o í|ci,
zdé Rotštejn pň svém ] ]. tahu doh|éd] až sem a otevřený
s|oupec,'9', se rrru zdá| být slibný' |7'sxdó DXd6 l8.se4 Í5

Jeřáb.k . sos!.

.Í.d{
d5 2.c4 e6 3.ácj 0í6
D36 Dámský lambit.
...ctds .tds 5:Qs5 óó 6'gc2 0e7 7.€3 H 8.QdJ
obd7 9.0í3 B€E_ro.(H) 0!8 rr.E{bl 8oó l2.b4
Eď t38Íct 0e6 l4J4 Qd6 l5'!5 h6 16.Qrb6
glh6 | 7.fogó Ěg6 lt.gtgó+ lh8 l9.EIh6+ lh7

6jí

2X 6k
2%6
46
5Y, 6
317 54
4% 5X
34 5'á
45U

2o.o4 Qs4

2l'ob4 Eeó 22.ocó+ lg8 23.h3 Qí8

Qtia 32-bs

&.7

24'gf4 Ě'só 25.bts.| Qh6 Ť6.E5 g,!5 z1.g,cF
fus5 2J.Óid5 E€8 29.Í4 fuď 30.ft7 Ec7 3|.Eel

(Ft

---@
5 D!5 DérBký

gámbit' Í.d4 d5-?.c4 e6 l.fu3^o{q
d.Qgs Q67 5:ď0{ ó.ÓB c{ 7.gc2 hó 8.otf6 $Í6
9.Qď! od7 l0.h4 dc4 ll.q\ď e5 l2.0-{-{ ed4
16.Ef4
r3.á€4 fo5 14.Erd4 ge7 15.fuÍ6+
gd6 17.Edl gc7 18.áré gtes r9.Ern Qc6
l{
20.Ee7 Ef6 21.Edd7

gí6

r.Kořínek

o
jednotlioců
se stal Sosna

Přebor Vsetína po iednadvacáté
ve dvou sxupirJčn' coŽ se rozncone projevilo 1a r'Va|:tě'
V m]stíovském turnaji zvítězi| drti../ým záVěíem 3/3 z|ínský

rlv

Á*.
{.
3Í

Bvýc- 9 kol .

]]ž do třetÍ desítky ročníko Vstoupi| Ve dnech 29'6.-7 7.1996
porJdary ŠhZoíojov|a'
me2 1áÍooni ope1
''Píebor Vset'na'
staítovalo ce|kem 73 hráčl zé 6 zemí a DoDrvé se hrá|o

3

Bo

-

všEríN 0c)
}o{|.

mčnik

Přeboru
vs€tína

Y

šachu jed-

notIivců byl
zakončen v

neděli 7. čer.

venc€'

v hlavní
up r n e
kandisK

dátskéňtj
iurnáje stár.

ióváIď 49.
hríčů'mezi

nimi 8 hráčů
?

-!q!oruska,

5 z Němec-

.

Fa, 2 ze SloveÍišk'a;
Poiška l. z
U-kraiiirv.

i

Tz

Y

zaveÍecnem

hodnocení
lyznělo prvenství pro

Jana Sosnu

(ŠKzlín)

ziskem 7 b.,

ZJ.Uhmann

Poz]ce je dost nepohodIná, po ]8'''De7 ]g.Vab] černÝ ien
b.ánÍ' aIe ro1|-ooL]'jic' chybu Jcini aŽ d"šim tanem' l9.Ý;dl
DÍ8? Muselo pi.Úít.jedině ]9..'Dc7. Teď sl Ukra.jinec zahraje
uŽ pouze krá|em' (viz diagram 7) 20.sxb7+! K(7 Po 20 ''KXb7
2].Vxd7 je konéc hned' 2t.Des. Kxb7 22'Vb.|. Kc6 smutnÝ
ý'i'bé.. na 22..'Ka8 i 2?'''|.a6 p..oe 23 Dc7' 23'Db5. Kd;
24.Db4. K€6 25.D.4. Kd6 26.Da3. Kds Záchrany nenÍ 26'''
Kc6 27' Da6+ nebo 26.''Kcl 27.Dxa7 + 27.c4+ K.ó 28.Da 6. Kcs
29.Dxa7. Kd6 30'Da3+ Kc6 3l 'oaó. KCs 32.Db6. Kxc4 33.Vbc|+
a .eÍný se vzda|.
sosn.

-

Ro|štejn

Mú||e.

-

tJhmann

Pochvalně se lyjádřiIi i účastnícitumaje'
Miit|el

-

Uhňann

4.s95 có 5'cxds
D36 Dámský 9amoit: l.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 JÍ6
.|0.JÍ3

Ve8 ll.0.0
exd5 6.€3 Jbd7 7'sd3 se7 8.Dc2 h6 9.sh4 0 0
bó l2'sg3 sb7 l3.vab,| a5 l4.a3 sa6 t5.sxa6 vxa6 I6.b4 axb4
l7.axb4 b5 l8.h3 sÍ8 l9.vb2 Db6 20'Jel Da7 2.|.Jd3 )b6 22.va2

Vxa2 23.Jxa2 Jc4 (viz djagram 2) ?odaú1i se černémupň

l

pozic€

po ]9'''DÍ8?

2

minoritním útoku V dámském gambitu získat pío svéhojezdce
neotiesite|né pole c4' nemá nikdy plobLénry' 24.J€5 V€6 25.Jxc4
dxc4 26'Vbl Da3 27.Db2 oxb2 28.vxb2 Jd5 29'Kfl Í5 30.se5 Ve8
3l.q4 96 32.9xÍ5 gxís 33.Jc.| Va8 34.Va2 vc8 35.Va7 Jxb4 36.Je2
Jd5 37.Jg3 b4 38'JxÍs b3 39.Vb7 c3 40.Jg3 b2 4l'Je2 sa3 a bílý

pozice po

23.._

Jc4

se

vldal'

sbnislav Juříček

Etntoug l$g$
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l9]9 DÓmaž 1rce
1. !9 Ústi n/L.

á 1:]

..:'.: - e. Jén 1:!o
./]áEt 1ó89
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.E.: i.iá
Ton 19] 5
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I 7.l3
!aši.el. F raň ló41
Vénék Jrři
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Í]:i .::: e t]ana 1550
i ' ' .15. šÝ'.. c tr:

LA

a *h
L

-BÁ
'óL

ol
'ó

'a .l!i

37
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Body
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Valašína chodsku

Bí|ý : Ceplecha Tomáš
Cemý : Parák Dominik

Pies l60 hÍáčúz \ěmecka. Ruska a
ČŘ se s1elo \e dnech ]9' 6' ' 7' 7'

bodů je při jeho výši E1a

ibd7

ne

kem nemoh] být spokojen. Daleko
]épe šachistó Z okresu vsetin do.
padli ve skupině B' Tomčjk hrál
dobře. a]e ncjvíce přek\ apil výbor

\elkÍ mezináÍodni oPEN

turnaj
se soll.

do K]a|o\, Z naŠeho okesu
!ěže Zúčaslnila čtreřice šachistůŠK
ka \'selin (Juřiček. Parák) a
'Zbrojo\

TJ \h]' \íeziřj.j ísošolík.Tomčík]'
\- hoclě i;lné skupině A. kde
inezi ?3 účas|nikystaÍtovala také
Íada nirtÍúa t eimistr Lechtýnský.
se nxšr:]'r zísluD.úm dařilo Jen čás.
lečně s.io]íko\o umistění i zisk 5

-

odpolída.

jící'zato Juřiček se svým

\'ýsLed

ným výs]edkem m]adý Dominik
PaÍík.Na úVodní poťážku r}'chle

zapomně] a pod vedením zkušené
ho klubového kolegy nesnímě bo'
JovnÝm \,ýkonem obsadjl v}nikaji.

cí 3' místol .

|.c4 e5 2.žr3 dó 3.g3 áfó 4.Qg2 c6 5.d4
6.e3 g6

2029

cerný : Juříček stanislav

21,55

7

,žge2 Qg7 8.0_0 0-0 9'b3

Ee8 10.Qb2 áe4 1l.h3 áh6 12.d5 c5 13.e4
f5 14.f4 exf4 15.ixf4 áe5 16'áeó Qxe6
l7.dxe6 ác6 ]8'exf5 Óxf5 19'Qd5 Be5
20.tsR Bxs]- 2l.Bxs3 fus3 22'E|/ oxč3
2].oxca *2+ 24.isž fo'cí 25.Exb7 fods
26'cxd5 Áe.] 21 .Bd]l
28.Ed3 Ee7
29.Bb5 a5 30'a3 ls7 31.ÓÍ2
^f5 óf6 32.óel

ie5

33.b4 axb4 34.áxb4 Ea1+ 35.Ó|2 Ebl
Jb.AxCJ dxcJ J /.bxc5

Gj)

Bílý: Bóller Georg

KB CUP 1996

1861

0-1
26.Q|l Ěb4 27.Bd3 Ea3 28.Adz Ati

29.Ea1 Eba8 30.Bxa3 Exa3 31'Bc2 áb6
I.d4 áť6 2,c196 3.ác3 Qg7 4.e4 d6 5.Qe2 32.Ég2 Ba5 33.Eb t Ea2 34'Eb2 fl'xb2
0_0 6'aR e5 7.0_0 ábd7 8.Eel c6 9'Qfl 35.sxb2 Ěb'l ]6'Bc2 f5 37.B f4 38.Qc4 e5
h5 z0'sxh5 ohó 4 | .Qe2 2E8 42 '€i4
Ee8 10'd5 c5 ll-Eb1 Ef8 l2.g3 óh8 3q.e4 a1.Qxci
phÓ
l3.Qg2 ág8 l4'Qe3 Qh6 l5.QXh6 áxh6 áxc? gd2+ áÍ6 r'4'Éa2 94 45.Ba7+
46.wf/
47.Ůgl
We3+
48.if1
$xR+
16.8d2 og7 17.b3 f6 18.Ef1 a6 19.fu1 b5
20.cxb5 axb5 2l.áxb5 Qa6 22.a4 Qxb5 49.igl 9dl+ s0.lg2 f3+
23.axb5 Éa524.áf] Uxb5 25.Efc1 Efb8
0-1

5.Iitoqeřice 19$6
pátý na Iwex Cupu
Juříček
.
L|ToMĚňicE {aj)

ce|kern dvě

desít\ šachistůz Ruska

V turnaji hlaném šqlcárs\'m

a ces. systémem na 9 kol ZvítěZi| rusli.i
ké republiky se zúčastnilyY Li. ml]zinárodní mistr VeSelovskij
toměřicích na letošnímV roční. (Elo 2440)' který hladce předsti.
ku této soutěže.
hl ostatní konkuÍenci. Ze vse.

:97ex

I

VESEL9VSKY

S

2 STEILIK JlřÍ
3 KOZAK MltoĚ
4 SE{{QRÁ YLaa
5 JURI]FK Stan
6 íRoP4cEK Pet
7 CERryy Martln
I NOV$CEK Jan
I LOUCEK Vlast

nrac

- JunceK tsK

zbrotovka)-

ktery podal vetiie slusný dkón á
dařilo se mu zejmena .ernými figurami.

L0 BENES

Petr

!5 HaJerlk Vlad

B'

!ě VarI& J1rI
1895 DěrÍn
\oef.2122 (20/9) Dttc aTE

Bt

r7a

CZE

atd.

3t

-

to. Novácet< (Ltm). LouČek

lttDx cUP l99ó

Ť

^l!htř

&tad! s' E; 1. Kracík (Plzeň)
7,5: 2.'4. Dsněk (Příbram)'

Pořadí: 1' Veselovskij (Rus) (Louny), Beneš (Roudnice) 4'5.
8,5'2.- 4' stehlík (Kolín), Ko.

1o1R

2155

bodů'
-

zák (Litoměřice), sejkola (Děčln|ó.5. Juiicek 5'5' 6' _ 7. Kropácek (C' Lípa), Čelný (Ltm) 5.

1949
2258
2133
2050
2116

2440
2140
2183
2222

Gro8' (st. !ngbert), Kučera

(.Iepltce) 6,5 atd. ?B. Iuříček 5

6,5 bodu,

7234 567890
-2O Body
Moskva
RUS o L'á! r ! 1
11
1
A%
Ko]Ín
CzE 0 !řt 0 * 1
.i,oo
L1toměr1ce aZE
tc *0t0 4!46
UECTN
LLL
0 1
L 4I 2,É 6
CZE o ttla,
1 5t
zII
lsetin
* t**
Ceská Lípa czE 0 01
2 5
L1toměř1ce czE 0 *o
*1
34 5
L1toxnéř1ce czt
4 4á
4A 0*0
Louny
CZE 0 o zou
1a
2r7 4ri
*44l.
Roudnice n/L. CZE 0
oo'á
oddí l

vodlčka ťreplice)' Doležsl
(KolÍn), Šurygin (Novgorod),
4.-8'

Parák. Šíma(Písek) 3 5'-6.

tÍLs'kélg.ok|giq !!4!19v'4!j9d'i!Í

Elo

7'5; }..3. Lechtýnský
(Praha). Bažant (NapáJedl8) 7;

ltce'

Vaněk (sušice)' Kovář (PŤaha)

LltorrěÍ.1ce * !7.8'-25.8. * Kandtdátgký OPEN' IwEx cup (5')

m hráÓ

ČR. Ťaké ón ňa !oát.
ňý úvó<l (o,5 ze 2), sle probo'
Jovsl 3e Ještě hodně vysoko.
Plohra v poílednímkole však
znamenBla konec šancÍ na
dobý \ýsledek a odsunula Jej
o úce Jak 15 mÍst dozadu.
PofudÍ sk.A| 1. luřék(Domaž

ŘuikÁ;

,Í

3*

r. Pletánek

Pře'sně dvě desítky šachistů z Rusk4

a Ceské lepubliky startovaly ve

dnech 17' . 25' 8' v Litoměřicích na
letošním 5. ročníku této soutěŽe. V
devítikolovém tumaji, hraném švý
carským systémem' dominoval su'
verénně ruský meZináÍodní mistť
veselovskij (Elo 2440) a zvítězil s

velkým náskokem.
v'a]ašský šach zastupoval Juříček
(sK Zbrojovka), který pod]eh] jedi.
ně vitězi a podal velice dobtý
výkon zejména černými figufami 3 výhry z pěli partií|

Pořadí; l. veselovskij (RUs) 8

1/2

2. - 4. stehlík (Kolín), Kozák
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