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Zbrojovka před šachovou ligou
\/SE]]\ Š ]tIinulý týden byl Ý

BrEě roz]osoÝá! další ročník Mo-
ra'skoslezslié šachové lify, v
DéBŽ mimo jiné startuje take je.
diní ástuD{e našeho okresu -
Šťzbmioikr vsetÍn - ktery se
loň'sHm \jtězstfím v divizi-střed
po.*iul uz mezi elitní c€lky
územního sr.azu

árojováci sice tuto soutěž už
ně}io]ikrát trrái. ale letos budou
miÍ \€Iice těŽtou úlohu. Liga se
rotř srďa. jako ostatně v řadě ji-

b.úcast c.lé plejády hIáčů s mezi-
tráÍodDími drul!'. K největším fa-
voritům parií TZ Třinec, angažu.
jící slo!.Dského velmistla Ftáčni-

ka a ruskéhÓ mezinárodního mis-
tla Hasangatina, ktelé doplní na-
ši mistŤi oIal' velička' či Lerch.

z dalších celků to bude DtÍan
HavŤice. kterému po sestupu z
extraligy v bojio postup pomohou
náš velmistr Babula, slovensky vel-
mistr Plachetka a jeho kajan Ti-
benslcý a také Karviná, v jejíž se-
stavě ie polské trio mistdMatlak,
Antoniéwski' Jaworski a Rus Ve-
selovskij. Zajímavou statistiku dá.
va

228I, Lok. BÍno 2253'
Havířoy 2252, Poruba 2251' Uni
Brro 224'1, Crygov 2246, SK 64
Brno 2208, staÍé Město2195,TÍe.
bíč 2190 a vsett 218?. ' , .

V teto srtuacl maj| zoťoJovacl
pouze jediné přání_ ligu udržet.

Nejdůležitější utkání je čekají pIá-
vě na začátku soutěže : zahayjí26.
10' v Brně s SK 64 a pak hrají 8. a
9. 11. dvojutkání s Třebíčí a Uni-
verzitou Bmo' Tři utkání za sebou
venku jsou velice nepirjemná a
vsettn by numé porřebova| získat
alespoň dva body. Jinak se stane je-
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ŠÁcHovÁ LIGA ZAIlÁtlLA
Dvanáct družstev zá-ttájilo mo.av-
skoslezskou ligu v šachu. v úvod
ním duelu podlehlo družstvo sKZ
vsetín celku ŠK 64 Bmo 3:5]16
vyÍovnaíem uUGn] se pnKonr|o
útězství na domácí šachovnice. U
vsetína zvítězil| M' stveÍák, remi-
zovalij vi. KaŤlík, si- Juříček' ins.
vl. straděj a P vávra' v datšíň
dvoukole hrají vsetínští v Třebíči
avBměsUniversitou.

)oň dva body. Jinak se stane je-
pozice již od samého začátku

sestavě
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TfuKRÁT Z ŠACHU
R1 r,j \i!ězst\í v moravskoslezské
ša.ho\. llze ďuŽstev dosálhli hráči
sK \ \elín nad LlniYetsitou Brno
5:: \'í..^Nj si ořiosali za vsetíi:
\.1-i: : FÍ \'es;lský' remizovali:
] !il..:\' K:rrlík. Bělůnek, váv.a'

stJ"dě].i chlidek V přcdchrávcc
kola z!iždč| sK v\clín do Třcblče.
k.j: P!.Jl.hl lamní Mazdě Třebič
3'5, \l|:7'($í ne šacho\Tici získa]i
z: \ -iji]: BěiŮnek a Volava' remi.
zlr\i'.I jJň,.3k,i Chládek'

c-}5larmi přebor šacho\"ých dÍuž.
sl.\ . tti.c nlčl na pořadu úVodni
l:o]L]: \3], \1eziijčí B - s Bysřičkjr
1.5:r.-.: Hl'leio! Hutisko Solanec
3.5:l.5: zuhií Zlín B 2'5:],5i
Podhrad
slalrčín . sK \ seíín B 3'5:4'5 íza
\iselin m:o\.a.ll : D' pÉ.iŘŤéiÍn.Ř
}íachale.. Z|Žkr. rcnri7oval HÍadil)'

G m. Zubří ' sKZ vsetín B 3.5:4.5.
za Zub|1 z\|Íězi]i| J' Krupa' Z'
KJuPč Kubín' Íemizová] Cabiik. za
v5etín \} hni]i: ing' F' Pará}' Fichtl'
HŤadil. ing' ziŽka. remizova]
\{anák' (lc)

DRL-I$ vŤIĚzsTvl
V SACHU

\Íora\'skoslezská liga dťuŽstev
mužů \' šachu pňnesla ve 4. kole
řadu přek\'apivých výsledků. K
tém Di]iemnvm Datil vitězstvi
SKz' vietrn,ve štareň-fiffi
fTj3-i,\áliňfiffiíít#Tfi
iáiil\a-tína v soutěži se podíle-
ti: Bě1ůnek. vávra. stverárk' reml-
zolali: Juňček' Votava a KarÍk.

tr |beíI - TŽ lřlnrc 3,5:4,5
' diamatickém utkání se suve.
Bě sedoucím dmem ligy pro.
vali zbrojováci tlž 0.:2' když
tlehli na obou posledních ša.

|'|ě:da Tťebíč
;].1 ] ('] ř :i i.] a
1]:];;| ; V y:i |,j ů]ť: i ]'
.']:i|'|r VÉť: hÉ |-.'
::.1](.)Ť 5V.il|"l cl i]l

]']] 7:j ii' i:1íťel.1
:l ]' 47 |.'Ú3píŠ1l
:i 14(,, '.r 1i.,',:, {' 1 )t

'1(.jf:l|' lliČLr] |i ť'i

LJn í Brno
::] :i 'i(-) Fi,.r'tn í |,i
:::|,: ť:ii'', Í'jh),t ]: ]. i*l.:

i::::l /l (.) LJr biilt){:)(:l

::"liliji l-l1^i:l r: l'.

:;]I '];] |".]á l. l.l ':)V:L Č
::1::4 |lirl( 1íE
:j::l;'(J LJ h in;[ťi fl

s.f, gKz vseťín
{]! ]' Bťj1Ll *|i ;.'lé'i]
l.r l í'r JrLťíťell 1]'4?
1 | rj V.lvr',tr T.l4 (-)

]ír l I t]h 1Áťi{:r1.: ::129
1t (:r $ t l.-.\ťl ť'' j 1l1:)4:
(:) i ]' Vir taÝa ;f':t 4.r
1 I{:} V*!j41r--.htt :{,)'j!l
]' ! l:) z.irj1ť]Él.: :]l]li(')
51D lrt Z Vqettn
'A 1.4 |':ž\|"i I'|:' iiliÁt.l
'4 !,1 I.Ě l L1|1,i!|l ]Íli:t.l
|: :] { 'I LL ť. l L: f'. ].' i] 1 '1 

.'.

!r j ,{ L/ávr.r :i]:jr+{]

{ ! li rjh ] ádeli ;] 129
!t:l Šl'r.:ldť!]i :1)4?
(-Ji 1 Volilva ;1146
(J í l V1:.$* 1:!'l.:'']' 1](]:]|;(:]

Ják l líarViná
1'lá ť l;tl,j :i4'Z15
Vér"i. ] QV,.; l'| r' j i4 4:5
JěN'JrÍ|.:.j. 1l;jÝ{-J

SoLrP l,i ::lct 1

1'\n ti]* Í t,l i],l5:1
l'omi.LŤ l.. :;:I7"/
7 iínn j,c)|,i i]ltJo
l':'áňa ill 4'(]

:r, i ttr j:..: ] | i.

šFiz Vsetín 2.b
:].::;ai(-r ft ar I j L: rJ I l.

':]1'l4]i'! !'|ť!1 t lrl{irl,] l:) : 1

']]:1i|9 ''Lti*:iť{:r|.: 
,lr l ]{

:j:l4 ('j Včlvr'.r |',l 1

J;|,:]lli !.)]'] 1.!tl']],l ř.:/'
l( ]4':.l !lt,:ť..'rilť]j {)| 1

i](:)34 9i{:VeriÍl,,. (] l 1
.j]] j}ťiJ V{:]t;lv..'l 1 l (')

:.i ii. :'1i:.::t. ;i:

,1.., r |i 1:1 !. ,, ! ,,,. . i

l l.::.r:. i:: :,li.r:r; rt
',f i i i liI,i l!, :,.:
. il':l:':, ::: ,rl|t , 1..

.;=-=i'!+ :.í 
= 

4i!.
!, ,:,, i. i. i. i. l, I r:;

ll:i i:j j i.,i'r rj,:i,r 1:r i 'rl

,iiIil i.l:,'.ll. ir I1::

N;'.'t .,t .j. i,.'
i.; : ! : ,rii r! i:: i.: :: r !:l

.,:r,.1.i,.:. i::l l: -;ii+ l '1 i: |l
'tjr:,:iii. i:.r:,..:''j.!r-:1:lj i1 I ;

.:r i.rt;r '..!Ij-:::,'t;r:.: II| l

lt|0Íais|os|Bzstá liga. 5.t0|0:
Havřice Loko Brno 3:5
Havířov - Grygov 1|4
ŠK 64 Brno _ Třebíč 2'5:5,5
Karviná staré Město 6:2
Poruba - Uni Bmo 4,5:3,5
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0|íÍ. s0u|ěž. st. A. 5' ko|o:

N. Hloze4. - sKz \&eÚir!} 3:2
V Kallovice _ Liptál 312
KaroIinka B _ Bystřička 81'5:3'5

0k' soltěž. sI. B. 5. |0|0:
KeIč B _ Branky 2:3
Ta<Aňi.p - T pš 7||hříR ňéhráň^

JisAra sť..věsdÓ 5 íí3
Universida Brno 5 1O4
S.lavía Hawířow 5 D14

o[|a$|ní !řcboÍ' 5. ko|o:
Zlín B _ Val. Meziříčí 7,5|0,5
Slavičín - B1střička 3:5
Podhť. Lhota _ ZlÍn c 6'5:1,5
Postouplg, - Hutisko B 5,5:2,5
Q.ZuLřr S@--VsetLn B - l,5:4'5
Holešov _ Zašová

v oblastním přeboru si zatím
vede nejlépe Bystřička, ktelá po
dobrém ýkonu vyhrála ve Slavi-
číně a v průběžném pořadí je na
4. místě' Těžkou porážku naopak
zaznarnenalo ..béčko', Val. Mezi-
říčí Na konci tabull$/ se po další
árátě bodů ocitlo zubŤí a s nulo-
\..ým ziskem bude mít velké stalosti
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Zbrojovka Vsetín nečekaně
porazila brněnské šachisfy

VsETlN (s) Da|šími koly po'
křačovaly šachové soutěže, ze
kterých přitlášíme wsl€dlry, ne-
chybí ani koíeítář k ligovému
zápasu Zbrojovky \'setín.

IňEBíě - š|c vsETíil 5:3

Uil| Bn[o - Štc vsEríil 3:5
V morav-skoslczské lize zajíž.

děli hráči SKZ Vsetín ke dvoj-
utkání, které se jim \Tdafilo jen
částečně' V Ttebíči ve zccla r,y-
ror,'rraném zápase rozhodla par.
tic na sedmé šacho\'nici. kde Ve.
selsl.ý neýiděl rozhodující vítěz.
né pokačování a nakonec ještě
plofuá|. vyhláli Bělunck a Vota-
va, remizovali Juříček a Chládek.
V Brně sc ale šachisté Vsetína v
utkání ploti jednomu z nejsilněj-
ších ce['.u lis' ..!1'táh1i,' 

a zcela ne-
čekaně iej polazili' kd]ž favorizo.
vané Univefz itě nedovolili r'yhrát
ani jedinou partii! stlůjci\{tězsM

3 Voř:D Poruba 5 4a 1

4 Ma.zda TťebÍi! 5 3O2
5 LokomoL iwa Bť-.rlc, 5 3oe

byli Votar'a s Veselshým, kteří do.
kazali své soupeře zdolat, Karlík,
Bělunek, Juříček, Vávra, Chlírdek
a stIaděj rcmizovali'

MoraÝskoslezsl(í liea. 2. !{olo:
Loko Btuo Grygov 4,5:3,5,
Třebíč - Poruba 3:5, Třincc -
Havířov,1'5:3'5' staré'Město
Haviice:l:4, Karviná -sK64 BI-
no 4,5:3,5.Ilni Brno - SKZVse-
!!g.!! předehrávka 6' kola'

oblastní přebor, 2. kolo!
Va].Me ziříčí B - Bystřička
3'5:4'5, 'Hutisko B. Slavičín
.l.5:3.5. SKZ Vsetín B' Zlín B
3j.Gum' Zubří _ Podhr. Lhota
1:7, zašová - Postoupky 3:5.

okresnÍ pŤ€bor, 2. kolo| Hu'
slenky - CSAD Karolinka
2,5:5'5, V Meziříčí C _ Hoš.
ťálková 1,5:6'5, MEZ vsetín
Rožnov 5,5:3'5, Val. Po|anka -
Vidče 2:6' Les' zubří - FI. Lho-
ta 1'5:6,5, Ustí - Kelč 2,5:5'5.

5 500 LD Z7r2
5 4D1 Ae?

V oblasti střed

stIaděj.



VSETíN, VALAŠSKA PoLANKÁ (sj) -

Pěkný bleskový turnaj uspořádal
26' l:. šachow oddl'| TJ ME?. 1}a.
dični.'štépánský. termrn, vánočDí

oohoda i řada věcných cen pfiláka.
i} na start cetkem 26 šachistů ze 7
oddilů ce|ého okresu, ktfří hfii|i
ffisl$m systémem na 11 kol.

v napínavémzávěru se nakonec

ffi-*."""rr$fi 
,:'J,'::1$

(Čs,\D + Karolinka). Dalšípořa.
dí: 1. Šulák (MEZ) 7, 5. - 7. Filák

.l ]' mšttl rozdclili ziske11 8.5 bo-
Jiffi j jlflVsetl'n$hóil'clrů|š

(MEZ). Vaněk
|Íl
(Karolinka), Mu-

]vÍalý' ale o to hezčí vikendo\ný
tumai se hrál 27. 12. za účasti Í4
hÍáčů ze 4 oddtlů tempem:x15
;."r slýa;[F,ystémem na 7

tol ve valašské Polance. Místní
oddí šachuTJ Sokoljím takvzpo-
menui nedávno zemřelého zakla-
datele a dlouholetého fuáče oddí
lu pana Aloise Hájka. Potěšitelná
bvla účast šachistů z Pllova' kde
sé po několika letech šachy opět

probouzeií k Životul zásluhouEa-
iost1 obce Lužná pana Papšíka,
pro něhož je tato l]ra vítalou Ic-
iarací po každodenních úředních
-povinnostech. Po bojovném prů-
.běhu 

rozhodla Dakonoc vzáj9mllá
pnnie oboufavoritů.v níŽ piílo vi-
le itéstl K. DoLeŽalovi.

Pořadí: 1--t K' DoleŽal
(MEZI a &js$ LSZ)9!16 !o-
dů3' J' Ťfuomada (hlov).+.). ] '
6- P Hromada. Cokcvec (oha V
Poianka) 4, 7. Hýák (VPolanka)
3.5.8' - 10. Pfestleša' stefta (oba
v PolaÍka), P orliÍa (Prlov) 3''11.

- 12. J. ollita (Pllov), Papšík (v
Polanka) 2,5, 13. - 14. Tkadlec,
stančft (oba vPolank.a) 2 body.

soutěžc 0 přBb0Íníka o|ťBsU

Iedním z nejlepších šachisni v oktese je Smnislav Juříček (v|evo), Íolo Pro vALAŠsKÉ NovINY - JUL|US F|oEK

Ir*or oltritu l$$?-$$
SKZ Vsetín x 29. 9 ' 

.5. l * Přebor sKZ Vsetín (57. )

Elo oddíl L234567a 9 Bodr,um hráč

Pořadí nejlepších šachistů
VALAŠSKo (sj) - Podle posled-

ní !iq!!gy-p!9..'1@ je mezi
bezmála 10 tisíci hráči naší
ťepublil(J uvedeno roÝných
200 šachistů okiesu vsetín,
majících toto hodíocení'

Pořadí našich hráčů s více
než dvěma tísíci bodyje nás]e-

dující: Bělunek 2260, Tšilingari-
dis 2241, Tkadlec 2226, Jasný
2190, Lev 2160, Jgiíg!2]jg
ZádŤaoa a sladovDlt 2125. Fichtl
2l10. Buldík 2081. Bosák 2080'

ffi. zola, Zvardoí 2D63, p
EEEI295& Vozák 2056' sEgjlL
;z!!LKlčmář a bdĚL2g4a Há-

jek 2038' Konečný 2033, Šošo'
lik 2031, !gij!g,!lQl! a Sadi-
lek 2012.

u-

2190.

tŠKZ). Šuagera (MEz), olsí
\ lactropulos (oDa Ka rorrnKa
Zettelmann, Tydlačka (oba MEZ)
všiclrni 5,5 bodu'

1 VESELSKÝ Fra 2058 ŠKZ VEetÍn |} n
2 ']UňÍčEK St'an 2149 šKZ Vsetín 

'á 
x

3 PEčINKA Jose 1984 šKZ Vsetín O 1
4 STPADĚJ VIas 2042 ŠKZ VsetÍn O 0
5 HBADIL KarĚl 1903 SKZ VSeťín yz o
6 ZÁTOPEK Jaro 186o šKZ Vse{:Ín o o
7 PARAK FranLi 1BB9 šKZ VEeLln o 0
B BUZICKA JLÝ{ L7a7 SKZ Vseťín 0 o
9 MACHALEC Paw t875 ŠKZ Vsetín
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jednotlivců. Ve vsetínské skupině
hraje 10 šachistů ze tří oddílů apo
úvodním kole je stav: 1 _ 3. Tráv-
níček"(MEZ), E PaIák a Ju'říček
(oba SKZ) 1,4 5. Hradil (SKZ)
a v Doležal (MEZ) 0'5' ó- 10' sý.
kora (Kelč), Surovec (MEZ)' Hor-
9ík, Repka, Zátopek (všichni
sKZ) 0.

s1ar po|0||nálc přgioru oli
Yselín |gdnot||Yců p0 2. to|e:

w^^1 1Óu1A

MoravskoslezsM liga, 6. kolo:
Loko Bmo _ sK 64 Břno 4.'4

Grygov - Havřice 2:6
Havířov _ Poruba 3:5
Tiebíč - ŠKz vsetín 5:]}

oBLAsT v sÁcEU
DRUZSTEV

Z výsledků šachových druŽstev
oblast střed . skupiny B: Zašová

Gum' Zubří 5,5:2'5 b'' Hutisko-
solanec B - Podhradní Lhota
3:5 b', val' Meziříčí B . slavičín
5:3 b., šKZ.}&lÍL-B.:!s!trB\T
3-5]4l-b.' Bystřička - MKs
Holešov 3'5|4'5 b. Tabulku vede
Podhradní Lhota 8 b., 2. V+P
Zlín B .7 b.,3. Postupky 6 b.' 4.
Bystřička 6 b.,5' Hutisko-
solanec B 5 b.' 6. z,ašoýa 4 b.'
tabulku uzavírají 11' slavičín a
12. zubří bez bodového zisku'
Další ko]o se hraje 1 1 ' ledna'

Třinec'Karviná 6.5;1.5
Uni Brno - Staré Město 4'5:3.5

ziskem 8,5 bodu. Ve Val. polance sek tumaji dostavilo l6 hráčů'
Prvenství ve švýcarském svstému
získa] K' Doležd] (MEZ vsetín) 6 b..

i votaYc (sš? VseÍ|n)6 !.. ] J.
rjromaÚa (Pr|o\,) 4'5 b'.4' P
Hromada (val' Polanka) 4 b., 5. Čo.
kavec (val. Poianka) 4 bodý

thbulka:
i' TŽTiboc 6

2. VoKD Potuba ó
3. Mazda Třebíč 6
4. Jákl Karviná 6
5'.IltÍa! Havřice 6
6. Lokomotiva Brno6
7. A 64 Grygov

11. Jisk]a st. Město
12' Slavia Havířov

Ó

6

6

TRIKRÁT Z ŠACHU



obI astní přebqr' 6.\qlo...
v Meziříčí B _ Podhl. Lhota 4:4,

Blstňčka - Zlín B 3.5:4.5, Hole.
šov Slavičín 6|2, zlín c - Pos.
touplry 1'5:6'5, Hútisko B - Gum.
Zut-í_| 1-Zcio]a---!I(z vs9!Ín
B 7:1.
\Foblastn ím přeboru překvapi lo
.béčko,' val' Meziříčí remízgu,
krercu uhrálo s vedoucím celkem
soutéže. smůlovaté utkání sehrá-
la Bsrřička, mající na dosah 1ý.
sledek ]:4 s dalším favo tem. Pře'
L1'apením jsou také téžké poÍáž.
l.-r' Gumámy Zubří a sI(z vsetín
B.

Tabulkar
1. Podhr. Lhota
2'z1íÍ|B
3. Postoupry
4. Bystřička
5. Hutisko B
6 Holešov
1. Zašová
8' ŠKz vsetín B 6 204 4 19'5

okr. soutěž, slr. Á, 6. ko|o:

Er{Ťi9'\4 B - ŠEZ r!9q4! 1:!
N. Hlozenkov _ Liptál 1.5:3.5' v
'Kariovice - Karolinka B 5:0.
okr. soutčŽ, slí' B' 6. kolo:
Kelč B - Les. Zubří B lehráno, Ja.
senice - val' Meziříčí D 3.5;1.5,
Branl), - volno.
Tabulka:

1' Vel' Karlovice ó 510 11 21.

2. Brstřička B 6 510 11 20.5

3.li. Hrozenkov 6 303 6 14.5
4. Karolinka B 6 204 4 14
5' Liplál ó 105 2-9.5
6. sKz Vsetín c 6 105 2 8.5

Ve skupině A si to o postup loz-
dají v závělu prr'rrí dva celiw. ve
skupině B je situace kompt{ova-
nější Tr'icelý mají shod;ě bodů,
ale po odstoupení Lesany tabul-
ku hodně zkesluje nesrcjný poťet
odehraných urkání'

(sD

6 510 11 33

6 510 11 31.5

6 501 10 30.5

6 402 8 25.5

6 312 1 25.5

ó303 6 24

6 302 6 23.5

thbulka:
1.\á1. Meziříčí D
2,Branky
3.Jasenice

4'Kelč B
5'Le5' Zubří B

53026 14

4 301 6 12
4 301 6 i1.5
4103 2 I
3 003 0 4.5

9.Z|ínc
I0. Ya|. MeziÍlti B r ll1 3

11. Slavičín

62n4 4 19

6 00ó

17.5

18.5

1212. Gum. Zubří 6 006

UJIa-
zachycen hráčský
nad černobílými
mezi Jiřjm Ficht]em

Vsďffi eňorlliffiT. BěIiiieFÝ
VSETIN ].998
i: í\.] VEeT'art
Ě. 1 ''23 ' 2 '

* F:,ťl1íi.a L.É pi{e}rci.u (]k'!.. ť=et.ín, sk' 1'r3
12j45Í]7É-;0 E...,iY

IIchtI l Hladkým boiovati

nad šachovniď
Na sníIŤ ..u Julka Ficka je

sacho\'é soutěže se v našem
okese těší velké popu|aÍitě, při-
černž Zastoupení muŽstev ve vyš.
šich soutěŽích brání nedostatečné
linanční zabezpečenÍ' l přesto se v
divizi střed pohybuje dÍužsÍvo
valašského MeZiříčí v homí polo.
vině tabuiky. Jeho 

',béčko.. 
hraje

ob]astnj soutěŽ střed, ve l(eré star-
tuje i dalších sedm dru^tev z na.še.
hookr€su' (Fc)

Karolinkal
finálóvt skri

(Hutisko) 4.5,2. Vlachopulos 3.5,
3' Múfl( 3, 4. Bambušei (všichni
Karolinka) 2.5, 5. Skalfl( (Hutisko)
15. ó. Dokoupil (Huslen\) 0 bo- i ' I r.l ř í č e k ' S t.' a n 2149 .9liZ ilset,ín o ri! i

111
Yz l-

i1
11
1i

.1 1
11
lta

2 i;,'úhot^a 
' 'Jan 155c TJ lteIč

l r'ar.;h,Fc:.,I i L' l] lr'Z Vs+l ín
4 Hl''r':li I, i''crai lol] Íh] Vs*t'tl,
5 Tl.árlní ček , Zr.l 1 57 2 MEZ VEer. í n
6 Dqležal'vilé 17f2 MEZ
7 lat.(.t-i h, l;.r ., I ?Frn ltl:
:.; É+pka, '-|o=. l ] |'50 :E:
9 Sur.rrr;ec, ']o=€ 155l] MEZ

10 Hol-ník,Pet.}- 1570 5I(:

0
,./z

,t
0
0
C
o
Ů
l-r

s

,t,
11.4

3r'.,

! !,:

a1itc
a!4
ati
o0
cÚ
ÚD
oů
Ú'i

,á

a
.%

!4
il
a

'É
Lr

yz L 1ÍžI
ati% L 14 .L

1á.'.': i i j
1,i 1.,2 4 1 !.i L
o c Í]o11
%']rát]oo
00crtl 1c[uŽná

v sobotu 31. 1' uspoŤádala míst.
ru TJ Sokol menší víkendoYý tur-
naj, kterého se zúčastnilo 18 hrá-
čú z 5 oddílů' Potěšitelná by1ái!6
itrpráce Obecního úřadu Lužná,
sponzorujícího soutěž hodnotný-
mi věcíými cenami. DíLa za to pat-
Ťí stalostovi Papšíkovi, ktei.ý je
sám akti\,1}ím šachistou a v tomto
furnaji si také s chutí zahráI' Po,7
ko]ech šÚcarského systému limi.
tem 2 x 20 minut na paÍtii se na
pllní místa prosadili favorizovaní
vsetínští hráči, ale místní šachisté
se ukázali bý zdatnými soupeři'

J. (Prlov)

Tbbulka po 7. ko|e vsetínské slorpi-
nyA
1. TJ sokol Bystřička B 13
2. &tran Velké Kallovice 11

(+2\
3. TJ Valda NoÚ llrozenkov i
4. TJ l(arolinka B 5
5. TJ staÍt Lipta Liptá| 4
gě.zlgryEšeq-e------l
Ltrlrzswo vatda N. lllozenkov v dal_
Ším kole opět fuaje doma v neděli
15. 3. s Bystřičkou B a v poslednÍm
desátém kote zajíždí 29. 3, na Zbto-

2.5:2,5, Noql Hrozentov - Bystiič-
ka B 2:3.

Tabulku vede Bystřička B se 17
boc1y přcd V Karlovicenri, které
mají 15 bodů.

tryshdh soutěží druŽ$or
oblastní př€bo! 8. kolo
\'bl. Meziříčí B _ Gum. Zubří

Thbulka po 8. kole

1. y +P Zlí'1B
2. Postoupl)'
3. Podhr. Lhota
4. Zašoýá
5. BystŤička
6. Hutis.-Sol. B
7' Holešov
8. ŠKZ Vsetín B

710 15 42..5

70r i4 40
ó11 13 40.5
s03 10 38
503 10 34.5
41.3 9 34.5
305 "t 29
305 6 2'7

jovku C. (sl, psu)

Výsledl.a ve skup. Á _ 8. kolo:
Bystřička B Liptál 3,5:1,5,

Zb!sja!ka-c=šaÍ9li!ka-B-L{,
N. Hřozenkov - v Karlovice 1:4'

B)střička _ Postoupky
Holešov. Podbr. Lhota
SlavičÍn _ ZÍn B
zlín c _ sKz Vsetín B

9,v+P zLínC
10.Val. Mez. B
11.Slavičín
12.Gum. zubří

305 6 26
21,5 5 25.5
107 2 2'.1

008 0 18.5

vec (V Pglanka),
8. - 10. Svagera

.5:3
3.5:4.5

3:5
3.5:4.5

3:5Sury (Prlov) 4,
(MEZ)' Liška,
Polanka) 3.5.

výsledkf skup. A ý 9. kole:

Plestreša (oba V zašová - Hutisko B 4.5:3'5



Tabulku oblasmího přeboru druŽ'
stev - střed vede po 9. kole v+P
z)jn B 1'7 b.' 2. Podbradní Lhota
15 b., 3. Postupky 14 b.,4. S.
Bvsřička 12 b..5' Zďová 10 b..6'
Hldsko-solanec B 10 b., re
Vsetin B 7 b'. l0' Val. Meziříčj B
o o'' na |2. lŤl1stÉ Úun' Zuon Dez
bodu. Z výsledků: Gum. Zubí -
BYstřička 2:6. V+P zlín B
Zášová ó:2' SšZ]^9!LL:]&L
Meziíčí B 4|4. Hutisko-solanec B
- Zlin C 4:4, Podhradni Lhota-

turnai ÍtEz vsetín
VsEiÍN - fiadiční tunaj pořáda.

la 3. 4. TJ MEz vsetín. Letos se
hrá] jako bleskový a zúčastnilo se
jej celkem 18 hráčů z oddíů celé-
ho okresu.

iE.i v=Ér.in f=.
.::'..::,,! l i, nI i i i.. i..r I i

t.::.":,ri.r irlla:i:.1. i,i Lirii llr :i 1:

.il .i. .i..:;r ,1t..ir:"li::1i.ii, lii;::l
:':!'.i:i'1: ť,i j!.'i '].1l:.il

.,:] i, ..::1j i..]i : l 'i!::if.r i] ť] i i'

..:l i .r ,ji ..:. jl:i i, t- ..r ij ,ii i i. :i i..i

":::i-ri,i.ai. 
t::l1 '-r -- lli I:ii

];:]i.: l]'j i::i ,..] 
{i:i.1]l! i.ii .j' : |i i. ';:' Í'j ii ]

L*1.-.r_: Pi-n=
i,.t:' ! i:.1i.:i 'lr'::i ::,I j

::ii;:L .i. ir'.',:' :.ll .':l 
'll. 

i.i

:: : .i. r rl: i'. i:lr '. - .,1 .:: 
'i 
:i

iil-;i.:,''::' I i':::i 1:''

i"t I .r. i I ,...,r !,:. ,;l :i ..1, it:;

.r:iiir ri. iii i:: .i !.. ..1'i. .:1, .:l

i'i.n.I. ::r s Lii':lli..i
i::j ! :li |r;: '; il'i.ji

PŘEBoR oKREsU v ŠÁcHU
ve val' Meziíčí byl zalájen okres-
ní přebor jednotlivců' kte4ý je za
poďďní léta nejkvalitněji obsaze!.

C€lkem 12 múů ze šesti odďlů bG
]u]e o prebomrcKy EruL s reÍT nem
dokončení na pďá&u měsíce kvě!
na. startují: P Ručká (Bysřička)' v
Bělunek' M. Tkadlec (oba Hutisko
solanec)' o. KundÍát, J. zajíc, J.
sadílek (všichni TJ val. Meziříčí)'
J' Břoušek, K. TsilinBaridis (oba
KeIč), v Hradil (Branky)' st'
Juříček (ŠKZ Vsetín)' E'
Vlachopulos (Ift rolinka).

Í 0lavstos|ezskí ||0a

AG. 64 GRYGOV
- ŠKz vsETÍN 4.5:3.5

Hodně nešéastné utkání sehláli
zbrojováci v dalším kole molav.
skoslezské ligy. Počáteční vedení
1:0 zásluhou Votalry se sice domá-
cím podařilo lyrovnat, ale to mě-
lo bÉ z jejich stlany vše. Rozhod.
nutí padlo nakonec na 4. šachov-
nici, když vál,ra pokazil remizo-
vé postavení. Za SKZ bodoval
Úhlou ještě ing. straděj, remizo-.
vali Bělunek' Juíček a ing. Chlá-
dek. i

*.i= E4 G|.:{ g._rv {];.:a'i Šl:'ť +=etin
.:.,ili:l:1 i.lr::rl:i ..'r* :. ;: t: i,..i l i :i l,r ,i:..:,:ri..r

ji lij lji-!-j;i l]r:: r'lr ;iili:r: !rrr:r,,:ir ,,j:,::ii:
,.:].!j.'.irr ]:i: ]' iiiái]: ř 1'. ::] í:.i .i i I i]" :| i: ii' i' .. j'.:!.i'i]

,,:::;.:1..! !r::r-.ii.. i:i,:r i., .; i1.r i'r,."i '..']' .,,' :,1:,:l.ii.i!

.:.. - i.:.l lri1....r i Lr ;. !r' i..ir.l .:r i.:ir,,r i.. ,,1 | ,,:irl

i::r:ll: ili.:i" 1l: i rr:i i:li-;:ii.li+ i '.;lt j':1:::

i:t.i:-r,.. ir" .i i i..t ai; | .i,,i-ii. ',:'i Il'';.:1.

'i..rii::l',;i i:;i i ;:] l:,:,r-*.i .,1 ]..:l:l:r

Morávsi<oslezsM liga, 8. kolo
Loko Brno-Kawiná 4|4
Poruba - ŠK 64 Brno +4
Havířov - Havfice 3.5:4.5
Třebíč _ staÉ Město 6.5:1.5
UniBrno-Tfinec 4:4

'I ..::i i -:.

Talulka po 9. kole:
1. TZ Třinec 9 810
2. Dtran Havřice 9 ó 12
3. JiiH Katviná 9 6I2
4. lnko Brno 9432
5. -VOKDPoruba 9 5 13
6. sK64BÍno 9 3 3 3

7' Mazda Třebíč 9 4 0 5

8. Ag.64crygov 9 3 2 4

",1,i:rr:i..: lL:* .: r..rirr,ri.

",, ;...,,,-.,.., .'.,..,

'::1jri'.::: ;:]i 'i: i. ěi !i:: J

1i .i i.*: I,tr:.i i-.*.,.=

=É:3|i V*iiE F*l.;.li.=
lti;!:i !,!,r! !!'ir':l;!.,:
i i i..: I .'tti;lt:rt'. :,,1.,1 ,! t.:.:.:

rl! h r' ,:lr!: ... r ,

Ljl ! rni.i;:-: .!).: l

!r !: i:r iji.tr ;.:i i'. r.i :'ll': iri'i '

]. i i''l |'.|í'' i ...i; i ii 1]:'ii'r'.l'

i' l i|] ]]:]'.ií:i::]|::]i::in : ]i].:] il;

9. UniBmo 9 315
10. ŠKzvsetí! 930ó

Í7
ll
13

II
11

9

I
I
,I

6

49

40
35"

35"

3ď

36"

33

12. Slavia Havířov 9 0
1l. staré Mésto 9 l 2 6 429

18 129
(si psu)

Mofavslos|ezská |iga, 10. kolo
Dko Bmo - Třinec 3:5
lvgo! _ Staré Město 5:3
tÍuba - KaŇiná 3.5:4.5ffi

. ..,: ,,::li:, i .'i:lr i : !.1

,,1;:l:i..: i'l j i rir.--

.,:: .1. .l' .,: i ; r i- iir r i il i'.

DVAKRÁT z ŠACHU
Z--rÉ]sdE!..4l3l9]3gho.
okesniho Dřebonr šachu iednodiv.
čETěTj:fiíďfiiřiffi ji6:?
účasalí 12 hráčů ze sedmi oddilů
okesu: o. Kundn4t (val. Mezilíčí)
- Tsilingaridis (Kelč) 1:0. J.
sadílek (val. Mez|t1či) . ]. za|íc
(val. Meziříčí) 0:1, M' Tkadlec
(Hutisko Solanec) - E. Vlacho-
pulos (Karclinka ) 1:0, v Běluoek
(Hutisko-solanec) - J. Břoušek

Li Bmo _ Tiebíč 5:3

Šn rstrÍl - xnYňrcr l:l
V závěíečném kole moIavsko.

slezské li$/ neměli Zblojováci jis-
totu sctÍvání v soutěži ani celkovou
remízou sjedním z favoritů' všech-
no závise]o na dalších střetnutíeh
ohÍožených celků. Hráčům SKZ
značně boj ulehči]a jedna kontu-
mačŤ|i !ryhra. ale i tak bvlo oosled.
nr utkánj veLmi dramadóke.výhra-
mi bodova]i Kar]ík a Bě]tnck

bíčsrych hlláčů svandy a Kozlíčkl) Bmo' v!q!Ín - Havřice, Karviná -
a mění původní výs]ďek ápasu 8' Havířov, staré Město - Porub4 Tři-
ko]a Třebíč staré Měslo ó'5:1'5 nec . Grygov' Třebíč - Lot<. Bmo.

Před nedělním posledním kolem
moÍavskoslezské ligy došlo k důle-
žité změně v tahÍce. sTK Vyhově.
la protestu starého Města (vzh]e.
dern k neoprávněnému stařtu ďe-

.,:..i:;{:r:..r i:.i | .l ;il,

.,:: i. 'ii::: ir | : ' .,:i : .,1

! '.r;:t.i r_ r:': ,: ii:.r;tL

na 3:5 ve prospěc' staÉho-Města.
Tím se lýrazně změnil stav na kon-
ci tabulky z hlediska boje o áchra-
nu v soutěži'
ho ll. kola: 64 Bmo - Univ.

4:4 T-i Hávři-=

| 11.1:l j,i.i::li:.,l-i:,::j..:.i .,r:.;:1,,:iitj

:: i ltr i 
,.. i'i .,r ;: i:_- n .t: i l, :,:: Li :! ::l

.,1 r.),.. ... .:.

i'r r i l.: i :r:iirr ; i. i:'../;ii .::: I :i.i:

. l[orarsloslezslá lisa' l l. |(o|o

Třebíč _ Loko Brno 4:4
Třinec - Grygov 4i4
stalé Město - Poruba +4
Karviná - Havířov 4|4
ŠK 64 Bmo ' Uni BIno 5,5:2,5

lt
2. Jákl Karviná
3.Tatlan Havřice
4. ŠK 64 Bmo
5. VOKD Poruba
ó' Loko Brno

920
722.

623
533

443
434
41.6

317
236
018

t1
1t
11

20 56
16 17 ,5
11 47,5
13 46
t2 43
tz 42.5
11 '{3944

] 1' stalé-Město
12' S]avia Havířov

73AS
336

Třinec postupu.je do extraligy,
Havířov a staré Město sestupují
do divize.

Pětihodinová bitva o udržení
SIC UStrlll - UOI(B P0IUBA 5.5:2.5

Ýnikající utkání sehnáli v ne-
děli 15. 3. hnáči sK zbrojovka pro.
ti jednomu z předních družstev
moravskoslezské li5l.

od začátku stietnutíse do sou.
peře zcela bez respekfu .,zakous-

li'' a po úce jak pětihodinové bit-
vě získali velice důležité dva bo-
dy, které značně posilujíšanci na
setrvání v této soutěži. vítězné
paltie sehréli Bělunek, Juříček,
Votava a stverák, remizovali
KaÍlft, ing' chládek a ing. stra'
oej.

Trhrlki. soutěží

ll
1l
lt
11

II
11

1l
n



okr' soutěž, sti A' 10. kolo
Bystiička B _ Karolinka B 3:2
Liptál. Vel. Karlovice 5:0
Vgetln q; N' HÍozcnkov 2:3

Nonecna raDu (a:
1. BystfičkaB 1091 019
L Vel. Karlovice 10 7 1 2 15
3. N.l{rozenkov 10 4 1 5 9
1. KarolinkaB l0 3 2 5 8
5' Liptál It)31 6 1
b'ŠKzVŇhnC ió]ó ó 2

okr. soutěz, skJ, i0.Ei6
Bran$, - Kelc B,1.5:0.5
Konečná tabu]ka:

L Branlg'
2. Jasenice

ó1l
ó1]

Ó0 0

5.5:2.5
3:5
4:4

919.5
918
ó ]1
0 8.5

ob|astní pitbor; l0. koto
va]' Meziř|ci B. Hutisko R

Slavičín . Postoupkv
Z]ínB-Podhr'.hóta
Zašová ZIín C

šachy
sact0rÍ Yíkend ť PřIot'ě

ZásiuhoLl staIosty obce p'
Gargulika a p' Hromady uspoÍa.
dal zdejŠr Šachoý oddrl 2. rócnIk
\.lkendového tumaje. Do komomí.
ho prostředímístnívideokavámy se
s]eb celkem 14 šachistů z 5 oddílů'
kteří oaehráliffiiEffiffitE
mem 7 kol tempem 2 x 20 minut.
Na závěI \,ydaiené soutěže byliví
tězové odměněni hezkými upo-
mínkotÍmi předměty a přátelskou
atmosléru \'šichni zawšili poseze-
nÍm u dobrého guláše.

Vaněk (Huslenky) 3, 12- suřý 2.5,
13. Vařák (oba Prlov) 1.5. 14. Ko-
vář (Val. Polanka) 0.5 bodu.

1 Sol. Podhr. Lhora ll 9tl lC 59.5
] V+P Zlín B 11gll lo 5ó.5
3 Sok' Hutisko sol' B 1] ó]j l.1 18'5
.l Sok. Posloupkr tL70..l 1.1 18.5
5 Sok. Brsfiak:r 6t.l 1l 17.5
ó TJ Zafulá i1 5]5 1l 4j
7 IíKS Ho]eíx ]lj]5 1] 'l1
I V+PZlín( ]L]]5 l(l .]9

l+Y+ll.|!4.B-[]liJr!
LU Jo{. \iij\rc n Il t(]S n .r
1] TJ \tl lícziiíČíB 1] ]]r Ó 35''.
1l Gurn. Zubii ri01r 0 t7

Do D^'i2e - stíed P()stupl4t |'íÍě.né

?iii xi l í i,i} i i ! \,!i Í li i Í i iiťl i,souíěží' (s'

33.5

l1
23

25

2r.5

t-,"4ti'*?l Yyt,h 'H+t!@,t mino jine
1? Ca|rL) lcdnlm' .ryanl:dloni niu) ch iL!|'llÚ1 \| h lllt11,iú.

Iirrilc Wusn
3' \ál. MeziiíčíD 6 j 0
4. Kelč B
5' Les'ZubříB 30 0 3 0 4'5

Lesanapo 3. kole ze soutěŽe od.
stoupila.

valešsrcÉ tlazrňÍčÍ l sse
TJ Valašské Meziříčí x pinare ei"eio;" ;;"';;;ťi;.. '

12'3'-30'4' E]o oddíl l234ieze 9o12Body-.:-. --
- 1s111n9aridit K. 224I TJ Xelč ||u t t 1 1 ] 1 1 1 = - a%2 Bě-lunek V.]adimír 2249 Hutlsho_sol . ;, i 1i i ', . 

' 
L a%3 Zajíc Jiří 2o7a va:. '|4eziý|čí 0o.;ii.,, 1-* 64 Tkadlec Mi]os]av 2226 Hutisko-so] ' o o i* ó.u,:' t t= 5'5 Břotršek Jiří 1952 Huťisko-sol . oóórč.íuo,,, = 3%6 Hradi] Václav 1824 Sok'Branky o ó ó;ď;4L 1,1 _ 31á7 Sýkora Tan 2015 TJ Ke1č ooóoix1o*rr 3'á8 Kundráť ondřej 1550 Va]'Meziříčí ooóói-o1-'o% - 2'.9 Bočka Pe|r 1920 sok-..Bys|řl rr." ó ó ó ó;ó a 1.% 2l0 VLachoPulos Elel 1871 šK-Karolinka o ó ó ó.óí,n * + = 1,11 Juříček stanitt 2136 šKz Vseťín u i u. 

.i 
o . 312 sadí]ek Jaromír 2012 Val 'Heziříčí i o " 

u' I 
', 

* 3K= L993/ 2O06
ZáPas a ti.u-l: Bělune(,;:_i;;r;;;"";;r; 'i. ;;'L. 

. . . r. Novák

Okresní šachoý
přebor má hned

dvojici vítězůl
VALASSKE 

^'lEŽ|ŘiČi 
. V minrr|ém

t].dnu skončiI př€bor okresu jed-
nct|iiců. kter.i měl l€tos v;lmi
dobre obsazťni. dramatic|$; prů.
bťh i nelradiiní Zá\ér. Pnnímrs.
to obsadi|i s velrynl náskokem
hned dra hráči, nlajÍcí nejen stej.

il;lli:::o"oů 
al€ i čtyři Ýedtejší

o \ítéZj pak musel rozhodnout
koeiicient sorrpeřů' ktery nako-
nec \1'zně1 lépe pro Tšilingaridise
\ PomčÍu lgó..:1964,1. Hráč TJ

sebe upozolnil stále dobie hlající
nestol sou1éŽe Zajíc a rrezklamal
anl další favolit Tkadlec.

Pořadí| ]. _ 2. Tsilinsaridis
(Kelč) a Bělunek' V (Hutisřo) 8.5.
-:. Zajic (VM) 6,.1. Tkadlec (Hur.)
5'5. 5. _ 7' Břoušek (Hut')' Hra.
di] (Brank'v)' Sýkora (Kelč) 3'5.
8' Kund.át (VM) 2.5,9. Rťlčka
(B)'střička) 2, 10. Vlachopulos
(Karolinka) 1.-5 bodu.

lý
L Cť\"5Tv1' L \ cLr.j.' 

'-r'.wi9]ieul st-.'ií. x'*''')o 
. l";,r-i-c,i\, 

a,., rr,,1, - ., l,..,lidcr,-
].ůulr i<t'l.í: \' .:11]'.'r;p.'. ',;

cr 'TLe:11e 
r:

ia.l'É1il !. t.'l ,l:]i;li.

, [vlrrt;-ít'}ř;.,...i].

:']it;\íie L

ok|osní přeb01 y b|eskoué ňře
BYsTŘlČKÁ. Přeboru oklesu

druŽstev v bleskové hře. který se
hlál 3' 5' tradičně pod patlo;ací
mÍstní TJ soko]' se zúčastnilo le.
tos ].(| tiíč|ennÝch celkú' Pořadíl
]' Va]' Mezjřlťi (Lcv. Zvaldoň.
sosoiík) 41' 2. Bystřička A
(Burdík, lvlichaičák, Toman) 37.
3. Gum. Zubří (Šejstal' Konéčný.
Krupa) 35'5' 1. Kelč 35.5' 5'
Vidče 31'5. ó' B}'střička B 25. 7'
Hostllkolá- 2u'5. 3' ŠKZ Vserrn
!\ .,' spol' L|ruŽsn'o 14'5' l0.
Bystřička C 11'5.

Íelíamace Yíěze 0|0osniňo ÍřeboÍu
vsFTN - Vzhledem k protcstu

pr'oti stanrrvení \.ítěze v přebolll
okresrr mužri rozhodla STK a KK
Vv cŠs .h., ^h...ílě?N'n..h-'ili

Ke]č tak nak(Dlcc páradoxně nej-
''lcČ \\téŽi] zc skutečnosti, Že -a

l.l bociu a ty ntu nakonec byly
aj]ul(x'ánv. Z ostatníc]] hráčů na



Pňtbď kaína r Šachu
VSETíN {s]) - 'Jako každoročně i

lelos pořádá SK Zbrojovka Vse.
tin pro šachistv aveřeinost tladič-
ni tumaj' lěĎtokráte se pořadate-
Jun poáarilo zajistit reprezenta.
I|\Ťll mj\Inost' a lak !e dnech.l. až
11. -. bude probíhat v Domě kul-
rurÝ \e vsetíně jiŽ 23. Iočník této
soutěŽe ve dvou skupinách ťozdě-
]ených podle wkonnosti. steině
jako r. předchozích letech se
oČeká\ á také start zahraničních
hJá.ů. sÍdečně jsou samozřejmě
z\'áni lo\:něž šachisté z oddílů na-
šeho ok'esu. pro ktelé je tento
tuma] \'ílanou pijleŽitostí změřit
sré sír.s kvalitní konkurencí. Stá-
leje možno se přihlásit u pořada-
telú _ pana Veselského na tel' čís-
le 0657/& 22 48 nebo straděie'
tel. 065'1160 32 02 (dopolednej a
0657 174 01 (odpoledné).

ťiJ:ih"*ťHt.lx{l#"#J#j$"".",""J.|ťfiiť"ďffi ť;';l3eseníh'$$
u.;Ťl*..l.ssEeP]5.:#:"*:lť.kteří sehráli d€vět kol šýý. I.lesenítru zahiá| skv.Eio stÍadě,
carslqm systémem tempem lxlu mlnt . JESENíK. Na st'ri vften.i^'éh;

ffiltll.rfr1*ňj*:Frň*Tž.ý"*.ilffi ffi
trra'i sue.lei. r qrŽ vřtir.iGí
meI na dosah dě]eni pn |]í cenv. á
daři]o se i dalším hráčům ŠK2.

bodu.4.5)

ve|m|stt lv|€duna hlá| slvBlénIě
zUBRi- Již 15. ročnjt vfuendové-

ho turnaie uspořádala 10' 5. zdei.
ši TJ Grrmárny' V Šestasedmdé-
s4r]clF.nIlem. D(llj \e piek.!'api\,é
oDlevtt I velmjstt. Meduna, ktery
Iaké sUverenné zvitézi] Ve VŠeci,)
pa iích' v devítikoiové soutěži
na 2 x 15 mjnut se skvěle dařilo
šachistům TJ Va]' Meziříčí. kteří
měli v první desítce hned tři zá.
stupce' Pořadt: 1' Meduna (Vvše-
hfid) 9,2. Lev 8. j. Bosak rbba
val. Meziiiéi) 7,4' Maciček (Frv-
dek.Mistek) o's' s' - lo' Čcói'
{Uoora)' IJenda (Moikov). Juií-
ÍleI .| (s54 

'. Ysitln). BeŤěEá
(1vlorKov). MjchalČák (Rožnov)
Zajíc (Val. Meziříčí)$ átd. 1sp,

s|0ě|ý výs|edok lkad|eco
]\4oRAVKA - Jubi|qiní 20. ročnft

..Poháru GR MCHZ'' uspořádala
ve dnech 22. - 23. 5. TJ MCHZ
ostrava. Na tradičně silíě obsa.
zenÍ turnaj přije|o letos c€l|iem

VsErÍN - V minulém t'ýdnu byl ukončen přípravný turnaj na 23' dýou dnech 9 ko| tcmpem 2 x 30
ročnft Přeboru Vsetína, kteý hráli šachisté vsetínsk'ých od<lílů n'žTus"r'u 

oklesu stalfo\.a1i VsKz a MEz' Dvoukolová soutěž, hraná tempem 2x20 minut na soutěži šac]isté sKZ Vsetín, so.Partii' sl.ončila nakonec výsledkeml 1. Juříček 8.5, 2. Hradil 7' 3' F' kola Hutisko a TJ Valašské MeZj-
|".á! !.jl a Zátopek (všichni sKz) 4,5.y.Do|eža|3,6' Tiávníček tičí. Vitcčlrě se dar'ilo přeclevšínr(oba MEZ) 2. ("0 M. Tkic ecovi. tt..y 

"iii." aoii,

DvacáŇý třetí rcčnik šachovďro přeboru thi.Tj:{:,:iů{*lil""'#

ozdobil i polslry mistr ltfiil{ť..;"'*'{nij}.. tečním dnu s 2.5 bodém Ze tříp;r'

Přípravný turnqi na Přebor VsetÍna &ro'ffii;ffi-iffi

VSET'|J LŤala) v pořadí uŽ To'Že:e uiachu nesljrne. doka- Titu|piebomtla Vselína si! ka- tir.lihner}|llrdkv'rsnhtllu.emu

'.|vqcáfv 
ňÉphnř v.élín' nř.- zolr|noh|erl rl,rhracůosálu.lI ied- teporii A.|dvé7t p'\rF| ?^Á,,^|' - .||e plcsta|n dJrll' U\I.InI nrac|třiadvacáty pÉ€bor vsetína pro- zoGi@6Ě!ió@ď. ÚFď tegorii A odvez| Pavel zpcvák .|le přcslaln'JJřll' U\I.InI hIaci

béhl v up|ynu|ém tÍdnu v sále do- nodilych šacho\Ť|ic.e poúavali hrá. Uherského Brodu, kten zauial uIl|ell v 11runťnu lt|rnale \ctsl cI

lnl| t-r'|tnn ÁL.. |.reřó i. díLa či m;' keníTni bvl r;zdi1jněkolik orvni no7i.i "*a..".i* "^^i1]' 
menšízttáty. alejinak bylwsledekhu La tury. Akce, která je dfty či, mezi kte.ými byl Iozdí i !9!911J- pIvnJ pozici pied polslgm Šachis. lllcllsr ZlÍaly. ale]lnaK oyrlrysleoex

s'érno ,1,uorne-u J;;# ;'ii: generaci rr laEe u*j{qobp stolri iou Karolem Pirrkasem' Na tie1m i-'.'*l":]::,.9'*? H*:"';J:
tbň4 ň.?i ě.;hi"+.' . .ót; -..''r.l; .;ěÍ;;;'.'i;I .'1éíl <m Perál.nvi ňí(1ě (é l.-í"íi] xL Na \UsU dvd) / 'J ' 

: ' N] ( 
f l|\ \-ra rb€ba meziŠachisty z celé repub|i. !+;13P|ts!!-qs':g.sTj+qk9!. mlsrě5e umňti| JanSosnazeZlr- ;;'ň;;.;.-..j. 

, .'iiil[iiiil\;"j1*sib]!:re"*- :+:s*.g-lgf#*+ l':;].u;::g::ll?'o''lejrjspešněj- i.t'j. eu"n.,i* 
'cl.',.'"j..x"i..

.]. *+y:i+g::!.:]9:g!!ry- Z+- j+++9r+:::::-]::. j':':' j:l-: j-::- D U) l nejuspesnel- ll\k' \ l. Bachl lř !O.:l:\:l ). Keke.g#i!||!!p . cl,]u vll9m Ugle:zal' Kte4 Ta vj í.re]rÁoulny ZHorníLhoty. dru. ,v {ŽiIind \VKt' fusLlrnorl,.kiPijl6IiiTřiŤsta.touní|ittinu .",Tj99!:!.!5ysryl;.\1"- r.e '"..u'?aIiá"'liiřli;"*]. li<iíiifi"].ii.;.i'-tj;llil;l:
l7e konslalo\at. Že IetoŠní ročnft ň'ienil6],} $ň ucaáTE.ho* re| DoieŽel a na pomys|ny hron- ka ruhe É:rrdubrccr n'i. u. L.i.b1lvlastné mezinárodni. neboť ň'ici i-iijňihdsí utasrnjce tumaje. zo\ý stupeň \rysloúpi| Řomon Kt,- ' Kru;rna {o.lrarlt. IiňÁ-
kÍomé iednoho slovenského Ša- d+'.:lEj.óFFŽ:D/5g::i . pecky z í'arolinky. 1sr.' 'rol 

r. ,*4::|'{5.FJg{}chisty se jej.-zúčastnila i početná .@l.@',r*tY!ěníi"*-' Stanislav Juříček ] si]ar (

skuPina hIáčů a zejména hráčekz .ffiŇ -jilpqffiíE-š*l4. ] ffi .]]'d:''j

chistb/'mezinimiŽbyrfiá'J.*- ,;;i;;,.;i;;p;;;,;,ěž".zi;,;; l,,"y.\.t:.,"t:,*# Burdík(Val.Mez.)

ry Joanna a Ewelina,B,a.,o,ito'y, l 
.^tíí'"n",,n"tániii-h*;; 

w,. *.Er;b;;'1 l Val' MeZ') 3 body'

polského klubu JKSZ Jaworzno.
Mladé a talentované polské ša.

přijely do vsetína pŤedevším zís. ko|ik mezintírodních misttů v čele s
kávat mezinárodní zkušenosti. Karclem Pink,asem z Polska a ke špič.

ce patříI i mbtr FIDE Paýel Zpěvák z
Útetskeho Brodu,'ž e]rJna závěr fuI.
najemezinárodníÍozhodčíJaroslav 1219' 5 (7+3)

Knříňek |J]\4EN|E 64 č 3n

sol t 7. 4' _ 8. Štec ( Piero\ )' VeliČka (o.(rava
%cirekiE-rnot, Medunova (tlbetfetd/CER I I

obšívač (Grygov) 6' ... 36. Chládek (SKZ Vst

Pořadí: l' - 2' Hastůi, Vavra (oba

V silné mezinárodní konkurenci šachisté
Vsetína v Innsbruku obstáii a bodovali

LEUTASoH VsETiN (si) ve dnech 30. á 31. 5. se
kona| v tyrolském městečku Leutasch u Inns-
brucku mezinárodní turnaj čtyřčlenných dřuž-
ster'. soulěže hrané zkráceným limitem 2 x 12
minut na partii se zúčastnilo celk€m 87 celků z
Rakouska, Německa,IÍdl|ie, Mad.aŤska a CR. Na
turnaii, kleď hrá|o 6 \e|mistrů a něko|ik desí.
tek mistřů, řepr€zentovalo naši repub|iku druž.
stvo sKZ vsetín.

V eliminačním pŤedkole byly celky rozdě1eny
po 14 až 75 do šesti skupin, z nichž první tři po-
stup'ovaly do finále A, další do finále B, a podob.
ně. SKZ Vsetín skončiI ve sr é předskupine na pá-
tém místě, což znamenalo postup do finále B, kde

Šachy

chu Vilém Doležal. kteŇ má ve ší

zkombinovala hráče více národností, čímž se pod-
statně zvýšila jejich síla. A jedno z takových
muŽstev nakonec i !ryhrá1o: za celek Tiger Schau.
lin nastoupili Němec, Rus, Gruzínec a Mexičan.
Pořadí finále B: 1. Schwaz (AUT) 53.5, 2. Koín-
*estheim 50. 3' Augsburg 47. 4' sc |83r Mún-
chen 47. 5. BóbIingen (vŠichni GE R | 42'5. !5'g
ylgllLrcZD-{g 7. Innsbruck (AUT) 35, 8. - 9.
Bebenhausen. Steinlach (oba GER) 34.5.

zls-
bo-40
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v půlročních intervalech jsou
šachisty nejenom našeho okresu
netrpělivě očekávány aktua|izova.
né zpráiTjejich hodnoc€ní takzva.
né ListinY Elo' Zatímco Listina
Čest<e repulIit'a 6to cZE') byla rT-

'a r'a_

. -: . :'-:-, .1'!ii:

Ii5''i it f;, tl:i
|J'' + 1'' -l:.ť

I,js.ri. r r-r ,l:--;
l''Ě= í' 1 i.. ..:-E
\/ n.:t, J.a! a?E'

!!.spl!ě.E-ás-
prvenství Koumý (Homí urcta)

hodnot! 2000 bodů ryše' rři
dokonce nad hranicí 2200.

EIo CZE:
.B_4r."1,Y224L

224!., Tkadlec 2226,
2190, Lev, P 2160,

5' aŽ 6' J' sva

pa lll)' slaoovnlK l].,J, ťlchÍI.-!Q_iTITirdí<, 
L. 208 l, BosrákTs[

Zcjic 2078. Zvardoň 2063. VozákJ'
2056. stvelák 2054. veselslcý 2045
stradei 2045' K.rČmát 2042.E6é
2038.GiiEny zo::. ŠoŠollk :0j1,

Iespondenčn!ho ša(hu (Elo Ks)'
kte.<rerr 

"řadíje mezi přední hráče cR. To.
Že šachy umějí hrát i funkcionáři.
dokazují nej]épe dýa z nich
předseda oss Ed. Vítek a znáni
rozhodčí ing' Holouš'

Elo KS:
Kubiš 2375, Burdí}t' L' 2335. Šo.

bora 2205, Cverna 2185,;lglj:igl
2155, Holouš 2105' Mužík 2i00'
@9\29rs. Vítek ]s75, Kná'
pek 1950. Krupa, Jar. 1930, Do
koupil 1815, Bambušek' 1, 1805.

IIRADIL\ŤTĚZEM
BLFJKOVKY SACHU

i

Zpěvák neilepší mezi šachisty
\ poraď již 23. rrrrul ,,PÍ€boru vsetina.' v šachu iednodi\ců Drobihal
t 9á]e DomU tulfurJ ve vsetÍně pod pořadat€|stvim ŠKZ vs€tÍn.

8 bodů. 2' KaŤel Do]ežal (TJ MEZ
vsetíIl) 7 b.' 3. Kopecký 6.5 b.'
4' Novák 6'5 b., 5' Růžička 5 b.'
7' TÉvničck omz Vsetín) 5 bodů'
st!{ayalo 22 lx"áčů' Tumaj byl velmi
dobře orya,.r]začně Zajjštěn a celkově
dolován téměř dvaceti tisíci koruIra.
mi' Hlav!ím rozhodčím by] Ja|.
Kořínek Z ostrav}'' Julius Fic€k

:ic,,,, ')., -!\!r - \- tciv;i

Sachisté Votava
a Cáň se neztrati|i

JESENIK ls])- N€b}.va|ý pot€t ša.
chistů se v samém záÍéru prázd-
nin sjel do malebných Jesenftů
na 8. řočník turnaje ..o Pohár

i Mi-

sp-adl'|é:

1' _ 2. Vojta (vlašin),
lempem 2x15 minut na panii se spo,
kojení účastníci lo4ížděli s ýledkem:
1. 2. Votava(SKZVS)aREBEL8.0.
oa-ffiJl?frfix6rusten6';
řTromada' J' (Pr|Lw) 5, 5.-_ 6. ř{roma-
ga' P (\á' Pol')' simek (Ustí) 4, 7. - 8'
Sr,agera MEZ Vs.). ,l iška 0á]. Po| ]
]'5.9. 10. HÍtan (Ustl), stťlta (\á]'
Po]') 3, 11' - 12. H]ryák (\,ál. Pol'),
seďáček (MEz Vs) 2'5' 13. surý (Pr.
lovJ l. (red)

b.,

Y-b!!!!r-!.4!!!E!ske.!!.l!mal]
startova|o 26 hráčŮ ze l2 odd|]ů
včetně hráčů z Polska a s]ovenska'
PÍvenství Do 9 ko]ech áskal ZDěviik
G]}lerslgí Břod) 7'5 bodu, 2. Pinkas
@olsko) 7.5 h,3. Sosna (Zlin) 7,5 b.,
lt' Votává ísK7 v(etín) 5 5 b
5' stehlík (KoIín) 5'5 b., 6- svoboda
(Zlín) 5.5 b', 7' Tkadlec (Huúsko.
Solanec) 5 b.. I

Zaiíček 2030. Barošová 2030.
ra 2015, Sadflek2012,

s Burdíkem na Listinč ko-

B. Jcseuíh uut
šených i mezináIodně ostřílených
hráčů, napřitlad kandidáty mistla,
34. Sobka (2299) nebo 40. Sieka-
niece (POL/2240). Se ziskem 4,5
bodu může
cha]čák'

Cvek (Grygov) 7,3. - 6. Vese-
]ovskij (RUs)' Nečada, Holemái
(Bmo)' BaŽantjI. (st. Město) 6.5,
7. ' 12. Kárník (Bruntál), Marek'
Muroň (Praha), Folková (Rych-
nov), Novosák (F_M)' Pak'osta
(Praha) 6 bodů'''18. Votava íSKZ
Ysgli4tlé 33. čZiTffNai:
chalčák (obazašová) 4'5.55. stra.
{,i]!š4!EtínE

sl]oi přemoh| |8diný šacn|sh
VALÁSSKA PoLANM V sobofu uspoiá.
dal aki\Ť!- Qchow odd Sokol Va]ai-
ská Polarr}a r,'rftenáoq; trrmaj, kterého
se zr'íčaslrilo 12 hráčů ze 6 oddflů

Z našeho okresu staltovalo v
hlavní skupině po dvou hráčích
sKz,V.se tína TJ Zašová' l{pj!épe
s-L-qar] lo VotaVovj, kterému k
o:g qlq n í v p'.'! iijcsrlce úíEE6
A4b!"a ryborně sj Ved] rake Caň'
Ten si pětibodoÚm l'ýsledken
značně lylepšil své stávaiící ELo
na 1843 a oředstih| ce|on iar].' "|.''.

|ázeňského města,'.

4'5 bdů - startovali hráči dvou oddí]ů.



$.3Qoiun lggt
'2-",--??-?-----:l:--::::l-----::---1-1-1-1-?-?-'--?-?-!---31--i:i:
1 Krouže1,J. zz9z PŤar.a czp atx* I% 11 z 7r4

2 M]énský,D. 2065 Hutt-oPeče cZE o '1 % L 3% 61Á

3 Juřica,P. 2zrl rr"něri 
- svx 'oooo1 

1 1 2ýz 6

4 Juříček,s- 2136 vserin CzE yz h I * 
^ 

1Á 3% 6

5 Markovič,I' zlsz FtustoPeče CZE o o y" ts Quz 5%

6 Íafieé,z. 2o4B Brno czE o o 'á 
, I 3% 5%

7 Veae]ý,M. 1937 otťravá czE 1r'", yz o 4% 5%

B Nekula,B. 195o ttustopeče CZE o %r x 4 5

9 Amgrling,M. faz zn.iÁo- 
- - čŽi o o (l 5 5

^441á
I : _ : 1 I : 1 :: : : : - - I : -" 

: - : :: : : : 1:"-,',-:", - -l -:,: - - -, -, - - - - -
12 Lukgš,L. 2143 Praha CzE 4%

15 Pařák.D. 1986 V6eťín CzE y" 4k
20 obrdlík'R. 192t Znojrno czE '2 4

21 PeťIák,J. 2069 Znojno CzE I 4

22 TaIPa,P, 1863 Znojmo CZE 7 3%

(26/9) Czt,svK ..... - Ť5+l]

Na Znojemské rotundě bojovali
roYněž dva šachisté z Valašska

z\oJVo Bezmá|a padcsátká šac|isLů zŠes\e.a slot€lski|epq!]i;
k\ za\ííala na šest} ročník luÍnaje Znqiemslú rolunda' Z naseno

ř*J.;;.;;-.* ;.itu'inlri o"u i"eti šKZ vsetín a rozhodně si

nevedli špatně.
Zkuše;Ý Juříček zača] sice vlažně třemi remízami' ale pak se roze-

t''ii?iifisfrňfri po sobč nakonec bojoval o přední pozice' od.dru-
hého místa jéj dělil; jen ncdotažená lepŠí partie v závěrečném kole.

Podal \,šak

mÉ.oliJn..hn .e ukázaItna(i hráci byr iL-I.rbqmi c1kIoturisq. kdrŽ.lc
volných chvílich najezdili po našem a rakttuském území vice neŽ dvč

stě kilometÍů.
Turnaj by} pořartateli rozdělen do dvou skupin (26 + 22) podle !ýŠe

Ela.
Pořadí; 1. Kroužel (PÍaha) 7.5, 2. Mlénsky (Hustopeče) 6'5' 3'- 4.

luiřŤ_(Ťenčín)' Juiíeek 6.5.'7' Markovič (Hustopeče), Tomeš (BÍ-

no). veielý (osiiaTÓ33lÍ _ 9- obidlík (znojmo). Nekula (Hustope.

če) 5. atd., !LB4g!E]LLbgu!

1é kromě 29 lrráčů z

na start

-Pořadí: 
1' Veselovskij '(RUS)1, 2. 4. MEFISTO, Cempel

(ostÍava), Ber'zinš (LAI) 6' 5.
Břoušek (Hutisko) 5'5' 6, _ 8.
Machálek (Havířov), Lah-ner'
Plasgura (oba F-M) 5,9. Ho-
leksa (Havířov), 10. smetana
(Poťuba)' atd., 30 účastnÍků.

Vsetíns|ý Juříček byl
velmi b|ízko úspěchu

TATMNSM LoMN|cA (sj) Výečně obsaze.
nv meŽinárodní turnaj probéhl re /ná.
mém horském středisku Thtranská
Lomnica za pořadatelství SK Slovan
Br€lis|ava. ee|kem |77 Šachistů. l0 z€-
mi. Z toho na lři desÍll} mislru. hrá|o
šr. carskÍm s]stémem na devět kot.

Z naŠeho oklesu se v soutěži obievili
hned cq n lrraČi, kte' i sil silne konkuienci
nevedIi právě špatné. Nei|épe odstartr'-
r aljunior Ja.ný, momcntálnó hostuticr za
VP frydek-Mrstek' Vvborné zaČal i Bé.
lunek {J,5J. lake on vš3L prohrál dvé uu
.obe jdouci parLie. l auktllii mel d.,b rv zá.
\ér. na piednimlsla lr...iŽ nest.rČiIo. Ď;rlŠí
nij( záslupce. ing' Bioušek. UJvcdI soljd.
nrVÝkon. \íce sc mu \ša| dařilo v dopro.

koDecn€ poÉadii |' ]' ostrU\5kt
(POL). N{anik (S\rK), Koursin (UKR),
Kantr'tt1' íSVK). Ko7.{ko\ (t r'R). Ve.e.
ktvskij (RUS)' Kozjak (UKR), všichni 7
hodů''' |9. Jurlťek Ó. 52' Bélunek 5. 79.
Jasný' 104. Břoušek. oba 4.5' atd.

Bleskoq (urnqi: l. - :. Koutsin (UKR).
Manft (SVK) 8.5, 3. Tibenslry (SVK) 3, o
9. místo se dělil Břoušek' 7 bodů' hrálo
60 účastníků'

. Juříček, S. - Smutný. .I.. .|irrr 
'Lomnica i998. Španělskií hra

1. c4 e5 2. JR Jc6 3. Sb5 Jd4 4.
sc:l sc5 5. 0{)JÍf3 6' DX1.] Jf6 7. J.3
có 8. d.3 tH] 9' se3 sc7 ]0' sb3 d6
]1. h3 Kh8 12. d4JeS 13. dre5 dxes
l'1' Dg.] f5 1.5. f4 sh.l ló. D13 si617.
cxf5 exí4 1 8' Dť4 De7 ] 9' Vac 1 Sxc3
20. bxc-J Vxf5 21. Sdl DiB 22. De5
.-sd7 23. Vx15 Drd-s 24. Vft 1-O

:i<\,:i .l"ir'iJ.t - Krr ,i i,,. \

Ya|aš$í šaci|sté !odu|í
osTnAVA (sj) Úspěšně se daří

šachistům okresu také v nejrůz-
nějších tulnajích jednotlivců.
Na ostřavském festivalu, kter'ý
probíhal ve dnech 1ó. - 21' lis.
topadu šťcaÍslcým systémem na
osm kol, získal solidní umístění
Břoušek (sokol Hutisko)' když
ziskem 5,5 bodu obsadil 5' příč-
ku celkového pořadí. Pořadal€.

MOR{VSKOSLETSK{
ŠACHo\ÁLIGA

Dv ad osnričlenných dnŽslev bude
boiovat o prvensNí v novém soutěŽím
ročlríku MoťJvskosle7ské ligy v šachu.

]ehož Ýilčz nosfun!|e.lÓ:!eIW<(L||q'
srcÍtujl: AgÍo v!orov}. UnIver Bmo'

TaE-ď Haúct'

proti značně sí].

má|o, aby skoncil l pn nt derrlce' Kro-

vodném bleskovém turnaji.


