
ťflnffi$r



nTac odd il Elo 3 4 5 6 7 8 9 l0 3J body
!..|.,ěř Ž 2314 1 1 1 1 v, 3 9

2 JUi ček s' 2204 1 1 f, ,n
1 8f,

. rat ab 22BB v, 1 0 1 1 3'i 8

- lc!et 2138 y2 f, 0 1 1 4 7f,
rlr Kralove 2114 0 0 0 1 3 7
Trulnov 20J3 0 0 1 0 0 6 7

Lp. 2059 0 v, 0 0 1 4/1 7
Rychnov n K 0 '/z 0 0 6v, 7

Vralrlab 2039 fz 0 fz 0 5% 6v,
Praha 2034 0 0 6v, 61,

J emn ce 2087 '| 6
Lpa ,]BB6

1 6

-..:i^ ii! 11ko cZE'PoL koef 2101 2X30 rí] n rozh. Smid

"rffisffio rfl\effiÓ í1 a\J1\JJ-I-VAA
sKZ VSETíN - ŠK zLíN ..D" 4 : 4

1' ko|o 22'říina 2006
2197 1/2 Roubalik 2131
2184 JLrřiček 112 Svoboda 2073
2186 Bosak 10 BaIažec 20'14
2138 straděj 01 HodovskÝ 2115
2152 zádnpa í0 senkýř 2117
2143 Parák D' svítek 2073
211 sweíak 01 Kocián 2008
2040 véseIský 1t2 ValeŠová 1885

Trochu nepovedené ltkáni ze stíany Vsetna Vse1il]štl
nevyuŽ néko k slbně rozehraných part:k zisku třibodu
do tabu ky proto s šiaslni z lnŠl] Šach s1e odváŽé]i m sto
Io'ál|/.eió|.r} /\. ooo.7é ..-4..o '.e- -.'

27.9.-t.10.2006

11 0 9,0 1
4. ŠKzYsetín 110 9.0 4
5. Lb. Ostoh 1019.0 3

l.Zlin D

6. St. M&to D
7. Napajedla
8' RoŽnov
9.Ilutisko-Sol. 01 I 7,0 t
l0. Vlčnov 0l 16'5 1

11. Kronrěiíž C 00 2 6,0 0
l2.st.MěstoE 00 2 4,0 2

Tabulkal
1' Val. Meziřičí B 2 0 011,5 6
2. Ustí 20010.06
3.ŠKzvseÍnc l ] 0 10.0 4
4' Jaseriiťe l 0 ] 7J ]

r019,0 31018,0 31017,0 3

5' Lužná
6. vdče
,7,zašÍ'ýá

U

0

02ó,5 0
02 5,5 0

7,0 3

1,0 3
7,5 I8. A ó4 vaHsry

9. Huslenll
10. KáIolinka

Ze šachouých polí
! }rst9k+.lrrajského oře. 

= 
\'ýs|ed!}' regioDálního pit-

r boru 2. třídv: 
- 

bonr l. třidy:
ŠKz vsetín B - MEz v seti^ 6,|2

Straděj _ Machalec 1:0, Palák _
Maňák 0: l. llradil _ Sagánek %:
70, BaÍtošek Šulák 1:0, Žižka _
ondruch 70|70' Růžička - Fil.ák t:
0, Závodný - KocouTek 1:0, Galet-
ka _ Múdr.ý 1:0.

sKZ vsetín B - Brumoy-Byl.
4,5!3,5

sraděj - Raška 1:0, Parát _ Cas-
fulík 1:0, HÍadil - válek/z'.Vz'Bar-
tošek _ Běhunčík l:0,Žižka Go
gela 0|1' Růžička _ vÍeka7, zá-
vodný Hošík 0|1' Galetka i:0
konfumačně'
]. Holešov B 2 0 0 11,0 6
2' s|' Městoc 20 0 10'5 6

Hrač Vset na mě V ulkanl navrch a moh|i siz Napaiede

t|ailí šachis|é miří ilo Usetína li',.".J Ji[.ilif,,"lf.T' .i;i;-

li#ni?';#ři"ó':$;.'-"ňx|x li"j;-Í ;1T".;*-"'á:in:;s- IcaJského uřadu Zlin, ministerstva prebolul.Éia:a

' .\tat - sach. prace a \ociálních věcí a minisler- Tabulka:

fuí L1eréjeulčenoneregistro- doměHomíhosboruČCEnaPalac- i.;"š*l,JJi?Ťffiiájilil]Ťi. l:xéo'"*.'u ; l 3 ilť ;
a bráčúm starším deseti let, se kého u|jci' Turnaj je realizován 'a aiounejsi into.,nace získáte na tele. 3. Jasenice z o t t:,o o

=iní od i6 hodin ve sborovém podpory Městského úřadu vsetín, fonním čísle 73l 5l7 257. (mh) 1.14dče 2 0 1 11.5 6

!sKz V!ŠEď_..]--L-r-J5-.!-
Šrz vsetín c -vare s5:r5 culín l;0, M' Jurča _Z. Jurča y,.y,. :'|#ii^^ l á ] ii,i i
Galetka _ I. Jasný |/2:y2. Zivodný Kartík. Vávta /z:Vz, Pecina _ smu- 8. zašo';á 1 0 2 9'5 3
_ S- Jasný 0:l' Klímek _ sušeň ]: tek0;1. 9. A 64valašsbý 0 1 2 9,0 1

0, Burdík_Pďiva0:1' Tomek va. 10' Huslentry 0 0 3 8'5 0

F. NAPAJEDLA. ŠKzVsETiN 3 : 5
2.kolo 12.listopadu2006

2099 Kunc 1t2 2197
2119 P|šek 1t2 Juřiček 2184
1972 KopčiI 1t2 Bosák 2'186
1846 Vid|ář stláděj 2138
2002 Kozojed 01 Parak D. 2143
1111 Banas 1t2 stverá|( 2114
1710 Kašpárek 01 Vése|sky 2040
í652 Po|ášek 10 Bartošek 1859

sKz vs€tín C .A 6'| Vatašlcý 4:4
Zátopek Bii 0:l. Galetka Horák
0:l, závodný Kalafiát 1:0. Kl.
mek_ Rýdl 7::7z' Burdík - Šulek ]:
0, Tomek . Daněk 0: 1 , Jurča - Drá-
pala/z:|z, KarlÍk Růžička 1:0.

ZašoYá _ ŠKz vsetín c 2ló
Sadílek _ Zátopek ?c:vc. Yičan
_ Galetka vc..1a. Lei' Závodný 0:
l. Malina K]ílnek c/c:%. BrÍtek

Burdík 0:1, cáňová . Tomek 7Ó:
7c, !' Ytčan Jurča 0:1. M' Vičan_Ka ík0:l'



vsetínské šachové l
fiuančních důvodů

ve d.ech 25. - dva aŽ Éi lalentov
v loňslé
zali' že ve syýcb
fi mgzi aděje. ]

".* ""s.r'" 
ów

Výs|edky krajského
Djcboru II. třídY:

Val. Meziffčí - ŠKZ Vsetín B 7:t
Zajíc - stÍaděj 1:0, Novák Pa-
ník ]:0' Bobalík - Zajíěek 1:0,
Dorňák . Hradil Yz:/z, Cyerna _
Bartošek 1]0, Hladký . Žižka 1:
0, Kantorek - Závodný 1:0, Lev
- Caletka Yt:Yz.

Thbulka:
l. Fr. Lhota 3 0 015,5 9
2. Vizovice 20115,5 6
3. val. Meziříčí 20115$ 6
4. Brumov.Byl. 201]3'0 ó
5. Bystřička 20113'5 6
6' Vizoúce 2a 1I2,5 6
7. ŠIgYsetín B 201115 6
8. Zubří

rra

]!{isřoYství se hrálo na 9 tol
s časovým limitem 2 x lJ bodi.

tajI
-

29. ňjna Ý Rosicích u Brna.

ny + 30 sekuíd
B kažný Íah'

Y--.kateqoÍii
Hl1. kde
statoval i

1 r 112$ 4
9. Val. Kloboukl l02ll,5 3
10. Podhr. Lirota 01210.0 I

11. NmZ vsetín 0 0 3 85 0
l2-Val.Polanka 0 0 3 8,0 0

Diakonie El
ceskoblatrské církve evangeIické
středisko ve Vsetíně

vás srdečně zve na

Y

znarače královské hry starší 10let.

K účasti byli pozýáni především
Žáci Základních a sředních škol ze
\'\etína. HÍiílo se ve sborovén domu
Hs ČcE a na hLmaji se sešlo p€Stré

časovým limitem 2 x 5 ninut na jed

nu paÍÍii s konečnýn vyhodnocením
hráčů v šesti věkových kategorích.
Po dvouhodjnovém klání dospěl tuí-
naj k nr1sledujícím výsledkům.

Na onníci mí'stech seJigbglE
\Ých katesoíích umísti1i: H12 . 'šec6Ěqlffi::ell'ffire
\59líÉgu-3 -q$y'1 

H]q - ryŤich

1 Ll31 Dí]
'l Og2t h3

v}-nikajícího yýsl€ilku
ŠKZ Vsetin onilřej Kar
raYy a slezska Í ádeže'

Pat-Mat-Sach
šffiňy přiláIÍaly //n turnaiv b|eskovém šachu

do UsGtína i Thaice ,% proneregistrovanézájemce
g; Ye středu 22. listopadu uspořádala Diakonie Českobratrské círk-
l re evange|ické ve Vsetiné za podpor} mí\tnjho més.ského úřadu é o krá|ovskou hru starší 1 0 |et

- b|eskow šachotT furn4i Pat_ \|at-šach pro nercgistrotané r).

ve středu 22' 11' 2006 od 16.00 hod.

Sborový dům Horního sboru CCE,

Pa|ackého 156' Vsetín

lnformace (Dlsl511 251

Startovné dobrovo!né

nbBiB - 16' 790í6' yKpaiHa

Byn. MepeT!,|Ha í0, KB. 1l
embcqdanov(omai|'řu

zúčastněných. pňhlíŽel také pozvaný
pi"dsgÍIu. jgsgs4bíhq 

-juqh!'úosvazu Vsetín Eduard vítek. mj' stá-

Ěakffi ňffi 
'ffi 

'rgffi 
ŽrGetin. Ne j.

mladšínr hníčem byl christian Mul-
len (Íďní( naÍození 1996) á nejstaÍ-

ším StaÍfujícím byl Ján David (ročník
naroz€ní 1940)' Nejlepší získali věcné

ceny avšichni zúčastněÍí obdÍŽeli Pa-
mětní Listy se svýrn jménem' (aj)

N9 0976 stanisi3v Juričc| (Vsetin' e *E--B9!!!]u!)-

na 10 kol s

g.E .E ,ra t ,r.9- ,É

E*ÉL',i
,.

1, Dhl! 3afpda 2 Tds - _ #



raaI
-

\.ísled}'f krajského
Dřeboru I. třídY;

Ez vs€tíD - sL \Iěsto E 4,5:3,5
:r _ R.;:'-l:i !: l:. Juříček -
=3 l ' :'. B ].íi Štetan}lo 1:0'
-ijÉ-: -
Š;:: .] '' P-át. \Iarek 7z:

: Š:..::. - T:.::iíL lio. Zajíček
Čt. .

Tabdlia:
LStlEs'D i 0 I 18,5 9
lstlEs'c i 0 0 i5,5 9
3_&D

sKz VsETiN - sT'MÉsTo ,,E" 4,5 : 3,5

3. kolo ' 26.llstooadu 2006
2197 112 Rachúnek 2022
2184 Juříček 10 smid sí' 1982
2186 Bosák 10 stéfanko 1966
2138 skaděj 1t2 LukaŠtik 1950
2152 Zadtapa smíd iÍ' 1995
2143 Parák 0. 1t2 Marek 1865
2114 stverák '1 0 Trubači|( 1808

2040 zajič,ek 01 ihal 1800

Dramatické ltkani. kdyŽ brzy po zahá)e| Vselin prohrava| 0:1

Ve druhe poiov né domacl skoré otoči|i a Vydie|i V tězstv] nei
1ěsně]š m poměrem

stanislá\' Juříč€k
Manin-Zilina 2004'5

:10I]57
{ý\.gíti 21013J7
1triŇB : 0 l 1'l'5 ó
C:tiejege 11112,04
'.fL 

oqŤ': 1 0 ] 12'0 3
t. Kr.p*Íž C ] 0 2 11'5 3

ll-!r 10 210J 3
Hi*Ďsď 0 ] 1 11'0 2

ll-\'ld-r 0 i? 9,0 I
l1ý\E**E 004l0'50

Tahlka:
1. Fr, Lbora I B 0 27$ n'..
2. g;c.:v-Byl 3 0 1 19,5 9 -

3. Byýři&a 3 0 1 1&5 9]
d zlbří 2I | 17's 1...
5. E"vj'Eorá 202I9s6
Ál.sl.Y€.ziř#í z 0 2 17p 6,
;. \?1- Ňo5olÍ+. 2 D 2 |4.5 6
8. \ zo',ice 20215,06:
c.-Šxzj sefu.E2--s-2--{á*q
t6. }.Ez l.s€tí! 1 0 3 13'0 3.
ll- Pc&r. llota 0 1 3 12,5 1

ÉralPotal}a00410'00
zubí - ŠKz \'setín B 5:3
Iorbfu - straděj 1:0. Konďný.
Paá\0:1.F! lkadil y,:t/2. ŠkIo-
Mt _ zžtÁ l:0. Velčovshý _ Rů-
áčka l:0. Jaroslav Krupa Závod-
nÝl
0. -\mbros - Galetka 0: 1 .

Tabulka;
LFILM
?- Btwor'-By-L
1zóří
*rrť;čta
í\d. }ltuitrí
ó. Yat KjoĎo'ry
7.Eo&á*oví

E*re*

04
0

\'ýsledky regioná|niho pĎc:

boru I. třídv:

ŠKZ Vsetín B _ Bystřička 3t5
Juříček _ L' B|'Ídík y2.y2, slÍaděj
- Zátopek /z:Vz, P uáú._ Knápek 0:
1, [Imďl _ Toman %:y,, BaÍošek
_ K. HuÍa 0: 1 , Žižka _ M' Burdík
0:1, Růžička _ Hermaa Vz:|z, Ga-
letka - Z. Hurta l;

ondřej Karlík

Úspěšná výprava m]adých vsc
tínských šachistů se Yrátila z pl\'ní
ho ze čtyř lurnajů GP Zlínského
kraje 2006/7. ktery s",rt*,u",ntt
v sobo|u 2. 'p|osjnce v osvětina.
nech u Kyjova. 

' 

sp!!ěŽ9!9!!ÉL\t

'l.!.l ?2j4t}.3-ŽsĚ9!-!2l-!r9]-Yr99
4!j.Yrriů'9d!-i]rl..aj\9lz1ÍjD!é!9
\!{ig V kategoriích H+D 10,
H+Dl2' H+Dl4 a H+Dl6. kteří
hráli na 7 ko] s časovým limitenl
2x20 minut' Vsetín by] zastoupen 3
žáky sKZ Vselín a J žáky Integry
vsctín.

9.l'zorice
I0. hóš. u}ďa
lL }lEz 1.5etíB

1z\a. PohÍkg

D-Iy!99--:liŮ!r-"--rrr9s3]!--gg
Vse{Í1 vvboioval V kalesoťii H+Dl4
mezi 22 účJ\tnik! Mxlek JLlrčJ

É--b9ú za Erikem PfetŤ'eren (Bor
šice) 6.5 a před Balborou Kolomaz
níkovou(Zlín)s5body.

KJtesorie H+Dlb bvlr obsuzenr
18 hláči a zvílězi] v ní Martin Dvořík
(Postoupk'v) 7 bodťl před Adamem
GabÍielem s 5 body a václavem
Fialou se:1.5 body (oba Bolšice).
Y js!rrš!!-Z!!!P9!É9r9J!'!-pĚ!É
un,]ístěrlí: Ja|ek ZóvodnÝ se.1.5 bodv
5. místo a Mi|ek Tomek se 4 bodv
7. místo'

Poděkování za doplovod a odvoz
Žáků patŤí zástupci ředitele školy
IntegIiL vsetín Josefu Kovaříkovi
a 2 ŠKZ Vsetín Fťantišku Vese]skému.

DIuhý tulnaj GP se připravÚe na
17. únoťa příštího Iokll ve Zlině.
třctí se usku1eční 14' dubnir Ve
ValašSkén Meziříčí a čtvrtý je na
programu l9. května v Hulíně'

ratI
TJ Kamlinka _ SKZ Vsetín C
T'::t. z

\a]o Ga]etka 1:0. E]efteris _ Zá'
r'oÍý 1:0. Mužík _ Klímek 1:0,
KopecN' Burdík 1:0' Bambušek

Tomek l:0. Michálek Jurča l:0,
Klima _ Kar]ík %:'/z' Kalvas Hor-
nÍi 1:0'

2. Jasenice
3. Ustí
4.Lúná
5 ' Vidče
6. KaÍolinka

0 1 22,5

1 l 21,0
212t,5

t3
1Z

l0
8

4
l
2
2
2

1218,5 7

03 22,5 6

7. A 64 Valašshý 12 2 18,5 5

8.9lz]6erin C I I 3 17.5 4

9. Huslenky I 0 4 16.0 3

10. zašová 10413'0 3

Jubileiní cena pto JuříĚka
91 Jediný vsetínský skladate| šachových ú|oh stanislaY Juříček
! z SKZ Vsetín dosáhl dalšího ocenění své tvorby' tentokrát ze

Slovenska.
Časopis Umenie 64 čís]o 41/2006

vyhodnotil výsledla dvouleté me-
zinárodní Soutěže ,,Maítin _ Žilina
2ď)112006", vyhlášené pro sklada.
tele dvojtažek, trojtažek, mnohota-
žek, sfuďí, pomocných matů, samo-
mafu a exo-úloh. Do soutěŽe b]'lo
pňhlášeno celkem 338 úloh 120 au'
6fr;,0-staE čatr.eŇEit.r,
Anglie, Finska, FÉncie, Německa,
Řecka, Gruzie' Madarska, Itálie, IZ-
raele' Lotyšska, Makedonie' Polska,
Rumunska, Ruska, Srbska, Sloven-
ska, Švédska, tJkrajiny a Spojených
států' Mezi vvhodnocenÝmi řojtaž-
kami byla vYbrána také úloha stani-
slava JuŤíčka, kterému mezbárodní

Marek Jurča

V kiLtegorii H+D10. kde stanovJlo
.l5 účastníků ZvjlěZil Flmlišek Mttus
(st. Měsfo) 7 bodů před Maltinenl
Kuciirnem (Zborovicc) 6 b. { Ri
chaÍden Štet.aníkem (st' Město) 5.5

Město) 6.5 b. Dřed ondŤeiem Kar.
ljkem (vsetín) a Adamem sedlářem
(st. Město) oba 5,5 bodl|. Na 20.

$Et!- j!9rrĚ''1--Ěryb -Jgstupce Rostislav Vi]ém s 3.5 body.

Tabulka:
l'Val.MeziříčíB 4 1 0 29,0

2
1

1

I

03 Marek Jurča a ondřej Karlik stříbrní na Grand prix
I

176r. 3 (r0+7)

soUtěŽ trO]taŽek

Umen e 64 č'41/2006
SLOVAK A

4' česlnc uznane 1Isl stanÉtav Juhče^ vsetin' lJmenie 64 č'38
1d7?. Kc8?' xega' xoz?, Kcz G6ŤmE?J6=i. 1'J7f5?, ses? fxg3|' 1,Ke7| fxg6 2'Je6' 1- f6
K:f6'- 1. f5 2.J7rt5, 1'. Íx93 2'vrt7 NeÚplná iéma Pickaninny (chýba obrana 1'- fxe6)
s oatenovou hrou Do I - f6. f5.

t

rozhodčí FIDE zolrán Labai uděfil
4' Čestné uznání. Je to už desáté
ocenění vsetínského šachistY za po.
slední čtvři rckv. z toho sedm ze za-
haničí. (ď)

40r
311
311
31l
3tz
30L
203

:::-Vsetinske-
ffiNOVIN]"Y



Va|ašskému šachu je sto let
StaniS aV JuřÍček

..-..: .:-:]. :...konec imc trpěivost, nrohI tento č|ánek VyjÍt

' ]': :: .. "'.':.. ša.hL| Františka Drozda (+197a) se totiŽ doČÍtáme'
.: .ij::.'. .. .íganizaveným šachavým sdruŽenÍm na ValašskL je

, . ::. .:.' ':. ..! nác|r.' pub|ikoval na pokraČovánÍ č ánek 
'' 
Z h]stor e

:-:.:.--. :::1U' kde čtenre] ,'J€ vŠak dasťi pravděpodabné, Že

- - .]..:- ^..|/..o e poČátkem tahato století se šachy sparadicky
zámažnějŠich abČanú, zřejmě Vice jaka spo]ečenská

, .,..'.. : ':!.ích Dadmínkách Va|ašska spÉe existenčni starasti
: :.:. , :, ' :.3] brány spíšejaka souČ|jst kultury Či umění majeťnějších
..:.' -:': .élcházejici 1' svěťavá ýálka měla všeobecné na rÓzvoj

:..'.' ..'... '. ,1apad a tak lze ce|kem spo|ehlivě kanstatavat, Že

' ...... .'3..tr |etech ťahata 
'toletÍ 

nebyl na Vsetíně (|o4íné)
':.::- . j.:.h arganizaván'" (Vsetínské novin}r' 1a21992)' JenŽe
:j. -:] .j:']ieNr zaČa|y rnnou Vikat dva záznamy z pub|ikaci.'60
.: ':::.:.. iě ovýchovy'' (VsetÍn 1961) a ''osmdesátileté VýročÍ
:]::.. r...i". spořlovniho k Ubu na Vsetíně.. (Vsetin 1985)' K oněm

'.: . ;. -. s.Ť s opět zap$ ],,Vystapovat seriózně skutečné počátky
-...:'... :.chu je ve]mi abtíŽné, nebať pr'/ní dachované záznamy

- ::.'-- ::. Z po|oviny 30, let' spalt jaka takavý však má na
,:.:.. .'.é.ÓU t|adEj, kanečně sK V1etÍn je pÍsemně do]aŽen již ad
... ' :!:. '...leden z pfuních maravských spaltovnÍch klubÚ vŮbec,,.
z.._:..= . ':...L,lré pl]b|]kac] mne zaL]ja| text, kde se pÉe' Že: ,'pnjato
:' : '...!:.] ab navý klub všechna télesná cvičení pěstava|, sporÚ,
:...-: '....' zéýady, zejména lízdu na kale, ne bruslÍch'jakaŽ ivŠechny
. :..:. : :: spa|+- jako fotĎal tenis šen,' hěhy, lyŽa ]aní' střelbL 4a
:...: : .'í si|/u ,A Vsechno pravě začna Lr o |oiro term|nu ' spoitovn|
.' c. s z. pod tÍm předstáVt? ]sot| |i tedy citována pres|ě j]ná

i]:-.:'. :...t!i. ogcky rrne napado' Že by se.lde moha Uknivat
:"..š:... ša:rrová A tak zaea o r.é patran...
. 3.-:..iŤ :r:rrÍýJjsem proČet VaIaš5ké noviny' ročnik i 19o7)' ovsem
-::.s: -:.m nc A]e to mne neodrad]lo a zkontaktova| jsem zřejmc
-=.-l.:1-.]s šachový alchivn. pramen U nás _ JendLr Ka|en.lovského.
] :.l :.' němu zde rno|ru UVési zpráv! o Va|aŠském (Vs€tinském)
š::.. '.-l ]€ z.znamenána v Casopise Českých Šach]stŮ 1906/07'
j:. i8: VsetÍn Také zde sehrán o ]etoŠníCh prázdninách turnaj' jehoz
si.jsi.ilc .-.é 12 hráČú' Vítězi by]i 1, a 2' M' Boubela z TarnÓpalu,
ý B.'D.ta z Brna pa 7oy. (z 11)' 3 F, sova 9' 4' J Barýič a,
\', V Brcdský 7' Prvni čťyn sehráli pak menší turnaj dvoukalový
s tinťa ,isledkem: 7 M' Baubela 1y2, 2' v' Baubela 3, 3, F' sava
2Í 4 J BaNie 2',,v záznamu mne zarazly dVě Věci' ]ednak Účast
hl.či] z Brna a Tarnopou a p3k.]méno Boubea' Za křatký eas'
kr.Če]e do k LrbLr kolem budovy staré továrny, tzv. ,,křivačkárny', mne
něco napadlo obzv áště V Čechách ]e spousta jmen s onim.'oU,',
a|€ na Vaašsku? Tém zásadně,.!'nebo ''ú,.. A do své|ro ércnivu
]sem decjLrkova|: ',A není ana jména Baubela chybně reprodukováno?
\e]de náhadau a nějaké Členy rodiny tavární},'2 Bubely, majitele známe
.:.iiské ťirmy ve vsetÍně? Kdo vÍ' Padobnost tL) je (a ve!ká!) a šachy
:= :' č, hrá:y ťeměř výlučně v zámožnýCh rcdlnách''' A tak ]sem opět
-: :.i',] okresní archív' kce rni ředjte PhDr' Ba|etká mou dedtikci
.::''iii' M' Bolbe|a a V. Boube|a st'rtl]jÍcÍ na Vsetínskénr tu|n;ji by|i

:i'iecne zástupc firmy Bube a' tehdy púsobicÍ V moráVské metropo|i
. .. da eké Ha či' Toto je tedy historjcky nejstarší písemně doloŽený
turnaj (Vsetin 1906) hraný na Va]aŠsku ještě před za oŽením prvnÍho
o|'oarizovaného kubL]' A tím neby VataŠskomeŽ říčský (1925)' nýbrŽ
.'s€rínský (1911) V publkaci ''20 let ostraVsko-VaIaŠského sportu'.
:".f.Ů B. Mo|avce a J' cek|a (ostrava 1942)' 5e sice doČitáme'
Ž. ,v r, 1909 byl pn sK Vsetín zřÍzen a uveden v činnost m'j'
.3<. adbor šachistú',,, ale nevyp|ýVá Ž něj req str e u ÚstřednÍho

Do2|-odUI F | ás|Ádtl||' | /a7r3-n / oÍ|riá|r .o .|* 'I l |'.š:
Vsetín' ''Noyý Šachovní klub 2řÍzen na vsetíně a n. svau mjstnast
: ? Lanqfeldera, kdež každý čtvrtek parádány schlzky a od 8 9
-.. ye.ef se bÚde pravidelně ýyučovati hre ,achové. Výbar novéha
.../k! sesťáVá ze starasty p' Adolfa Heinze' místastarÓsty p' Kar]a
]é.skéha pokladníka p, Gustava Teitschika' jednatele p, Rud' Diessela
2 |nsirukťora p' Fr. RÚž|čky''NavémL šachavnínu klubu na Moravé
,4eme p]no zdaru!,, (Časop]s českých šac|r stŮ 1911' str 14)'

\' .tech 1911.1914 tedy Šachovní k ub VsetÍn UrČltě existova| ]eho
. ..ost a e nenÍ Ždokumentována, navic 5 nástupenr 1' světové Války do
sr. < ]elro zdec movánÍ' jako praVděpodobně u Většiny tehdejŠích k!ubŮ.
D - .n.l e o rp- Ape "r,ld por rrnrd 7 o, F .dll . ..SJ(ho\4]
k]|]b VsetÍn nekaná schůzek, jeŽto většina Členú je nyní na vajně',, (.Ca

sops Českých šachistŮ 1917, str' a6)' ]n]ciativu pak rozpoutá V roce
1925 VzpomÍnaný k|Ub Va ašskomez]řičský ten Vsetínský obnovil činnost
3Ž V roce 1936' coŽ potvrzuje i pos ednÍ ná|ez J Ká enclovského] ',Vse
znamu českaslavenských šachaýýCh sdružení žádný ýsetínský klub z ťé

dab\/ se neuvádÍ',,(sachová přÍučka od V MrazÍka a K' Ska i.ky' Praha
r926)' V pravide|ných soUtěŽich drLrŽstev Je pak přVní záznaín o ÚČasti
Va ašského družstva ze sezóÍ|y !936/3T, kdy V J homoravské ŽUpě 2
sever st.toval Šachový spolek Vsetín' Za dobu sVé existence prose|

Va ašský Šach nesmťným] poLiticko spráVnÍmi perlpet]emi Prot] dneš
nímu stavu mě o tehdy Va aŠsko okresy dva' z nichŽ meziříčský spada]

do ŽUpy Moravskos]€zské VsetÍnský do UheÍskohradišťské a částečně
sem zása]rova y okřesy frenštátský a k obolcký' Snahou funkcionářů
F, J Ba|aŠe' F Drazda a V. oLivy Však byo Vytvořit samospráVnou
šac|rovou organlzaci Valašska V rámc| některe Župy a reá|nější se j'}'

V o přičleněnÍ k MoÍavsko.s ezské To se také podař|o 13,2'1944' ae

okres Vsetin ná|eŽe| územně inadále k UheÍskohradiŠťsk! a pozděj]

Gottwa|dovsku. V roce 1960 se pak oba okresy s|ouči|y se zaČ|aněnírn

do severomoravského kraje, aby po roca 2001 by|y jako region Vsetín
zařazeny do kraje Z|inského ZakládajÍcinri Členy tehde]Šiho' tzv' Sa'
chové|ro valašského okrsk!' byLy oddiLy z obcí HoŠťá]ková' HLrstopeČe

Jab Ůnka Ki1Vé, Poličná ÚstÍ, Velké KaroV]ce Vigantlce a Vsetin'
obrovská popu|arita Šachu se pak projev]a V nárŮstLr č enstva c|n

nosti Ve Va|aŠském Mezlřlči hrá| 16 3'1925 s mu tánkt] A jech]n s Vy-

s]edkem 35:2:1 kt€ď pak uŽ j'ko mistÍ světa hrá] na VsetÍně
15'2'19a3 (3o:1=4)' D3lŠirn pak by|i: Fo|tys 24'11.1943 (34:3:3) Saj
tar 4'5'1944 (30:3=9)' 1954 Filip (24:1:0). MarŠá|ek 1957 (20:3:2)
Smejka 7.4.1970 (36:1:8), P achetka 17.4.1976 (16:6:8), Flohr
3'12'!976 (42:1=7) a Hausner 15'4.2oo3 (15:0:3)' F]cht|ových si

m!]tánek by]o něko|ik V 50' ]etech VŠak Valaši nebo]UjÍjen 5e soupeři,
a|e také s n€dostatkem potřebných rekvizit. NejVýmiuVněji o tom svědčí
zoúa|á ýýzýa' kde se dos|ova pŠe: ,'K|uby chudého valašskéha akrsku
žádaji a pomoc majetnějŠí k]uby daravánÍm staršíha hracÍho materialu
PiŠte na adÍesu Ústředi!,, (Cs' Šach 4/1952) ''' V roce 1966 pat.]

okres VsetÍn k nejšachově]šírn V ce|é ČSsR. ]ak LrVádÍ ústředni statistik
ČsTV K' Kuzmé V Čs' Šachu a/1966. byl ze 109 okresú na 6,misté
V počtu registrovaných hráčŮ (1' Praha 1397 2 Košce 1007.3 Brati.
sLava 726 ' ', 6.VsetÍn 477)' na 9' mÍstě v počtu VT (1 Praha'2'Brno'
3' P zeň ' '. 9, Vsetin) a na 7 nristěV počtL] oddÍú (1' Levice32'2, Ko-
Šice 31' 3' Praha 29 ' ' 7' VsetÍn 21) Da|šÍrozvo] rrasta| po parnátnem

zápase Flsc|rer spasskij V roce 1972, kdy poČet oddí|Ú stoup| na 27

s neuvěi.ite nýín počtem 39 clružstevl V soutěŽÍch druŽstev se nej epšÍ

VaIašské k Uby por|yb. .a y Vět:' lo na kr.rJsk]r.ir a r.]Žsicir Úrovnic|r,
jen Rožnov. Vsetín proraz]]y Výše' Ne]Lepším Výs edky byly- yalašké
MeziřÍčí: vÍtézs|.,! ,! kra]ském o'-eb(:' 1956/57 (prohráli pak o postup

Výš s Gott\,va]dovem) a 3' místo V krajské soutě,! l984/a5 RaŽnov:
Vitězstvi V KP 1959/60, div]zi 1973/74 o rok pozc]ěji Účast Ve 2 ze -
vsetÍn:1957 mezikrajska kva|llikace s ceIky Jih|avy a ostravy o postup

do p..bo' L 'ep Jb''. '' Io'el \ ro' A ] o(5 s o'o-noL. I osŤ a'oJ.j Ž .o ''
Mimo to se staIi 2x k|ajskými přeborníky (1977 /7a' a9aa/a, a 2' zvÍ

těz] ] V dlvizl (199a/91' 1996197) Z osmi stadŮ Ve druhé nejvyšší sou
těŽ U nás by|o pak Vrcho em 5 mÍsto V Moravskos €zské |ize l99a/92'
V soltěŽÍch jednot ivcŮ by bezesporu Va|aŠskou ''jedničkou ' bí|ěnský
rodák IM FichtL (přebornik repub|iky 1950 a 1960)' Výborně hráji V nr

nUlosti iKóss]er (ÚČastnÍk dVoL] s]ezdú UJ.Š), GaV]ik (přebornÍk Brati.
s]avy) Kaimer' Drozd. bratň Bajarové' Hr!Ška, simara' Zeť' Zátopek,
KoVář' V' Do]eŽa]' Stodů|ka' o, Tkad|ec, Červeňák, Žamboch, bratři
so anŠtí' s ÍŽek a ce|á řada da šÍch. Do po|ofjná ů repub|iky se dosta
3X M, Tkad ec' 1x JLrřÍček |navic Íiná e armády a 3x Přebor ČSR)' vý
bor|lýc|r umístěnÍclocj|ova ]také B€rnátek, Zajic (zejínéna V armádnlch
přeborech), VojkŮVka, bratři Růčkové, Jasný *41' PeČ nka' Héjek' V sou-
časnost] pak Bosák' Břoušek' L' BUrdík. Konečný LeV, D, Parák' stra-
děj Štv€rák. Vese5ký, zajiček, Zádrapa zýa|dan (Všichnl KM) a ce|á
rada ] ných' m'j, i aLtor č án <U drŽÍcÍmá|ovidanýrekord15tit!LŮokres
niho přeborniká' V pos|ed.ích |etech se objevujÍ Va|aŠi ] na zahranlČ
nÍch soLtěŽich (Zajiček - ANqIie' Juříček . T!nisko, Itá ]e' druŽstvo SKZ
Vsetin'Něm€cko' Rakousko' Černa Hora). Z Žen se prosad]]y BařoŠová
(VÍcená5obná finaIistka repub|iky), Ficht]oVá, orsáková' Hrňová a Pará.
ková, V dorosteneckých kategoriícrr pak Bártošek' sagánek, K' Do eŽa ,

Fouka|, P|škoVá, S|adovníková' Poraz oVá, .áňoVá' Da ší' např Bě|u
nek (fina ]sta CR 1999), Ho emář' Jásný *78' obŠivaČ (Všichni FM)' LM

Sadí|ková MeduroVá (něko]ik pi.eborů rep!bIiky), 5|adovnÍk' solrs€.lÍk'
P šek (Všichn] KM) hrajít' č. V klubech mimo region, Marek dokonce aŽ
V UsA. Z generace íUnkcionářů jrnen!jme a|€spoň staršÍi Stodt. Ardřý
sek' DroŽd (rozhodčí flné|e ČssR 1961), K|ika' Doné' MartiŠ' Tobo á.

VÍtek. Řezníček, Snoza, BambUŠek, z m|ad!'ch Knáp€k' Hurta, PapŠik
brati" KrUpoVé' cabák' Ma lna' Fi|ák, K|Ínra, KřiŽák a da|Š'. VaLášl se
prosadi|i i V Šachu kořespondenčnim, kdy: .Lšek doby| roku 1965/66
titu| přebornÍka repub|iky dorostu. V druŽstvech pak hrá| Vsetín 1' gu

V sezóně 1969/70 a 1972/73 (štěpá^' Šedý' HřaVa Vítek)' po nich
Da2/a3, Ba6/B7 a 1988/89 GLrmárny Zubí (Cverna' Kub š' břÍ Kru
pové' Knápek, Vaněk)' skladební šach pros|avi| ne]VÍce Kainer (získa|

deset 1' cen)' M, Tkad ec (1x 1' cena)' V pos|ední době Juříček (1x

čest' UznánÍ, 8x pochvaInÍá zmínka) a Měchura' z torro Kainer pUb kova

a JuříČek pub]lkuj€ Ve mi často i V zahraničí' Z k asických soutěŽÍ jme
nujme aiespoň P!'ebor VsetÍna (|etos uŽ 31. ročnik|)' V rép]d.Šachu s zis
ka] Ve|kou popuIaritu tLrrnaj V Zubří a V b|eskovém šach! Vánoční turnaj
V Podhradní Lhotě' V současnosti evidujeme 411šach]stÚ hÍa.jÍcích V ob-
cÍch Branky' Bystřička' Francova Lhota' Halenkov' HornÍ BečVa, Hos
ťálková, HLs|€nky' Hutisko so|anec' Jasenice' Karo]lnka' Lužná, NoVý
Hrozenkov, RoŽnov pod Radhoštěnr, Ústí' Va]ašskó Bystrice, Va]aš
ská' Po]anka, Va|ašské MezlřÍčí' Ve|ké Ka||ovice' Vidče. VsetÍn. ZaŠova
a ZUbí' A co tedy popřát do druhé stovky |et? snad tradični soudrž
nost' VŽdyt ] ne.jznámějšÍ písnička regionu 2aČÍná: ',My sme Valaši'jedna
radina' ' ',,' A na záVěr bych přida| záVěr básně zdejŠiho rodáka' rna ire
a spisovate|e Metoděje .] a\na: ,'sotva tě sh léd nÚ země d rah á , radasť í se
ni zvlní hrud', po klabouku Že ruka sahá va|ašska moje, zdrávo bud'!,,
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IIistorie šachu na vsetíně má Yelni ďouhou tradici a sahá do minu-
losti hodně l uboko. První dochované písemné zrrínky jsou až z dob
Rakouska-Uherska. Členům ŠKZ Vseín se podařilo rTTátrat, že letos

turnaje ve Ys€tíně' uspořádaného v létě roku 1906.

Vsetín 2006, Zleva sedí Karel Kocourek, Miroslav Sagónek, Jaroslav Svagera, Eduarcl vítek a Bohumíl Sedlciček. Zlcva
ýojí ,I1n MúdÚ' Antonín Maňák, Pavel Machalec, Karel Doležal, JoseÍ ondruch, František Filtik' V|aelimír Kubíček, vdclaý Zeftel'
rulnn a RadomÍr Suldk.

Tento fakt byl prokazatelně potvr-
zen Časopisem českých šachistu
z roku 1906, ktený byl po 100 le-
tech znovu vytištěn iniciativou br-
něnského šachového historika Jana
Kalendovského, a jehož jeden vý-

tiskje ve vlastnictví členů sKZvse.
tín' Naskýtá sejen otázka, zda tumaj
byl pořádán pod záštitou Íirmy Bu-
bela & spol. a mimovsetínští hráči
byli zástupci jejich f, liálek?

Dále se podaňlo zpětně posbřat té-.fi i".t.'*-T6iĚEiT-íi6iii6.so 
'.-..'.....-ffi stilíffi mšřfi a'..cňl936E

oo soucasnost. a to v Kazoem roclllKuě_
ná vsecn lrovnlch- t7n ocl oKresn|cn
s6iÍEíl:ffi ?lí přebory oblast-

po MSL či 2. ligu. Vihledem k tomu,
že se před rokem 1936 v csR plavi-
delné soutěže družstev nehlá]y, !]gij.
vsetíÍ!ší šachisté konečné tabulky od
úp]ného počátku ( !)'

Mnohé ze získaných materiá-
lů nebyly dosud nikde publikovány
a nedostaly se ani do brožury ,,100
let vsetínského sportu.., vydané TJ
zbrojovkou vsetín v íoce 2005,
vňledem k omezenému obsahu pu
b]ikace a velkému množství faktůní soutěže, soutěže, divizi až

JalOffi

s( vsetín 200ó - žlici. Zleýa se(Lí PaveL stícha, MaNdš Kovařík, Marek lurča a Tadeóš
Spitzer Zleva stojí ved. trcnét Radek Zidrapa, Mirek Tomek, 'larek Ziýodný, Marek Pecina a tre-

získaných aktivitou členů sKZ Vse-
tín. Proto' u pfileŽitosti tohoto jubi-
lea předkládáme část ze ziskaných a
ještě nezveřejněných dat, která budou
zajímavá nejeí pfo vsetínské přizniv-
ce šachu, ale taky plo šachisty celé-
ho vsetínského okresu, lÍer'ý vždy
pařil a stále paří \ nejšachovějším
r'egionům v rcpublice. Ze statistiky
CSTV zveřejněné.]' roce 19ó6 zauji-
mal vsetín ze l09 okresů Dočtem 47}6" c"tr-6šŘ.7ffi;vm

odďl se 30 družstvy do-
spělých'

1, $."]yť9



ročnik soutěž úČ um z p b s pozn.

193ď37 JMZ2 5 1 4 0 0 4 20, DOStUp

1937/38 JMZ 1 6 5. 5 3 12.5
1943t44 svo 3 9 2. 8 6,5 42.5
194ď45 ŠVo 3 poslup
Í 945i|6 ŠVo 2 I 6. 7 2 1 4 2,5 17.0
1946t47 svo 2 7 6 6 0 0 6

1947t48 SVO 2 6 5 4 0 4.5 29,0
946ý49 MSZ 1 10 L I 7 24.O

1949/5I) Kň4 1

y5t KrM 1 8 7 6 0 6
i1t32 K.lú 1 9 3. 8 3 4.5 38,5

Krlvl 1 I 3. 7 2 4.5 33.0
Krl,4 1

156

Kílú ] posfurp

KP 10 10. sestup
OP I 2. 7 5 0 2 5 24,5
OP 7 2. 6 3 'I 2 3.5 35.5 postup

KS 8 7 6 1 0 6,5 postup

KP l0 3. 9 reor0.
KS 11 5. 10 6 1 3 6,5 53,0

oP1 I 7 0 40.5 oosluo
KP2 10 3. 9 5 1 3 46,0
KP2 10 7. 9 0 6 3
KP2 10 5. 9 5 1 3 45,5
KP2 10 6, I 4.5
KP2 10 5. 9 1 4 42.0
KP2 l0 2. 7 'l 1 56,5
KP2 10 3. 9 6 0 3 6 46,5 poslup
KP 10 L I 2 3 4 7 37,4 zm.bod.
KP 10 3. I 4 3 2 11 37,5
KP 10 9. I 2 0 7 32,0
KP '11 7. 10 4 2 4 10 reorq.

KP II 4. 't1 7 0 '14 49.5
KP II 12 2. 't1 9 0 2 18 61.5 postup

KPI 3. 't'l 7 1 3 54,5
KPI 5. 'tI 5 2 4 12 54.0
KPI 12 I 1 1 19 59.0 DOSIUO

l\4sL 12 12. 11 1 2 8 4 32,5 sestup
KPI 5. 11 6 1 4 í3 5í.5
KPI 12 1 'tl I 0 2 18 poslup
MSL 10 '| o. I 0 1 I 1 22,5 séstup
KPI 12 2. 11 9 1 I 19 68,5 reor0.
KP l1 1 19 66.5 aBorg.

KPI 12 3. 11 7 I 3 54.0
KPJ 3. 1 7 2 2 60,5
KPI 6. 'tl 5 2 4 12

KPI 8. 11 5 10 48,0
KPI 12 11 11 2 0 I 4 39.5 sestup
KS 10 1. 9 8 0 57.5 postup

DIVIZE 1 'I ',l 9 2 0 20 54.5 posluP

MSL 12 5 11 40,
IVSL 8. 11 4 1 6 9 43,0
MSL 10. 3 1 7 7 35,0 seslup

DIVIZE 12 2. 11 I '1 1

DIV|zĚ 7. 3 5 3 11 42,5
DIVIZE 1 1l 7 3 1 17 52,0 poslup

IMSL 9. 1 2 8 41,O
t{sL 12 L 'tl 2 4 5 8 38,5
MSL 1 11 3 0 9 !3,0 zm. ooo.

Divize 12 3. ll I 1 2 25 53,0
Divize l1 7 '1 r0.0 zm. bod
ll.iiqa 12 3. 11 8 0 3
ll.liqa 2. 11 'I 19
ll.liqa 3. 11 8 1 2 17

Il.liqa 11 11 o I 6 37.5 zm. bod
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Rok 1948 'vzniká so TJ MEz Vsetín.
pol. Bmo atd. ). Casopis čes|c.ich šachistů
r 190ófr' stt: 78.

Rok 1909 - Zřízení a uvedení do činnos'
ti odboru šachistu při pn.ním spoÍtovním
klubu - SK vseLin' Uyedeř1o v knize B,
Moravce aj. Cekla: ,.20 let ostavsko-va-
lašského spolfu.., !-fdané v loce 1942.

Rok 1911 - Založení Sachovního klubu

Ysetín s oÍavidelnou činností šachistů.
.Nov) Šachovď k]ub zňzen na V<etině '
pmvideinými schůzkami u Langfe1deru...
Za}Jádajici členové: Adolf Heinz, Karel
Janský. custav Teitschik, Rudolf Diessel
a Frant'iel RůŽiČ|a' Časopis iesldch ša-
chistů r ]9] l, sÍ|.. ]4.

Rok 1917 - I' světová válka 1914 - 1918
pieruiuje na několik dalšich let šachové

děni na V.etiné' ,,Sachovni klub Vserín
nekoná schůzký jelikož většina členů je
nyní na vojně..' Časopis česlcjch šachistů
t: 19]7, str 8ó.

Rok 1926'V seznamu ceskoslovenských
šachorých sdruŽení není z té doby uveden
Žádný vsetínský klub. SachovtÍ příručka V
Mrazík a K. skaličýJ1 (Praha 1926).

!q!!s - Docháá znovu k oživení ša-.
chové činnosti na vsetině založením Ša-
cnoveno sootKll vseun {ĎĎ vsetln

zrodu jsou mj.. Richard JllDr. Jo-
sef Ullmann, ing' Dalimil MiL:ulík' Rat-
mund Wenzel, ing' Bohuslav Zámečník,
Gustav Golaň' Ervín KosSleI, Jaloslav
Car |íl.. Emil Ko)ái. ing' BohumÍ Vreci-
on, Josef Dvořiík, Josef Hozák, olďich
SmetMa. Ono Tkadlec a ing. Karel Er-

František Frič. Jaroslav Sladlcý František
Hurtík. Jakub Jiráček' JarcmíI Kuběna'
Eduard Kozák a Karel Skoupý.

Rok l943 ' Mi.tr:vétá dr A]exandr Alie-
chin na vsetíně. Dne 15. 2. 1943 v besed.

ffiaa* členoýé Šs vsetín a
KSZZ Vsetin \jmullánku : oustÍem :vě'
ta na 35 šachovnicích. Výsledek 30:1=4
. Dne 24. Il' lq43 uspořádána simul|án-
ka s mistrem Janem Foltysem z Ostravy
na 40 šachovnicích. výsledek 34:3=3

ka. ŠosK vigantice, ŠosK Křivé, ŠosK
Poličná a ŠosK Hustopeč9 n. B.
. Dne 4. 5. 19,14 uspořádána sim!útánka s
mistlem Jaroslavem Šajtarcm z hahy na

42 šachovnicích' výslďek 30:3=9

Ro| lq4b S|ouČení odďlů: Sachov'j'
spolek Vsetín, Valašská spat1a vsetín a
Kultumí sdružení zaměstnánců Zhojov.
ky vsetín pod ZK zbrojovka vsetín.

v mezi*&jské soutěži o postup do přeboIu
republiky. vítéznymi družstl1 krajů Jin
lava a OstTava.

Rok 1953 - DÍužstvo Zbrojovky vse-
tín vítězí v bleskovém tumaji 3členných
družstev v PoháÍu Moravsko-slovenského
pomezí v Brumově zaúčasti 70 družstev Z
Moravy a Slovenska.
Rok 1954 vzniká so RH vsetín'
- uspořádána simultánka s meziniirodním
mistíem Mřoslavern Fi]ipem z Prahy na
25 šachovnicích' výsledek 24:1=0

dána simultánka s mezinárodním mistlem
Jánem P|acheúou l Ko(ic na 29 iachor-
nicích. výsledek 15:6=8

do pieboru repub|il} s rítéznými druž-
stvy kaiů olomouc, ostrava a Zlina v

. VseÚn je pořadatelem Přeboru |raje
Gottwaldov jednotlivců ' Dso spaÍak
(resort strojírenství).
- vsetín je poprvé pořadatelem, čtvrtfiná.
le přeboru ČsR jednotlivců o 12 účast-
nících-
Rok 1957 - lspořádána simultánla s Jo-
sefem MalšáIkem z Prahy na 25 šachov-
fucich. výsledek 20:3=2
Rok I9ó5 - Vydána broZura lt 60. výroči
tělovýchovy ve vsetíně (1905 - l965)-
RoL |966 . okIes V.elín je se 477 hráČi
na 3. místě v CSR a na 7. mistě v ČssR
a s 21 oddílem (27 ď!žstn/) na 2. míslc
v ČsR a na 7. místě ý ČSSŘ ze 109 okc-
sir sÍatístika ČSTv N časopius Českoslo.
venskj šach č' 8/1966.
Rok l970 - v.elín. v .Jfuen u.: u5pořá-
dána simu]tánka s mezinárcdním mistrem
Janem smejkalem na 45 šachovnicích.
Výsledek 36:1=8

Bok ls7l DÍu75|vo Vsetina \ lestavé:
slěptiÍ|, sedv, Vítek a ||java hraii l' licll r

lorespondenčním ša(hu'
Rok 1974...Okres V\elm palfi me,/r nej
šachovější okresy v republice- Má kolem
500 legistrovaných hráčů ve 37 druz.
stvech' což je víc, než v celém Jihočes-
kém};raj1,, _ napsal Českoslovensbý šach
07/1974.

. Ýsétín' hotet vsacan - uspořádana si.
multánka s mezinárodním VeimistÍem
Salo Flohrem z Moskr 1 na 50 iachur ni
cích. Výsledek 42:l=7

- 23' 4. |978 za|oiena Kronika šachu _ l'
dit (1941 - 19'79).

Rok 1979 DruŽsNo lb|'ojuvky V\elln
v sestavě: Juříček, ing' stmděj, Zvardoň
a HájeL vítezí r mezinarorlrum tumrJr
4čleaných družstev ve Freitalu za účasti
40 družstev NDR, PLR a ČssR.
- |.9. |979 ZaloŽen ||' drl Kronik} šachrr
(1979 - 198s).

Rok 1985 . vsetín je poprvé pořadatelem
L.rajského přebořu jednodivců za účasti
24 hÍáčů sevemí Molavy'
- Uspořádán l0. Iočník kandidátského
tumaje Přebor vsetína.
. 1. 9. 1985 založen 1II' díl Kloniky šachu
(198s - 2000).
. vydána bložuÍa k 80. výročí založe-
ní prvního spoŤtovního klubu ve Vsetíně
(1905 1985).

Rok 1986 - vsetín je podruhé pořada-
telem kajského přeboru jednotlivců za
účasti 24 hráčů severní Mora\Y'
Rok 1987 -,,Vsetinský okres sqím po-
čtem šachových oddílů a jednotlivých
členů zaujímá první místo v severomo-
ravském kaji.., napsal deník Novei sytl.
boda 06/1987.

Rok 1992 - Neilepií umístéru druŽstvu

.?b.oio'ky V'etí"'h
\ls1.

ZveřeJnení rexlove části hi:torie vse(in-
ského šachu ve Vsetínských novinách (10
článku).
Rok 1994 - Dokončeno ,,zmapování.., vy-
tištění a uložení na disketu všech koneč-
ných tabulek soutěží družstev od loku
1936 do roku 1994 a zplacované histo-
rie šachu na Vsetínsku od roku 1925 do
roku 1994.

Rok 1995 - Uspořádrán 20. roční< kandi-
dátského tunraje Přebol vsetína-
. objevena hriha zaktádajících členů Sa-
chového spolku vsetín z roku 1936'
Ro| 1997 - DruŽslvo ŠKz Vsetin hÍaie
znovu J \ezonv ve [l' ljle tMsLl - roČni-

B"t1297!B, 19% 199-4 999!2ú0-
Rok 20@ . l. 9' 2000 založen IV díl Kro-

v mezikajské soutěž; o posfup

JÍameK a vrlem Ďayer'

Rok !975 - ZaloŽení kandidátského tllr.
naie Přeborvsetína - l. ročnik.



-ffi]|eiuětší osobnosti
lac€ k hisrorii šachového défu na \ \eÚné

boÚ GsR a G$SB:

(roky1941_2002). - z iiliuiÚuflních htáčÚ uráťme tfi neilispěšněis šachisly U [islolii
iÍ}..*1'"Y'*1'iť}ťilJ1#"ffiÍ UssÚrtg(ého šachu, kteř Útlfioěit. ramec orróEr a Y pos|upovýGh
mistrem lvanem Hausnerem z Prahy na soutěfuh se přes |Í]ď$|Íé přeDory itdnol|iUGú p]ololouďi aŽ do pfu.
18 šachonicích' Výsledek 15:0=3 rr.rÍi řCD ó.taaD.
- 28. rďník KT Přebor vsetína je bJa-
ný .oucasne jďo Prebor Zlínského kraje
mužů' žen. junioíu a doÍostenců'

Rok 2004. Zveřejnéní hictorje Vsetin-
.kého (achu v týdeníku Ja]ovec í5 celých
stan. 31 foto$afie + 12 tabulek).
Rok 2(B5 - 30' rďnft KT Přebor Vsetína k
přilezloŠti l00' výďí za.|oženi sK vsetin
- p.ÝlÍlo sportov!Íro klubu na Vsetíně'
- vydana publikace 100 let vsetínského
sportu 1905 - 2005.

Rok 2{)06 - založen a uspořádán II. díl fo-
todokumenlace k hi\toÍii (achoveho déni
na vserině .e zaměřením na jednollivé
oddíly rcgionu (roky 1991- současnost).

- v souteŽich druzstev rďnikl Ž006/07
hraje ]0 drrlŽ\tev dospělých z 2l oddí

Springaren

(1922 - 2003)

rodních turnajů u nás i v zahřaničí' vyhrál de-
sítky tumajů v rapid i bleskovém šachu asq
hrál pies třicet simultanek' Za družstva hrál v
Bmě, ve vsetíně, v prvoligovém Třin-
ci, ve slovenské Dubnici n. V a na zá-

ý-

(1952)

roce 1995 staTtoval v Afiice na tumaji arabských mistni _
sousse 1995, v letech 1973 - 2006 sehál 25 simultánek

409

níclr' Kromě vojenské sluŽby, kdy

.:\s

'l

.{$

1l

Proceedings of the Swedish
Chess Problem Club

Anno \ III. \umero 5-6 Nlaggio-ciugno 2006
20117 \llLA\O VIA GIAiUBELLtT\-O 131/5

ASSOCIÁZTONE
scÁccIIIsTIcA

ITALIANA
GIocAToRI PÉR

CORRISPONDENZA
n.27 - S. Juricek, Ceska Rep.

Hm#2 4sol.



Kouzlo šachového
diagramu (438)

Stanis]av Juříček Ze
v-!'9@e'Jc]]g" !bÍ-pl"k-
t.tq\Í.hÉČ=-dEg.gŽ jJí-
b-gÚ_-i1c!'srry--qI!4&!9l
lg!9a!éIoa44-p9!-9!!
ú šaelrovélryaamenáú
Jeho skladby, převáŽně
dvojtažky majÍ vždy svá
opodstatnění' myšlenku a
sk]adatelský cit' Důkazem
Je r ul]c5rrr Ul lBl1rcrLl VE ÁLř.
Iém Ťešitel najde tzv.
,'ukázkor"ý.' úvodník. V
pěkaém ekonomickém
zpIacování čtenáŤ naiezne
pět mato\"ých Zakončení'

tumajů, za družstva blála ve Vsetíně, Hradci Králové'
v 1\emecKu zensKou bundesllEu a v

z toho 115

.",,u",","r,ril't'.

stránku připraviI Antonín Juříček

12. plosince 2006

Jalo_ElE

Bílý táhne
a dá mat 2. tahem

Bí1ý| Ke7, Dc4, \Íb2,
v83, sf8, Jd5, pd3 (7J. čer-
ný: Ke5, VÍ1' Je2' Jhs, pb6'
e4' Í7 (7) 2X'

Stanislav Juříček_---vs"tí"-.

(vb)

Zvardoň (host.) a Karel Hrudil.

VÝsledky kraiského
přcboru I. třídy!

Lth. ostroh . ŠKz vsetín 3:5
Šilhavík - I-ev 1:o, stťakáč - Bo.
stík 7z:7z, Hudaček - straděi %:
%' Rojar - Zádrapa 0: 1 

' 
Dvouleý

- Pará:k 0:1, Malůš _ Štverák 0:1'
Jal.ubec - veselshý %:|z,Ludvík .
llradil t/z:lz,

ŠK rojovkavsetín 2006. Zleva set!í Josef Rumtinek, Jaroslav Zivodný, Jiří Růžička avlasÍimíl Straděj. zleva stojí Miros|ctv
Tomek' Frantíšek VeseLslcj, Vladimír Bělunek (host.), Radek Zí(1rapa' Ďavíd Burtlík, Stanislav luříček, laromír Galetka, Petr

Il-'-1
C-

(4+7)

8289

lbbulka:
1. sr Město c 4 0

.CHovÁ SKLADBA
č' 93 x/200ó

Kel O osto.]L d iloy7 ne| dslLpova| ! Te's|.eé' \eslave'
0ol azd]| -dbo ovdl a lvilěl. r' oo.']e'- 5 3 ' \ yr.oL ce
Vsetln posunU na druhé rnísio V tabu|ce

5'ZínD 2 2
6.EuÍisko-Sol 1 2
7'Iíorněfižc l l
8, Napajotla 1 1

9' t[l' oŠtroh 10
l0.Roá}ov 1 0
1l.vlčnov 0 ' l
12' st. Město E 0 0

soBoTA 9' z{ŘÍ2006
Úkol č. 438

stanislav Juříček. Vsetín
ori8inál pro ..KUD''

č

UH.OSTROH. SKZ VSETIN 3 

'' n
3' HoleŠov B j 0
4' sL MěstoD 3 0

18,5



Valašskému šachu
va.lašsko - ve ahském

klaj.i a zvlíšť navalďsku mají
šachy ve]rni dlouhou tnďci

\wálÍat, že letos upl1'rrulo
rowých 100 let od uskutečně-
ní historickv prvn-úro šacho.
veno nunale ve vse[me, uspo-
raoaneno v lere roKu lYUb.
ffi prffi-enTffi-ornujíje
se ho zúčasmío 12 šachistů
s nrásledujícími Yfuledky: r.-
2.M. Boubela (Tamopol) aV
Boubela (Bmo) 10,5 bodu z
tt, 3. E sova 9' 4. I. BarvÍč 8'
5.v Brodský 7 (všicbnívsetín)
atd..Te"to &š-h4.4bEš
Eb,e--!otw@-!49P!@
č€skfu b š4clÍstů4okulgoq
na stŤaně 78, který byl po 100
letech zÍrovu lYtištěn inicia.
tivou brněnského šachového
historika Iana Kalendolské-
ho a jehož jeden'lýtisk je ve
vlastrricM členů SI(ZVsetín.

Až letos se zjistila
pravda o založcní
NebÍ't ná-hody' ďe nako-

nec i trpělivosti blatrů Jďíč-
koqých' mohl tento materiál
\,Yjít možná tak roku 2025 ...

V Šachové ročence 1945.46
uznávané autority a znalce
lalašského šachu p. FIaÍltiš-
ka Dlozda (+1978) se totiŽ
dočítáme, že: ,,... nejstarším
oryanizovaqýŤn šachoYýŤn
sdružením na valašsku je
Šachoqý klub valašské Mezi.
říčí' zaloŽený roku 1925 ...,: A
o autoritě se pochybovat pří.
liš nemá. v loce t992 jsem ve
Vsetínsloých novinách publi.

koval na pokačování čliánek
,,Z historie vsetínského šachu,
kde čteme: ,,Je však dosti plav-
děpodobné, že iiž koncem
minulého a počátkem toho-
to století se šachy spoťaďcky
llrály v Íodinách zámožněj.
ších občaÍ}ů, zřejmě r'íce
jako společenská záleátost
než al.tivní sport. Je to vcelku
logick4 prosý člověk měl v
tvŤdých ž]ivotních podmín-
káchvalašska spíše-existenční
staÍosti a šachy byly tedy brá-
ny spíše 

'ako 

součtást kultury
či umění maiemějších wstev
Také nadcházející l. světová
vaka měla \šeobecÍrě na roz-
voj sporfu negatir'rrí dopad,
a tak |ze celkem spolelúi.
vě konstato\at Že v pnŤúch
dvaceti letech tohoto století
nebyl na vsetíně (rozuměj
valašslQl) šach orgaÍIizovián.',
(VsN, 18.2.1992)

]enŽe pak jsa patdotem,
začaly mnou vik]at dva
zi|znaÍÍ|y z publikací 60 let
vsetínské tělolrýchovy (vsetín
1961) a osmdesátileté v.foočí
zÁoženi prvnnn sportolŤú-
ho klubu na VsetÍně (Vsetín
1985). K oněm putl|ikacím
jsem si opět zapsal ,,I'rystopo-
vat seÍiózÍtě skutečné počát-
ky lsetínského šachu je velmi
obtížné, neboť první docho-
vané záznamy se ob'elují až
z poloviny 30. let. Sport jako
tako!.ý však má na Vsetíně
bohatou Úadici, konečně sK
vsetín je písemně doložen
iiŽ od Ioku t905, jato ieden z
prmích moIalslcých sportov.
ních klubů !'r1bec.', Zejména v
té druhé publikaci mne zaujď
text, kde se píše, že: ,,... při.
iato Mo usneseú aby nov'ý

klub !čechna tělesná cvičení
pěstoval' sporty, sportovní
W záýody, zejr.érL^ judu
na kole, na bruslích, jakož i
všechny roz!íjející se ''sportyja}o fotbal, tenis, šerm, běhy,
lyžoýání, sdelbu do teŤče a
turistiku.,, Á všecbno právě
začíná u onoho terÍrrínu spor-
tovní hrý,. co si lze pod tím
představit? Jsou-]i tedy cito'
vána přesně iiná sportol,ŤIí
odvěM, logicky mne napaďo,
že by se zde motůa ukývat i ta
naše hra šachová. A tak zača]o

Prr'ní šachoý
tumaj vevsetíně se
lrrál už v roce 1906
V okesním archilrr jsem

pročed Valďské noviny, roč-
ní< 1, kde v čísle 4 (26.ledna
190a, na straně B v rubri-
ce Sachy byla uvedena jen
znfuná partie Duras . wolf,
Norimbe* 1906, jinakvcelém
svazku noún nikde nic. Ale to
mne neodnďlo a zkontakto-
val jsem ďejmě nejvydatnější
šachoÚ alchivní pIamen u
nás - Jendu Ka1endo\,ského.
A tak díb' němu zde mohu
uvést zprá!'rr o valďském
(vsetínském) šachu, jak je
zaznamená]1a

Tamopolu, VBoubela z Brna
po 10,5 (z 1l), I. nsova 9,
IV 

'.BaFič 
B, v vBlodsloý 7.

-PnrníjEĚ s€blďp4}llqeE-
ší turnai dvoukolov'í s tímto
rnÍsledkem: 1. M.Boubela 4.5.
ŽÝE6řbeh g, g. Esova z,s' n.

'.Barvič 
2." v zázramu mne

zalazily dvě věci. Jednak účast
hráčů z BÍna a Tamopolu a
pakjméno Boubela. Za kátloý
čas, káčeje do klubu kolem
budovy staré továÍny, tz'I kii-
vačkámy mne něco napaďo
... obzvláště v Čechách je
spousta jmen s oním ..ou'', ale
navalašsku? Tam zásadně '.ť'
nebo ..ť1 A do svého archř
lrr jsem dedukova} ,Á není
ono jméno Boubela chybně
replodukováno? Nejde náho-
dou o ně|aké členy rodiny
to\aámíka Bubely, majitele
známé nožiřské fumy ve Vse-
tíně? Kdo ví. Podobnost tuje
(a velká!) a šachy se toho času
bťály téměř yýlučně v ziámož-
ných roďnách. U jejich jmen
jsou uvedena města Tarno-
pol a Bmo, ostatÍ!í byli Účitě
mísfurí. Tamopol byl v té době
prakticlq haničním bodem
Rakousko- Uhe$ka a Ruska,
pak městem pols\Fn' pozdě.
ji rushFn, či spíše sověts\Fn
a drres ukajinslo.ým. Dosti
pobnuLí historie ... Á 

'en 

tak
pro za'ímavost, vr. 1916 se zde
léčil po zranění na řontě poz-
dější mish světa Á.A]jechin a
sebrál tu simultánku naslepo
(5:0=0). Dochovala se dokon-
ce i jedna partíe: Aljechin -
Feldt 1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ic3lf6
4.exd5 Ixds 5.Ie4 f5 6.195 Se7
7.J58 c68.le5 9.lgB b610.Sd3
Sb7 i1.0-0VeB 12.c4 If6 13.Sf4
Ibď7 14.De2 c5 15.Iť7 Kť7
16.Dxe6 Kg6 17.94 Se4 18.lh4
I-o, zaÍo ze vsetínského se
nedochovala ani jedna." ...

{ttP"'
ných příslušníQi fu existuje
dokonce sešit s cel]ýŤn rodo-
kmenem. A tak oni hráči M.
Boubela aV Boubela star-
fující na vsetínském fumaji
byÍ skutečně zásfupci fumy
Bubela, t.č. působícív morav-
ské metropo|i a v dďeké Hďi-
či.) Známe také další ři, zby-
!ích sedm uŽ asi nezjistÍme

Představen í autoÍťIi Bretří stanislau ha snímku vle.
vo) a Antonín Juříčkoui. Mhaší z bratrů staníslau Íe otlroku
l967 hráčem ŠKz VselÍn a sběralel šachoué hisňrie' slarŠí
Antonín je přes třicet let kronikdřem e příležítostnýn hrd-
čem sKzvsetÍn. Foto: léolo Deník

místostarosty p. Kalta Ján-
ského, pokladní<a p. Gustava
Teitschika, jednatele p. Rud.
Diessela a insÍuktoťa p. Fr
RůŽičky. Novému šacho!Ťrí-
mu klubu na Molavě přejeme
plno zdaru!" (!gggp!p.!gE!B!
š3qhisnl1911, stI. 14). (si)

v následuiících dvou
sobotách do konce roku
přineseme v Denftu druhý
a třetí ďl věnovaný historii
šachu rraVďďsku.ířffiiuus'sro

nikdy. -



NaValašskuhrdl
uětaAljechiň

aa

t mtsff s
V letech tgII-1914

Šachowí klub vsetÍn urči-
tě existovď. Jeho činnost
ale není zdokumentována'
nal'íc s nástupem 1. světové
vrá\ došlo k jeho zdecimo-
vfuí, jako plavděpodobně
u většiny tehdejších klubů.
Dokumentuje to nejlépe

obrovská popularita
šachu se projevila
v nárůstu členů
Za dobu své existence

pIošel valašský šach nesmír.
nými politicko-splávními
pelípetiemi. Ploti dnešnímu
stavu mělo tehdy Valašsko
okresy dva, z nichŽ meáříč-
shý spadal do župy Momv.
skoslezské, vseúnsloý pak do
Uherskofuadištské a částeč.

i nadiáIe k Uherskohradišťs-
ku a později Gottwaldovsku.
VÍoce 1960 se pak oba okre-
sy sloučily se začleněním do
Severomoravského kaj e, aby
po roce 2001 byly jako regi-
on vsetÍn zďazeny do ka].e
Zínského.

ÚstÍ, velké Karlovice, vigan-
gce a vserrn. K rum paK zany
přibývaly oddíly i ze všech
pěti mikroÍegionů (RoŽnov-
sko, Meziříčsko, vsetínsko,
KaÍlovicko a Lidečsko) .

oblolskápopúaÍtašachu
se pak projeúla v nóÍůstu
členstva i činnosti. Někdy v
letech 1925-27 hlál ve Valaš-
ském Meziíčí simultántu
Aljechin' který pak už jal(o
mistr světa hrál i na vsetíně
15.2.1943 (30:I=4). DďšÍmi
pak byli: Foltys 24.11-1943
(343=3), Sajtar 4.5.1944
(30:3=9), 1954 Filip (24:1=0),

Maršďek i957 (rrýsledek = ?),
Smejkal 7.4.1970 (36:1=8),

Plachetka 17.4.1976 (16:6=8),

Flohr 3.12.1976 (42:1=7) a
Hausner 15.4.2003 (15:0=3),

Fichdoqých simultiánek bylo
několik

Počet oddíů vzrostl
na sedmadvacet
v padesátých letech však

Valaši neboiují jen se sou-
peři, ale také s nedostat-

ník
také

3. Bratislava 726 -]g:lG_!!!
lzzl, na s. ňtste v 

'óiiúw
vtr oaaap

Itt - I A-.Úl ! l,ala!|ltr I tr tltl I.Yslr,Stvglrtv
- g.vsetín) a na 7. místě v
počtu oddilů (1. Levice 32'
2. Košice 31, 3. Pnha 29 _ 7.

(1. Plaha' 2. Brnó'í PIŽéň

čitat, jat se říká na prstech
jedné ruky.

Příští sobotu 30. plosince
přineseme poslední třetí část
o historii šachu na valašsku
od autolů stanislava a Ánto-
nína JďíčkolTch. ' (s'

z historie. Pět zaklfutajících čbnů Šachouého spolkuvse-
tín založeného 8. ledna 1936' zleua Joser Dwřlik, Bohumír
vtecian, Ervín kjsslet 1, předsedn ŠS Richard, Štodt, Bohumil

a

To se
katičkí

Ioce 1925 lzpomínaný klub

kem potřebných lekvizit.
Nej!ýmluvněj i o tom svědčí
zoufalá výzva, kde se doslo.

S|avná návštěva, snínak z návštěw ruského n'istfa suěta Aljechina: zleua jednatel ŠS
vsettnEmil Kotáň AlqnandrAljechin a 1. iře^eda Šsvsettn Richard Štodt. Foto: řepřo

. soBorA x. PRoSINCE 2006 r ČÍslo 298 .

Zá'mečník (foto z roku 1941). Foto: řepro



Takoví jsme byli....
Připravili jsme pro vás unikátrrí snímlcy

-..:i:-r.:.- r', .,-.
z historie vďašského šachu . SoBi}TA 30. PRoslNCE zoůo . ČÍslo 302 .

:.ýrínši šachísté v sdb Lidouého domu u roce 1946. Na sntmku jsou tlapřík|n'd K skaur!,J. Hozrik'
E Hurtk 

' 
]' Duořák, ]. Mikeš a E. Koúk. Pozruiwiu další osoby tltz fotografii? MÍite dorna d^lší foto-

ga]ické uníkity? Napíšte ruim, nebo snímky přineste osobně do redakceValašského deníku.

bouně vsetínského díuad|n 
"Z.,' 

Na fotografii jsou I' Barto'
šek' ]. M&rtíš' u Doležal či A. samotný.

snímek pochlizí

PŤí ziuodním turnaji MEzuusetín u Lidouém domě byl roku 1954 pořízen tento snímek, na
kterém stojí (zleua) Hroma'da, Zelinka.a sedí Hrňa, Drobíl,V Doležal a F,rben

/\Ar) \/ A N1F lÉ )É q-pA n/\ /\ /\ /\Y\iÉ/\/\/\/ \Étl\ Z(iciVnIašskiho Meziřiči a 'iPjiI h updouri in8' F[e4er snimek
sÍejně jako dua s?usední pochrizí ze 70' Iet.

Ěokauec pottáRil lauorizouanénÚ PaÉka
rt. Háikův memoňál v rapid šachu uspořádali 29. prosince 200ó

! n.áti sot{'otu vu|ašská Polan*a'

K soutěži se dostavilo ie49-nadva- pa]tii. V*luq4J'!'!9!9if]!9e.!!4iúLfa;
c€t š'aqhislů. kteří mezi sebou hráli ya!i?9.}3!.9Íj!r'D'9!q!ryšrl..Pa!.akp yi

.. lš|.7 \/.érín\ ' á^má.íňl| Mil'n|l

Cokavcovi (Va1' Polanka)' když zís-
kali shodně po 6 bodech' Pomocné
hodnocení lozhodlo o pívenství Pa
ráka. Třetí místo vybojoval ziskem
5'5 bodu František Parď (Ústí).
n"]ní .^;",li ňí'ní ,lAoif1.!/. ,4 T.ň

Smilek st. (Val. Polanka), 5. Josef
Filák (Fr' Lhota), 6. Jan }Iroma-
da, 7. MiÍoslav Papšík (oba Luž-
ná).8. PetI řtomada (Val' Po|an-
ka), 9' Zdeněk Šimek (Ústí). 10' Jan
ŠmilAl. ňl //T n'n;\ íai)
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Přell t senlNkou klubovnou se nechali ve stejnou dobu uyfo-

'ÚlaIbťať 
|aké ždcí sokola Houězí.

:,!!gdí š..c]1isté MEZu vsetí s Uedoucím Blažkem před klu-
i,olttou usertnského šachouého oddílu.

IIEil

Sranislar.]uříček

Zbrojovka Vsetín 'Á" ve Fryčovitích u se'zoni 1 9/1970' Zleua ]osď Pečinka, otÍo Tkadleq ]osef
Zamboch' owřich Smetaru, Rajmundwenzel, Eduard Kozák, stqníslau Iuříček.

Tento snímek byl pořízen ue usetírlském hoteluvsaan, k1e se j.12. 1976 uskuteč1,'ila simult!ínka
s mezinárodnítn uelmisbem sala FlÓhrcm Zbua sedí Č. Hájek, ing, M, Sagd'nelg S.luříček, ing.V
staděi, P Mathalec, ], Pečinka, K Hrad'il. Přihlíží ]. Hou'dpk'

(12+r 1)

Íl250

s \CHovÁ SKLADBA
č' 93 x/2006

lltlít{A
sAc||0vÉl|0 00[ÍLu

Účasmíci 2. ročníku přebotuvsetína v roce 1977. zleua Míšk||s, M&chalec, Karlík, ing. Saginek' Achimslqí, Kubíček, Mesiarik'
Pečinka, Marek, Juříček, Ndlepa, Mutin.r] a rozhodčí Drozd. Fotografie na této střaně zapújči|i Antonín a stan|s|av Juříčkov|

" '' 'r l. "'i
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Valašslď šachukročil
U

\' sourěŽch dru^tev se
nejlepšÍ \.alašké Huby pohy-
bo\?h. \ ětšinou na krais]oých
a nixích tlro\dch, jgBqao!
a vseBIr ororazi-tv v\se. NeileD-
šími lÍsledk. [Ťy niásledující:

Et-}!44č! vítězsM v kraj.
přeboru 1956/57 (plofuďi
pak o postup wš s Goftval-
doi€m) a 3. místo v kajské
sowěŽ 19B4lB5' Ro]4py-p-&:
rjtezst\í v IG 1s59/60' divizi
19;3l;4' o rck později účast ve

BEST PRoBt,EMS'
rlrn. ll \l 1.1

7Et, ZÁtopek, Koýáúv. D oležÁ,
stodůlka, o. Tkaďec, Cerve-
ňák Žamboch, bntŤi solanšť,
SIížek a celá Ťada dalších. Do
pů.lfinrálů republiky se dosta-
li 3x M'Tkadlec, lx Jufiček
(navíc fináIe armády a 3x Pře-
boI ČsR), \'.ýbomých umístění
docilovď také Bemáte( Zajíc
(zejména v armádních pŤebo-
rech), Vojlďvk4 blatři Růčko-
vé' ]asný-4r, Pečinka, Hájek

V poslďních letech
se objevují lalďští
šachisté i v zahraničí
V současnosti pak BosIík,

Břoušek L. Buldík, Konečný
I€v D PaÍ& straděj, stvelá'i(,
Veselsloi Zajíček Zídrap4
Zl€Idoň (lšichni trCu) a celá
řada jiných, m.j. i autor čliínku
sta$sbltsÍčck@
y@ÚĚk..d-!g ja]]i!kc!--
!&qprebq1p&eV posledních letech se
obje!'uií Valďi í Ía zÁtÚa-
ničních soutěžích (Zajíček
- Ánglie' Juříček - Tunisko,
Itálie, dÍuŽstvo ŠKZ Vsetín. Německo, Rakousko, Cer-
Íá HoÍa)' z žen se prosaďly
Balošová (vícenásobná 6rla-
listka republiky), Fichdová,

1788. S. Juricek
Rep. Ceca

dodruhéstoulg/
orsáková. Hrňová a PaIáková. hé stolky let? snad traďční
v dorosteneclď.h kategori- soudržnost' !žd}ť inejmáměj-
ich pak BanoŠek sasfue"k K Ší pisnjČka regionu zaČlná| ,,N,ly

DotéŽď, Fouka]' ptstova' sta- sme Valaši, jedna rodina .'.': A
dor'rrftová' Polazilová. Čáiio- na ávěr bych pňdal ávěr bás-
r'iá. Další, např Bělunek (6i1a- ně zdeišúlo rcdá](a Metoděje
lista ČR 1999), Holemáí Iasný Ja}rrra: ,,Valďsko moie, zdÍávo
*78, obšivač (všichni FN4, Iú bud]" c)
saďlková (několik přeboIú vizitka autořa:
republikv],Sladowrrk,Souse. Stanislavluříěek
oii(" ptset tvsichni lC\'Í) hraii NaJozen 28. linora |952 !e
t'Č. v klubech mimo resion' Vseúně. Jejednim z nej|epších
Marck dokonce aŽvUsA." šachistu nalozených navalaš-

z senemce firn*cionáru sku a od roku |967je hráČem
imenuirne aesoon sta*i šro- sKz Vserín. od roku 1979 je,aTffiáfrřE.Ďň7]fu_'t'9661 kandidátem mistra sporfu .

Rná]e cŠsR t96l), lcika, Done, S !ýjirnkou dvou]eté zá-]dad-

Maniš' Tobo|a.Vítek. ŘezrriČek' d voienské sluŽby' kdy hrál
snoza, z IŤúadších Ifuápek, v dnho|igo{ých Košicích, je
HuIt4 Papší<, braťi Krupbvé, celájeho sportor'ní drálra spo.
cabak rráina, pitat, Icirim či jena s odďem sYz (Zbýoý-
KiiŽá'l( Va]aši se DrosaďIi i y \t Vsenn' s lmto dÍu^Nem
sachu kore66?Ěi6ffi]fuř proie| od laajske soutéŽ€ aŽ
pTe[Toffift'ň136s-7o.6-Effi do Moravskoslezske ligy a
přebomrka repub|ikv doIosfu' 13 sezon úspěšné hájil prlru
Ý aruzstvectr óat. trrá y""1in 

1 ' šachormici' V soutézich jed.
ligu v sezoné I969/70a lg72l73 nollivců zvitézil v přeboru
(Šlěp{in, Šedý Htava, Vl.leb. sKz Vserín l7K, v pťeboru
po nich l982/B3, 1966i67 u MEZ Vserín 2x a přeborrukem
|9BB/89 Cumámv Zubií (cver- obesusesla] lsx
n4 Kubiš, b|aai *rupové, Kná. startoval 7x v kajshých
pek, Vaněk]' slladebni šach přeborech odkud postoupi] 3x
qrq"|avir!q|EG6;;]ak; do ptebonl csR crenstát p'R'
deset pryních cen), M. Tkad- t974, Nelatovice lgzz, ň(.
|ec {lx prvrÍ cena], v posledni jmo ]9B0) a lx do po|ofin.ile
době |uÍiČek {lx 

'česr' 
rra|ání, čssR ve FrenŠtáré p.R.v roce

8x pochvď' zmÍnl.a] a Méchu. 1979' V roce |972 srano!"l ve
ra, z toho Kainer a luitČek pub- 6',';1" preboru armády v Pra-
likova]l ve|mi často i v za}uaJi- ze' kdó obsadj] B.mísTo ze |4či' Z'řadjČnich nejznárnéjsích ;;;.níů.
Kras|cKycn soutéa lmenuime
alespoň Plebor Vsérína tioni Kanďdát mistra se sta|
proběhl ú.3l.rďru](])' v rapid celkem patnáctkrát
šachu sizískd] velkou populari. ořeborrůkem okresu
ru ruma| v Zubři a v b|eskovém
Šachu Vánočn fumai v Pod- V roce |99B dosáh] nei\,]Š-
hradní Lholé' V souča516 661'5 štlto mezin#odnho osobnl-
evidujeme 695 šachistů hm. ho koeficientu Elo FIDE 2278

iících v těchto místech: Bran- bodůabyljenlcůček(pouhých
k}. Bysťička, Francova Lhota, 22 bodů) odzisku mistaFIDE.
Halenkov Homí Bečva' Hošťi - Za dosažené w.fuled\ byl dva-
koví, Huslenky, Hutisko-Sola- kát lYhodnocen (v rcce 1979
nec, ]asenice, Karolinka,b',žná, a 1981) v ,,Desítce nejlepších
No\.ý llrczenkov Rožnov p. R., sportovcůvalašska.. V letech
Ustí' Val' Bystřice, val' Polarůa' 1973 2006 sehÍál 25 šacho-
val. Meziříčí Ve]ké Ka.rlovice, \tích simultánekploti 409 sou-
Vidče,vsetín, Zďová a Zubí peřům s qýsledkem 334 ýher,

Á co tedy popřát do dÍu- 45lem2a30 proher ti. úspěš-

Unser Proqramm: ZupzwaDpstiick
(2453 )' erw1itenes ŤE?ňá?6-TTT
šc-frřwalbe.Thema-Turniels ( 2454 ).
varianteÍ]reicher Achtsteiner iz+ss',
Weglenkung schwa.zer Veft eidiger
(2456), kleine Schachrátsel (2457,
2458) Mel SpaR und Erfolg 'riinscht
H.W.

nost 87,2%I sám jako účastnft
simultánek dokaz al remizovat
s mezinfuodními velnistry
Janem Smejkalem, Mirosla-
vem Filipem, Jánem Plachet-
kou Salomonem Flohrem a
lyfuát s vlastimilem Holtem.
svou všestŤannost pot!Ťzuje
zejména v posledních letech,
kdy složil uŽ úce než 260
šachouích skladeb, z nicM uŽ
l85 prcšlo soutěžemi, či bylo
pub|ikováno ve 46 periodi-
kárch 17 zerÍn:. Cesku, Sloven.
sku, Rakousku, Rusku, Ití]ii,
Holandsku, VBritáníi' Dánsku,
Německl, tvě lzraeli, Švý-
carsku, Mad,ajsku' svédsku,
chor tsku, UsÁ a Ulaajiny'
kde získaljiž 10 ocenění'

Z vlastní iniciati\,Y posbíral
a zpracoval histo i šachu na
Vsetínsku od roku 1906 aŽ po
současnost, kde jsou zachyce-
ny tabullg soutěŽ druŽstev od
roku 1936 a přebomíci okesu
vsetín od roku 1950 a měl tak
hlalrrí ziásluhu na zA\oženi
čtyřďlné koniky šachu sKz
Vsetín o 600 sřanách.

Řešitelům
Kouzlo

diagramu
Dnešní orieinď ze Vsetína

zauime převapuiícím úvod-
qÍkem a třemi velhfoni slúd.
nostmi' kteÍé obsah díla
obohacují. velice vzdušná a
ekonomicky sestavená pozi.
ce obsahuje až šest mato-
l4ých zakončení. Jen napo-
víme. že r oha ie hlozbová'

(Jko|č.442
$tanislav Juříček' Vsetín

originál pro ,'KUD.'

Bílý táhne
a dá mat 2' tahem

Bí|ý; Kg7' D84' Vh3' jbs'
Ib8' pd5, e2 (7).Černý Ke5,
\,/hr, Sa2, Sa7, Ib6, Jd2, pb?,
d3, B (9).2X. {vb)

2453 Strrislsv Juricek
CZE-Vsetin

H+3 Q+1\ C+
I sol.

Ť řif'11':

i Kóssleť (účastník dvou
iezdů Úes), Ga.v'lík (přebol-
DÍk BťalislalY), Kaimer DIozd,
bří Bajarové, řIruška, Šimala



Te|1ťo s] \í rck wI poťlzen ve usertnském hoÍeluvsacan' kde se 3. 12. 1976 uskutečnila sifiultánka
s nrc.ínáro.lní;fuielmístrem salo Ftohrem' Na snimku jsou dále (zpraua) prof' Sotlft,V Fbhtlo.
ťá' B' JÍahý' J' Don"' za nimi s|oji o. smelarn' J.Vrdna. R'Wenzel'

su a kraje, účastnice přeboru cssR žen Marie B&rošou(i Z
Rožnoua'

Připravili jsme pro Vás
2.1

uruKatnl smmKy
z historie šachu

naValašsku - Il.dil

Vllffš3xo

oA
^AAU
- MEz vseÍín 2001: na bleskouém turnaji k 85. naÍozeninám u Doležala se sešli (zleua uedle hostesky) ing' Paftik, Líš-

ka, Fíták, Z|itopek, íng. Žižka, Tráuníček, suťouec, Růžičk&, Doležalouti, Kocurek, K, Doležal, Šulák, Kubíček, Hťadil,
ontlruch, Machalec, Žettelmann, inT. straděj, Bartošek, Sedldček' Juříček a Mlynarčík. Zleua sedí vítek, u Doležal a
Žamboch. Fotogřafie na této střaně zapújči|i Antonin a stanislav Juříčkovi

Na 64 po|ích. \a snínku zleua E' KozLik E Kaimer (val. Meziříčí), přeborník okresu 1953,

:a r;nli E Čen,eňák' přebomík okresu 1958 a 1961' Foto: archiv

Ietd lristoťíe tohoto spoftu U regionu je plnd uýznamných
osobností: na snímku je několikanfuobnd přebornice okÍe-



Vďašskému šachu Ť
je letos ror,ných
sto iet ..ř.-lil.?25

Trfifln

SKŽ VsETlN - ST.MESTO 
''C.. 

6'5 : 'l'5
5. ko o 7. ledna 2007

2 ,07 Lev 1 Vavíuška 2148
2 6-1 j!ň.ek 10 Horsah J. 2025
2 6a Eosak studený 1989

2 33 siradě 112 Knotek 2097
2.,52 zadíaoa 10 Rachúnek 2050
2113 PaIák D' 112 staufčík 2018

Stverak 10 Omelka 2104
2/)-í0 Veselskv 10 Stuchly 2076

' ' - l '" "n"' ,e,.rL" .lr, h! SK7 \\pnn' :..': - ..:s:iec la Lapač se ltkaldruhý sKZ Vsetin s
:::.: ':]: ': . . nepcTaŽenyn] ce kem SK staré rněsto .c.
-''.. :- : ....ave a d olho nebyo n c Íozhodnuto' Výse
'.' - ':' .'d' '.lLod ě'Í} |dydo1d 2dčd|ipo
'.'.:'''.j..'a.('a 6oi po<.a'A'' l/Žerebodl'oov\e
:: : . .:: ..!€ hie dosáhii h|áč Vset]na nečekaně Vysokého

deník l sobota 6. |edna 2007

!' 7ÁÍ1Ď 32 0 24,0 1|

j.fll';;*.t",. 1, 1 3ž'l l u bleslofiách

::: -_.: .al".dll dobro! Jorrnu a vysokym
'..'.:.. ]:.ln iab!|ky sitlpevni|ipNn] přlčku a Vyepšjli

;. :':

i''' iiiil.l i .,"T:.lIť""j,,-.."IEsll";*T;l."l.ll.''r*:*hfťfil#Jg11ť#il: I

ii' šJ'ř."']l,i i ň ; ;;,; i .!, "'t.ut"t''il '. 
H'b'9":i s'Y l K soutěŽi nasto.upi|o .dvanáct pořadl bylo ve|mr sro\nané: 4. 

I. Vsetín Na Lapači Předva- l fuáčů ' oěiiŤ.jaílir,'"š"ho ,"gl Ladislav Kovái rVe|' Kar|ovicet 
I

ěM i 
y""''htktll.' 

;.,li;p'u l fu*ffi#f i*ffi1,ix;fié"'ffi:-tsi 
IF.€-Y liffiffi

' Ý 'J'. l is-bod;;]ile'ř[o4ilŇ7 g vDlrrlb llqj\h1ho Thbulka:

t}"Ťs] #;#il;ů .lii:J:l *'-ffiT;;:,"*, iffi#lii ffi [
' . gn,!$;s*.}l |iu,''. 'o' ''*"., 

11' Galetka 1'5 
iť*.' . o.",* 1:0, Parak _ ," tffi* i i i r:' ':,
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Tabrrlka! Nouák (vw'Jasný st. (vidče), Hurta (Bystřička),Hmdilu (Branlg,) aud.1,lík (Hošťlilkouá)'

1. ŠKz vsetín 410 25'0 13

]'il'lillliB i3 i tr1:'i li Juřířelt U Karolince Dyl
Ú,Ir-
K soutěži nastoupilo dvanác! pořadí bylo velmi slovnané: 4.

hróěůzpětipddllů našeho regi- Ladis]av Kovář (Vel. Karlovice)
onu. Tumaj se hrál na sedm kol 4, 5. - 1 1' Elefteris Vlachopulos,
s limitem 2 X 15 minut. vítězem Vladimír Bambušek (oba Karo-
se stal domácí Rudolf valo se 6 linka), Jan Múdrý (Huslenky)'
body pied Stauslq]Lem l.]ríĚtg-!q Josef Michálek, Michal Hrbáček,
(ŠKZ vsetín) a Petrem zvardo- Vlaďmir Zbranek a Alan Helis

x něm (Fr. Lhota) po 3' 12. Tomáš Bďták (všichni
oba 5,5' Datší Karolinta) 0 bodů. (ď)

ncilGpší UaIo
Čilý šachotT oddfl TJ Karolinka uspořádal v pátek 29' pro-
since 2006 9. ročník SilYestřoYského turnaje v rapid šachu.

l.f.LŤ'. i i 3 1i;,2,, ngileRší

Skalík 1:0' Doležal - Kahrínek 0: ] - Huslenky _ sKZ vs€tín c 4,5:3'5 Dřeboru I. třídv:. l\/Í.i;LTabu|ká: Maňlik Zátopek 1:0' Jan Múdrý _ ŠKZ vsetín c - Lužná 5;3

\i- ffiB !výsledky'rajskéhopřeboru 5l1i.íť:H#l-;"'iP-''#í:l Í i3i T|, i
o |on1' že j..blko ,1epadti daleko od _ I. tíídy: _ Matocha 1:0, Zívodný _ Bistrý ,s'B.zJsffi'l-.o--3-]a5.-.2"

s|rc]nu' s|'ědčí i příklad ze ýsetínské. ŠKz vsetín - Ilutisko-Sol. ó,5:l'5 0:l, zátopek sýkoÍa y2:y2, Tomek g.wl$fu 2 I 3 z19 7

hÚ iLrh,| . olld h i Ka iA . nladý ra. 
Lev -Tkad|ec l:o.JuiiČek_Kme|a A]Haiiarll:!l' t0. Pďllt. Lho|a 2 l J 23.0 1

lel d j?ho dlde,.ck Fřanlišek y?. l'0 Bosák. KoncČn}l'.:l,. slradéj - 1l. MEzvs.rín l 0 5 l85 J

'el'I.l 
. :kn aen)' a Jlou]]olc ry šachisla _p. ntcr.u l|o' Zádrapc A'Růčka výsledky regioná|ního Dřeboru lz\&t Po|m|Ía I 0 5 l75 J

sKZ vsetín' 1.'o, PaÍak - Bělunek 1:o. veselský I. třídy: Výsledkv regioná|ního

5 l 0 3tJ |6 calelka0:l. fuáúy. K|ímek|,:| 2. Zilopek_J.smi|el|'r:l:.Závodny
5 o l 2óo 15 Miere\ BurdiL ||0. Va|IČek _ To. _ H..uda |:0' Klimek Cokavei
4 0 2 29,o 12 mek 1/z:'/z, Josef Múdr'ý Jvča /z: y,1.y2,1g1119k - J. smilek II 1|o, Jur-
4 o 3 29p 12. %' Chrástecký Kar|ík Vz:|z, Bělí. 6a_p Smi|ek 0:1, Karlík. Papšík
3 2 1' n'5 11 ček Rumrfuek %:7z (mh) yu:yz, Rumanek HoýoŤéky,'|y2:Pe-
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cina _ Hyžák l:0.
Thbulkai

1.Val.MeziřičíB 4 3
2. Jasenice 5 0
3. Úsí

0
2
l
2
l
3

4.LnžniL 3 2
5. Karolinta 3 1

31

9.7'ďová
10. A 64 valašshý

Kz VSET|N - S.HUTISKO 6,5 : 
,I,5

6. kolo 21.ledna 2007

9r 10 Tkadlec M. 2't03

2i6J Juijček 10 Krmé|a 2039

215ó Bosak 112 Konečný 1987

2138 1 Rúčka P. 2025

ž15i zad 10 Rúčka A' 1834

2.1] PáÍak D' 10 Bě|unekz. '1926

2.!! Véselský 10 ska|ík 1839

2.m5 Do|eŽaIK' 01 Kahánek 1948

nad

2 05 2J,0 6

16,0 3



Vsetínskému šachu je sto let
Počátk! organizoÝaného šachu na vsetíně sahají hodně hluboko do

Binulosti . až na pře|om 19. a 20. sto|etí. Nejstarší zprávy pocházejí až
z období Rakouska-Uherska' První zpráva je z Casopisu českých šachis"
tu z roku 1906/07 na s...78. kde se Díše:

\-setig. '.Také zde sehró o letošních pf.izdninách tunaj, jeho| súčast.
Io se 12 hróčů. vítězi brli I. a II. M. Boubela z Tarnopolu' V. Boubela

: Brru| po 1a.5 {1 11), III. F. soýa 9' Iu J. Bafvič 8' V V. Brodský 7 atd.
P'.r.ní č|)*ři pak seh ili ještě menší turnaj dvoukolový s tímto ýýŠIedkem:
I. fI. Boubela 1,5, IL u, Boubela 3' III, F. sova 2,5,1, l. Barýič 2.''

PbDř' LadislaÍ Baletka ze vsetínského archivu nevylučuje, že turnaj
pořádďa firma Bubela & spol. a Yítězové byli zástupci filiálek Íirmy'

p3$gy-gd!Á-!g je!e-l4,b,yý
sDolek vsetín s č1env: Richard
Stodt, JUDr. Josef Ullman, ing.
Dalimil Mikulík. Josef sedlmajer,
En1il Kolář, ins. Bohumil vrecion'
Jaroslav Gav]ík' ing' Bohuslav
Zámečník, Rajmund wenzel, FIan.
tiček Hurtík, otto Tkadlec' Josef
Hozák' Gustav Goláň a další' 4!j]L.
\q!ik měsíců pozděii SK Valašská
sDalta Vsetín s členv: EIvín
KÓssler. oldřich smetana' síámek
vladimír' Vlastimil oliva' Jan
stodůlka, srámek Alois, vilém
Doležal. Bohumil Mokrý, Jaroslav
Dvořák' Jaloslav sladký' Vilém
Bayel a další.

Pravidelné soutěže družstev se
začaly v CSR hlát od loku 1936.

druŽstvq Zbroiovkv vsetín 2x v teh.
deiším Gottwaldovském kraiském
přeboru v loce 195l a 1955 a boio
valo o DostuD do finále celostátního
p!9!915 Sestavu tvořili: J. Fichtl'
A' slámek, J' stodůlka, L' Janík, o'
Tkadlec' s. DÍobil' J. Kuběna, J'
Hozák, F' Huítík' K. skoupý a v
FichtIová.

Po příchodu nové generace v sedm
desátých letech vyhlála zbroiovka
vsetín 2x Přebol severo]norav-
ského kraie. a to v sezoně I977l78
--:-:-:-Á-jŤr---_#
a t9óU/ót s nlac]| ĎIan]sIav JullceK'
ing. vlastjmil straděj' Josef
Pečinka' ing' AntonÍr1 sousedÍk,
Čestrnír Hájek, ing. Mit.os]av sagá.
nek, otto Tkadlec, Frautišek Čer-
veňák, Karel DoleŽal, Josef Žam-
boch, Pavel Machalec' Karel Mikuš'
Jaroslav orság, Petr ZvaIdoň. ing'
Malie Paráková' olga HIňová
a VlasÍa Smetanová.

)Íi5.r siěta dr AIex1tldr A U ec hi,1 ( uprostřed), kteÚ ýe ýsetínském Besedním
domi ÝJlhl! t5' :' ls43 'imulttin|u. ý? spoleinosli jcdna!c|c Sachověho lpu|.
Lu |.settn Lnila 

^Úl.iie 
|,le@l a pieJr4lv ss v:e!itl Ri(ha a Š!ÚLlla'

&!9-Js-Jšd.\--b!:lg']stL.[eJ$5J- s e b u d e p r a v i d e I n e ý \' u č o ý o I i h i e

setín z roku l9l1' V oublikaci ..20
!et ost.a\ sko-\'a]ašského sportu'' au-
toň B' \Íoravce a J' Cekia (ostrava
l9.l]]. se sice dočÍtáme' že: ,'y t
1909 btl při SK Vsetín zřízen a uve
den \- či|1||ost ttt'.i' také odbor ša-
cňisrli. .'. 

ale ne\'yplývá z něj regisř
Éce u ústředního olgánu.

Rozhodujici je následující záz-
nam z ollclálnIno tIsKu t]stÍedn]

šachové' Výbor noýého spolku se'
sttiyLí ze staťosty p. Adolfa Heinze,
místostarosb- p. Karla Jtinského,
poklad íka p' Gustaýa Teitschik1,
je.lndtele p. Rud. Diessela a instruk-
torL p. Fx Růžičkf. Noyému šachov'
nímu klub |14 Moruvě přejeme pbÚ
zdatu!,, (Časopis českých šachistů
z r 1911, str. l4).

V letech 1911-1914 tedy Sacho-
vní klub Vsetín existoval ovšem je
ho činnost byla přerušena nástupem
1. s\'ětové vá]ky' jak uvádí další
zptáva: Sachovní klub vsetín neko.

ročníku končí na 2: místě'
zak|ád'ajicím| členy tehde.j šího

ŠVo byly oddíly z obcí Hošéálková,
Hustopeče, Jablůnka' Křivé, Po-
Ilcna. Usn. veJKe Á.arloV1ce. v|gan'
tice a vsetín'

vsetíně přispěla řada simultánek
s předními našimi a světovými ša.
chis{y. Na Vsetíně hráli: v .' 1943
mistr světa A]exandr Aljechin +30 =
4 -l a Jan Foltys (Ostrava) +34 = 3
- 3, v r 1944 Jaroslav Sajtar (Praha)
+30 = 9 - 3, v r. 1954 Miroslav Filip
(Plaha) +24 = 0 . 1' Josef Malšá|ek
(Praha)+20 = 2 - 3, v r. 1970 Jan
Smejkal (Praha)t36 = 8 - l, v r
1976 Ján Plachetka (Košice)+ls =
8-6 a vyzyvatel mistla světa sa-
lomon Flohr (Moskva) +42 = 7 - I

a v r.2003 Ivan Hausner (Praha)
+15=3-0.

Tyto simultánky měly vliv na za-
kládání šachových oddílů v celém
okrese vsetín, který pťůběžně svým
počtem hÍáčů 400-600 a družstev
dospělých 20.39 vždy patřil a Stále
patří mezi,'nejšachovější.. regiony
v republicel

v pová|ečném období je obrov-
ský zájem o šachovou hfu a tak

- RH vsetín. Postupem času se po-
čet oddílů zredukoval a šachisté se
začlenili do dvou vsetínských oddi-
1ů - ŠKz vsetín a MEZ vsetín, kte-
ré působí v našem městě až do sou-

v soutěžích jednotlivců se v celé
historii prosadili mimo okres nejví.
ce: Jiří Fichtl' stanislav Juříček
a Věra M€dunová-Sadílková'

..Jedničkou'' bv] Dředevším br-

něnský lodák IM 'Iiří Ficht| .1922-
:4q3! který z 19 startů na přebo-
rech republiky vyhrál v rocel950
a 1960' Reprezentoval také csR na
čtyřech šachových olympiádách _
Amsterodam 1954, Mnichov 1958,
Lipsko 1960, Vařna 1962 a ve
skopiji 1972 byl jako nehrajÍcí ka-
pitán.

Vyhrál celou řadu domácích i za'
hraničních lumajů a sehlál přes 30
simultánních pÍodukcí'

Za družstva hrál v Brně. Ve
vsetíně, v Třinci v Dubnici n. V
a opět ve vsetíně. Po svém návratu
odehlál za sKZ vsetín 411 partií
z toho: 185 výher, 157 lemíz a ó9
proher tj. úspěšnost 64'470' Nej'
vyšší osobní koeficient měl 2380
Elo bodů.

".DYoikou" se stal KM Stanislav
.Iuříček. nar. I952 ve vsetiné. kter\
|,7X zvitězil v přeboíu sKZ Vsetín'
l5x vyhrál přebor okresu a přes
kajské přebory postoupil 3x do pře-
boru ČsR _ Flenštát p' R. 1974.
Neratovice |9,1,7, ZÍojmo 1980
a lx do polofinále ČssR Frenštát p
R. 1979. Je finalistou přeboru armá-
dy v Praze 1972, Vyhrál 6 kandidát-
ských tuÍnajů Poruba 8l, Šumperk
81, Sala 85, Kolín 82. Rožnov p' R.
87 a Jeseník 90. Na mezináIodním
tuťnaji alabských mistrů v sousse
1995 (Tunis) dělil 7. místo ze 42
staťtujících a v čemohorské Budvě
2004 dělil 2. místo z 25 hráčů'
v Rychnově n. K. 2005 zvítězil
v neoficiálním přeboru ČR v bles'
kové hře seniorů (nad 50 let).
v letech 1973-2006 sehlál 25
simultánek ploti 409 soupeřům
s výsledkem 334 výhel' 45 Íemíz
a 30 pÍoheI. Ve Skladebním šachu
složil 265 šachových úloh' z nichž

Přebor CSR, Praha ]954' Ve předu FíIíp'Fichtl' y.adu opočenský' Alster
a Ujtelk\'.

jednot)' českýcb šachistů (ÚJČŠ):
vsetín' ,'Nový šachoyní klub zřízen
na vsetíně a mli syou fuístnost u p.
Innýldera, fu|ež kaž'dý čtýrtek po-
řddd y schůzky a od 8 - 9 hod, večer

nd schůz'ek, ježto ýětšina čle ů je
fllní fla ýojně',,(casopis českých
šachistů z r.19l7' sÍ. 86)'

K dal;imu šacho\ému déni do- časnosti'
chdzÍ ai la Dfelomu roků l9]5- V soulěŽlch družstev /v|tě7ilo

.:::-Vsetinské 

-
ffiNTrIIITI\III

, Krery
ustanoven 13. 2. 1943 a v pryním

vsetín. K



-"r,-' :- :.: r aiai,r(r{t, : raku 191-l s podpir?t11 iisttd
]'' ..;:],:.. ; ,.;'i:kn ýrcholilto \PdkLt vlLlúl.

s|ětd Ale-tandra Vtrrtt Sut|ítkltí - iýht!unoyti, Itníč'
kd dťuholiga|él}o SKZ vsetí|t.)

už ]85 by]o pub]jkováno v 46 peri.
odikách l7 zemí a obd|žel l0 occ.
ně|í z toho 7 Zahraničiích- Za sKZ
VsetÍr od roku ]969 odehrá] 1880
(]) ..pětihodinových.. pa|tií 7 toho
975 výhcr' 616 lerníz a 289 prohc|

tj' ťlspěšnost ó8.37.]' Ncj\'yŠŠí osob-
ní koeficienl n]čl 2278 EIo bodŮ'

Z Želr lrei\ícc llsDěIá lNI Yěra
Lleduno!á . s4]ílkq!.. ll.|!. t9()5
!ť VJlJš\kenr i\leZi||L|' \'Ioťť |('/8]
v},hr.l1a k|iLi5ký přeboI do].ostcnek
\ o]o|louťi i] Žell \. Ha\'ířo\,ě. v le-
lech ]98.1. l9E5. l986 a l989 hrála
4x přebo| cSR žen. kde byla
2x dťuhi.l a 3x přeboÍ cSsR Žcn.'
Třinec l987' PÍahl l988 a rrrenŠLít
p. R. ]989. kde li\ka]a lx drllhé
mÍsto' Za d.LlŽstva hl.l1l vc Vsetíně.
v H|adcj Králové. v Něn]ecku žcn-
skou bundesligu a nyní h|aje za
StonaVu' V ..dřcsLl.. ŠKZ Vse1in
odchrá]a 315 paÍtií Z toho l15 vý.
Irer. l20 lemíZ a 80 proher tj' úspěš-
nost 55.67.' Nejv),šší osobní koefi.
cieÍtt měla 22.10 E]o bo.iů.

' V současnén ročniku 20()6/07 jc
sKZ Vse1ín v čele tablllky KP.I a usi.
lL|e o ná\'|el do 2' ]]g),' DruŽstvo
SKZ Vseti B hraje \polu s TJ MEZ
Vsetín KP II a dlLlŽstvo ŠKZ Vsetín
C hťaje regiollí1ní přebo| l' tříd),'

Mladi žáci. které \'edoll ing.
Radek Zídrapa a Jaronlí| Galetka.
startují v C dlužstvu a v indi\'iduil.
nich turnajÍch do5ahují nejIepŠích
výsledků JaIck ZáVodný. Iuilek To.
mek' N/íarek Jurča a ondřcj Ka.]ík'
kteří obsazují \' k].ajské konk |cnci
přední místir' Z nich ne.jVíc \yniká
5' rlísto ondřeje KaIlíka na
Mistl.oVství Moravy a slezska. kle.
r]im se k\,aliťikova] l]a přebol Ie
publiky !

AntonÍl Juříčck

Brutři St(ltli''Llf Ll Anknín J1!.
řÍčl?yi' it,4lttdši Stani'slay otl n*u
!967 hnk, nllí rlrLúclligovéIn ,šKZ
V'setín a s|iraÍel vse|hské .íd('l1o\'é
his|o]'ie' VPrl\,o starši At (,l[ . kreť.ý

].. Přes.]0 |eI krot1ikáÍ-e1}1 o Příleži
t|)'\|nÍnl hró(|en ŠKZ v|4út ',C-
a aubr fui1úo (.ILínk '

l'...l.:';i.i ]' nřniku přebbru Vsetúul ]977' Zlevu: Mikttš (Marti1) Ma('hdlec' Kdrlík ( o\h'tl|,o ) sag(inek' A('hi|nský.
\Í,;":t,:,' |':ui1í|i.ek (Oldnonc) l|,Iesiarik (Třtrcc)' Pečiúa' Malek, 'luříček' Nólepa (Ha\,Ířo|'), MLnin! (Porubtt) u ro.

):. .:.: D.!).l l\lllLlš'kl Me:'iři1í)'

H výsledkv krajského přeboru
.- I. třídY:

|,sel|n re na p!dLr 1řet hc nluŽstva labL]lky a přesloŽe nastoup
k ne enkenL] L]lkán s ]ednln náhradn kern odváŽi s zas|oLrŽené
V IeZslV a zL]stava p0 7 ko e V Če e labLr]ky

i| lailí šachisté Usetínt i:tl l;::n',,ll:"!tJ':':' 
í:-

Ho|ešov B - sKZ vsetín 2,5:5,5
NavÍátjlík _ Lev %:7,' ŠLrdřich . ]u-

říček 0:l, Rafaja _ Bosak 0:l, Zi-
cháček ' straděj 0: l. vymětal Pa

Thbulka:
1. SKZVsetín 6 .l 0 37.0 19

2' st. Město c 6 0l31.5 ]8ÚsRěšní u 0ttoltouicích
E \ sobofu 2I' |edna se uskutečni| v otroLovicích n ádeŽnický tur.

- 
naj i (achu. kterého se zúčaslni|o iedenadvacet žá|rů a žáklň ze

Z b]n q..qp Iesova, Kroméi'íže, Napa.iede| aýGfi-i;--=-*.
5l"rLuIici nalo,/ení \ |etech Iq02 hcIori iTrinom Zlin) .e 7.5 hudu.
lo08 \r.i]i \ jedne s|upiné na q Dalit poiacIr l' l\4arek Jur(.a (sKZ

ko] s časovým limite|n 2 x 15 minut i.!g!D..q"' 5. l,lai xuanTham]ffi
na Ddnii' Vtelinil| /a.lupc| ondřej nom Z||n | 5'5 b lo Mirek TomťL
KJ lů. Marek JurČa a Vire| Tomek rlšZl:<u. tt,t"nin oor*ir"r
b]]i opět velmi úspěšní a všichni tň (soko| Holešov)' Lukáš Janoš (Fa-
se umístiii do šestého místa. Dobrou tra Napajedla). Tonráš sitko a Bar-
iormu prokazaly i žačky ze Z|ina, bora Adamcová (oba Trinom Z|ín)
keré patřily k nejstfu.šim v tumaji' 5 bodů.

' Y.!EellgJ{ě?i|p!dl9j.ša']íL Poděkovíní patří členu ŠKZ vse-
(sšZ.Yiglid pied Barborou Kolo- tín Františku Vese]skému. kteŇ bvl
maznr|ovou tTrinom Z|inr. oba zí. v.etrnským Žl|'ům v roIi tr'encio
kali 8 bodů, třetí byla Lenka Strou- iřidiče. (aj)

3. Z]íí D
4. Holešov

12135,014
4 0 3 31,5 12

6. Rotuov 4 03 28,0 12
7. KroměřížC 3 2229,0 11

8. Hutlsko-Sol. 2 Z3 n,5 8
9. Napajedla 214 26,0 7

l0.Ut.Ostroh1|524,54
l1.st'MěstoE10ó18'53

5' st' Město D 4 0 3 29,0 12

[4KS HOLESOV. SKZ VSETiN 2,5 : 5,5
7'ko|o 4' Únoía 2007

1948 Ráía]a 01 Bosák

1784 Sevela

12.vlčnov 01618,5 I

@ŇY.ittrŇ



rl.Ir-

sKzVsETiN- KRoMĚŘIŽ..c" 4 : 4
8. ko|o . í8' únoÍa 2007

2197 0l Mazoch 2090
2184 Juřičék 10 B| Ú me|ová 2103
2186 Bosák 10 Butula 2041
2138 straděj 1t2 Firych 2025
2143 Paíák D' 01 Kašík 2017
2114 SNerak 1t2 Pétřik 1739
2040 Vese|ský lt2 Jánek 1966
2005 Do|eŽa|K' 1t2 Bačák sr. 18t1
oo-lac T p'otl.Óo| -a 

' apÓL D'<r '.z 'sel'n'ellrÁr'

v sourezl n7.e

}rrané na 13 kol l

minut na

VÝsledky kraiského
Dře|'oru II. třídv:

Fr. Lhota . SKZ Vsetín B 4,5:3,5
ZYaJdoň - Juříček |/z:|z, Hájek -
Parák 0:], Hrabovshý ' řIraáit l:
0. Filák . Bafiošek %:|z, Gargu|rík
' RúŽička 0:1' Surovec . Závodný
l]0. Tlochta - Zátopek 7z:%, Sme- 

.\
tana - Tomek l:0.

prostiedi na Lapač prše
o dva body když LeVoV po skoncenl parte zazvon mob ni
te|efon mimo hÍac m stnost]?

Šrz vsetn . xmmlříž c +'t
l*v - Mazoch 0:l, Juňček - Bliime.
lová 1:0' Bosírk - Bufula 1:0, stla-
déj - Fých%:|z,Paú/r- - Kašik 0:1,
Šwelrák - Petřík 7z:7z Veselsky - Já-
nekYtVz, Do|eŽa] ' BačikYz/z'

Tabulka KP I. třídý:' '

2' st'MěsÍo C 6 0 2 34.0

3'Z}ínD 5 2 1 40.5

4'st'MěstoD50334,5
5' Rožnov 50 3 33'5

6. Holešov B 4 1 3 35'5

7. Kroměříž C 3 3 2 33'0

8. Napajedla 314 30,5

9.Hutisko-So1.233375
lo'tlh'osřohII6n,0
1l' st' Město E 10 7 21'0

l2.Mčnov 0 1 1 22,í)

Patá ňďŠiěMna neilppši

n.ií
1'I

15

13

12

10

9
4
3

t

&' ,...

10



= ' , -=-:a:\|Í:-7r;-,!iL L_=Ua:;!-f]l

|]:' i'. i9.i] lnax 2]]3], \ lúech 1969 1999
:::':. :: prii. l+ ]19 = 203 2]0. t]' úspčšnoí

\cj 1ěLii úspicitJ: 1 yhla Přebo. Ótresu l r ] 970 a

: .' :::.o:.Jdí]U ŠKZvietln r ]čiech ]970. l97'.
] l.]i] . r ].L.. u].o.ůj] áItivni čimÓ\t

EŤ*stE5E:E

sTB&EĚJ
KIl, EIo lliE (nex. 2:27),
I lek.h 1959.2c06 ýhÉI
]]7ó t.nii 1+ 5]0 =.1jj .
?9]. |j úsp:;!oí 58.6 .E).

\ejYětší úpěcb]: j' mc'o s]nperk 198], ]' .r.

nisto Badějo! ]98'' ]' n;Ío \.scúl 200]' vyhlá
i r olielni piebor ! l.!.ch l!48. i9B5 a 1988 a j r
pi.boÍ oddjlu sKZ v.etin 19'3' 1983. ]995. 2000
a2004.

slallislav J$Ř!0Ei(
t(u. Elo ]|58 inll\' ]]lsr. \ |.te.h l'69']00ó
schri] l880 tJnli l+ 9]5 = ó]Ó ]l)9. lj úspi!

Nej]'úlší úspěch!l ůio|inl pí.horu Ímíd) Pr].
ha l9?]. l \ ýJíoÝal Dtr Pi.borc.h csR l9i].
l97?, ]9l9 a ]9s0. l nlna: Pofub] L'sl' suň
perk I9El. K.ln] l9|j] sJli 

'98ó. 
RÚlno\ lt]s] r

Jelenik i990.2' mijia: Ha\iio\ 19ró. Čán]\ ]!s0 vletin l9El. \ Ziň
k} l9E3' L' Miku!á! 19B]. RÁo\nii ]!91 J Bu.ra :l]01 ] n]All: V\.!n
]9'9.]iinec]979al980.H!\iiÓť l9E:.Bird.jo\ l9sl'slIJ)985avs.lnr
]99L. \ilězneofrciálnjhopi.bÓfu cR\cnioru \ bl.si'Ólémlrchu R\chnot
n' K' 2005' piebobrik okesu 197]. l9]ó. ]97'. 1'8l. l9s'] |!86' ]989.
L990. 199]. ]993' i991' I9!9. ?000. .00l tr ]00.l. Piťbomík odijíl! ŠKz
vsetín 19,-l. 197.1. ]976. l97E. ]9]9. I98(l' l9s]' ]9s.. l99l' lgi3. ]99.l'

1996. 199r. 1999.1001.100: a 20'J

E-éEEB
E! &ÉiE!i{! Em

L VT. Elo l8l9 lna{. 19.15).

Ý ].lcch 1969 - ]998 ýbjál9]9
!eÍú (- 34j = lEo -'12ó. tj'
úspěšnoí.15.Ó l.),
\ej\ělší lispěchl: ! Lete.n

]975 a :990 !]'hJi] Piebor odcí]Ll ŠI(Zvs.!in. v pieb.-
ru oke'Ú 2 : 3. íiío r l.t.ch 19?8 3 ]982' \:E h:áč
}'EZ \\eín

/^. .,.: a .-.-.

-; ----.=-_-
-:.:í|!

! r.l E:. 1E48.

iliii!-..E;.;.

I Vl EIo 1874. ! lete.h 19?7
]00ó s.hJál82' Paíií (+2.19 = ]08 ]70'

N.jýětší úspěclty: 2 Í 3 mGto ! pi.bofu
.,ld'lu SIiZ \ietin vlelech l9Si a 1990

\:.:::. :!::.:r:: . \ r. :::l ia.irr..LT.!.
-:.:: i::: .i ..::::: -t:r !!:.il.i.nn
. .::: - . .::::.. :-,1 !:.. ! \jri hrale

:: ::i: :::.:.:i.: ] s.|oju ljrliijčka

:'..:.'..:|
!-:..]..-

l-.It lia\;ia" E

í\I' L]o ]l]4' \ lerech ]98Ó -
]n0Ú \ehrá ]93 púi. (i l2l =
]'1',]!' ! rnnššfuí 52.9 i.).
\ejvě:ši úspě.I]y: 6' niío
Bu.va :00.1' nek!\á i.djljdu
íiri !unaj.. hl,j9 pieláŽně j.n

]. vT. Elo 1730. \ ]eiech ]98] .200ó
r.hri! :.15 !tu1,j (+ lr4 = 8l 190, !j.

\ej]'ětší ús!ěchy: 2' nÍÍo v Piebofu
vs:l'lá 2002 lk' B' Ny]! hostljg za

@ffi
ffi!

l. 1T. Elo ll:4. ! l.tech
l9:l ]006 sehJé] ]]0 nď

::] i:r = ó] - ]].1'.' újn.in/j\l.0...,.],
\ÉjÍěÉinsplch!: ] \ r]ú!i ! !kL:!i.'! piebon od
:llr SLZ\ '.rin

í.t.,-''n

L------J

EEetr EÁREEšEĚ{

], \'T. Elo !8j9. Ý Letech L993
:00ó sehnil ].1] pííji 1- 81 = 6]
- 96' !' ú\p:šlcí46.9 

'.'\ej\ř6' úspěc}t|3 mj{o ! okt;
.in pi.i]'.n ! r ]986 a: nisio Ý

FÍantišck
YESEtSHY
L\1 Elo llr.l0 rmlx ll0l).
v ].t.ch 19is ' ]00ó \ťhÍ!l
8ts: pÚ1]. 1+ j6i = ]l! .
29s' ! ú\p:.rosi 5]'B n

Nejrětši úspěch]: r]'hIít ] r pieboroddí]u ŠKZv\e-
tín v |elech 1939' l99] l ]99s.l pi.lrofu oLI.!] b\]
ti.ti\líech l97óa l9E0 \\nLhonuj.Zds.kJLHoš

!Eřá trÉtŤlĚFíŘ

Il. \'T. Elo ]111, v ler.ch 197.1

2006 sehríl j]l paíií (- ]00 =
]0l l ] 0. tj ' úlpěšoost ]8.4-or

l. \ T. Elo 2030. ! letecb i91l - 1990

ýljjál 1.17 paÍii (' lój = ]]6.l]8. ť,

\ejYětší úspěch': 5 i 2' Eijto ! pie.
boru ok!.su v l.t..tr l!75. 19,-9. l9BB. llr39 a 1991, i a 3. tui
lc v př.5on oddilu sKz v\e..jn Y ]etč.h !97.1. 197ó a L939. :
nlsto y Pieboruvletjna 1998 sL' B' 3' níýo Ý Pi.'qoru\tetina'.. B. \' rn1 -IL/ve..)lo..o\ l.( l rr._i.

Ja]ss!as ZÁToPEH

l] vl Eio l,10], ! l.t.ch ]'8] :00ó s.h |

ót5 Pú'i (+ ló] = l]ó 306. Ú úslJ(non

Bomimik FERá'H

Ií\'I. Elo:]]8. v letech 1994. ]006 sehrí|]]] p]nií l+ 18ó

= l12. ] 19. tl, úl!činoý j8.0 e )

Nej\,ě6í Gpěcbj:3 nrnto K]alo\) l99ó. ] n]isto zno]nl)
1005

#cEffi
trÉe€H EěEšHŘPŘ

Kv. Elo:ljó' v ]el.ch l980 ]006
sghú] 35.t p!4ie (+ ]66 - 98 - 90,

Néj!ětí Úspěcbt: 2' místo v přebo
ru okesu v r 1002, 2. mGto \ Pie-
boru vsetina 200ó' 2 x v]'hú] Pie
boi oddílu ŠKZ\'sedn ý I :00j'

Petř EŘ.!É*EŘ

K\Í. Elo 20]8' v l.tech 1995
2006 ŤhIá] :68 p.nií l.

l'1] = 3? 88, tj' ú\pělnon
60.3,q.).
\ejrětšiúspěch!:2I],
misto ! piebo.r okesu \ le-
r.ch ]!9! a 2000. .1 x : ní

to ! pieboru oddifu ŠKZ \:selin \ letech 1999' 2!0]
2003

0G$lmír HÁJEH

] vT. Elo ]0]ó (fuJ! ]()ql]l \ !.l..h l9]Ó
. 1986 s.l]ú] 3]] !dÉ (+ I'lj = !] 9]. !

]teÍčlši úspěchj: ] mnlo r ti.h.ru oktsl
l9E0. ] \ ], iri\lo \ Picb.ru ollJiLLL sKZv\ť
tin v lerch l9li0. l9sl r lgsi H.il /r luEZ
vsrin' nlni hÍaje zi soko]F| co\J LholJ

H.řEslaY sŘEÁffiEE{

L VT. EIo 
'E{8 

(me 2015).vletech1916'1981
s.fuá] 29] pMii (+ l I2 = 90 . 95. lj úspĎino\t
52'9,í)'
Nej!ětší GPěchy: 2 nnto v pi.b.fu sxzVselín
vr ]9]8a3 nisio \ Pieboru Š(Z vsetin ! I t986'
Nynj húj. zá N,1Ez Ýs.tín

P€tř zuÁaDon
K\J. Elo 1081. \ l.t..h L'rlJ
- ]'J] iťh.'L ] L] |Mir l+
]09 = j0 .1) 1 D.najŇ
6l.2 ,i )

\cjrllii úspé.h!: i .xno
\ piebor! okr.u \ . 19t5. l

rl Dj\lo l pi.boru oddífu sKZVsťlin \ ].l..h l9só !
]987' ]. mino \ Pieboru \!ťiinl l''r!s ř]||L l] TJ \il'
\h?inli. n)ni hfu1. 7! S.lol l:,rn r I-h.Lr : ho't'jc
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vfronný yjbor
ttíbín parteren
tdo nLetv o
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6
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0
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u,0 t8
369 r',l

32,5 15

36,5 13

30,5 13

33,0 1r

Tbbulka;
l.Brumov-Byl. 6 I 1 39,0 19
2. Fr. Lhota 512 35S 16
3. va|. Mezříff 5 03 36,0 154.7't'bří 4 22 3\0 14
5. PoůŤ. Lhota 413 33,0 13
6. Bystřička 3 32 J35 l2ffiPii#*+
9. Hošíí|koýá 3 05 340 9
10. Val. Klobouky 3 O5 29.0 g
11' MEzvs€ín 2 15 n5 1
12" Vď Potanka 101 w 3

S.Huslenky 2g.zršlNá 2
10.A64VaL I

u,0
28,0



'arlí|r UG 7|iné uitézně
t]trlru l - ' tinor.a se rrskutečníI l9 Zlí4]g1!41ht']ug{:G!e!!l&il

Úádeit l iatbu za účasti laq žéĚí;aček" o.,''*á"ti o tír
lgf, n'zdilt niLh do.| \ěko\ich kalegorií.
:.: Ý ...i: . .\r \iprav\'
.=:.:: . ':3:.::..ll. F1nálo'! .-:-i::-: i l,lnmutna
.{-1.._.:.; 1l . l.:ká Zcjmé-
-!::-r .: :''. .:. -j.ie\ sE].é-
\-= l,- - 3 :::. , Po\{oupek.
':.l: .:' - ::..h h]iiču. což
'- :-. :' ''- s..l'i:ěŽch do
: .. !j:::': :-.j lrrÍi drŽí s
.- !-:.: rj \. Z nlmaje si

-?-.=]: -':.i: ': : ůlši solid

==- = j--D.I o i0 stanu
].:::- :::'..]i.k \Írkus {st'
s - ]. \:' :::.: \Í3t\íšem Ju.
-.'' . '< .. ] ť:m a Jakubem

\'ýsledh krajského
ořeboru tr. třídy:

tbr. Lhota . SXZ \.seín B 3:5

- I . P...l : ::] :. Janíček - Hradil
:. -'.1j . B:íoiek 0:1. Káňa I] .
r: !: 1 : S:jia]a ' Ružička %:Vz,

=:. 
. Z]\ odnÝ 0:1. Hapka. Zá-

1t i r!: \l.nta Galetka/z:l^

Tattulka:
-Brnt-r-B1| 1 I I 43,5 22

'7.ůší .22 4r,n E
.fr,Llrota 5 ?. Z 395 YI

'll.ltt"iř*í 5 1 3 40'0 16

'!s€rA 432 39p 15

'ŠpYs.dnB 5 0 4 3ó'0 15.

- Po&. Lii.ij i 1 4 36,0 1l
. \Ýor}Je j 1 ) JJ'U LU

I Edíá&oEá 3 0 ó 35'5 9
0.\'alKobolJq'3 0 6 31,5 9
J. }tEz \'sdÍn 2,6 285 1
2,\d- Pobul.a 2 01 285 6

Z.Ltloukalem (Napajedla) s 5 body.

Y5gs!Ň.A4aE Ko'alft .ge--u'!ts-
tÚ.Y-pry!i.p9!9Yu'ěs4{uiÍqe!.]Bl4.
místě se 3,5 bodgm.

V kategorji lllDl2 o 32 účastní
cích zvítězil vsetínský onďej Karlík
se l body pied Janem Paláškem z Po.
stoupek a Vojtěchem Dobešem 7E st.
Města' kteři získa]i 5,5 bodu' \Ep
,!}:!-&rr9|&$19!y.J']éltlsEz
]E!b)3 ' 

27 ' J an \^dašič 2'5 a 32. To.
máš Tomšej (oba Bysřička) 0 bodů'

Y 
" 
\atxoul--g-ta-rj**-

u Zvítězil Jan Ryšavý (Postouplfr)
s 5,5 bodcm před Erikem Pffeferem

g výsledkv kŤajského !'řeboru
E I' třídv:
ŠKz vsetín - RožnoY 5,5i2,5
Lev _ Kubin y2:y2, lniiček _ Pyš
|z:,h, Bosík' _ Pagáč |z:Yz, Straděj
- Břoušek 1:0, Zádrapa. Kulišérák
1:0, Paiák _ Ambros 1:0, Veselslcý
- Vojkuvka Yz:Vz, llradll - Solan-
ský Yz:|z'

Thbulka:
t..lxz voetin .! z 0 5r.o á
2'st.Městoc 8 0 2 46,5 24
3. zliÍ|D 622 48,5 204.Rožnov60442'5 18
5.st'MěstoD 5 l 4 40,0 16
6. Holešov B 4 2 4 ,42,0 |4
7. Kroměříž C 3 5 2 4|,0 |4
8. Napajedla 415 3'1,0 t3
9. Hutisko-Sol.2 5 3 39"5 11
l0. Uh. osÍoh 2 1 .1 33'5 7
11.st.MěstoE2 0 8 30,0 6
12' \4čnov 019 26,5 1

(Bolšice) a Markem Šudomou (Zlín)
s 5 body. s pů]bodovou ztÍátou vy'
bojova| 8' místo M4!ek Jurča (sKZ
\lgtfuI3l" 14. Mtuek Masnota 4
body a 20- václav Zajíček (oba Bys
třička) 3.

.Y}4!gg!LulD 16 o ]8 stá]tuií'-
cíc]r zvítězil MaÍin Dvořá'k (Postoup-
ky) 6' 2' Petr Náplava (Boršice) 5'5 a
3. Sárka Valešová (Zlín) 5' Z-e vsctín-
ských hráčů obsadil.Jaroslav Zívod-
nÝ ] 0. příčku se 3,5 bďem a Miro.
slav Tomek 1 2. příčku se I body. Na
1 8. místě skončii Richard BaÍtoň (Bys-
třička) 0.5 bodu'

V soutěži osmnácti družstev bylo
pořaď následu.jící: 1- sokol Postoup
ky, 2' SŠŠ Staré Město' 3. sK Borši
ce,4' ŠK Zlín a 5. ŠKZVsetín. (aj)

sKZ VsETiN - RoŽNoV p.R' 5,5 : 2,5
,|0' ko|o 18. března 2007

2182 Lev 1t2 Kubin 1993
2'158 Juřiček lt2 Pyš 1938
2175 Bosak Pagáč 1900

2096 straděi í0 Bioušek 2034
2156 zádíapa 10 KuIišták 1895
2148 Parák D' l0 Ambros 1849
2031 Veselsky 1t2 VojkÚvka 1896
1874 Hradil 1t2 Solansky 1894

|]tkáni meziprynim Vsetjnem a lřet m RoŽnovem byo d o!ho
Vyrovnané a zaČa|o |árnatteprve aŽ po Čtvrte hod né hry

ST,MESTO .,D' . SKZ VSETIN 1,5 : 6,5

9 ko|o 4 března 2007

2017 Yau.a 0 1 Lev 2197
2066 B|aha P' 0 1 JuřiČek 2184
ZiZZ trrea O Ao.'at Z1OO

2065 Burdá 0l s|ÍaděL 2138
1976 H|iva Ú 1 zádíapa 2152
1939 Vavřik 0 1 Parák D' 2143
1886 B|aha B' 1]2 stv€rák 2114
1791 slaňa 0 1 Vese sl.y 2040

g Výsledk.v krajského

- 
přeboru I. tffdY:

st. Město D - ŠKz vs€tín 15:65
Válra _ I-ev 0:1. P Bia}ra _ Juříček
0:1, Krča_Bosak 1:0. Burda _ stra-
děj 0:1. Hlíva _ Zádrapa 0:1. Valří<
- Parák 0:1. B. Blaha - stverák %:
7z. Stzúa _ Veselský 0: 1'

Ťabulka:
1. Šr(z vsetítt 7 20 4?s 23
2' st' I{ěsto C ,| 0 2, 39,5 21
3. Rožnov ó03 40'0 18
4'Z|ínD

l0. Zašová

SKZ Vsetín B _ val. Po|anka
4,5:3,5
Parírk Votava %:7z. Zajíček P
Hromada l:0, Hradil - Valo %:%,
Zižka _ cokavec |z:%' R]ůžjčka
_ Papšik Yz:Yl, zívodný . J. FLo'
mada 0: l, Zátopck . Štefka /z:|z,
Tomek. Šimek ] :0.

Tabulkar
l.Brumov-Byl. 7 2 1 4j,S 23
2. zl|bři

aaI
-

EII

5 12 43,0 1',7

5. st. Město D 5 0 1 36'0 ]5
ó'HolešovB 414 38'0 13
7' IGoměříž C 3 42 3,7 p |3
8. Napajedla 4 14 36,0 13
9. HutiskoSol. 2 43 35$ f0
10. st. Město E z 0 "| 21'5 6
1l.Llh.osúoh I 1 ,| 28,5 4
l2.Mhov 018 23,5 1

Výsledk.v re gionálniho
Dřeboru I. třídy:

val. Nleziříčí B - ŠKz vs€tín C 3:5
Bobalík Zátopek V2:y2, DorřÁk. Ga|etka 0:l. volek - závodnÝ
1:0, Gut _ Klímek 0:l. Kramer. Burdík 0:1' Čemý _ Tomek 1:
0' Kantorek. Jurča /z:%. Vytr-vdal
- Pecina 0:l

8' A 64 valašsI.ý
9. Huslenky

62246,520
3. Bystřička 532 43'5 r8
.4'!K!+jstín.E--ó 0 4 40ó 18s.rr,Lhota 523 43,0 17
ó.va|. Meziříčí 5|4+\0 16
7' Podhť. Lhola 4 2 4 40,O |4
S.Vizovice 415 37,5 t3
9. Hošúílková 406 41,5 12
JO. Yal. Kloboukry 3 01 34,0 9
11. MEZ Vsetín 2 1 1 340 7
12. Val. Polanka 208320 6

5 33,0 8'7 29,0 .6
7 25,5 6

na tumaji v LuŽné byla hojna.



Karlilr UG 7|iné uítězně
! V soboru |7. února se uskulečnil rsZ!í4rub-!.uEalcBld-PrtxE mládeŽe r iachu za účasti l08 žálg[3;!4q9\z osmrrácti oddílů Zlin-
ského kraie rozdělenich do 4 l8ňfr-h kategorií

soutěŽe se áč.Lshil} talié rýpravy
SKZVsetín a Sokola Br'sťička. řlráo
se na 7 koi s limilem I x 20 rninut na
paftii' Konl.urence b} la r elká zejmé-
na z badičně si]nÍch dnřste\ Staré
ho Měst.]. Zlíla. Bo*ic a Postoupek.
kde je \'elká Líheň m]adých hníčů. coŽ
se pozděJi projeruje l soutěžích do-
spěiých' Vsetín(ť nlladí hráči drží s
nej]epšími \' kaji krok' Z fumaje si
odvez]i jedno pnenst\'í a další solid-
ní umístění'

V kategorii H+Dlo o -10 sr.rtu-
iících zvítězil Frdntišek \4rkus (st.

ffi-sto1 s" l bo.J1 před \laryášem iu-
řenou (Zín) s 5.5 bodem a Jakubem

Výsledky krajského
ořeboru II. třídv:

Podhr. Lhota . ŠKZ vsetín B 3:5
Kář'a 1 - P aúk Vz:Vl' Janíček Hradi|
7,:%. Uhlíř - Bartošek 0:1' Kaňa tr -

Zižka%:Yt Sriiala Růžička %:%,
Koňáík . Závodný 0: I, Hapka - zá'
topek 7z:7u. Valenta Galetka V2.y2.

Tabulka:
l. Brumor'-Byl. 'l I I 43.5 22

2-^rbíi 5 22 4|fi 17

3.tr. Lhota 5 22 ý# 11

4. val Mtziříčí 5 1 3 40'0 16

5. Bystřička 4 3 2 39'0 |5
6. ŠKz vs€tin B 5 04 3ó,0 r5
7' PodhÍ' Lhoia 4 l 4 J6'0 l3
8. \4zovice 315 33,0 l0
9' Ho.šúálková 3 06 355 9

10' vď' Klobolky 3 06 31'5 9
11. MEZ Vsetín 2 |6 1B5 1

u. vď' Po|aDka 2 t 1 285 6

Zatloukalem (Napajeďa) s 5 body.

]^,tÍr'!bÍ.\44q4i59y4Ťík E..Eíi-
tt-!rp!EÍ.g!sviněsEÍulggbrBal4
místě se 3.5 bodem.

V kateAq.jj HjD12 o 32 účastní-
c'.t-?!Ez!uEs!Etr-o''dř9-!4$
se 6 bqdy před Jánem Pďáškem z Po
stoupek a vojtěchem Dobešem ze st'
Města' kteří získďi 5,5 bodu' Na 22.

místě skončil Rostislav Vilém (ŠKZ
Vsetín) 3,27. JanVidašič 2.5 a32.To-
máš Tomšej (oba Bysřička) 0 bodů'

Y !4tegoii HtDlá s 28 účastní

KY zvítězil Jan Ryšavý (Poýoupl]')
s 5,5 bodem před Erikem Pffefercm

P Výsledky kraiského o.foboru
!, I. tffdv:
ŠKz vsetín - RožnoY 5,5:2,5
Lev Klftín y2:y2, \riiček Pyš
y2:y2' Bosák _ PaEá]š y2|y2, stÍ^děj
_ Břoušek l:0, Zádmpa - Ku|ištlák
1:0, Parak _ Ambros 1:0, Veselslcý
- Vojkuvka 7z:72, llradil - Solan-
ský %:%.

Tábulka:
1-l{z-Y!9hn-!-L-s-.53p-2í
2.si.Městoc 8 0 2 46,5 24
3. ZIinD 6 2 2 48,5 20
4. Rožnov 60 4 42,5|E
5.st.MěstoD 5 | 4 40,0 16
6. Holešov B 4 2 4 .42,0 14
7.IGoměříž C 3 5 2 4|,0 14
8. Napajedla 4l5 3'1,0 13
9. Hutisko.Sol.2 5 3 39,5 11
10. uh. Ostroh 2 1 'l 33,5 7
11' st. MěstoE 2 0 8 30'0 ó
12. Vlčnov 0|9 26,5 1

(Boršice) a Markem Sudomou (Zlín)
s 5 body. S půlbodovou ztÍátou \'y-
boioval 8' místo Marek Jurča (sKZ
Y!g!bL{é. 14' Marek Masnota 4
body a 20' Václav Zajíček (oba Bys-
třička) 3 '

.L&l9g9r!LUjD16 o 18 starruijl
cích.zvítězil Martin Dvořák (Postoup-

ky) 6, 2- Peh Náplava (Boršice) 5.5 a
3. sá.ka valešová (Zlín) 5. Ze vsetín
srych bráčů obqtďLJaros]av Závod-
ný J0. píčku se 3.5 bodem a Mřo-
slav Tomek 12. pňčku se f body' Na
1 8. místě skončil Richard BaÍoň (Bys-
třička) 0.5 bodu'

V soutěži osmnácti druŽstev bylo
pořaď náSledující: 1' sokol Postoup-

b/. 2' sŠŠ stare Město, 3' SK Borši

raaIr-

t Lužné zrÍIězil l|romaila
= 

v sobofu |7. břeana uspořádď č|eBové TJ soko| Lužrá u pří|e-
. - aÍosti ukonč€ní sezony 20062007 furna;.řř-p.řisřE suitt se
brála na 7 kol a aíčastni|o seií 19 hnáčrír ze 7 odrťtů nďeho okresu. 

-

Z\ilě7il Peb. |.|roÍnada íval. Po- ]al Čokavec {Va]. Po|aÍ*a) všichni
lanka) před PetTem smíkem (Luž. 4,5 , 

,1 

' . g . Jaromír Kovař 
-1l-užna;,

ná) s 5.5 bodem. ď'eri místo vybo'jo' FÍantikk Parák (Ústí) a Pave| suFi
va| Zdenek Sirnek (l-Jrtir s 5 body. (hlov) všichni 4' |0' - |3. Jan Smi-
DaJší pořadi: 4. .6' Mřoslav Pap- |ek (Lužná), VoiLěch Rýza (Li-
šft. Jan fuomada (oba LuŽná) a Mi- dďko). Bohumi| seatacet.' tuez

g
I,f

SL\
\ =r::

,"j -.

P=
:: s:

r-,sf,

i. R"

5S:
6. lki

8.\
9.tu
10. S.
t1.t:
1:\,

\aL
Bo:

l:0.

0.K

i.ť
2.V
3_K
4.la

t.E
8. -L,
9. Hr
10.2

:l*ir:

Pará
Hror
ziŽk

Pd
maall
Tom

l. Bn
2.ZE
3. B!
.{!!
5, Fr.
6.lit
7. Pod

8.\42
9. Ed
10. \'a
11. }í
12.Ya

ce'.1. sK Zlín a5. sKz]7u'1iq (al)

EtI

sKz VsETiN - RoŽNoV p.R. 5.5 : 2,5

10' ko|o 18' března 2007
2182 1t2 Kubin 1993
2158 Juřiček 1t2 Pyš 1938
2175 Bosák 1t2 Paqáč 1900

2096 stráděj 10 Břoušek 20u
2í56 zádÍapa 10 KuIišták 1895
2148 PaÍák D' 10 Ámbros 1849
2031 VeseIský 1t2 VoikúVka 1896
1874 Hradil 1t2 so|anskÝ 1894

l]tkani mezi prvnim Vsetinem a tietim RoŽnover. by c . oJ":
Vyrovnané a zača|o |ámal lepfve aŽ po Čtvr1e hod né hry

á

vsetin) a zuzana sucháčková (Fr
Lhota) všichni 3,5' 14' - 16. JaŤo-
slav Švagera (MEZ Vsetín), Pavel
Liška a Jakub řlromada (oba val'
Polanka) všichni 3, 17. Petra su.
cháčková (Fr Lhota) 2,5, ]8' Jo.
sef Hovořak (LuŽná) 2 a 19. David
Urubek (Fr. Lhota) l bod. Roňod-
čím byl Petr votava (Zlín)' (a'

tumaji y Lužné blla hojnó.
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Ze šachouých polí
ra,I

Šáchiíé ŠKz \.setín r ávěrečném utkáni krajského přeboru I'
řídf potýrdili aa půdě posledniho \4čnova m|i favoriÍa a Yítěz-

- 
ý.ÍE si pojistili náfrat do druhé ligy.

\-ístedtr:
l-lč!oÝ - Šl{z \'setÍB 25:55
Kt!s.Í J'::íček !ál7z, Mahdal
- B.-ri r]:i. Šjmčík . straděj y,:
1z (k.rtek - PaÍlik 0:1' Kolouch
_ S;r e-k 0: 1. Baňaa _ veselshý %:
lz \ oharek _ Zajíček 0:i, J. oha-
re\ - ll.adil 1:0. =

oA
,setínští
lachisté
neilepší

s. vlcNov. SKzvsETiN 2.5:s.s
11.kolo 1. dubna 2007

2018 Kousalik 1t2 Juřiček 2158
1921 lVahdal 01 Bosák 2175
1847 simčík 112 stÍaděi 2096
1789 ondlůšék 01 Parak D- 2148
1792 Kolouch 01 stverák 20? 4
1609 Bařina 1t2 Veselsky 2031
1796 ohárek V' 01 zaiÍček 2038
1771 0harek J. l0 Hradil 1874

''.2 
. set' o"zorou ..Lu ?a, dan )esl.v/ -?aazaordp)

drŽe výsedek pevně V rukoLr neponecha nic nál]odě a doved
utla oo v lez'"no lonae. T r - vroo,ova oo o-" ope.zd
s|ouŽeny post!p do 2,|igy šachistu

\ '.brarrot'ražedné', bitvě v kategorii šestnáctiletich byl tenÍoknit úspěšněj'
ší larda Livoclný (vlevo), druhé místo Miťka Tomka (vpravo) ovšem dovrši.
la sklělý triumf vsetínsach šachistů. Foto Josef KoyaffkFoto Josef Koyaffk

Vsetínští šachisté opět druho|igoví

' \/sťÍÍ!tš!í šu(hi'\|é' t1\'ltí u: l]-llholigorí. lIorni řtttltt . ittg. Ratlek 7.,:ítlrupa
Dontiuik Purúk, Mgr lng, Pav! Ltr tl slatriskn''tuří!|?k'

Sedí:]cya: hry'Vktsrilnil Stttrlěj' Kuttl Dole 1 ' hlg' J(l:l Boslík (l F rtultišlk veriťlsK,\,

hnáčů oloesu vsetín; 8' Vojtěch Ko-
níř se 2 body a 9' Zuzana Kretíková
(obaRoŽnov)s1bodem'

t.a-\

T'

-

družstvo 1 2 3 4 5 7 8 9 10 t1 b s p
'| SXZ Vsetin 6v, 4 5,/, 6v, 5 6v, 5 51/, 9 2 0 29 58,5 41
2 Jiskra st.Město,,c., 1,i 2f, 4'n 7 5 6 4v, 8 1 2 50,5 32
3 sK z|ín ,'D,' 4 5v, 3y1 6v, 21 , 4 5 6 11/, 7 2 2 23 54,5 43
4 TJ Rožnov p.R' 2f, 3,h 4lt 2y1 3f, 5 4y, 6v, 4f2 7 0

^
,1 47,0 30

5 |!lKs Ho|ešov,,B.. 2f, 3f, 5f, 5 5f, 4 4 5 5f, c 2 17 47,0 31
6 Jiskra st.Město,,D.' 11, 3v, 11, 4f, 3 3 5v, 4 5f, 5 6 5 1 5 16 43,0 24
7 Sl. Fatra Napajedla 3 3 5 3v1 4 5 4'/2 5 1 5 16 41,5 26
8 S|ávia Kroměřiž,,C'. 4 3f, 71/" 4 5 5f, 3 6 2 15 45 23

Sokol Hutisko- 1f, 2f, 3 3r, 4 4 4 5 7f1 4 2 5 4 11 43,0 31
't0 Loko l..lh. Ostroh 3 3 2 2y1 2v, 3 4 3 6 5 2 8 7
11 Jiskra st'|vlěsto,,E'. 3v, 2 2fz 2f, 4f, 3 3v, 3 fz 2 6f, 2 0 9 33,5 '16

1' TJ V|čnov 2f, 3y1 '/z 3f, 2 3f, 2,h 4 3 lft 0 10 29,0 14

!f ! sobotu 14. dubna se ve Valašském Meziříčí uskuÍečnil Ířetí tur-
! oaj Grand Prix Zlínského kraje žáků r šachu.

\a tumaji stlrtovalo 87 hochů
a ďr'ek ze 22 dÍuŽstev celého Zin-
ského kaje' kteří by]i rozděleni do 4
\ ěko\ých kategorí' v soutěži hrané
na 7 kol hráIi také vseínští žáci a ně-
L1eří dosá}Íi na přední místa'

V kategorii H, D10 mezi 35 účast-
a1. zvítězil Jakub Zďtoukal (Napa-

jed]a) se ó'5 body před Richadem
Štefantem (st. Město) se 6 body
a \Iartinem Kuciánem (Zborcvice)
s 5.5 My. Ze vsetínského regionu
b.\] na 18' misrě MatYáŠ KovaÍík
ísKZ Vsetin) 3.5.30. VďenFin No-
harica (zašová) a 33. ondřej Baltoň
(Bystřička) oba se 2 body.
v kategolii H. D12. kde bláo

23 účastrríků' zvítězil ondřei Kar-
]* (vsetín) přď Janem Palráškem
(Postoupkf) a vojtou Dobešem (st.
Město) oba 5'5 bodu' Ze vsetínského
okresu byl sedmý Eda Meduna @ož-

nov) a devát'ý Jan vidďič (Bysřič- ]

ka), oba získď 4 body' Další pořadí:
14- Jan Charvát (Rožnov) a]':Bg!4 .

u}iq.ť!s!iu.q!g-1!9q'u 22. Mi- .

cha| Hajda (Zďová) 2 body'
V kategorji H. Dl4. kde trráIo 20 '

účasm Q' zvítězi] Marek sudoma
(Zlín) se ó body před Petrem Plevá.
kem (st' Město) a Janem Ryšavým
(Postouplf') s 5,5 body. Ze vsetín-
ského rcgionu byl osmý Jan Mal-
čánek (Rožnov) a jedenactý Marck
Masnota (Bystřička), oba měli 4
body. Další pořadí: |6. yáclaý 7Aji-
ček (Bystřička) 3' 18. Lukáš Hajda

(Zašová) 2 a 19' Karcl Toman (BYst-
ňčka) l bod.

i1t!]. Rdlek Zúdrq)d'

D16 startovďo 9

s 5 body. Dďší pořaď

a 20. Soko] Zašová. Posled-
ní 4. tumaj GP se uskutďní za měsíc
v Hulíně'



|Iimek onoÍou
ÉĚka znroiorky

Ke střední gengťaci vsetín.rl,I slq'ch šachjsfu paří tak'é

-David 
K1imek (Íočník

naÍozelli 19,11). v sezoně 2006/
2007 hr.ál na čt!Ťté šachovnici
kádťu ŠKzvsetín c. kde dosáhl

úspěšnosti 5ó 7o bodů.

Tbrt a foto Antonín Juříček

EI.T Y
J"'t af, l/

jsou žáci z Flancovy Lhoty: 27'
PetÍa sucháčková 4, 29' Roman
sucháček 3,5,32. Patrjk Bělota.
35. ondřej Bistry a 36' Jaroslav
Novosad 3, 39. Ondra Pohunek 2,5
a 42. David Pohunek 2 body"

lllglgc.di.! dšígbj!:tŮ uy-
h.ál Vojta Dobeš 7,5 před Marti

nou Fuskovou 7 (oba st' Město),
třetí byl Petr Janska (Boršice) 6
bodů. Z našeho okíesu se clo pl.v.

ní poloviny startovního pole dostal

na 2l. místě Rosťa vlém (ŠKZ
Ylgjjdaa na 40. místě skonči-
la Erika Bělotová (Fr' Lhota) 3

!gc,!ory.e!{1.I] Kq.linka uspořádal \ sobotu ] l' dobna šach(lrÝ tunaj Žákťt, na
kt"'f !9 $qio.]!-i4!..l1-.?4!9Lá2 "$r1Ú.*9|''r!:ťr" 

rcgioil!]' SoLltěž jednotlivců

sc hrála r' jcdné skLr1lirrč na 7 kol s lirrritcrl 2 x l5 nltnut na partii a v1'htldnocenitrr
\'c ttlch včkových tq}g!]ťich Natumajisi\c|n]i dobře \edlo \'šcch pčt \selínsi(Ých
ŽákťL. kteří se un]istili me' pnllilni'

\.kaae9dll.-'-..5].-Éí.4 Z\'itčzil Ddurld Ntedu a (I{oŽno\.) :l,5 bodu přcc1 Jir.im
snltltkefu (Vidče) j.5 a.Rost.ou Vilémern a lv-qt]1!!:'l..i9..jj1lÍ."l]] (oba Vsetil) 3

!9.dI \.-\41eggi!í1]' ?:-qíq .r!'4'.9!4'JJ]!.]]!k.o!9jin)!-Q.!9E\,] před Matkcnr
lvtasnotoll (Bystřička) a stčpiillcDl \lorii\'kcm (Karolirrka1 oba.1.5 bocltl. \'-kátcBol.ii
8.-9.(Ědb\||l(il!t''t .r cckorl'tlrttt'zc.tl'-c-llI J 

'rek 
/.r' ''J' . . .'j' bjll) ]'.ý

Milkenl Ton]]icm (oba vsclil' j. bodÚ a Josc|elll olságcnl (Karo]il]kir) .1'.5 bodu'

oa Ii!26.17. 9.Juřiček
(riexrr)

3 Á.q.1' ti 14 I4 9TIoÁbI
\o l0 rooa ml

ffirffi
l|J ŠK Borsice uspořádď v sobofu
r iřŤ"bna 

" 
piíleŽitosti šedesá.

- 
tin svého člena Josefa skalky

|'leskoÚ turnaj v šachu (2 x 5 minut
na partii), kterého se aičastnilo 2{'

b*ášů.zJopcdsů. mezi nimi i tři hrá-
či z našeho r€gionu.

V lumaJi hJaném na 25 kol ztitězi]'
znusobem sran - cll ffac Ďř\-Z vseur
Donuni}. Parák tna snimku). kred po-
roliI ..ourerum ien iqd4! I9lrizq qzÍs
kal 24.5 bodu. Da]šl pořaď: 2' - 3. Ca-
iiš[á. (ves6u v*ul (Bzenec) oba lq,
4. Kunc (Napajedla) 18'5' 5' Křížek
(Boršice) 17'5. ó' Veselský (Tmava)

17,7' Paltyš (Boršice) 1ó,5, 8' Bema'
tík (Polešovice) 15,5' 9. váWa (st. Měý
to) 15, i0' Ludvíček l4'5 (Boršíce)' 18.
. 19. František Parát a zdeněk simek
(oba Úýí) 10 bodů.

Text a foto Antonín Juříček

i\p?lQ_.-$.J_utg*_
(Llexri;a)

Xr-rr:H
[Í]-]lll

é

Grand prix Zlínského kraje
\ i.....j ..1' dubna se uskutečnil..3.j.!rrej-.G.l.ar!!! 9- j4l(]r ve

\.:'.i!\..] \Iez:iiči' \a tuma'ji staltova]o 87 hochů a dívek z 22 dÍuŽstev celého
Z::..:::.. i'J:l:. kiČři b)li rozděleni do 4 věkových kategorií' V soutěŽi hranó
:: - i'.: i:aii takc r setinští Žáci a nčkteří dosáhli na předni n]ista.

\ !at9cqr! řI'D t0. arz!.]'JĚas!ú(y zvítězii Jakub Zatloukal(Napaicdla)
6.5 :i:c Rl;hardem Šrcl.aníkem (St. Mčsto) 6 a Mafiincm Kuciánem (Zbo.o\'ice]
5.'. rJjt Ze \ setinského r.egionrr by1 !a*lg']])ÍLtĚ -N!4!ÉL(gi]ďik 6{2
\š..:rj':

r lesgo 1iL!:q_!2 kdc hlclo 2] úcasln;klI zrit.l i|.Uttdicj Krrl'k l\ tcrtrtr
.:.. 'I.]:e]:l Paláškem (Postoupky) a Vojtou Dobcšcrn (st. Měslo) oba 5'5.

\ katesorii H. D 14 \,sctínšti Žáci nestal1o\'ali'

! kategorj! H. D. 1ó' \]9 kE!é !!4ÍqY4]a 9 ]]č!stI]ikti, Zv!1ě4l1'v!q!!!Š!í
..:sV;r-qsn].!íbqÓ-e utrck.&qc!-!!.5 body pied Mařkem Machalikcn,i
'P.-sr.;okr ti boclu.

\ dru,/qtc\ Sachn\i klub ..1 Vselin nd
:.:.:: .ijIé' PoSledni čtvrtÝ turnai GP se uskuteční v Hulíně.

U Brumouě sG nGiIÍGG
lařilo Onilřeii Kaililrori
tlr \e- Zlilském kraji se šachová hra těší ve|kému zájmu a přede-

= 
YsíÍn furnaje n ádeže se množíjak houby po de((i. je potěšiÍelné,
7e na ÍÍrnohych zák|adních ško|ách mají šachy podporu a pocho-

PeJu 7 rad dospé|ých. bez jejichž účasti by .yto souÍÉŽe nebylo možné
tr$iutecnit a zajistit na nich účast žáků.

- 
ŠachovÍ tumaj ..Hradní věž.. v Yl4lgg9fulgÍlb jéE. zvítě

B'.umo\'ě. ktelou uspořáda|i orga- zil favolizovaný Jakub Roubalík
ilzátoň ! sobotu 5. května' pti. (Z]ín) před vác|avem Fialou (Bor-
.i|i.] ,L3 .lan 9o]:, šachistů Zá- iiccl oha \ ó.5 bod) á C)ri|em Po-
l'a!lich a '|ředŇ!j!9!' soutěl ni7rlern rZItnr 'e 6 body' Z ncšeho
.: hIjlJ qJ 8 kol s limilem 2 \ l5 okesu se umt.ti|iv pr\ni Do|oviné
rinur na panii a b)la rozdě|ena na tabulky přederirm v.etrn;ti hraci

*#*#*x#@

Vsetínští žáci men nej lepšími

8+12

{.@f

I peurerLrl



Usetín ocenil neileŇí spoÍtouoe
\-!.tiDští p|a\ci' běžci, bLb!Á cyklisté! ale i hokejisté, nohejbalisté,

ižeři či kužetkáň. zástupci těchto i dalších sportovních disciplín dosáh|i
T|!Ťulém roce významných národních i mezinářodních úspěchů a byli
rl. .€jlepší sportol'ci roku oceněni i vsetínskou řadnicí' SlavnostnÍ akt se
r5řrdai sÍni městského úřadu uskutečnil v€ čtvrtek 26. dubna.

Paýel oBR -TI Alcedo Vsetín pla.
vání, masters: 3 x 1. místo na meziná-
roonlm mlslrovsNl LK, J x l. mrsto
tamtéž' 5 x 1' místo na mezinárodním
mistIovstvi Slovenska' držitel čes.
kého Íekordu na 200 poloh. závod v
kateg. 35 t.

minikáry: Mistr České reprrbliky,
l. misto ve flnále poháru vítěZů ČR a
sR' l ' misto na mezinárodní šestiden-
ni v Praze, 1. místo v soutěži o stře-
doevropský pohár'

Dospě|í _ kolektivyceou \.j]epši sponovec roku 2006
igrzalo z iou staÍostky města
.Ér6b\1 }ůo\ é celkem devato-
ir.iofo..:lircu a čtyň koiekti\'y.
r.di.!ě b} ia \f hodnocena také spor-
Á!i osob.$t ro|.u. Tento tiful ]etos
t(El š.:.1asedmdesátiletý Josef
.ďs.b.eidEr.
lrros br la r-rdčlena i cena fair play,
aut zlstal jedenáctileý sportovní

'uoaxa Tomáš Hirbek'

ocenění
sportovci
Dospělí _ jednot|ivci

íÚ,b HRL.ŠK4 - trial a freerid na
ůol.olce j D\ojnásobný mistr ČR
u:ialu a ieeridu 1. místo v Spiid
rialu j. mislo \ trialu na mistrovství
;éta rŠrjcarsko)-
taislat.a KL DELq|,Á Kiíd]a
blachú - clar ání (masters): 4 x mis-
trÉ ČR r kar. masters. držite1ka čes.
lbo re|rordu re slé kategorii na 400
Lpoloh- á\ od. 5 x l. místo na mezi.
iro&im nistror'str í Slovenska'
uaa rncg'ixot,Á - maratón,
:teráD}a: \tisElflě Er'ropy' 4' místo
celkor em pořadi na X\l Mishovství
tŤ!p}. \ ete.ánů 1. atlelice _ Poznaň,
sko. ]' místo na mistrovství ČR

pólmaratonu. 2' místo na Budapešt,.
Én pÚ]maJ.aronu'

-sls!l"I,".;JaŘÍčEKaJ.Z,v*t^_ šachv: 1. místo na mistlovství ČR
senioru nad 50 let.2. místo na meziná-
rodnim tuma|i v Iapid Šachu a -2. mlsto
na tumaji v bleskovém šachu. Janské

!g4'fu Íq9b9.d4!é'9b.

Josef TK4DLEC _ KT sport vsetín 
TJ ,Z,, Vsetín. kuŽelky žeiy.
Postup do L ligy.

Nejlepší sportovci našeho města převzali ocenění

Na snirnku stojí Úp|ně Vpravo Šach sta ŠKZ Vsetín KN/ Stanis|av JuřiČek'

U ZuDři zuitězil Sosna
r.' Pověst jednoho z nejYětších turndů Y rapid šachu na va|ašsku
! anovu potwď|o M účastnftů k|ání Zubří 2007. hraného v ne-

- dě|i 6. května v mistnÍ sokolovně. Několik hráčů ze S|ovenska
mu dokonce doda|o punc turnaje mezinámdrtÍho.

Tumaj byl fuán šrycaÍslq'm systé. ho regionu: |9' Petr Zvardon Gr
'o. ni9 kol t".pe.2 x 15 minut Lhota), 21' Jan Bosák (ŠKz Vse-.
na paltii. Jako v Ímoha z předcho- tín). 24. zdeněk Konďný (zubří)
ách lďní<u, i tentolcrát se na špici a 25'Vladimír Adame (vď. Mezi-
startowÍto pole od počátku usaď fič| 5.5. 28. Libor Tomčík (Val.

neiv,íše nasazpnÝ Jan S o"nu,rŽ1iná Meziňčí)' 29. Lubomír Micbalčák

Gig 2a461' 11gď soupeřům povoti| íBystřička). Stanis|av Jasný (vd-
ien dvě remízv í zútézi] se lskem če). 53I9L@!!.]E!D. 34. Jo-
-a 

uat' orulí stonrl PetT KičmeÍ sefvelčols|q' íZubřj ). J5' Zbyněk

z Havíiova se 7'5 bodv' Dalši pořa- Pyš ( Roznov l. 3ó' Petr Škobák
ai. 1 Á|Ad q^il. ru^l.t^., z a - íZubř a 39. Petr Bobďk (Va|.

(Litove|) a lvlichal KrČa| \zlin) 6,5, UWu. llšlu-
e-;;.;l R;';;;;;; ;;';; spěšnější Ženou ntrnaje byla na 66'8' Pavel Bayer (Or|ová)' 9. Marek E UJld ||d UU'

Rďili H;í.!""; ; b"dí. T'f.ť:lil":í!::11!i"_9.'. Tumaj mel Ve|mi zdámý prů-Lř4l|i ň'ééh^ E6i^nn .l^cáh|i ňFi-
--:::- j:A':::':-.::=+ L"h a loáodČi nemuse] řeŠit anileošfto umístční l0. v|adimíÍ HÍa- :':,

'..hu spomou siruaci. (kr)bovskli (Fr. Lhota) a llbilbr J'-
Juříček (ŠKZ Vsetín). kteří se do-
ffi maTě.esjjď-Íffi iffi 'nas.-:Tď'
místě' Další umístění hÍlÁčů z naše-

Z,.berský fumaj se těšil ýbomé účasti a konkurenci. Na snÍmkL| isou vpředu
danácí Zúen& Konečný (vlevo) se zlínslqm Btičor,r' Foto Jásef Krupa



oddrl Elo 3 4 5 1 ó 9 10 84 body

2425 1 4 7f,
'. - - 1: --1." 2222 3, f, f, 1 v, 4 7v,

f, '/z v, f, 5 7

2406 0 ft v, 1 6v,
0 f, 0 6 6f,

2296 f, 5v. 6v,
2303 0 3f, 6v,

i:3 : 3ť vselin 2158 0 f, 6 6'h
43 U 6 6v,

2 32 0 6v. 6v,

i-

, -,: v

2125
2103

2111

2125

2105

2008

2422

1691

1250

6
1

l

6

6

f,
5f,

5

l 5

5

4v2

3f,
KaPÍ 12.17 1 -',1 2x15 min rozh Svoboda

MEMoRIÁL A.VACULÍKA] ZLÍN 2007 28.].]00?

l :'š.TI, li:."TilT':,il lí fuřnaj letošnfuo Grand Erand

tězil IM Jaa Sosna (Zlín,2425)
před P€trem Kicmelem (Havířov,
2222), oba ziskall7 ,5 bodu, a La-
díslavem Urbancem @rno, 2300)
se 7 body. Další pořadí: 4. IM Pa-
vel Zpěviák (st. Město' 2406)' 5.
GM Vlastimil Babula (Grygov,
2586)' 6' FM Flantišek vrána
(2356)'.1. PetÍ Bažánt (oba st.
Město' 2303)'.8. stanislaY Juříček
(vsetí& 2184)' 9. Antonín Neorď
(olomouc.2143). 10. Jiň Zaple.
tal 2132 (Zibřeh n. M.) a l 1' PetÍ
symerský (veselí n. M., 2153)
všicbni 6.5 bodu. 24'.ykE!i!Ér
stíaděj (vse!!n)' 26. Petr Boba.
lík (Val' Meziňčí) oba !! 37'
Zdeněk Bělunek (Hutisko-so.
lanec) 4,5, 58. Vladimir Adame
(Val. Meziříčí) 4' ó4''!Larek Jur
ča (Vsetín) 3.5' 70. Libor Novák
(Val. Meziňčí) a 75. Alan Helis

) oba 3 body.

Text a foto Antonín Juíček

lilřei Kaili|t

Zí'-e!.oéht- podniku GP se
ia 1''.|: $*fusn učastnila z na-
b.. .t*.'-l.jj__=sdc" h'ftů šK
Íoí.\ ki \'serí!. .\ opět si vedli
b i,.r-\ie. r_&19g9d!ie9gÍi9!i-
Ň-ch o]d.ubé zas€b9g-9]a{ilJť
zsii \ ltrnaii Jároslav Závďný
a(rsla\ T!meL-bJ]-š99lÍ.Jla-

tegorii čtmáctiletých
olsgdil-I4éI9k'lu-

E-Lp!eL!'
ve-*dyc!&g-
lcs!*lbvll

o'!ď.e-i.k
lík sťíbrq,
Rostislav

vJÉg.gkqnĚfu t za.Bísg.e.y&.
tgc9lii.d9!9!!gtých.q19b!!É.*9!L
čilM6.š9$!ikgyg!&!ý.

ondřei Karlík' mimo jine téŽ

účastník letoŠniho mistÍovstvi cR,
v součtu všech čryŤ tumajů 9d4!!
ve své věkové katesolii at}solutní

..''Giiř-vlffi.@E6í
fti5 když dva nrrnaje rryhrál a ve
dvou obsadil druhou příčkB' Teíto
m|adý hríČ Vsetina ie veden také

na listiÍé Šacho\a'ch nadějí České
republikv- {ok)

'y
od víi:e letošního Gra d Príx Zlínského kraje ondry Karlíka (vpruvo)

se ýaI něco pochJtit téžjeho mladší bddíloví ko|egové, na tomío sním.

Í'l osmiletý Matyóš Kovařík. Foto JosefKoyařfu

Juříěglt sG B]o$adil
t0 sltělé konlulenci

Tumaj se hrál na 9 kol s limi.
tem 2 x 15 mirut na partii. O si
le soutěže svědčí i slalt 1 GM' 2

b.gl{ v turnaji staÍtovalo také
osm fuáčů ze' vsetílskébo rcgi-

!|. v sobotu 19. května uspořáda|a W
!. dryžstev v rapi!.šachu. 

.

pák) oba 22 bodů. Hráči SKZ Vse-
tin s o Elem 204l Vvboiovďi 5. místo
Ziskem l9.5 bodu' na kterém se podi

skončil Sokol Hutisko-so|anec o Elo
2071 1p111y. Bělunek 5,5, M. Tka
d]ec 6, Z. Konečný 2,5, Z. Bělunek
4,5) a na l l- místě soko| Ústí u vse-
tína 9 E|o 1928 (D' Parrát 6.5, P Ku
bín 5'5, F' PaÍák 4' z' simek 2,5) oba
I 8,5 bodu..f!gS9999iig!4egyq!
b!-11A-prvdlachortntgt lgp1ilkťa,
rák na 3' místě. na druhé šachovnici
by] stanislqv Juříče\ na 2. místě a na
třetí šachovnici v|astimil střaděi na

it zuuského kraje v řapid šachu mlád€že'

Na čtyřiašedesáti polích
skvěIé umistěnÍ sÍanis|ara Juříčka ve Zíně

Ualaši sG na temoilálu
JoseÍa Uozáfta noztÍatili

Do soutěže se přiltlásilo 22 dtuž
sley v \9mbinqr'ar]ýcb sestavach' lft
rá t!.4!4qa 9 ko1 s limitem 2 x 15 mi-
nut nc Dartii. Turncie. kerv bvl velmi'siiŇiÉffin' se ieastnlta i 

-tl 
aruz-

stva nďeho okesu' Mnohé cellry se
přesvědčily' že při z}Íáceném časo.
vém liminr nemusí o pořadí rozhodo-
vatjen soupisk4 ale okamátá Íbrma a
někdy i trochu přízÍtě bohyně Caissy.

Konečné oořadí: l. Drtičj Holešol
óerolír o- tcugxix' sojka. suďich.
Rďaja) 28 bodů' 2' Favorizovaná
slávie KJoměříž A o Elo 222,7 (FM
Mudrák' FM Karlík' Jab|ečník, M.
Kašík) 27,5 bodu, 3. S]ávie Kroměříž
B o Elo 1951 (Bltimelová' J. Kašík'
Peřík' Štencel), 4. sK Přelov o Elo
1902 (Čechál. Musil, Přikryl. Šla-

4' místě. (ai)



17. MEMoRIÁL A.v :8.1.:007

hrač oddi Elo 12 3 4 6 1 8 10 84 0o0y

S!.sna, SiZ. 2425 ffi I
j/) 4 7f,

K ane' - ::. . ";. i!" 2222 lz^ ft v, 1 7fz

-a.a a'_o 2293 1r, f, ft 7

S( sI |,]és1. 2406 0 'z 4 6v.

5 Ba.r, a 
'

:ó1G]9o! 2511 v, 0 6 6v,
6 Vra:a: :1 5: l.1é5to 2296 0 | 

",
5',/ 6v,

T BaŽ:n:. s{ s] i'lěsto 2303 0 v, v, 3t 6v,
8 Juříček s' sKŽ Vsetin 2158 0 v. 6 6v,

9 Neora : lD !r ornolc 2143

"l
6v,

t0 :cko Zabieh 2132 0 6% 6v2

12 RcUbé k "
t<u,ic t.'

Š hav(i
stladěj v'

Veselv'.1

Vyfi.éta l'j

Ja. k r.1

Jurča M'

SKZ n

Loka Ulr Ostroh

Šxz vsetin

ŠK 'jesen'k
Št<Ž n

l'1KS .]oeŠov

Šx7ln
ŠKŽ v..iin

2125

2143

v,
l

6
6

6

14

l6
u
27

28

32

44

64

2111

2'125

21Ó5

200t

I

l

1

1

i
5

52422

1691

irso
4h
IL

84 Lrčasin kL ! to .ZE sVK kaeÍ 2295 '10 ) 2x15 mln. rozh. Svoboda

Juříěe[ *
UE sklclé l
r|.Ia-

v sobotu 28. dubBa se BstÚ
dá|gé$9!íEal.@E}& \.
84 šachisfu ze 30 oddíh Čed

Tumaj se hní na 9 ko| s li-*i-
tem2x 15 minut m paltii. o Ší-

osm hráčů ze ÝŇtiÍs}iého reg.
onu, z nichž si neilét€ \.dl s:jr.
nislav JuŤíče\]|q9j!!ELg].bš
se ziskem 6.5 bodu za 'i \ Í}É:. :

0nilřei lhtli|t
raat

ZávěIďného podniku GP se
ql9zi ]q2 šac h i'stY .účaslni] 4. z 14:
Šeho okresu Šestrce nracu Ďl\
Zbrqj-qyLg-yseí!. A opět si vedli
velrn1 dobŤe. V-\419gg5ij.!5;g@[-
lefých D-qd$bé-Z4s9bg!-s!éy!].Jí;
tĚzse'$m!t!&Ij 3Y-Zárgdsj
lil'tssb.Jglsek.býšs$'-L&e.

v sobotu 19. května se
uskutečnil poslední, čtvr.

t9c9g_9tm]ác!]9!É!
o!sadúMa:9k.J.ur-

!' -- 'i,
: '., ... ,./..,

letošního Grarul. Prk Zlínského kraj e ondry Karlíka (,pťaýo )

se s|aží něco poch}tit též jeho mladší bddí|oví kolegoýé, na tomto s&í,n.

ů-oiňl"6 t,l,tyis x,,ir*. Foto Josef KoYařík

{!!!t:É@É-psgé-!B!.$. Z. :'

- tý turnaj letošDího Grand -
Prix ziínskébo kraje v rapid šachu mládeže.

*t1

Rostíslav

Na ffiašer
Skvělé umístění Stanis|art

Ualaši sG na I
ItiJose|a Yozá

r!. v sobotu 19. května uspoňádala 'TLS9E
!, družstev v rapid šachu. 

.

,n]]t !4 paltii' Tumaje, kteý byl ve|rni
si|ně obsazen' se zúčastnila i ři druž-

stva našeho okesu. Mnohé ce\ se

přesvědčily, že při zknÁcenérn časo-
vém limitu nemusí o pořadí roáodo-
vat jen soupisk4 ale okamžitá forma a
někdy i trochu přízně bohyně Caissy.

Konďcné pořartí: ]. Dítiči Holešov
o Elo 2l 16 (cagaší! sojka Šuďich,
Rďaja) 28 bodů, 2. Favorizovaná
slávie Kroměříž A o EIo 22Z7 (FM
Mudrá.k, FM Karlík, Jablečník, M'
Kašík) 27,5 bodu,3. Slávie Kroměíž
B o Elo 1951 @liimelová, J' Kašík,
Petřik, Štencel), 4. SK Přerov o -Elo
1902 (Čechál' Musil, Přikryl' Sla-

pák) oba ]
tín s o E]err
zbkear l9i
leli P Ler i
děj 6 a Kub
skončil sol'
2077 (F\Í
dlec 6. Z- )

4,5)ana11
tína o Elo 1

bín5.5. F F
18.5 bodu.
bJ!3J!n
rák na 3' m

!y]-999'1"
třetí šacho\
4. místě'

Do soutěže se přiblásilo



t|lailí šachisté sG utlt
: lTJfiÉs&ů
- ašLglna II.

\'s€tÍ!a Lubomír Gajdušek.
K tidění byly zajímavé paÍtie,

i1.Ié chiapci odefuáli v tempu 2
\ 1.í minBt švýcarslcým systémem

na 7 kol' Pro získání nových zl.:u-
šeností pobíhďo rczlosováÍrí na.
příč věkovýni kat,egoliemi, yy:

!!dl 2. Jan Polášek (Poýoupky),
3. vojtěch Dobeš (st. Město)' 18.
Eduald Meduna (Rožnov), 22. Jan
Vidašič (Bysřička)' 25' Jan Char:
vát (Rožnov)' ?6. Rostislav vilélq
(vsetin)j 44' Michal Hajda (Zašo-
vá), 5l. Tomáš Tomšej (Bystřič-
ka)' HlO (62 účastnftů): 1' Jakub
Zat]oukal (Napajedla)' 2. Matyáš
Juřena (zlín), 3' Richard Štefaník
(st. Město), 13. MatYáš Kovařík

@!nU3. valentýn Nohavica
(Zašová), 54. onďej Baltoň (Bys-
třička).
Pořadí družstev (22 účastní-
tů} 1' st' Město 487' 2' Po-
stoupky 395' 3. Boršice 307,4.
Zlín 268' 5.Ysetín 18!QLb!dů.
10. Bystřička' 13' Rožnov a 20.
Zašovd' (aj)

s Elo 1800 a výš, skupina B Ná-
rodni open s Elo od 1000 do max.
2050. Přihlášky přijímá Radek Zá.
drapa (571 412 349,'136 7'79 944),
e mail: radek@zadrapa.cz. Da|ší
informace podá vlastimi| straděj
(603 448745). (ai)

!!<tí.l.!Á1. .id./li.!14 .l1!,li\/.ll,
Juříček pr(ír'?tt1 pd|Íi! nl(i 1t(L'.
l.ťLý spor4\'(L' lttěsÍu || (,l1č]]!;

,:!!í,'k!!_B!j! i, í U tato přtle
:iIo\ti ]]tl! Pobldh,jPřLÍla i telou
cí ottbortt ý|iolln'í u kultun \;t|ru

řešite|ům

Kouzlo šachového
diagranru (472)

Mereditka dneŠnÍho diagTamu
představuje již osmnáctý sou-
těŽni úkol od pravidelného
přispěvatele ze vsetÍna. Jak
rozbit černou ohrádku těžký.
mi figurami bude úkolem pro
řeŠitele, který ale určitě nebu.
de mít jednoduchou práci. Ne.
nápadný úvodník je stěžejní
myšlenkou autora' Hodnoceni
na vzdálenóho bílého jezdce
nechme na rozhodčího'

í]kolě.472
stanislav Jufi ček. vsetin

originálpro 
',KUD..

Bflýtáhne a ďí nat 3. tahem

Bílý: Kg7' De6' va?, Jcl (4)'
cerný: Kc6, pb6, c5, c7' d6 (5).

stď vítězem Eduard Medurra (|J
Rožnov p. R.), druhý skončil Jan
ChaIvát (svČ RoŽnov p' R.) a ft.

sobota 12. května 2007

7'r,.
Nevidomý Voýa Poltišek (vlevo) z Rožnova p' R. se y té.
to pa,-Íií utkal s ýítězem tumaje ý kate{oii starších
ždků Mat*em ,Iutčou ze ŠK rojovka Vsetín'

ných do kategolíí H16' D16'
H14, Dl4, Hl2, D12, Hl0

a D10' v soutěži staÍova-
li také 22 hIáčí 4 oddílů

našeho okresu a záslu-
hou ondřeie Kiiíka

\./ získali iedno celkove

ť: l'*-."íui' ro".č"e
/ \ umislění jednolli-

t \ vých hráČů ov|irni|
l- 

- 
i nestejný počet abso|-

vovaných turnajů.

Pořadí iednotlivců: Hló (24
účastnftů): l ' MaItin DvoŤát (Po-
stoupky)' 2. - 3. Luděk Volčík a
Václav Fiala (oba BoÍšice), LIg:
roslav Závodný 8. Miroslav To-
mek (oba vsetin)' 2 1 ' Vojtěch Ko-
níř (Rožnov). 24. Richard Baftoň
(Bystřička)' D16: 3. Zuzana Krer
ková (Rožnov), I{14 (30 účastni-
ků): 1. Erik Pfeffer (Boršice)' 2.
Marek Sudoma (Zlín), 3. Jan Ry.
šaÚ (Postoupky), Z.]4get iu:ee
Lvsetín), l2. Marck Masnota (Bys-
třička)' 15. Jan Malčánek (Rož-
nov), 16. Václav zajíček (Bystřič-
ka) 

' 
2 1 ' Tomáš Hajda (Z'ašoý ď), 23 .

Karel Toman (Bystňčka)' H12 (51
účastníků): 1. onďei KaÍlík (vse-

Šachis|é znaií Rořadí ttanil Pfix
! Krajský šachor"ý svaz ladď konečné výsledky Grand Prix ZIin.

- ského kraje m|ádeže r rapid šachu 200ó/2007.

soutěž se skláda]a ze 4 tuŤnajů'
které se uskutečnily v osvětima-
n ech, ve Zlíně, ve Val .MeziÍičí av

Hulíně a zúčastnilo se iich 157
Ži,JKÍr ze 22 družstev rozděle.

PřeboÍ Usotína u šachu sG b|iŽi
141 Sachový ktub Zbrojovka vsetín pořádá ve dnech od 30. června
l do 7. července v prostorách Sokolovny TJ MEz vseÍín již J2.

- 
ročník šachového iurnaie Přebor Vse|ína 2fi)7.

Jedná se o největší tumaj v kla. hraje na 9 kol tempem 30 tahů /.iilc hie r okrese Vsetin. k|ery je I.5 hoďny + ] hodina na dohráni
ulčen hráčům bez omezení věku a bude probíhat ve dvou skupinách
x lykonnostnich říd' soulé' se - skupina n FIDE open pro hráee

3X, (vb)
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Problem Nr.3539
StanislavJuri(ek -(Tschechien)

Ufdruck
Ít,{att in zweiz{lgen (12+!2)

5oNNÁBEND/soNNTAG
........ 7.18. ApRrL 2007



]|a Bystřiěce uyhtála
Francoua Lhota

raaI
\. minulÍ.ch dnech uspořádala TJ Sokol Bystňčka jubilejní 25.
ročnft tříčlenných družstev v bleskoYém šachu, na jehož starfu

- 
s€ s€šlo 9 celků z našeho resionu.

\. soulěá z\.ítěál sokol Francova
Lbota iP Zl ardoň. V lkabovský, J.
Elá}i | \e 3.+ M}' Před druhýrni Gu-
Ill'ET]aÍx ZuDn l5Kíooax. Z' Konec-
ný. J' Krr'ipat se 32.5 bodem a třetím
sokolem B)sřička (L. Burdík' F.
Knápek. K' Htllta) se 30 body. Další
pořa.i: .l. Sokol Ústí B (D. Parak, V
Hftíí. F- Panik) 26. 5' TJ Rožnov p'
R tPagáč. Kulišt'át, Ambros) 25,5,
6. T] \al \íeziňčí (Bobalik' Ada.

me, M. Buldík) 22' 7. sokol Ustí
A (A. Koňařík, V Bambušek, Z. si-
mek) 2l' 8. TJ Val' Bystřice (P Růč-
ka, J. Foukal, o. Růčka) l9,5 a 9. TJ
KaŤolinka (J. orság, Š. Morávek, J.
Pekď) 5,5 bodu. Naprvní šachovni.
ci byl nej|epší Dominik Parak (Ustí)
se 12 body' na druhé šachovnici
Vladimír }lrabovský (Fr' Lhota) se
13 body a na třetí šachovnici Josef
KÍupa (Zubří) se 12 body. (aj)

K nejmladší ?eneťaci hť(ič.ů ŠKZ
vseÍín patří Marek Pecina (roěník
na'ro.zení,1'990}' kteý y 

,letoš 
i se?'o.

ne dosanl ý Darýacn aruzsNa J^L
Vsetín C padesdtiprocenffií úspěš-
nosti. Foto Antonín .Iuříček

' 
stanis|av JuřÍček

2X (10+9)

ČESKoSLoVENSKÝ ŠACH 4/2ao7; '-:F:. .!--- -

šachistů lý historii našeho okresu patří bezesporu Miloskw Tkad.
Iec ( ročník namzení 1937 ). V letech 1962 - 1987 zlítězil 8 x t přeboru okresu jed.
notliýců a 3 I staftoval ý poffitlóle přeboru ČSsR. Ve skhdebním šachu slc'žil
20 šachoý:ich úIoh a získal jednu } ' cenu. Dříve hráI za T] Rožnoý p. R v sou.
časnosti luijí prwí šachcvnici Soko|a Hutisko-Solanec a jeho služeb k hostovóní
na prý í desce ýyužíýá taW tým SokD|a HoštilktÍý.i. Foto AntonÍn Juříček

Foto Antonín Juříček

Do kddru mužstýa MEZ| vsetín se zapťacoval Jafi Múdrý, kteÚ ýšak
současně nastupuje :a Huslenl<y. Foto Antonín .Iuříček



S-ELnislav Juříček'

a zuaÍdoň šachy ouláilaií
E lmt ffi :;if,:i:n*l-ff fr trJ""tg' 

*:
(vlevo) z sKZ vsetín a Petr Zvaldoň ze sokola
Fúncova Lhota' oba na svém kontě mají již
tiful přebomíka okesu. Zvardoň ho získal v
roce 1995' straděj byl takto úspěšný hned tři-
l(Iát, a to v letech 1978' 1985 a 1988.

Text a foto Antonín Juříček

C+

fi

^AAUE
Mezi šachisty našeho regionu byli
tak tři silní hráči s řeckými břeny:
Bursas Charlatnbos ( I. W) ze Soko-
la Branlq - podějí zruimý jako svě-
tow tekord!/W1 ý žonglování s mí-
čen, Tsilingaid,is Kynakos (KM)
htál ztl TJ Kelč a T.I Va|ašsV Mezi-
říčí. Na snínku je dlouholetá opora
TJ Karolinka \Iachopulos Elqfteis
(I. W), kteý v letošní sezoně hosn-
je fuké ý sokolu Hoštakoý|í.

Foto Antonín Juříček

tezu

C+

.,4,

?ý.
Bl

7,

tachaleo iG opoÍou
ll. Pat.el Machalec (na snímku v]evo. ročník narození 1941) hrál v le-
! tech 1969 _ 1998 za Zbrojovl.:u Vsetín. V právě skončené sezoně há-

- 'jil první šachovnici TJ M"EZ vsétín v krajském přeboru II. řícly' Ve
slé kariéře odehráljiž téměř 1050 pětihodinových a stejný počet bleskových
parrÍ Text a foto Antonín JuříčekText a foto Antonín Juříček ',' 

ŠncuovÁ sKLADBA
Ees

ty / 2001

Stanislav Juříček



i!! 1. .l].Ť..a1_ rpy!-Hr 20c5

{! 097t

11 + 10= 21

Wa-ulluž .ieonaic

ondra Karlík v leÍošní sezr:ně sklízi
jeden úspěch za druhýn, ve syé věkové
kategorii se probojoval na mistrovstvi
CR, vyhrál letošní sérii Grand Prix
Zlínského b.aje' za oc]díl rolněž pra-
vic|elně hraje soutěže dospělých.

Foto Josef Kovaiík

3trfta 2 Sb1. De5#

Tx 96 2 oBí
sx Í4 2 sxf4# ffi..-.:.

!/L1,..'
"t"bEatlt

nbBiB - 16. 79016, YKpaiHa

Byn. MepeŤi,.Ha 10, KB.,l'|
emb.qdanov(Omail.r!

Jako souboj Davida a Golidše mohlo pfipombút střetnutí ýěků i ýah tn šachoymicí v poddní MirusliýaTomka (fuč-
ník narození 1992) z ŠKZ Vsetín a zleňkr) ŠimkL (]945) ze Sokolu Ústí při bleskovém Íumaji T] MEZ Vsetín.

Foto Antonín Juffček

Me7i opory Me7u Vsetín patří po několik desetiletí] áL!(^.Zettelmann (ročník naro1ení 1948).



obohacují skladbu a řešitelsky
upoutrívá. Např: 1. Sxc7? Vxb3 !

2.? 1.Dc6+?Jd5! 2.1 l.Dc4+
? Vxc4! 2. ? 1. DxM+ ? Kd5!
2. ? l. VxM+ ? KR!Věříme' Že
nalá nrípol,ěda ukázek chybného
úvodníku bude dostatečnou k
r'yhledrání sprár,ného prvélro talrrr,

ktcD' autor pfo řešitele dostatečně
ukryl. Za vaši námahu zde můŽete
ob.jevit aŽ Šest rťrz]ýclr matoých
obrazců. na kteých se rystřídají
všecbny bílé íigruy.

Úloha ě. 34

Petr Růčka (ročnik narození ]962,
E|o 2030) patří k talnunům So-
kolu Valašskó Bystřice, hťajícíl@

reqio|tální přebor Jeho služeb
však na první šachowici
ýyuzíýd í Soko| Byýřička,
kÍeÚ je účastníke kťaj-

ské sol|těže.

Foto David Klimek

I

orig iná| pío t]der

g_:
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SPORT KUTT{OHORSKA .i:'

řešite|ům

Kouz|o šachového
diagramu (481)
ČtyLiadvacáťý -!gÉ.ě.ai.-úkotp1!99|9petje.!t91!4q. Nená.
ročná ,,meredÍtka.. bude určitě
snadnou ZáieŽitostí šachových
řešitelů. Převaha bÍých iěŽ.
ký'ch kamenů je zřejmá, jen je
dúleŽité Zvolit ten správný
pn'ni tah, kterých se v dané
pozici určitě nabizí více' Jen
napověZme, Že mimo bilého
sďelce vŠechny Í'i$rry ohlásí
mat čelnému králi po jeho
obranných taZích'
ŘešenÍ r1ko1u č. 4Bo (J. Karel):
1. pf2-E Tempo. 1...Kcs 2. Sf2+
Kd5 3. Sd4l Kxd4 v).nuceno 4.

Dd6X i,..Kes 2. Sg3+ Kl5 3. Sf4!
K\í1 ]' DJ6X' Dva vynucené
e.|.\.p iiŠtp máf\/| N^ 9 sfl)+

Kbt 3.tDa4 mat.2, Sg3+ Kds 3.

Dd6 mat.

Úrkolč.481

Foto Antonín .Iuříč€kR., které je účastníkem krajského přeboru'

Bí1ý táhne a .lá mat 3. tahem

Bílý: Ke2, Db6, vb2' vc2' sb7'
Ja3, pe3 (7). Č€rný: Kfs, vas'
pb5, c3, e4 (5). 3X. (vb)

Jarcslav Pagáč (rcčník narození ]954) s Elem 1918 patří tlo ztikladní sestavy mužstva Chess otlt Rožnov P.

stájdslav JuŤíček. vsetín
originál pIo ,,KUD.'

f


