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$lamislav JUŘEEH
Nmzen:1952
KM' Elo 2i58 (mď. 2278)' v letech l969 - 200ó
sebrá] 1880 panií (+ 975 = 616 _ 289' tj. úspěš.
nost 68,3 7a).

Nejvě|ší tíspěchy: finalista přeboru mády Pra.
ba 19.12' 4 x startoval na přeborech ČsR 1974,
1911, !979 a ] 980, l. místa: Porubr l 98l. Šum-
perk ]98l. Kolín 1982. Šala 1986. Roaor la87 a

Jeseník 1990, 2. místa: HavÍřov l97ó' Cáslav 1980, Vsetín 1981, N. Zám.
ky 1983' L. Mikuláš 1987, Rakovník l99l a Budva 200.4,3' místa: VseÚn

'979. Třinec l979 a l980. HavÍiov l982. Badějor l984. Sala 1985 aVsetin
1991, vítěZ neoflciálního přeboru ČR senioru v bleskovém šachu Rychnov
n. K. 2005, přebomík okesu |914' l9.J6,19.79,198I, 1984' 198ó' 1989'
]990. 19s2. l993. l994. 1999.2000.200| a 2004. piebomík oddi|u ŠKz
Vsetín l97l' 19,74'19'76'|9,78'19'79' 1980' |98:' l985' l99l' l99]' l994.

1996,1991,1999, 2001, 2002 a 2003.

ffiastEmE!

sERňEBĚJ
Nuozen:1951
KM, Elo 2138 (au.222'7),
v letrch 19ó9 _ 2006 sehnáI

1216 ptní (+ 510 = 475 _
291' tj. úspěšnost 58'6 7c)'

NejYětší úspěchy: 5. místo sumperk 1981, 1. - 4.
místo Bildějov 1987, 2. míSto Vsetin 2002' lryhrál
3 x ohesní Dřebol v leiech 1978. 1985 a 1988 a 5 x

Přebol oddílu ŠKz vsetín 1973,1988,1995, 2000
a2004.

Pawel
Řq&eEá&E EnEEEE9IEÉb9

Narozen: 1941

L VT, Elo 1829 (na. 1945),
v letech 19ó9 _ 1998 sebráI 949
p^.Lí (+ 343 = I80 _ 426, tj.
úSPěšEost 45'6 %).

Největší rÍspěchy: v letech
1975 a 1990 ryhrál přebor oddítu ŠI(Z Vsetín, v přebo.
ru ohesu 2 x 3. místo v letffh 19.78 a 1982' N;ní hráč
MEZvsetín.

František
WESEISKY
Namzen: 194E
KM, Elo 2040 (mu. 22O4).
v letech 1978 - 2006 sehál
882 partie (+ 365 = 219 -
298. tj. úspěšnost 53'8 7c).

Největší rispěcby: vyhrrál 3 x přebor oddílu SKZ Vse.
tín v letech |989, 1992 a 1998. v přeboru okesu byl
třetí vletech 1976 a l980. Nyní hostuje za sokol Hoš.
ťdkoví
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IÝmzen:1952
I. VT, Elo 1874, v letech 1977 -
2006 sebnl 827 padiíG249 =308 -270'
Ú. úspěšnost 48'7 7a).

Největší wpěchy: 2 x 3. místo.v přeboro
oddítu ŠKz vsetín v letech 1984 a 1990.

JEří Ř{EŽE&KŘ
Narozen:1937
tr. VT, Elo i7il, v letech 1974
. 2006 sefuál 311 paÍií (+ 100 =
101 _ 110' tj. úspěšnost48'4?o.

F-^_E=E^E-&F*:*ÉĚ6:@E

llarozen:1946
I. VT, Elo 1848,
v letech 1969 - 1999
sehál 714 paItií (+
74? = ))5 _ )á,| |i

úspěšnost 50'5 7o).

Nejvě.rši tispěchy: 1 x vyhrál přebor okesu,
1. místo v Přeboruvsetína 1997 sk. B.3' mís.
to v Přboru vsetína 2001 sk. B. Nyní hraje
za Sokol Usti a hostuje v Sokoiu By'úičLa.

I. VT' Eio 2030, v letech 1971 - 1990
(ehrá] 437 pmi],(+ ]63 = 14ó _ l28. tJ.

úspěšnost 54'0 7c)-

@rery,,€ Největší tíspěchy: 5 x 2. místo v pře.
boru okrcsu v letech 1975' 1979. 1988' 1989 a 1992, 3 x 3' mís.
to v přeboru oddíu ŠKz vsetín v letech 1974, 1976 a 1989,2.
místo v Přeboru vsetína 1998 sk. B. 3. nísto v Přeboru vsetína
1999 sk. B. Nyní iraje za MEZ Vsetín, hostovď v Sokoiu Frm.
cova Lhota.

Jaroslag zÁTgpEK
Narozen: 1950

il' vT' Elo 1702' v letech l98] _ 200ó sehráj
615 petií (+ 163 = 146 - 30ó' tj. úspěšnosl
38,4 7a).

tsermEmik PÁRÁH
Narozen: 1979
KM, Elo 2148, v letech 1994 - 2006 sehlá 417 partií (+ 186

= 1 12 _ l i9' tj. úspěšnost 58,0 7o)'

Největší tispěchy: 3. místo Klatovy 1996, 3. místo Znojmo
2005.

i. vT, E10 i730, v letrch 1981 - 2006
sehrríl 445 prtií (+ 174 = 81 - 190' tj.
úSpěšnost 48,2 %).

Největší rispěchy; 2' místo v Přeboru
Vsetína 2002 sk. B. Nyní hosfuje za
Sokol lluslenky.

Ra*eH aŘBffi6PÁ
Ňarozen: 1966
KM. Elo 2156. v letech 1980 - 2006
sehrál 354 pa*ie (+ 166 = 98 _ 90'
tj. úspěšnost 60'7 7c).

Nejvě6í ríspěchy: 2. místo v přebo.
ru okresu v r 2002, 2. místo v Pře.
boru vsetína 2006' 2 x lyhrál pře.
boÍ oddílu ŠKZvsgtín v r 2005.

F4EEem ŘYEfl?BÉE9
EÉÉ(Á&áE 9 B gEgEruB
F{arozen: 1957

ií\4, Elo 2114' v letrch 1986 _
2006 sehrál 393 partie (+ 121 =
174 _ 98, tj. úspěšnost 52'9 7,).

NejYětší úspěchy: 6. místo
; Budva 2004, nehrává individu-

áini tumaje, hraje převaŽně jen
za dnžstvo.

PeEr ěŘ$EĚEK
Niloren:1970
KM, Elo 2038, vletech 1995
- 2006 sehml 268 patií (+
1'43 = 3.I _ 88, tj' úspěšnost
60,3 %).

Největší rispěchy: 2 x 2'
místo v přeboru okesu v le-
tech 1999 a 2000.4 x 2. mís-

to v přeboru oddílu ŠKz vsetín v leteah 1999,200I
-2003.

ÉéAá€ BE@Et?'g-"9 ts
€E"g€6t E-ffiEElšEiFáffi
Narozen: 1942
KM, Elo 1960 (mu. 2113), v letmh 1969 - 1999
sofuá] 773 Pffiíe (+ 3i9 = 203 _ 270' tj. úspěšnost
54,4 7c).

Největší úspěchy: lrybrál přebor okesu v r 1 970 a
3 x přebor oddíiu ŠKZ Vsetín v letech 1970, 19,17

a 1981, v r 2000 ukončil aktivní čímost'

ěestmír HÁJEH
Nmzen: 1950
I. VT. Elo 2026 (max. 2090). v letech 1976
_ 1986 sehrrál 332 paÍtie (+ 145 = 93 - 94' tj.

úspěšnost 57'7 7o).

Největší túspěchy: 1. misto v přeboru okresu
198o, 3 x 2. místo v přeboru oddílu ŠKZ vse-
tín v letech 1980. 1982 a 1983' Hrái za MEZ
Výtín' nyní hÍaje za Sokol Frmcova Lhota.

ffiErestas $e6ffiEH
Narozen:1948
I. \,rI' Elo 1848 (me. 2015), v letech 1976 - 198'7

seyÍět 29"/ paÍií (+ ll2 = 90 - 95, tj. úspěšnost
52,9 %).

seJreEt Epecny: z. msto v preooru 5M vseun
vL 1978 a3. místo v přeboru SKZVsetín v r 1986.
Nyní hraje za MEZ Vsetín.

PctÍ zyARDon
Narczen: 1960

KM. Elo 2081. v letsh 197,1
* 1987 sehlál 2l9 Partií (+
1g9 = .50 _ 60' tj. úspěšnost
61.2 qat.

Nejvě6í úspěchy: l. místo
v přeboru okesu v r 1995. 2

x 1, místo v přeboru oddílu ŠKZ vsetín v letah l98ó a
l987. 2. místo v Přeboru vsetína l98|i. Hrál n TJ Val.
Meziříčí. nyní bnje za Sokol F.rmcova Lhota a hostuje
v Sokolu Lužná'
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Narozenr 1964
I. vT. Elo 7.724, ý letech
1981 _ 2006 sebál 320 pa.

ní e 1z,7 = 69 _ 1?4. tj' úspěšnost 50.5 7o)'

Největší túspěchy: 2 x vyhrál B skupinu přeboru od
dílu sKZ vsetín.

C*m
Egem B&RTSSEK
Narozen: l94E
i. W' Elo 1859, v letmb 1993 -
200ó se|rál 241 paÍtii (+ 81 = 64
'96' tj. tispěšnost 46'9 7o).

Nejvě6í tíspěchyl 3. místo v okes-
ním přeboru v r 1986 a 2. místo v
nreĎoru sŇZ vset]n \'Í. l9y]. Unve
fuál za N{EZ Vsetín.



Memoriál Jaroslava Pelikána
Ml|oŠ Vra bec

ř9í"iŤ:.T.1""T:T'l|i3?4+č::Z kandidátskeho turnaje si Juříček přivezl druhé místo
nÍk turna]e .'Mczjnárodni šachová do
V!]c.Lij.* a'i'.-po.qc5ď-L5€. b ráb taKc
qqd.Lá-.VeIÍ]-l'-4'Q!!]gL|a plqíqsQllq.J.a|o
s qYa ťe !|4na]] na parnátkLr Zek adate|e
zdařllé soutěŽe. Pod|e přánÍ pana profe
sora se 1,] rají téměř VŠechny skLrp]ny tL]|-
najů (obvyke označované Dode zak|a
datele a dncs j Ž hist.ri.ky zneici jako
m 9trqv$ý' kandldétský h]aVnl a Ved.
ejši) o 10 úč?stnicÍ.h na 9 kol kruhQ

vý!]ly9!émen. ' kteÚ dnes ke škodě ša-
chL] trochu L|.nírá na úbytě. Ved e]Ši tur
Naje se pak konaji, pod]e p.čtl] Účast-
||,.| aa o ' noo| ':V, or'I r. 'tó
|^ é.1 op.- -',-o ot .. .|" do.o.rá
L]skltečnl|a V hoteu opatov' kteÚ na
b o' \<.| ."|^ oob'. poo n r', f'dvTÁ
.o.e I]!é )ro ' -.l.I ]o.Ii . ' '" ' 1.i
VyššÍln 19, patře i V oněch nejvěišich Ved
rech zce a Vyr]ovovel, s tÍn] ]sou jlŽ dobre
zkušenos!l
Uskutečni y se ce|kem tři misi -Ó]/ské ttr'
naje zapoČitáVané do fatingL F'DE lrl
kanJdátské turna]e' čtyi'i ,laV. a d\a
Vede]šÍ turnaje' spou s ttl na]] hra'
ný.ni rap]d systémem, které byLy celkem
Čtyřj, a záVěreč|ým besko/ýml ttIrna-j]
po )-o1 o| '''|a(||o lidn.' ^ ů-"r.:'
.' .é .eo.d o o 'oo' IoU .} ,] ''.'j;
? q' ze n!Ígpl9z9l!.aval9- .ez'E.'^gVK'

<\^/F \^/| < N /-F trŘl \).
TřetÍ tuřnus--mistrovský l!||'aj: 1. Erneker 7,/2,

2=JuřÍček 6 3, 7' Řehák' Wimmner' sevčák,
Knvánek a Fikr 5, atd
Kandidátský tu|naj| 1' J, Novák 6,A' 2, Plesník
5y2' 3' 4, Havrlík a J, Pokorný 5, 5' V' Rú
Ž|čk2 (|,šichni CZE) 4:1, etd' V hlavn|n t!!F
naji vyhrál BÍ|ek (CZE), ve vedlejším Vickery
J ^\]G. J ' ' )|)toÚ 

^e'm 
|U] R)' Padlab1ói:i

n'orm ace n a www.schach- Prag. de

Juříček 
-rllgkeÍ321 Si.isi<a: 1.e4 c5 2.f4 lcs 3.Jf3 96

4.Sb5 Sg7 5.Sxc6 bxc6 6.d3 d6 7.Jc3 Jf6
8.0-0 0-0 9.De1 VbO 10.Dh4 Dc7 11.Vb1
VeB 12.fS Sd7 13.Sh6 ShO 14.Jqs Vb7
.É'1 ) 'Ól eVo.rt1e sP 1a1'jonr,]
|"d\' z"Io b'|ý r d.é po |É o5leoce1e
Šab ony. 15.VB Db8 16.b3 sc8 17'Vbf1
Dc7 18'Vh3 Da5 19.Jd1 Dd8 Cekáni Íla
smrt nebude dlouho truat.

20'Jxh7] Jxh7 21'se3 a černý se před
| |"te1 vldá|' I to ,é .lava' a o .Ó|1]/
turna'j Vyhrál s náskokem 1z: bodu'

ČEsKosLoVENsKÝ šAcH 8/2007

:n.'.3.!t.:001

0est Ualachů zacllÍánil $|anislau JasnÍ
w Šest ástupců našeho okresu bojovďo piedminu|ý [:den o nej-
.!. rryšší přiči<y v 17. ročniku meánárod.ního sachóvého turnaje

o uutovní pohár lózní Jesenft. V nabité konkurenci se mezi
nejlepší probojoYal pouze Stanislav Jasný z Vidče.

Tumaj v k1asické hře probě Milan Babula (IM 'Třinec), Ja-
hl ve dnech 11' až 19. srpna za kub Zeberski (Polsko), Laďslav
Úlastjl59bdčů :lo s!at& ls}a Urbanec (Bmo) a David Kubečka
o kvalitě staItovního pole svědčí (vlovice)' kteří se podělili o prrní
i fakt, že se v něm objevil ijqden až čtutou příčku. Na 5. až S.místě
mezinárodrií mistr (IM) a dva mis' frgurovala další čtveřice háčů vla-
!!iD. E ({M) }Ť4!q se !a. 9.!Q.! dimír Kallík (FM - Kroměňž), sta-
Ú!n'!9n !'5ja4 4a lQ tahů r l nislav Fiř (FM - ostlava), Zdeněk
hod. na dohŤánílarti9.' Všichni ak- Holeksa (Fr- Místek) a Jan Uh-
téři byli podle výkonnosti Íozděle- maur (Zíkřany).-Z!91gp91$!4$!4
ni .do dvou sluoin' celo té s|lnější ne7a}U.á]i Úplne podle .\ ých před-

.9b$4!L podle očekávání favorité stav a stQ4Či]i vldruhé polovi!ě

s@!!Íb9-Elq-l2..ylMl
Straděi. 53. Fran1išek Vese"!$!ý

Qbg$<Z$gÉ u 76. Vlacho-
pulos Elefteris (Karolinka). \q
skupině B boiovalo 82 šachistů.
Zýitěz|Ia tÍojice Zdeněk Třetina
(Poruba), An&zej Olszowski
(Polsko) a Karel Kozát (Klášte-
rclr n. oh') shodn:fon počtem 7
bodů. V této skupině si vedl velrni
dobře,,nestfunoucí.. Stanislav
Jasný z Vidče, kte.ý skončil na
solidním 8' místě' Na 40. příčce
se pák umístil Martin Klíma (Ka-
rolbka) a 52' Dřičku obsadil Petr

zP\il!š?.@- ("j)



tichďěálí U Brně třGtí Usetínš|í šachis|é
se r 0lomouci

E v" ao""t, zo...pna - 2. áří pmběh| v Brně šachový furnaj s mezi.

- DáIodní účastí, který pořádďi šachisG ŠK l,okomotiva Brno.
soutěže' hrané na 9 kol, se zu-

častilo 62 bnáčů cn a RUS, Ineří
byli Úkonnoshě rozděleni do dvou
skryin. Na kvalitně obsazeném
tÍDaji staÍovď také ři zástupci na-
*tto regionu a vedli si velmi zdahě.
ve 34členné hlavní skupině' kde bIa
i jeden IM a dva FM @.ruměrprvních 

-

l5 tmáčú byl 2132 Elo)' lybojoval
ziskem 6 bodů Lubomír Michalčát<
(Ťočníi narození 1979) z Bysřičky

dělbu 3. - 7. místa'

FM David Holemář (loko Bmo)
,|, 3. - ,7 

, Mt1?Ír. smiše (zákřany),
Dalibol cip (ďIechov), Pavel Dubina
(Zlín)' Lubomir Michalčák (Bysťič.
ka) a Milan Icatochví (I-oko Bmo)
všichni 6 bodů.

Ys-:ed4š!s'..p!E!."'92!-tra9s
a tam si vedl zkušeně Barrtišek Panák

Gstí)' když s 5,5 bodem lTbojovď
pělaré 5. místo. Konďné pořadí: l'
Jarcmí Novak 8 bodů, 2. Jiň Herec
(oba I'ko Bmo) 7,5, 3' - 4. Luboš
Sviženslcý (Vinohrady Bmo) a Jiří
Vachek (Loko Bmo) 6, 5. - 8. Fran-

tišek Parák (Jsí), Stanislav Jurak
(Hustopeče), Luděk Pehal (ořechov)

a Maltin Blah}Ťka (t{ko Bmo) 5'5

bodu. (aD

následujícího umístění: jq

stanis|av Juřiček ( vsetin. eeska Reoub|ika)

nezllalili
ra,I Y*rfurc!..Qlomuubélo-še.

- cItovéhs.!éta.Dr!.íug.!.j!p!e
odebnán turnď Y.-Ep!d-ša4u'
k jehož startu se sjelo ![!p!!!
z8zemÍ.ztoho4GMa6IM.

sorrtěž se blálam 7 koll ] ímL
t9m2 xl5 ÍIinuL a zýitézila ý ní
dvojice GM Tomáš oral (Třinec)
a Pavel Šimáček (Bmo) se 6 body
před Ramilem Hasangatinem
(Rusko) s 5,5 bodu' Na turnaji hIá-
la také šgslicetáčůlxzllsetÍD.
kteŤí v silné konkurenci dosahli

(at

x2

2 Sxi6#

2 Sc3 #
2. Oe6 4

sx Í6
. sf4

nbBiB - í5' 790í6' y(paiha

Byn. MepeTxHa í0, KB' ,lí
emboodanov(Amail,ru

! rr"a rrzi"i. 
'e 

zahájením nové sezony soutěží družsÍev šachistů
5 rt|ad.ují formu bráči na turnajích v rapid šachu (2 x 15 minut).

Další pořadí bylo vyrovnané: 4.
. 5. Jan Hromada (Lužná) a Josef
Filak (FÍ. Lhota) oba 4'5' ,7, - 13.
Jan smilek ml., Miroslav Papšík,
Milan Čokavec, Petr smilek, Jan

Poslední

orohrv. se neiúce dařilo Jaroihiru
Syqgc4yrqe 6l badeqpřed fuojicí
Bohumil sedláček (oba MEz vse'
tín). Jan Múdný a Antonín Maňák
(oba Huslenky) se ó body. Další
poŤadí: 5' Mieres (Huslenl.f) 5,5'
6' - 7. Klíma (Karolinka) a Koňa-
řík (Ustí) oba 4'5' 8. Bělíček 3,5'
9. HoIák 1'5 a 10. M&ka (všichni
Huslenky) 1 bod.

V sobotu 8. záň se uskutečnil

Smi|ek st. (všichni Lužná),
Bohumil seďáček (MEz
vsetín) a Jan HyŽá.k (Val.
Polanka) všichni 3,5' 14.
- 16. Fmntišek Parák
(Ústi), Pavel suťý
(Prlov) a Bohu-
mil ŠteÍka (val.
Polanka) 3, 17.
- 18. Petr Mieres
(Huslenky) a Ja-
romír Kovář (Vď'
Polanka) 2,5, l9-
- 20. Josef Hovořák
(Lužná) a Jakub
HÍomada (val'
Polanka) oba 1

o

nedě|i využili

měI aspoň 2

před Zdeňtem
s 5,5 a Jaromírem

Švagerou (MEZ Vsetín) s 5 body. bod. (ai)
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Parák FrantŠek Sof,o L-lst l :4,1 I N l

Hfad Kare SKZ Vseln 13 8 A l 3

2.,I ŠKŽ\,/Set n tri2 l

,il
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Z žka Pe|| SIZ . s-"ln ]/3Ú 0 ui A 2

i(oeí ]!04 :o]h JL:.e|
skup.B (Žáci) 1 2Ka|ik Záýad|ý 12 3 Tcne| ,0.,: 

4 J!.Ča 8.,' 5 Kor'a;k 5.i
6 V éln 4]',,, 7 DOk ádaL 3 8 sp lzer 0 . h|áno dVOL]Ko 0Vě

66. PŘEBOR oDDÍLU 2006107 l ó. 1 ().]l)l)ó. l N'6.]ll0./-

Třikrát z Va|ašska
V 66 |očl) tt P|'ebo|L SKZ VsetÍ| se o 1 fi sto roz.é j Z.dÍ.D;
.,..-. ot io 'r,'-..', 

: j,t"
náskok o.t.tI po e by o ho.]n. Vyl,ovnané] 3 St|.dcj 4! 4 RůŽi.k. 4.
5. 7 Bartosek. Pr|ak (UstÍ) n Hr.dil3 a 7ébDek?/: 9 ZŽ|.a2 v téz
ŽÍsk. L t!| poii.tiz:r sebol nlinL|scm soltčŽc lr!. m.o poč€tnó LČ:rst
a c]VÓ n..lohr.n. p.úic' V. skLrp nč B kde 5e hra o dno|lko o!č st.rtov. i

te|tok.átejen zici 1 2' Karik.r ZáVodný ]?/14 3 Tonrek ]0/:,.1
D l' 'l | 'O

Pre. lr iŽ cijn se z.hirjen|m nové 5ezÓny sot tězi dlL]žsLcV req o|lu Vset n

Vy|ad'q ioln]L] tl|a.] lrn tuma] ch V rap]d š.chu (2115 m nL]i]' PosLednl
srpnovoU n..lc .]!!Ž šJchlsiÓ sokq!.r HLrsenl'.y k t|5pÓ .dani soUt.Že'
Ve ktere st.rto\'. o 10 hrii.n ze 4 ocjd||Ů systemcÍlr .'k.Ždý s káŽdýnl''
V DojoVnefi .!l.n]i k.e k.Ž.ly z i].nstniků najJncnČ .1ý.krát okLr5]]

hoikost pol.Žky s€ |e]V cí] daiilo ]:j|onlIrL| SV.qe|ovi (L]fZ Vseiin)
s 67. bodem Dred t.o].i |a 2' ,]' misté: se.l;č'"k (\,]EZ Vsetin], .]an
MudÚ i Min.k iob. HL]s|e|k ) 6. Deši poi.di 5 Mieles (HLrs]cnky)
57: 6 7 K|imn (K.lolnka) . Koňa,ik (Ust) 4L B t]é]..k' 3y.
9 Horák 1z a 1o'|'lě.ka (VŠiclr|l] |.]rr5 enky] 1

V's.!!ot!99. s. !l!L1!|l.!]]LY r-Ll.!é Ll Vsetin.r t!r|.J V |.pjd|l ná 7 Ko|

Mezi 20 šichjst! zc i'oddíŮ zVtěz t'avor]zoviny Vota!. (V. ašsk.
Po]Jnka) 6 pred Šfikem (Usti) n svelero! (MEZ Vs.tn] 5 D.si
pořadi b o !.e ce V]/.oVn.né: ,t 5 ]an HroJ|..]: (LL|Z|J]: ]os.fF].k
I jr l l r -'

Smilck JaI smi|ek 5t'' (Vs]chn LLrznii)' sed ..ek (MEZ Vs.tjn) a HyŽák
(V. aaska Po ank.) 37:, atd sf.rr_./:rr J!r/.ek

Dne l3. 9.2007 se uskutečnj-
]apřípra\.ná schůze tohoto pr.o'

jcktu za účasti sedlni záStup-
ců škol Z jednotlivých částí

- nltšeho regionu' PřítomB-i,] by]i V]adislau Bamlxšek (ZS

;ť Karolinka). Joseí Kovařík (ZS
r Integravsetín)' Edirald Křižál

(Rožnov p' R'). I.Iana Grcslová
(ZŠ Horní Lideč). Kare1 Suchá-
ček (ZŠ Francova Lhota). Blanka
Palítová (Zs Cholyně) a Břeti.
slav l-a{ik (ZŠ Rťržďka)' Cílem
projektu .je ncjen zpopulanzovat
Šachovou ht'u na zíLJadních
škol/tch formou or3anizovaných

souléŽí jak plo jednotlivce. tak
j plo žal.ovská d'užstva. ale

předcvšírn rozví.jct u ncjm]adší
populace logickó nryšlení a sa-

n]ostirhé rczhodování'
Bylo dohodnuto. že \' p].ů.

běh školního loku 2007/2008
budou s$ídirYě na jednotliv}'.h

a
t .f*, 

'd._p

st]ailGi u Ěeské Usi ctuttÍ
l|J Ve|mi tlobře si ved|i na meziuárodrrínr turnaji v České Ysi u .Jese.

! níku $va -šachi!!1' ĚKz.!!gtjr'.
soutěž pořádala nístní TJ Re-

těZínra \ sobotu 22' záií ,1ako 7'
ročník Mcmodálu oldřicha Gňm'
ma. Hrrilo se tenlplrn 2 x 30 ninut
švýcaJským s}]!émem na 7lol a v
početném po]i 72 steÍujících Ílčast
níkil 

' 
Poiská. slo\.nska a ČR se

mirno několika mistÍu a kendidátů
objcvili i dr'a veIÍiislii . Ve]jčk]
a Kaloci' Ti se takó přei\ědčili .)

kvaLitč sou|ěŽe a nu.se]i sc spokoJiL
s urnístěnínl těsnč za d\'ělna hláči s
niŽšíni tinliy n]istly Mudrókenl a
UÍl)ance]n- Z našich hr.lčťl se dlřilo
zcjnóna Stradějo\i. ktér.ý .se velice
bojovným výkonem bez jcdiné rc.

rníz''- clélil o \.Ýbomé.1' ]isto Za 5
\\heÍ a 2 porážky' !]obré umístění
r,lbojoral iHradil. Ziskal .+ bod!.
a]e nej\'čtší |ados1 rněljistě \,e ch\'í-
li. kd}. s níln ve]rrristr \'clička rlusel
\'hol.ši pozici opako\ xt lah}'a smířil
sc tilk s Ěn]íZou'
Pořadí: l'.2. ]\ludrák (KJomě.
říŽ) a tllbanec (Brno) oba 6 bodů'
3. \,elička (ostla\a) 5.5. 4. 12'
Kelorl (No\oborský SKl. Čempél
(ostra\'a). Kar1ík tKr'oměiíŽ)' Zo.
|lct.Ll. St|aši] (oba Zábřeh)' stehlík
(Kolín)' stl..19j-(V \etin 1. Walou'icz
(Bru!]ríl) a Ha\lík (Jesenik) 1,šichni

!.11. HgdtllY:tjlr a_body. (aj)

Šltolálty ceká
šachouá Granil Prix
11 Rrr.|outi uájent o (achovtlu hru mezi žák1 nachtizí ňrnttu

i půdu u podporu z(jménil na zák|adnich ško|ách a r-rd redení

- óbci l ce|c naii rcpul'li(c. veIni dobře 5ť k |éto \itua(i po\ta-

ti|i oiederšÍm pedagogoré a r 

"6ou('i 
.'6(tl9r ielr kÍou)ků \ našem

regiunu a rozhnďi .e iniciat i. ni ,]!ggj4L'..h!!Úh štql

šttchlrou (;rand Prix okt.€s!] yletín.

(koirich

sFnto ;á]e''. rozŠlii i nr dJ|<i

školy v našem legionu. (aj)

vllstlovstvr Se i!.alo na
9 koi s limitem 2 1 25 ;
minut na partii. Ond- ;$

::.9.:00t

hía. oddil Elo 3 I ! t1l ,2 booy

M!drak J Kloilěi Ž 2317 0 1 1 6

2 uTtanec L Brno D91 I 0 1 4 6

J /e čka P 0stíaVa -4Á4 E 5';
Ka od R. Novy Bor 2489 0 2 5

[en pe J 0stra.]a 22t 4 0 K 5

Kd l' V Xroméi Ž 2325 0 4 5

J

I
ZapLeta J

stňsll p
Zabieh n l.l

Žanřel n l''|

213( I
521Bl

Steh ( J

stíaděj V

r\0 n

Šrz tset n

205! 0

0

5 5

510 2!84 t!:

22 HradilK SM ' let,r t6;E 4

i2 Jčas1n k! 
' 

7 ko CZE POL svl( kceÍ ]735 (226!.] 2 x .t] fl n rczh (ořinek



Stanislav Juříček
věĎováno in memorim L. salaiovi s..
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Z Ualachů neilGnší Lubomil Butili|t
r41 ŠK s|ovan Bratislava us ve
!! daech 22. - 30. áí velmi kvalitně obsazený mezinámdni ša.. cbovýfu'nuj.@{Armé-

nie' Rakousko' Belgie' Brazílie' CR' Francie' Mad.arsko' Po|sko' Rus-
ko, Slovensko, Švédsko' t]hrajina).s účastí 2 GM. 12IM a 13 FM.

v devítikolové soutěži staItovali

E!!!_E!3i9!9_!S8.19!9,
L1eří v dané konkwenci odvedli
standadní \,"ýkon a obsadili ná-
sleduiící místa: 68. Lubomil BuI-

pwní desítltf : 1 . IM PeteI vavrák
@ratislava) 8, 2. - 7. IM Antho-
ny Wiring (Francie), Axel Smith
(Svédsko), IM MaÍiÁn Kantorík
(Čadca), FM Petr Buchníček
(Grygov)' FM vlaďmil Bělunek
(Litovel) a Tomáš vojta (vlašim)
7, 8' - 10. IM Rďal Antoniewski
(Polsko)' .IM David MaÍkosjan
(Arménie) a M Laďslav Dobro.

dik (sokol Bvsňčka). 72' Radek
záLdÍapa (sKz vsetín), 77. Lu-
bomír Michalčák (sokol Bysřič-
ka) všichni 5 bodů a ||.7. z'denék
Bělunek (Hutisko) 4 body. Pořadí

ŠecnovÁ srteone
č. 93 x/2006

leskouÍ tuÍnai ilo Juřícka
u| Před zaháiením noYého

.|! .tnixu 
'o"utěží 

d.ú,t"n
2fi)7/08 proběbla 1. fijna

v k|ubovně Na Lapači ryroční
schůue šachistů ŠKz vsetín, na
kt€Íé byl předn€sen přeNed dosa-
žených výsledků za uplynu|ý rok.a 

stanoveny cí|e pro nast.ávající
s€zonu.

Na závěI se uskutečnil blesko-

rozhodlg o orvelstYí
Juříčka se ziskem

tišek Parak 7'5' 7' - 8. Jiří Růžička
a Jaroslav zátopek 4,5 a 9. Iyan
BaÍtošek 4 body.

Text a foto Antonín Juříček

b|eskového rumaje. Zleva stojí Marek !uťča, tÍenéť mhideže Radek Zidrapa, František ueselsw, Iýan
Bartošek, K1rel Hťadil, František Parák, předseda oddíIu Vlastimil stťalěj' jubilant Jiří RůŤjčka, Stanislav .Iuříček
a laroslav Zitopelc Zeya sedí A|ois Pokusa, Karel zubek, Petr zižka aVladimír Kubíček.

k nabitým sestaYám soupeřů. Družltva s ekonomicky silným aízemím
si mohou své .|ruholigoYé sestarT díky řádům a sponzorlum ralepšit
na předních šachovnicich hostováním kvalitních hráčů nejen z České
republiky' ale tak]y ze S|ovenska a Polska, často s ratingem od 2250 do
24ffi Elo. Rovněž čtyři startující B družstva mohou sYé sestalT posílit
kvalitními hráči ze swch A t'ýmů.

v základní sestavě vsetína budou
nastupovat stejní hráči jako vloni'
kdy do této soutěže vsetín postoupil:

2. IŽboÍtech ostrava B (2249)' 3'
Bss F.-Místek 8(2197)' 4. Mittal
ostava B (2171),5. ŠK Šenov
(2154)' 6. Banft Havířov (2130), 7.
slezan opava (21 l 3), 8' ŠKZ vsetín
(2112),9. TJ Moftov (2108), 10.So'
kol Dobrá (2106), 11. Slaúa orlová
B (2090) a 12. MKs Holešov (2023).
V prvních dvou kolech hrají Vsetín-
ští venku _ 14. října v Havířově a 4.
1istopadu v Holešově. v domácím

prcsředí se představí 18. listopadu'
kdy hostí mužstvo Mttal ostrava B.

v kaiskem Dřeboru. kterv star-

@.21.!i!4-m4-!4!.I9E!9n 
. jaké

jediného zástupce a tím ie družstvo
chessmont Rožnov p.& v sestavě:
Josef obšivač. Petr Kubín. Miloslav
Tkadlec, Milan Kulišéák' Zbyněk
Pyš' Jiň Břoušek, Zieněk Ambros,
Jaroslav Pagáč, Libor Vojkuvka, Jo-
sef Solanský, Petr Skobrák, Eduard
IGižák a Josef Klupa. Soupeři Rož-
novslcých budou: sokol Postoupky,
sK Boršice B, Fatra Napajedla,
staÉ Město D. ŠK Zlín C. Šo
Brumov-Bylnice, Slavia IGoměříž
B. MKS Holešov B. StaÉ Město E'
ŠK Zlín D a Loko l.rh. ostloh

KÉjská soutěž (východ) zahaiuie

{9dI!Ěj9!-]iE9!_l!.EEq a z na-
šeho rcgionu tu budou brát dÍUžstva:

sokol Bystřička, @!!LEJ TJ
val' Meziříčí. sokol Fr Lhota' so.
kol Hoštálková, Gumámy zubří,
MEZ Vsetín a sokol Ustí spolu
s družstvy oRA Slavičín' sokol vi.
zovice, Sp. Val. Klobouky a Sokol
Podhr. Lhota.

Y. rcgiona''úm Dř"b..-ysďÍo'
. L-Ú!3' sb'tuillE]z
É!t4j sokol Val. Polanka TJ Val. Me-
ziříčí B, TJ Karclinka' TJ Jasenice
u v M.. sokol Lužná. sKZ vsetín
c, sokol vidče' A64 valašslc.l Sokol
Huslenky a Rožnov p. R. B.

Regionální loutěž vsetín zah4ju-
je 14. října a budou ji hÍát družstva:
sokol Zašová' Sokol Val. Bystřice,
TJ Karoltuka B, Sokol Husleqky B,
sokol Bmnky, sokÓl velké KaTlo-
vice. Sokol Vidče B. sokol FÉnc.
Lhota B a TJ Karclinka C. (aj)

Šachoué soutěžG ilru teu startuií
t€nto úkol nebude snadný Yzhledem



Usetínu liuod soutěže neuyšel
tl. v neděli 14. října odstártova|a druhá liga družstev r ša(hu.

! il:f.T[.**uže 
sK Zbrojovka Vsetín sě přet|stavi| na půdě

Havířov - vsETÍN 65|1.5
vsetínští hráči v zahajovacím

utkání drrrhé ligy v Havířově vy-
robili v několika paÍiích až příliš
mnoho chyb a tím usnadnili Soupeři
až nečekaně vysoké vítězství v po
měru 6,5:1.5. Za hosty se prosadili
alespoň remízami stladěj. vávla a
Parák'
Sestava a body Vsetína: Straděj,

Vávra a Parák 0.5' Juříček, Lev,
Bosrík' Zádrapa a Stverák 0.
výsledky ostatních záDasů: senov
- Holešov 2'5|5.5' opava Karviná
216, Mořkov Dobrá 1,5:6,5, ostra-
va B _ orlová B 6.5|1'5' F.-Místek
B - ostrava B 5:3' orlová B - Fr.
Místek 3:5.

V neděli 4' listopadll hraje Vsetín

Ú.I

v Holešově' (aj)

111 3 70

0 2 11,.5 3
021r,5 3
02 9,5 3
02 8,0 3

0212 45
c20 2 35
l2i) 2 45

0
I
1

I

l
t)

0
I

2

3001s59
3.Fr.Lhota30015,09
a. gv'vsetín B ? (l 1 1a5 6
).)ra!!an I 0 I ll.0 6
ó' Podhr Lhota 2 0 112'5.ó
7' Bystřička 1111304
8.Val.Klobouky I 0 2 l1.O 3
9.Úýí 0129,0 1
10. MEZ Vsetín 0 0 3 85 0
11. val Meziříčí 0 0 3 8!0 0
l2.Vizovice0036,50

6
1
3

Os|abený Usetín bil b|íz|to ]Gmízy
! V neděli 2. prosince zájíŽděli druho|igoví šachisté SKZ Vsetín L

= utkání č(vrÍeho kola do or|ové. kde neby|i bez šancí na zisk bodů'

0l
l0.Val.Rtarka 0 0

l
3

2
)
l
0

1' Karviná 4
2' t{avíiov 3

3. Fí.Míst€k B 3

4. Dobrá 2

s.L.OstravaB 2

16,5 6

13,0 6

A 64 va|ašský - ŠKz vsetín c 4:4

Bil Zátopek 1:0' Horák Galetka
0:l. KaIafiát. Kárlík 0:1' Daněk
Závodný 0: 1 

' 
Poruba - K|íÍnek V2:V2,

Šulek - Tomek 7z:'/z, Drripala - Jurča
1:0' Paseka ' Homík 1:0'

Tabulka kraiské soutěže:
1.Hošíílková 4 0 {'3.02'Zubři 4 0 022'0

5. slavičín

0 314,0 3

0 312,5 3

o 3 r3,0 3

2 214,0 2

I l,u/na J
2. Huslenky 2

3' vď' Bystňce l
4. sKZVsetín C 1

t2
T2
9
v
9
9
7

I
0
0
0

4

2
2

0
0
1

I

I

0

I

I

15.0 I
11,0 7

13.5 1
12.5 I

3 0118,0

5. Karolinla l
6' A ó4Valašský 0

7' Va]' N'leziříčí B l
8. Jasenice 0
9. Vidče 0

I

3

tl
2

l

1 1.5

12.0

9.5

11,5

11.0

6. Podhr. Lhota 3 0 118,0
7.Byířička 2 1 1175
8. V.al. Klobouky I 0 313,5
9.Ustí 0 1 3105
l0. Yď. Meziříčí 0 0 4u'0
ll.Mzovice 0 0 410,0
12. MEzvsetÍn 0 0 411'0

r., v neděli 18' |istopadu ve třetím kole druhé ligy šachistu hrál ŠKz

= J':;[i 8:.'.ffi tdomácím 
prostředí. a to proti si|nému soupeň

VSETÍN - M. ostrava B 4:4
v náročném utkíní, ktelé bvalo

přes 5 hodin, se ani jednomu cel-
ku nepodafilo sbhnout vítězství
na svou stranu. oba týmy se tak
nakonec rozešly se spraved]ivým
nelozhodným výsledkem 4:4'
sestava a body vsetína: Bosák
a 

'Pará'k l, Juříček, stíaděj, Lev
a stverák 0'5 , vávra a Zfu7rapa 0 '

Vý-s|edky dalších zárrasů: Mořkov
Senov 4'5:3,5' opava Holešov

5:3, Labortech osffava Karviná
3|5' Fr.Místek B - Dobrá 4,5:3'5,
Havířov _ orlová B 3,5:3'5'

orlováB-vsETIN5:3
vsetín musel do sestavy zďadit

náhradníky, neboť postfádal dva
hráče základní sestavy' I tak byl
zápas velmi vyŤovnaný. ovšem na-
konec se radovali šťastnější domácí,
kdyŽ jim k zisku bodů přispěli svý-
mi chybami hřáči vsetína'
sestaYa a body vsetína: Bosák 1.

stBděj, vávra, Parák a vese|s|qý 0.5.
Jufiček, Stverá& a tlradil 0.

VÝsledky dalších utkání: Senov .
LaboÍtech ostava B 2,5:5,5, Hole-
šov - Mitta] osfuava B 5:3, Karviná
. Fr'-Místek B 6:2' Dobrá - Havířov
3:5. opava Mořkov 3:5'

Thbulka:
1. KaÍviná 3 0 0 17,5 9
2. Fr.-Mistek B 3 0 0 14,5 9
3' Dob.á 2 0 1 15,0 6
4' Havířov l2 0 l4'0 5
5. vsetín 1l1105 4
6. L. Oshava t02lZ,0 3
7. Senov
8. Holďov
9. Opava
10. Mořkov
11. M. Ostrava 0 2 I 11,0 2
12' orlová 0r2 8.0 l
Ve čtvÍém kole zajíždějí hráči

Vsetína 2' prosince do or1ové. (aj)

Tirbulka:
0 0 23,5 12

I 0 20,0 t0
0116,5 9

0 218,0 6

0 211,5 6

ó' Ho]ďov 2 lJ z
7.Mořkov 2 0 2

8.Vsetín I1213s 4

9' seíov
10. Opava

1l. o ová

12. M. Osrava B

V neděli 16' plosince hostí vse-
tín ce]ek sokola DobIá. (a)

H v.ýstedkv krajské soutéže:

- 
Fr. Lhota - sKZ vsetín B

4,5:3,5
Zvardoí - Zajiček 1:0. HÍabovshí
. Maňák % j7,. Raška - IŤadilVz:Vz'
Hájek - V]achopu]os |z:|z, Fi|ak
Bartošek l:0. Gargulírk . Gďetkao:
l. Troc}rta Rťržička 7::%. smetana
ZáÍopek y2:/2.

Tabulka;
1. Hoš{iálková 3001759
2. Zubří

raa _., . ..I VysleoKJ KrarsKe sou-.. těže:
vizoYic€ . ŠKZ vsetín B 1,5t6,5

Janál 'N{aňák 0:1. spaňhel - Hra-
dil 7z:%. Baňnka - Vlachopulos
%:'l. vala Bafiošek 0:l. Kývala
- Galetka 0r1. Nekvapil - Tomek
7z:7z. Šiman - Rfržička 0:1. Šulc -
Zátopek 0: l.

VÝsledky krajské soutěže:

ŠKz vsetín B - NIEZ Vse-

Lllžná -ýsetin C 4|/z:!/z

ZýaÍdoř! . z^topek i :0. Jan Smílek
I Galetka 1:0, P Smí]ek - Karlik
|/2:y2' HíoÍnada . záyodný 1:0' Čo-
kavec . K]ímek 0:l, Jan Smílek Il
. Tomek 1|0' Galgulak. Jurča 0:1,
slovák . Hornft 0:1.

Výstedky region.átního přebo![i

ŠKz vsetín c . vidč€ 5:3
Záopek - 1- Jasný 0:], Galetka . s.
Jesný /2:,V, Karlík . Sušeň 1:0' Zi
vodný - Pečiva 7z:/z. Klímek ' Z, Jur-
ča 1 :0, M' Juřa ' Váwa 1 :0, Pecina -
smutek 0:1,llomí( - PsteÍka 1:0'

Tabulka:
20

B.HAV|ŘoV . ŠKz VsETiN 6'5:1,5
1'ko|o 14'ř|ina 2007

2172 Tomeček J' 1 0 Juříček s' 2180
2184 Baier P. 112 stÍaděiV, 2084
2146 Podlesnv P. 1 0 Lev P 2168
2198 Kičmer P' 1l2 2121
2114 Beran P. 1 0 Bosák J 2164
2091 Bulava P. I 0 Zadrapa R. 2'124

2068 Holeksa lV. 1t2 Parák D' 2081
2060 Bulava IV. 10 Stveral lvl. 2067

MKS HOLESOV. SKZVSETIN 3 : 5
2. kolo 4. listopadu 2007

2162
liii'

Buláň 1l2
š'ijiřh 1/2

JuřiČek s' 2180
stl"děi\l 2oaí

2125 112Soika Lev P. 2168
2085 Kaousta 1t2 Vavra P. 2121
2020 Rafaja 01 Bosák J' 2164
1952 Beneš 01 Zadrapa R. 2124
1945 VvmětaI 01 Parák D' 2DB7

2138 NavÍatiIik 10 stvelák M' 2067

- tín 45:35

3 BSS Fr-Mistek 3
4 Baiik HaV řo!
5 Labonech osÍala B
6 l"4KS |o eŠov
7 SK Seoov

! [4 tta ostrava B I
l0 S:ezan opala 0

] 1 TJ |.'!oikov Ů

i2 S áV|a crova ts c

6' val' Meziříčí B l 0
7'A64valďshí 0 2
8. Jasenice 0 2
9. vidče

Maňál< - Doležal 7z:7z. Hladi] ' sa-
8ánek y2:72' vlachopulos - N{acha.
lec y2:%' BaÍošek Sulik Vz:Vz.

Galetka Kocourek i:0. Tomek -

Filák 0: ]' Růžička . Zettelmann 1:

0, Zátopek - sedláček %:%'

Tabulka 2.ligy po 2.kole:
1 Jaki Karv na 2 00610'120

006 ! ir 5

!0. ó 10,0
1 !4 6 10.5
413 7 95
Ů13. 85
013 5 B0

8. sKZ Vsetín qL3,! 6,s

Usetín ual s 0strar0u

- M. OSTRAVA 4:4

2130 Juřiček s' 1/2 Veselý M' 2173
zoOr Srrabelv. 1/? Htaciri O. 2223

0 l Pert|ová s' 2199
2164 Bosak J. 1 0 oidiJ 2088 2.Huslenlry I 1

3. Val' Bysďice i 0
4' ŠKzvsetín C l0

9.5

8,5

9,5

7.5

1,0
8,0
8.0

7p
6,5

Sl. ORLOVA..B" - SKZ VSET|N s : 3

4'ko|o 2'oÍosince 2007

2180
^uDos 

t(. 10 Juřičeh s' 2180

2182 Tíombik K' 112 straděiV' 2084

2114 zwaldoň V' 112 2121
Dudys J. 01 Bosák J' 2164

2106 siebeÍ M' 112 Paíák D' 2087

2078 o|šarová T 10 stvelák |!l' 2067

2049 0|šarová K. 112 vese|ský F' 2016

2016 KoDta J. 10 HradilK. 1871



INTERNET

http://f reenethÓmepage'de/pzr.di g/

4046
.i1s!i:b:J!t:l*.

Vsetin - CZE fŠ
.t

t",l

-.Ť.

! ir'

,,Í..,.,,

W+x

(7+4)

4049
Slanislar.Juriček

-vsetin 

- CZP -

ORIGINALNE KONIPOZICIJE

CROATIA

Juříěltoui publilÍouali
stou Úlohu

pos|edním čisIe speciá|ního chorvatského
bulletinu PZR ' Šahovski problemi i enigmatika

vyšly další dvějeho originání skladby.

svých suadeb ve ]3 rů,/nich bu|]etinech a
časopisech 16 států (Rakousko' chorvatsko, Dán-
sko, velká Britanie, Německo' Maďarsko, Itálie'
Iaael, Lotyšsko, Holandsko' Rusko, Švýcarsko.
Svédsko' Slovensko, Ukajina. USA). V České re.
pub]ice mu vyšlo 115 úIoh v 15 časopisech a no-
vinách. V soutěžích získal už l0 ocenění. z toho 7
zafuaničních.

Rješenja i komentare ša]jite najkasnte do
l5'I0'2007' j\'ío1in,] \'as da pri 1ome koristite
e]ektroDskU poštu! Naši su no\j suradnici
\l3n' |.! JL|i ct i t t"i .lí-ilunia 7ňo im

(12+12',

sKZ VsETiN - soK' DoBRÁ 4'5 | 3,5
5.kolo 16. prosince 2007

2180 Juncek Š' lo l Lvs J-' 2205
2084 straděiv 10 TauŠ lM' 2078
2168 01 Slanina M. 2126
2121 112 Weissmann L. 2156
2164 Bosák J' 1t2 Snvta Z. 2112
2087 Palák 0' í0 Keprt P. 2044
2087 Stverak M. 112 Vá|ek ['|' 2036
20 í6 VeselskÝ F' 0'l |varša|ek J' í941

I v pat"- tot" a-
- 

2007 celek Sokolu

ffiaffiHill
dru}é |igJr hostili šachisté ŠKZ Vsetín v neděli 16. prosince

Dobrá' který byl v tabulce o dva body pH nimi.

VsETÍN - Dobrá 'l.5|].5
Pět hodin trvající utkání se vyzna-

čovalo velkou v}ŤoÝTaností. Přesto-
že se hosté ujali vedení 0:1, Vsetín'
ští nezpanikařili a výsledek otočili

Úbrami na předních šachovni.
cích a pňpsali si důležité 3 body
do tabulky.
Sestava a body Vsetína: Juříček,
shaděj a PaÍák 1, Vávra, Bosrík a
Stverák 0,5, Lev a Veselský 0.
výsl€dk.v da|ších utkání; Mittal
ostrava B. orlová B 3,5:4,5, La-

bortech Ostava B - Opava 6,5:1,5,
Mořkov - Holešov 5'5:3,5, Fr.Mís-

tek B - Šenov 6'5:1,5, Havířov -
Karviná 3:5. (aD

Tabulka:
50
40
3l
30
30

0
l
I

2
2

23,0
23,0

24,0

18.5

Ii botloýqt ýítě:stvím' patříI Dohi.
ntÁ Parát. Foto Árrtonín Juříček

9. orlová B
10. Šenov
I L Opara
12. M. Ost ava B

2
3

l
l
4
4
3

20
t0
10
tJ2

i5.5
t'+,0

n,5

Šaehouá Etand prix šlÍ0l zaháiGna
r.. vísledkv kraiské soutěže: qp |ikv ini.9laci a nadšení něko|ika.pedagogů a šachových odborní- neboé se započítávají body za všech'A TJ s"k"| H"Štáll."'á. sKz E kú ipatři| světto světa pn.rrí ročnft.Šachovébo crand prix á- ny odehrdne panie. nikolir pouze

vsetín B 4|4 . k|adních škol okresu Ýsetín' T|rrnaj a.zstev súrslct, i*t.r.'" úo za vitězstii orulstva' ei p.trma
Krmela - Maňáli t:0, L' vaculík ."-"b-"t't ve spolupráci se stř€diskem vo|něho času oometer< 'ninúo" za remízu qÍmu.
Hradil 0|l' J. vaculík - Vlachopu- srř€du Ye ve|aš]sBé4.Meziříčí' Piilr|lášenýchjedenáct tÝmů tak ro;;h; Po tech kolech vede ZS Intega]os l |0, sulý'Galetka 1:0, Koňstka -Iolrvni zs čJvŤ š4$í Grand prix. __.......--- 

vs;tr".$aaasezt nm-fu
;]:#]j;**i::-Růžička0:1' ""}:'^'.|':1o.;.}1o*9n. 

a11u vovatconejvýševtabulcedlouho- bodů),natřeÍmmístějevtěsnémPončík.z1top:k0:l 
. . zatiT^ntru. an1žstv14ŠEq1s9: a"teňti'',',"' ;;".J'] Zt.il#il.'",ř'J;:TJj]..1ť*:]++++:+&-y+: o- Tumaj se hÍaje na jedenáct t.o1 Tumaj pokačuje olřt ve valašském

ffi##Hi+ii*#+x**+P otympi1št.y-sysie.e.:l;;;;; uezixriaaslrnltiemircrv""'ti"á"

ňž;jffi;"ó';ř;^ffi#:.k];:i oý pořadatelům nejspravedlivější, l4.listopadu.
.r^m4-.\ r'^r*, Text a foto Josef KovaffkToman). Velrni dobře zaháiili také
šachisté ZŠ KŽIolinka B (JiŤí Myí ŠKZ vsetí; c. Huslenky 3:5 l.Lúná 4 0 0 l9,5 12

f:]::*" MaranČák. Petr Žejdil. zátopeL - Mďá]< o:l. Galelka . Hu\|eíry l t o ts.o tU
U!:]eJ K:mar]. ktefi s€ spoIečně Koňařík 0:1, Karlft - Múdrý l:o, 3.va|,!r{ce. ? 1 1^ ?95^ 7.

s áčkem Karolinky a ZŠ Francova 
"^-^^-n 

,i.^,i, 
,." -,.'^-,.' 4. A 64valašsb'. l 3 0 l?,0 6

|,hoÍá 
'lrěifě 

féi hll,l^,'.1.íír ̂ L]^ 
Závodttý - KÍáthí l:0, Klimek. 5 šI.7\/..iiň. ! ] ,' l<< /]Lhota určitě též budou chtít obje- ffi#:ň.i,iš;'k];;'ř"ii'l' i.*uus{n. l l
!'ttrča -.K]ima|z..Vz, Pecina - Bělí i'rňj"r1'}ors i i , i;3 iček0:|. ;'"''8.\1dč€ 0 3115,0 3

9. Jasenice 0 22L2,,5 2
]nv.] p^]'í!a n 1 1lln 1

.,Y IF iI $ r

1' Karviná
2' Fr. Místek B
J' Havíov
4- L. Ostrava B
5. Mořkov
ó. Ysetín 1l

20
2.0

lC,S

19,0





Juříěek WZUG 25 sourcřŮ
Il Diakonie Českobratrské církve evangelické, stř€disko vsetín'

= 
ve spolupráci se základní ško|ou Ttávn'íky pořádá ve středu
12' prosince zďfinaYou šacboyou akci.

Pod názvem Pat. Mat - Šach se všichni záiemci o šachovou hÍu.
v hlavní budově lmíněné zlikladni PodrobnČj.í iďorÍnace lskáte na
školy uskuteční od 14 hodin šacho. telefonním čísle.131 517 25.1. Akce
vá simultánka s kandidátem misfta je realizována za podpory měs-
StanislavemJuŤíěkern' řIrát se bude ta vsetína a ministeNtva školsM.
na 25 šachovrricích. Zváni jsou mládeže a tělovýcholy. (mh)



ieu
Juřícek u simultánce ani

nLu nEp

D::!:-l:: -.: l-l:.r.. jclN*e.
Ž!! 

'lr.j; 
':-::,jl- sŤÍl s'

bll.l5 $::.j:::: ! ohlbÚ 2006
(o!fun:.: P:J::-j:: í .d!oeqe
rď 5l+l..Í!::. l!92 ):Etn
10dÍ E'l'la L]Í ]!p.veo-J de)

|- A"Íg;É ú 81T-l

Wd X.6 Dl! r:a L:a S.r Sr- Bc3

sclrťaE K;t r}2 L!, 'í sE] B?5

28 mS
Aulqabe Nr. 811 (Juricek):
1. Th4l (droht 2. 95 matt)
.]' ' sí5/sh5,/Tg2' Lí3
2' !f5/gh5/Dí3 matt.
1' '' IÍuL|uLe3 2. Db4/Lc?sq3 matt'

(2 Punkte)

výsledky krajské soutěžeI
ŠKz vsetín B . Podhr' Lhota

E ř'"Ti"o,' l"TT;Y". 
nl 

1ó:

Vlachopulos - Káňa st. %:
Yz. Ga|etka - Uhlíř 1:0, Závodný
- Hapka |z:/z,, Jurča - Stáhala i :0.
Růžička . v Hradil Vz:Vz. Zátopek
- Yalenta th:h.

výsledky krajské soutěže:
Bystřička . ŠKZ Vsetín B 6:2
u. Růčka - }lradil 7z:/z. Šustr.

!! - Vlachopulos Y2:V2, Kn^pek
. Bartošek 1:0, Toman . Ga'

letka 1:0, K. Hwta - Závodný 0ll'
Burdft ' JuIča 1:0' Heman - Rů.
ž\čka l'o' Z. Hurta - Zátopek l|0.

Hlavní aktér simultánky zahájil'
jak bývá zvykem. ve všech pafiiích
bílými figurami proti věkově pes.
tlému poli soupeřů. Nejmladšim
účastníkem byl z místní ško]y
Matěj Liška (12 let) a nejstaÍším

H výs|edky kŤajské soutěžel

- 
sKZ vsetín B - I]sti 5:.]

Vlachopulos Votava 0: l, BrLrto-
šck. Koňafik 1:0, Gďetka. Parak
l:0. ZáYodný - Plachtovič 1:0' To-
rnek Dvořáček %:7o. Jurča Srá
mek ]:0, Zátopek - Mieres va:qa.
Klímek'Šimek 0:1.

Tabulka krajské soutěže:
1. Zubří 8 0 0 45,5 24
2. Bystřička 51237,0 16
3.ŠKzvsetínB 5 1 2 3ó,5 16
4. Hošť.álková 4 2 2 3s'5 14
5. Podhr. Lhota 4 2 2 35,0 14

6. s]avičín 4 1 3 33.0 ]3
7. Fr. Lhota 4 0 4 30,0 12
8. Ústí

účastníkem vojtěch Zikmund (82
let). v pÍuběhu celé akce mohli
někteří z účastníků v rámci simul-
tánky sehÍát ještě i druhou par.tii s
obrácenou barvou figur, tj. Že měli
bílé a hlavní á]<tér černé figury.

tři remízY. kterých dosáhli vojtěch
Zikmund. Dan zárský a Antonín
Juříček. V upomínkrr na simul.
tánku obdrželi všichni účastníci
pamětní listy'

Text a foto Antonin Juříček

115 23,0 4

2 2 4 27,5 I

ll.Opava 106 i8,0 3
l2.M.osÍavaB 0 2 5 B.a 2

v osmém kole zajižói y setin |7.
února do opavy' (aj)

Tabulka region.á|ní soutěže:
9' Val. Nleziříčí 215 28't 7
10. Vizovice 206 26,0 6
11. MEZ Vsetín 2 0 6 27 '5 6
12. Val. Klobouky 1 0 7 22,5 3

Výslerlky regionálního přcborul
va|. Bystřice . ŠKZ vsetín c 5;3
slížek . Zátopek Vz:Vz, P' Ptlůčka

Galetka 1:0, Velčovský - Karlík
|z:|z, Folka| - Závodný 0:l . Skalík
- Klímek 1:0' o' Růčka - Tomek 0l
1' Sewiola - Homík l:0, J. Růčka
. Kovaňk l :0.

l.ZďováA 8 0 0 39,5 24
2.Vel.Ka ovice 6 I I 23,0 19

3'RožnovB 5 2 | 25,0 ť/.
4. Huslenkf B 512 25,5 16

5' Roálov c 40419'5 12

6. KarclinkaB 2 3 3 I'1,0 9.1. oýáB |34I'7,06
8. Fr LhotaB 12512,0 5
9' BraÍtl] l 1 6 13'5 4
l0. vidčeB 017 8'0 1

g; Ve středu 12. prosince sehrál dalšíze svých šachových simul. Po dvouhodino!e hře Stanislav
Juříček na 16 šachovnicích ani

N - SK SENOV 4,5 : 3,5
7.kolo 3.unora 2008

{u!!9!! l. - 12 Dobrovo|ský L

llladěj V' 1/2 Ma|ik J1Uč4 stradéJ V' ]2 Ma|ikJ
2'68 Lev P. 0 1 Ko|ář s2'68 Lev P. 0 1 Ko|ář s 2170
2121 vaýrcP' 12 [4ohv|a T' ?121
2164 Bosak J' 1 0 Káňa P' 2117

Usetín uydřel
těsné uítězstuí
lrI

V neděli 3. února měla druhá liga šachových družstev na pořa-
du ápasy sedmého kola. tlráči ŠKZ vsetín hráli doma s muž-

- 
stvem ŠK Šenov a připsali si do tabulky další duležité tři body.

vsETÍN - ŠenoY 4.5:3.5
Utkaní nebylo vůbec snadné

a hráči obou celků se doslova pře-
tahovďi o každou paÍii. Šachistům
SKZ se podafilo zremizovat nejsil-
nější hJáče hostů na prvních dvou
šachovnicích a výhřami bodovali
především na posledních šachovni-
cích. Tím také dovedli zápas k těs-
nému, ale cennému vítězství'
sestaYa a body Vsetína: Bosák.
Parák a Stverák 1' Juiíček, staděj
a Vávra 0'5, Lev a Zádrapa 0'
výs|edky dďších záDasů: Labor-
tech osbala B - Holešov 4'5:3'5,
Fr-Mistek B - Mořkov 4,5:3,5, Ha

10' Šenov

vířov - opava 5.5:2.5, Mittal ostra
va B _ Karviná 2,5:5,5' ollová B -

Dobrá 4:4.

Thbulka:
l' KáÍviná "| 0 0 39,0 21 .

z Fr.-MístekB 601 34'0 18.
3' Hnvířov 4 z ,I 3Ž'5 14
4' L. osťava B 403 32p 12
5, Mofl(oY ,1 0 3 2ó'5 12
ó. DobÍá 31 3 30'5 10
7. odováB 313 2ó'0 10
8' v6etín 313 255 10
3]$ j66ř.---T.T----.ffi--6-.

Thbulkal
l.Zubří 6 o1. Zubří 60 0 335 18
2. Hď{á{{ová 4, L 295 13



Šachisté m'Ěli
matri

F'']!M

tt ŠachisÍé z našeho okresu wuá|i vánočnich svátlni k sebrání ně-

A totit.a turnqiů v bleskovém šachu a rapid šachu.
V Karolince sroběh] l0. roČník

Účasmíci Štěp<)nského tumaje ve
vsetíně.

NejlepŠí pěIice na rumaji ýe vse|Í ě.

Aleš Krmela, Dominik Paník'
Juříček, \Iastifiil straděj

silvestTovského tumaie v laDid ša-

a Karel Kocourek (MEZVsetín).

(všichni Ýal. Klobouky), Karel Ví-
tek (Brumov)' Michal Tomaštík

chu 2 x |5 minu| na 7 kol. Největ- (Yal. Klobouky) 4. !!. Marek Jurča
ší favodt, domácí Rudolf valo, ne-
dal s\^ým souPeřům šanci a zvítězjl
stoprccentním ziskem 7 bodů před
dvojicí Jan Múclrý (Huslenky) a
Vladislav Bambušek (Karolinka) s
5 body' Další pořaď: 4. - 5' Martin
Klíma a Álan Helis 3,5, 6' Josef Mi.
chálek 2,5, 7. Jakub Pekď 1,5 a 8.
vlaďmír zbÉnek (všichni Kalolin-
ka) 0 bodů.

s9B9!-Fla!99ye-]=!9E$p9iédal
Zq,-_pIS!ES9_2ASZ. v rcstauaci U
zvonu vánoční trrrnaj v rapid šachu.
Pozvání přijalo celkem 28 účastní-
ku ze sedmi ďdílů Ťegionů vsetína
a Zína. Itálo se jako vždy lempem
2 x Tíminut na } kol-

E.stř9os2o.pps'!992aszrsp9_ kteří připravili ceny pro

'bda]-9ddíL.TJ-I[Ez-Y!9u!-!-s9!o- stanujici. Roáodčím byl
lo"ně 

"Ž 
2';ď"ft s-tdffikého tava z Val. Polankv.

b]e.[oř6 trlm'a;' jeÍoŽ 'tarfu So[dní útast mi| Memc
se seš|o 22 hráčů Z 8 odďlů regio- ,"*1.16i1u u 6".1u 1jo,.* u 

'6;nu. z toho 3 KM. V soutěá na l l .vem-áEfri]ktervÍe 
uffiiečnjl 28'

ko| s limitem 2 x 5 minut se na první orosince 2007 ve Va|ašské Polance
přičky prosadili tavoňté'ZE!s4.9á 

" "aÍióiía'fu se řšiol8Eřů;
lsd!.ry'!€llBq$,yJlříffiGl<Z 6 nubů. v soutěŽi na 9 kol zvítěZil
){sgÉltr_LdyŽ-eqljpdqqq.ry ffiTrizovanÝ Pet votava 7'3-6ód
před svými oddílovými spoluhráči před sojicí Petr lftomada (oba val.
Dominikem Parákem a Vlastimi- Polanka), FÍantišek Parak (Ústí) a
lem straděiem s 8,5 bodem' Další Petr smilek (Lužná) 6'5. Dďší po-
pořadí: 4. Aleš Kmela (Hoštá'lková) řadí: 5. Zdeněk Šimek (Ústí) 6, 6.
7,5, 5. Karel Kocourek (MEZ vsa- Bohumil Štefka (Vď. Polanka) 5, 7.
tín) 6,5,f-!. Zdeněk Šimek (Ústí), - ll. Jan tlromada, Jan Smilek st.,
Karel lhadil (ŠKz vseún) a Alois Jan smilek ml. (všichni Lužná), La-
Koňařft (Ustí) 6' 9' - |2. Eleftelis dislav Kovď (vel. Karlovice) a Jan
Vlachopulos (Karolbka), PetI Mie- Hvžák (Val. Polanka) 4,5' 12. - 14.
Íes {Hus|enlry). Jiií Růžička (ŠKZ Pitr Mieres (Huslenky). Mircs|av
Vsetín) a Pavel Liška (Val. Polanka) Papšík (Lužná) a Jaroslav Švagera
5,5, 13' - 17. Jaroslav Švagera, Josef (MEzvsetín) 4, 15' Milan Čokavec
ondruch (oba MEz vsetín), Frmti. a'úttá) 3, 16, Jakub llromada 2,5,
šek Parak (Ustí)' Pavel Machalec a 17. Pavel Liška (obaVal. Polanka) 2
FIantišek Filtik 5. |8. Radek Šulrit a 18' Botrumil sed]áček (MEzvse-
4,5,Ig.vac|ay zeÍ|e.]ÍÍIann (všichni tín) 1 bod.
MEz vsetín) 4. 20. IaÍos|a\ záto'
.pet< :,s, zt. IvanEffiffiGuášÚ
.vsetín) a Bohumír TÉka (Lipta) 1

bod. Poděkování patří pořadatelům,

všechny
Petr Vo-

MaÍtin Gogela (BÍumov), JaÍoslav
Ga'gulak (Fr. Lhota)' JaTomír Bis-
try nrl. or'al. Klobouky)' vlastimíl
Brlica @r Lhota), Ladislav Mar-
tilka (IGhová)' Roman Sucháček 3,
24. - 25. Petra Sucháčková David
Pohunek 2, 26. - 28. Jaroslav No-
vosad, Pavel slováčelq onďej Po-
hlmek (všicbni Fr Lhota) i bod.

Text a fota Antonín Juříč€k

solidní účast měl Memoriál Aloi.

ně 6 bodri Ťaké řetí Petr Špaňhel z
Mzoúc absolvoval fumai bez Dro.
hry ziskem 5'5 bodu. Další pořaď:
4. Rostislav Smetana (Fr Lhota) 5,
5. - 8. Petr Jakubál (val. Klobouky)'
vladimíI Gogela @rumov), Milan
IGčnlář (Zubří) a Josef Filák (Fr
Lhota) 4'5' 9. - 13. Jan Tomďúr'
Josef sýkola, Jarcmí Bistťý st.

a docílili shod-



l'r. ll.llÚr
hÍac oddil Elo 2 4 5 t) 8 l0 28 body

RaŠka V Sp BrLrmo! r898 1 6

2 Juřiček s' SKZ Vsetin 2 rA0 I 1 6

3 :o|' /:Lý ce 2t )9 1

] l5lEl]r.P so| ť|anil. tta 1L22 l l, 3ti 5

5 irj!:!ba P SpVa [..bo!;!
tlGoleb '', l Sp tsr,ir,cv 

--

J 
P Í|lle|.1 L]'rÍ LL]nr

8 
] 

Frlak i Soi Fraic Lhola

1[911š'lJ.. ] 
j!jL!9Tt!

10 i sykof. J SpVa KirboLrky

tl J",a" M. -l-KZ Vseln
trTHraait lt Tšxz vset'n

0 1 41n

t34B a D

1!!4 0

0

4,h
1788 4t, 4'h
1790 !a 0 I 4
1651r l N .A! 3t! 4

]l]c3 3,/,

t8/l 3

28 ÚÓasir i! 7 ko koef ]B34 2 X T5 m n ozh s!chácek

't.4.l4 q l,ri.E.
a,o.h P-n' 

'h 
i.

,)u 21p!Č !zdcres.),

Foto archiv klubu

Juřícel se dořkal ocenění z Ruska ah7? - f4)
Éc4 2't{e3.

3!3Q - 1. Ea7,
1'Efl|c4'Í4'
Bf4, Ba4#.

raaIr-
v kvalitně obsazené dvouleté sou-

těŽi É"I!krrJ9@LP9!ě!b!qc:.

ho Ruska se ve výsledkové listině
dvojtažek objevilo mezi oceněnými
i,jméno šachisty z Valašska' Za udě
lenými pívními liemi ceniuni: 1. Za-

birochin (Rusko),2. Zalokocij & Ku-
ligin (L]l<rajina) a 3. Suškov (Rusko)
ocenil rozhodčí Fokin úlohy dalších
pěti autoru čestnýn uznáním ex ae-
quo. tj. shodným pořadim: Groe
neveld (Nizozemí), JlliíĚ.e}.'=cj').'.
Kotov, Lukašev a Čemych (všichni
Rusko) a dá]e udělil ještě šest po.
chvalných zmínekl JaÍ]tevics (Lo-
tyšsko)' Kovalev, Rožko\ smatov

(všichni Rusko). Va]teĎ (Lotyšsko)'
Zimrner (Polsko). Ces!rr:ý4r'.qz4!4ím
za dělbll 4. 4íl!a si Juřiček n4 své
konlqpiipsal=už j9denáctý úspěch.ve
sk]adebních soutěžích. z nichž osnri
docilii 1, zarrrairiti Šáit'óue ó."ne.
ní z Ruska těší vsetínského šachistu
d\'ojnásob' ho zas\'ěcené uvádímo
notaci jeho úlohy (bí1ý: Kg5. DaS'
va4. sď' Se2' Je5, Pb5, e3, f4 čer-
ný: Kd5' Vc2' Sb6' SR. Jh2' Pc6'
e6), kde bí]ý na tahu dává mat 2' ta-

restrelum

Kouz|o šachového
diagramu (499)
Trojtahová celoroční soutěŽ,
která Zdárně spěje ke šéastné.
mu konci, je obohacenajiž čty.
řiatřicátým úkolem vsetín.
ského skladatele. Ten do ša.
chové rubriky přispěl uŽ Šes.
tým souiěŽnim úkolem! Vlast.
ní úloha je postavena převáŽně
na svůdnostech, které pozice
nabízí' a tak nebude jednodu.
ché objevení prvnÍho tahu,
který připraví dva matové ob.
razce s vlastním blokováním

^6řnIi.h 
]óhl.\'.h fiorŤ

Útoi t. asg

Bílý táhne a dá mat 3. ta}em

Bflý: Kh1' Dg3, va7, vE' sg8,
Ja6, pc6, d4 (8). cerný: Ke4, sb?,
Sd2, Jb3, pd6, 97, h5 (7). 3X. (vb)

(at

I
7

rt

T,

1

EBvj(xofioEl44
Be!.ePHtarž llerep614>r'
.1-ň npl!3 - n. 3a6upoxl'H

(CaíKT. eŤep6}pI).

I4nnlosopHa-{ urpa: 1... C;b5 2.
Oe4X. florbrlKn: 1. Xf4+? Kpd4, 1.

Ke3+? Kp:e5. Tevarrfiecl{I,Iž JIox.
ulú cle4: 1' 'IIe4? C yrpo3oii 2. I(f4x
v 2. Ke3X, L.. Cte4 2. Oie4X, Ho 1 ...
C:bs! PelueHue: 1. b4! C }Ťpo3oň 2'
.[csx. 1... Cd4 2. YJ4X" 1... C:e5 2.
Ke3X' Áo[o'HuTeÍ6Ha' {Ipa: 1..'
,rIcB 2.Id6X, 1...J1:f5 2. Od8X, 1...
C:f5 2. Oc4X, 1... Ce4 2. O:e4X.I1o4'
xBaT'íTb H},tHbIe IIo''I Bo3'e qepHo-

.o l{opoí.a He yÁaeŤcr. oKa3HBaeT
cll' Ea'4o Blo'lIoqETĎ I{ePHoro cnoHa'
KoTopĎI' 3aE MaeT E},Ť(Hble no,1E)

rro3Bor'l'l1E ÁaTIJ MaŤb] co c'ox}'blM
diroxia poaanuell.

2.ň IIp1'3 
- 

P. 3anoKoqKuú n

H. KynrruH fyxparfira). nepeMe-
rra 6arapeňrrtrx uaroB B l4,'Urro3op.

aož lrrpe N peruer:nu B xopoueú
xoncrpyxqun 6es 6eabx reuer.

3 ř nplr3 - Io. cyIlKoB
(CaHKr-nerep6ypr). YAaYHoe
yrly-ruleŤrlre 3aíqaq' K. M3HCÓIú-
Aa n)"TeM Ao6aB,'reHn.E iloxHoro
cneAa u nepeMeEo[ Tpex MaToB.

n09ÉTHblE oT3bIBb|
(HA PABHbTX)

}(. fpeHeBen.4 (ronÍaHAu'),
A. KoroB (npno3epc(), B. I}'I(a-
rrea @ocroocrax o6r.), B. qepnbrx
(BopoHex)' c. IopH.teX (.{eK'Í)..

noxBAnbHbrE oT3brBbl
(HA PABHbIX)

H. Banbrep (,{arBEq), 3. KoBa-
neB [TroMerib), |Í' PoxI(oB (CaHKT.

ne:.ep6'?f), 26.0]'.05, E. u[NíMep
(Iloarllra), 22.06.05, B. lLlMaroB
(Boporrexcra,s o6,1.), K,'Írrxeauqc
(JIarBrre).

sobota 24. listopadu 2007

Denft

IIo d p ed arct1ueú nacmepa cnop;ma Wu'. @ )KWIA
TPI4HAIu{ATb|]4 MExEyHAPoAHblň KoHKyPc

B XIII MexÁ}EapoÁHoM (oHK}pce 
"BegepHero |IeTeP6ypIa> no co.

cTaBJleHvro uaxMaŤHbix 3arqac I,t 3T}oAoB Irp}rH.ElII4 y.racTfie 49 aBTo-
pog lrg BeropyccuN, LolrraHIxu, fpyszu, I4raaun, Kasaxcra;e-m
BuIr, ÍIoIb[Ir', poccuu' yl(pafiHbl, cIIlA, r{exr-.u, npHcnaBrulix 75 .(oM.

!o3ll\!}t.
2006 r|. cyAĎE Bcex pa3AenoB - MexA}'rrapoÁHblň ap6uTp Io. ooKuH.
Haq'I'aeM lryonul(oBaT}, IŤŤofll coDeBI{oBaHll.E.

stq+isJgv-J.uříček' vsetín
originálpro,,KUD..

a b cde t g



ŠachouÍ oililil
Ústředrrí jednotě českých šachistů. .Neistarším vsetínským Eubem !

rJ ffiz Usetín

#ffi,iTJ,,#* rl| *"*fu:ffi'ffi

l"t#;iffi I- *+X*;#mi*ďti* ffi'g*****
íT::1',ll.+,^*;tr !l ":lťl.'ln}:}:''.j*-- :Y#j**lhi'iiffi ?.|:l!:' ^"

ffiffi ffillť"Hilt,liř'?ilf'i; slauí šeilcsátltu""Íněné-k'uby 
by'y fr'ancovany čas ještě nrladí PetI }lromad4 liří

.jak z přspěvku samotných hťáčů' Chmelď' Milan lrrgl- Zdelěk ohry-

' t* ute i'a pŤispívatetů, kterýrni zek, K. wiesnel a další. NejstalšíÍn

byli l-en](Iát mitmi pod ' .a l 
- 

a|tivnÍm Členem' 
-.So

mlsfim s r|louholetou šachovou tradicí. Nepoéí. 
^!^- . ,

@. 
- 

: . v roc! 19]8 9 1983. Na Ťtí místo současný předseda regionálnÍrc ša.

FJlI|iEí [. .u..o- @ {g:i.nl. u,ke |\an Ba4.o)ek. v roc9 chovéhó 'vauu 
Eduard'vitek hrď l'e

"e """l.y " 
po,*a"e"J 

- 

@ffiiiruŽ't',o- #gÉ']ť::1 ::l*':l,,sry: ewřelenném tr,rn]ETřtínil{Eí
soukomého sektoru v ooemalo pÍevaznou casr .^".ÍY*:+i?+++=+á++.#+ 

9

;* ;ffi'il;ř;Jši1a oddí1ů svého působení y3!fu!49!@q 's:"ltg! ňh' ".á. J,liŇ 
'"t""h 

1969

h1edat někoho' kdo by je ',zaslŤe- kte.í také dokázalo 5x vyhrát' a to 4lcnarq AÍioryseK. 1aKe ne]uspcs-

i"'ř 
" 
i"-ó*a.i"Ji"t linno.t' ;;ffia"h.j05y1*a:l96a%3, -9ě]:]Tft'ť!|9tl.f:!'|*ďi:

1971119'/5, 198?i 1988 a naposledY
TJ,lké' Spar- v rďníL:u 200512006. piebom.lcq/ch tltultl v o{is]L l.l Členové Šo MEZ Vsetin se

ifižiřione K nejúspěšnějším sezonám patří ]ltE,4++54+++*!9!9. v *ueociri i jul.o dobii organizátoři'
krajském přeboru .jednollivců slar- 

1, A,r'
lovali ČesLmÍ HáieL r roce 1980 V ;;íi .

1985 a 1986

tehdejšího severo-

.MEZV."L"J/" tqtfE-lqsq Trinci'Palel Machale:." tT: l:8? ffiifri7-.']!Íil-.i"ta .:=- --:ř-:==;-xi;;í; v Karviné a v race 1986 ve vsetíně ffi^'"^."*
j P.{,u llravrllluu r4rg: j:.--!::::l} plcouru v s|jzurli.llt r7Žw' 1Ž7v. molavsKeno KraJe.

HjtrffiiÉl.*y*.! -í#š3"ffižv]"IJ"ě';l*T 'y.;i].**,;* .(achovými d.'i:Í;[T ?:"'Il.ť(iff:.od.1F;ruqa'řoŠFl.ŠE ráiJbs!!íÉ'" ,0,0řffi ťŤťj.P::.1b:o:'1Y'Tl{. i."j't"' soutěž a kád! tvoří Karel. la v minulosti žádná řevnivost či
. nezdravá dvďita' Naopak vztahy ť'*ff'';"y'il*l't*ffi1 ::::}

p-óiGdiElň66íane odďly ukon- ;iffiGfi,aí' ffimi6i6tÍa ob-ou 9dd']ú,,!ill ""ť.1"':!g óndrucl, nrantiset Fi1ák, václav
Čily \vou činno.l a hráČi pTeíli q9 pó".ňÚ-ft.-rónecného poÍadí o cerrý svedel 

:"]:i o:""'.:", "':- Zenelmann. Vladimir Kubíček.
oddilů TJ zbrojovka v}eÚn a TJ olrs:d!9.---p!9!9!r--lsg!9!]ljú ,j.1]11.ť:l"-l,:::;"i^i'lT':.Í Kare| Kocourek. L'duard Vítck. Ja.
MEz V.eÍn. kere púsobi V nasem ; h"Éň JsŇ-"*d;'á" "Š'ď- * .!!s]r++!]*4#+ roslav Švagera. Bohumjl Sed|áček.
mésté aŽ do souča\nosti. útézové od' rolu 1950 az po sou- Ma9qa]ec3 í\aJ' el.Do|e1all poTor'Ú 

Pavel Liški a Josef Surovec. (aj )

časnoý, tj' plných 57 let- Česhnír sÍu4.!Yp'lp!9l9!g-wD9J9vat.po.

hÍáčů. U zlodu tohoto oddílu stá]i:
pÍvní předseda so JaÍoďav Zgabaj,

Richard Andqj'sek. Josef DitteŤt.

Vrlém Doležal, stanislav Drcbil.
František Gatda" Mircslav llloušek,

: Josef llrňa Jan Hovadík" Malinq
l Jifi Matoška. vladimír Novotný

'' Ka.el olšak sr., hašnička' František l

' streičelq Fridolín Tu€k' Jiří !.idec. ]

ký J. va1a Josef Vďchář, BohumíI ]

.l 
Vrecion a Ladislav Ž:bčí|q kteÉ po.

i ÓhiňíĚ w nalěí.h ]FrF.h ánnloi]i r mšstupř v dďších letech doplnili 1€oš

' Árigustin, anis nosak' Áeš Berka
Karel Erben' František lřav4 }lro
mada, olga HIňová, Ladislav Koh-

] l4 l'adislav Kopka, Josef Kovař, v
: ] Kotulek, B. Máý Jaromír Mocek,
: Jan Rusňálr' Svozil, Jaroslav Třetina'

Eduald vítek' Milan Zbranek. Zelin-
. ka a JosefZubf,<.-, 

V závěru šedesátých a začátkem
sedÍndesát.ých let s pří1ivem další
geneface pňšli Jaroslav Antýsek,
Ivan Bart,ošek, Josef Blažek, Petr
Číž' ČerstÍníI Hájek, Karel ř|radíl'
Jalomí Kocrrrek' Jií Klimunda,
Karel olšák nÍ', Miroslav Papš&

1988 . 1989' 2006 - 2007 a rqyq€
start v šesti Íocnicích oblasmiho

roce 1948. Tímto

ze sezony 2006/2{n7. Zleya stojí ,lan Múd,Ú, Antonín MaňÍik, Paýel Machalec' Karel Dctleža|, Jos{
ondruch, František Filtik, wadimír Kubíček (Ť), uác|ov Zeftelfiann a Radek Šulák' Zleva sedí Karel Kocourek,

. Josef Pecler' Zleněk Tlávníček, Jo. Mircs|all Sagdne|9 taroslav Svagera, EduardVítek a Bohumíl Sedlóček. Foto Antonín Juříček
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- 
lašskomeziříčskémstředisku

reeionábirí přebor čtvřčlennÝch
d4álg]LJjegbudiidgŽg soutě.
žily tři věkoYé kategorie, žáci 1.
. 5. tříd' žáci 6' " 9. tříd zák|adních
škol a žáci stř€dních škol.

vleiÚ]'ladšÍ kalgcgdi se přeborní.
ky sta]i Žáci ZS Hoštálková ve s]o-
žení Karel Kachtík' Josef Bednařik,
Jan slavětinslcý a Jakub Krejča' Na
druhém mistě se umístila Francova
Lhota, na řetím vsetínská Inteera.

\.-t!'t,c9!i--h!áčj!.-Z9--d$héba
.s!'p!fu é\rgd!'9bj&9l!ýÉ4r4=.Zs
.IjtsE3l/s91u-v9*d9Ž9úrylj!a!.14y
Tomek.-J'cl9!ky-Záy9!4rí-M4!yéš
Á.ovanK a ťavel Ďtlcna' uruzl ovll
š&;hiG Růffi]iEfr-třď skončila Ka-
rolinka.

-Be€!Lo!4ním přebomíkem v kate-
gorii střednich škol se stala Integro-
vaná sřední škola Valašské Meziříčí
ve složení František Folta. Pavel
su{ý, Miroslav Špinka a Richard
Bartoň. Druhé místo získala ob-
chodní akademie Valďské Meziříčí
a třetí ss Kostka Vsetín'

První dvě družstva z každé ka-
tegorie si vybojovala postup do
krajského kola, které se uskuteční
v úterý 22. ledna v Kroměříži'

Text a foto (iok)

v
hodinách. uskutečnil

s€ tuřnď dÍ|ry Yájernné spolupr.áci v pmstorách StHiska volného času Al-
cedo.

,Je riža.mé, ko|ik šachisfu s€ mezi ZŠ Integra před Karolinkou B a Homí
školrá|.a najednou objevi|o. A pa\ Lidčí. v mladších Žácích se ve vsetí-
že jsou ml.ádeárické šachy mrtvý ně soutěžilo poprvé' Sjela se dn]žstva

spor|.. hodnotila Zlzana Zyzť|do- z vellcých Karlovic' Bancovy Lhoty,

ňová z Alceda Írnožství ájemců o Hoštákové, ze ZŠ vsetín-TÍárDfty a

křálovskou hru. oryaniátoí o](Ies- dva cellf posiavila pořádajicí ZS ln-
ní žákovské soutěže šachy letos po tegÍa. v této kategořii bylvelmijasně
Ímoha letech doslova povznesli z po- cítit lozdíl mezi tÍénovaností Žál(ú'

v kategorii žóků ó. . 9. tříd se Úejýíce dařilo zdstupcům ZŠ Integta vseÍín' vůbec nejťlspěšnějším šdchistou
v tumaji bjl Ma,,áš Koýařík (Zcela vlevo), kteÚ dosdhl z pěti utl<iní 5 bodů, Jaroslaý ZÁýodný (uprostřed)
a Mifoslaý Tomek získali pro svůj ým po 4,5 bod,u.

ra,I/-
ořed velkÝmi Karlovicemi a Flanco-
vou Lhotou. co se týka Šachorych

možností pí}tlášených dnřstev, pří.
stupy školjsou ruzné. Něk1eři ředitelé

preferují šachový koužek pod vede-

ním zdatného odbomfta. někde ša

chy jen tak volně p|ynou, například ve

ško]ních klube.h v odpoledních hoď
nách. Ale i toje iýbomé' Potkávání se

hráčů více škol pak někteÍé záJemcc

pňvede i do šachoých odďlů-

,tetošní Grand prix okresu vse.
tín vwr.chotí 16' dubrra v Karolin.
ce. kde budoo lryhodnocena nej-
lepší družstva v obou věkorlých
kategoriich,.. pozvrrl na závěÍ vŠech

ny účastnílry pořadatel závěrďného
tumaie Vladislav Bambušek á dodal:

,,A lós tomu nahrá| tak zajímavě, že

Ize ďekávat i ve|ni dranatické fi-
nríle v přímém souboji mezi Karo-
linkou a Integmu Y kategorii star-

ších žáků..
Tbxt a foto Josef Kovařik

ŠKz vsetín c - Kamlinka
4,5r3,5
zátopek . valo 1:0, Galetka - Vla.
cbopu|os Vz:,Yz, Karlí< . Mužík /:;

. Bambušek 0:1' Tomek - Rumá.
nek 1:0' Jurča - Šustr 1:0, Kova-
řík . Kalvas 0:1. (mh)

Ťátulta regionil''iiio orenóru;
pela. okes vsetín se tak zďadil po
bok ostahích okesů zínského ka-
je' kteIé mtadežnické soutěŽe tradič-
ně pořádají'

:E jBÉ19!-Z@!É-!9--cg!4-p!ě
účastní deset čtyřčlemých &uŽst,ev:
.údče, zŠ 5' kvěha Rožnov, Růždka,
zŠ Intega vsetín, Homí Lidď' ZŠ
vsetín-Trávní<y apo dvou dŤužstvech
mají Karolinka a Rancova Lhota.&
třeí části v této věkové kateqorii vede

''Dětem 
je třtba všÍěpovat pra.

úďa hraní na tumajích odmďč-
ka. Mě|y by co nejrychleji získat
správné šachové náryky'.. tltď na-

pří<lad Aleš Krme|a, zkušený hÍáč a
vedoucí družstva Hošťálkové. Něktelé
děti ale třeba poprvé viděly opravďc-
ké šachové hodiny, a tak se zkušenostr

či nezl:ušenosti promítly i do aisled.
ků ]gl-!-"ds+sq€]4s!q]
nÝch utkánich usaďlá ZJ noslarxova

1. Lužná
2' val' Bysřice 51136'0t6
3. HuslenLy 51131,5 16

4'val.MeziříčíB 3 1 3 26'5 10

5. Ka.olinka 223 27,5 I
6 ŠKzvsetinc 2|4 25.5 7

maMfiÍ-TT-j-ís 6-
8. Vidče I33u'5 6

'9. Jasenice 133 24,0 6

10. Val. Polanka 1l5 24,0 4

volného času Domeěek uskutečnil

13. rinora uspořádala ZS

tomu, ž€ se akce odehřáYala y

Uotara mcziná]oilním ruzhoilěím
t|. osmasedmdesátý mezinárodní kongres FIDE' který proběhl
! v turecké Anlá|ii, uděli| titrrl FtDE ARBITER (mezinárodní

- šachow mzhodč0 Petru lbhvovi (ročnik narozerú |g4ó, z
vďašské Polanky (hráčsky hostuje za Sokol Ústí).

sachu se začal věnovat v deseti
letech v rodném zlíně. Posfupně
hÍával za Zlín, ostra\u, otrokovi-
ce, slušoúce a vsetín. Rozhodčí-
ho I. třídy \Tkovává od |oku 1987.

votava (na snínku v popředí) pal
ří řadu let i k roáodčím zvučného
Preboru vseína jednotlivců' kde
ídil deset lďnftů.

Te\t a foto Julius Fic€k

60135,0 18

(v popředí) pří toz'hodoýóní na tumIji ýe ýseÍínské so-
kolovně' Za ním sed.í Eduard vítek, kteÚ již 22 let zasÍáýd post před.
sedy šachového tlcldílL| TJ MEZ vsetín' vzddu stojí nadšený kroníkiř
knjlovské hm Antonín ]uřiček.



m[ÍaItr
! v pátek 8' tínora se uskutečni|a ve Vsetíně pro příznivte šachu

- 
zaiímaYá akce. Na pozvání Salesiánského sdruženíVsetín a ZŠ |n-

tegra vsetín sehrál Y Domě ku|fury simu|Línní produkci v šachu pmti
19soupeřům

Proti Voýěchu Plátoví (ýleýo) astoupíli i (Zprava) šachový kronihiř ze vsetína Anto ín Juříček, místostarostc| Lu.
bomír Gajd.ušek a zdsÍupce ředitele Integry Josef Kovařík. Foto Julius Ficek

Usetín u Gl ilruhou gu
E Druhá liga šachistu pokračovďa 8. a 9. ko|em. Hráči ŠKz vsetÍn si

- 69 65615y p;;p5ali jedno vítězswí a jednu poráŽku. Dtě ko|a pfu
koncem si tak zajistili druho|igovou pfulušnost i pro přGtí sezonu.
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Do opavy zajížděJi Valaši s cílem
dosahnout alespoň neÍozhodného
výsle'dku. vsetinským se podďil
husarslý kousek, když v pět a půl
hodiny wajícím utkání neprohráli
ani v jedné paftii' ctyřmi výbrami
a čtyřmi remízami tak docíli|i vyso-
kého vítězství v poměÍu 2:6.

sestaYa a body vsetína; staaděj'
vávra, Parák a tlradiJ 1, Juříček'
Bosak, Zádrapa a Veselslcý 0'5 '

vsETÍN . MořkoY 3:5

Houževnatí hosté potwdili ve
Vseúně své kvďity, i když domácí
měli minimálně na celkovou remízu,
o kterou se pňpravili dvěma pokaže.

nými partiemi.

sestaYa a body vsetína| Juříček
a Bosrík l, Vávra a Pará.k 0,5' Stra-
děj , Lev, zádŤapa a stvelák 0.

výsledky dďších zápasů: Holešov
- Dobrá 5:3, Karviná - orlová B 6:

2, Šenov - M. ostíava B 1,5:6'5'
Mořkov . Havířov 5:3, L. ostÍava B
- Fr.Místek B 4,5:3,5, Fr-Místek B
- Holešov 5'5:2,5, Havířov - L. os-
trava B 4:4, M. Ostrava B - Opava
4:4, ot\ová B - Senov 4:4,
- Karviná 0:8.





PlilstolétÍšachu Ůe Francouě Lhotě
ra,I.-

žek. u jehož zrodu stáIi Jaroslav
Slováček, Alois Zimek, Jan Zimek
a FÉltišek Biernát. TuÍo čtveřici

A údá! Po le(eh zvláštním ízeÍím osudu se Énto člověk stává
mým píteleÍŤL Dokooce velmi dob.ýÍI! aě jsme se setka]i tváří
v tvÍ pouze dvakrát. záto koÍespoldence je čilá o všeD DoŽDém'
nejvice samoďejmě o šachu. o tom praktickéÍo (vžd}ť jsem Prakik
st]ále). ale zejnéna skladebíím. A ta* se poÍE]u stávám i úlohářen
Není to nic moc. ktěm modem'm téMtům mám .].leko
a stÍategické prfue uŽ ma'jí své zlaté čásy dávno za sebou' Přesto jinr
tato osobnosr věnuje svDu pízeň a často je Pub]i-k.lje v rubnce

'.KutnoboBkého 
denÍku... Zaplať Pán Buh za ni i za jejiiro

vedoucfro| vždyť po likvidaci !éněř vŠech podobných se'á(o' jako
jeóa z Í'á]a úd'Žela A soba o Dř Í uúÍŤ\ sé deD před . oncem
letoš!ůo rck! dožívá hodÍé ýýaamého jubilea. Ten počet sc dá
vyjádň! dokonce i Úohářskf ' 7x' ále sedmitaŽ€ to DeDí' ' '
A tak' mi]ý přítčli. mysrfuo' že ÚluvíD zá célou oba problémistu'
kreří vám k těm ,'sedmi křížrům.. přejí' abyste k nin přidar jčš'ě
jedÍú ,.tÍojtažku..' aby to dálÓ roEou stovku. A samozřcjmš
všechno rcjlepší' 7f,jméÍta hodně zdraýí a toho elánu' kte.ý musíme

L. ostraYa B - vsETÍN
4.5:3.5

Přestože Valaši museli nastoupit
se dvěma náIradníky, sehráli s
ostravany vylovnané utkání a po
tuhém boji podlehli nejtěsnějším
rozdí]em, když překvapivě oba ná'
hradnici bodovali naolno.

doplnili oldřich Důbrava a František
Holec z Homí Lidče' Václav Tkaďec
a Jan Haspala z Valašské Senice
a místní František Brlica s Karlem

20 let odnrlčel'
Začátkem 80. let byla čiDnost so

Jan Trochta, Rostislav
smetana' Josef Filák,
Bedřich Súkup a Josef

. Šuta. Ale i toto
dÍužstvo po několi-
ka sezonách na páI

a pÍoto za podpoly ředitele místní
zŠ jsou D,tvořeny podmínkf pro
založení šachového looužku. Muž.
stvo vr|ži]o, byť jen na čas, služeb
}tráčů Petra řIromady z Val. Polan-
ý a Františka Filáka ze vsetína.
Vzhledem k získrrné široké lrráčské
základně a začínajícím nladým žá-
kůn je od rol.:u 1998 při} ášeno do
okesíí soutěže i B &ústvo'

let přerušilo svoji činnost.
.K posledni obnově dochazí v rcce

1994 a v další sezoně 1995l|996
druŽstva Flancovy Lhoty už znolu
hraje okesní soutěž. Kádr mužstva
doplriili l,adislav Biemál Ladislav
Skarpa a Jaroslav clromí(' Násle'
dující Iďní( |996|1997 1e ve zna-
mení postupu z okesní soutěže do
oklgsnfto přeboru. PIo další zvýšení
výkonrrosti družstva jsou do kádnr
přijati Ja.roslav Gargulak z Homi

I v neděli t6. března měta druhá liga šachi.'tů na pořadu utkáni

- 
předposledniho desátého kola. ve kterem zajíždě|i hráči Vsetína

na půdu čtrrtého celku tabulky Labortechu ostrava B.

Věnováno mému staršímu příieii
;:!!"isi*i*:9g,

Búňez. Když jem se s tírro jDéDeD ýtk'] kdysi zčátkem 70. let v Čs' šachu, pomyďel jsem s:

'ZýLóštní 
jnúno' Takoýé aeobDkk, jako . PÍířr.lÓpisu.- Neob.{/né' jako byly p.o Íne tehdy diagrmy

v sachovém Umění onoho časopisu smozřjmě, YŽdyť vělšina těchto úloh pÍakického šachjslu děsí
neÍowovahou rlaleÍiálu, absludrlou Poác, neocholou dát třeba Et 2. fahelo. kdyŽ Je poace iYbrallá
jak}o]iv' ěi dokonce ještě !oE,áhď bíéDu v doýžní Eátu| Atat js.D ony ijlohy oíBál tát trochu
ž€rtoEě' podobně jako cirát ve]mistÍa s. TaÍlákowera, L1e.ý Po jedné paíii na ol.ízku' zdaje Iépe dát rna|

.ebo vzíi zadamo dámu odýaýědé:!: .$a:no.jeině ýzít dáru, Poírfi tefl lfut už dán 1fudno!,, |\ j.á by|
v té chvíli Dředevším Dral.tik'.-

obnovena a V roce 1982 sedružstvo Lidče a Vác]av Do|jna z valÍtšskó
Francovy Lhotv opět pŤjlrlásilo Senice' oddíl Zcela váŽně
do soutěže ďUžstet tentokát už o

v okese Vsetín. o obnoltt
Šo se zasloužili Karel Ja. i
náč a vojtěch Trcchta stalší' se pak objewji hráči
spolu s nimi v tomto období s radngem přes 2000 Elo KM Petr

Zvardoň, Čestmír Hájek a Karel
Doležď, všichni ze vsetíDa a KM
Radim Vlátný z ostravy. Posílení
mužstva se vyplatilo a v sezoně
2001/02 Francova Lhota vítězí
v okesrlím Přeboru a postupuje do
kajského přeboru'

vedení ďdílu pamafuje i na po-
hačovatele v budoucích sezonách

soutěž a ďsponuie tímto kádlem
hráčů: Petr Zvardoň, Vladimír
tŤabovshý Václav Raška Čestmír
Hájek, Josef Filák, Vlaďmír Suro.
vec, Jarcslav GaŤ8ulák, Jan Trochta'
Rostislav smetana' Václav Dolina,
Tomáš surovec, Ladislav JuŤičk4
Michal Filák, vlastinil Brlica, Josef
Kučný' Karel Sucháček, Roman su-
cháček, Petra Sucháčková a Zuzana
Sucháčková.

Text a fotoAntonín Juříček

Thbulks:

stanislav Juříček
věnováno \4adislavu BÚň]ioli k *70

H#3
C+

2.I.l Ll.l (3+5)

8888

všjchni jen obdivova1 stejně tak jako vaše oblíbeDé' vždy peÍfekt!í Pono.:né máty a pochoPilebě
i ostatní typy úlob. co říci ná á!&? Jednoduše Baňka s ú|ýfr .'b.. základní kámen orgmismu
s velkýn 

',B.,jeden 
z pilířů součásné scény českých sktada'e|ú.

88ss I' 1' r.,tý .qfa 2.ac2 Áb4+ 3'ld3 .0.aó#, lI' 1-d3 ég5 2./id4 Áa 3'Ůe3 gxg4ť'

L. OSTRAVA B. N 4,5 : 3,5 Val. MeziříčíB. ŠKZVsetín C5:3
Bobalí( - zátopek 1:0, J. Nová* -

Galetka l :0. volek ' Záýadný y2:y2,

clt - K1ímekYz:Yz,Lev - Tomek 1:

0, KrameÍ - Juřa '/2:%' L. Novák -
Homík 7z:/z, Cemý - Kovařík 0: i .

16'března 2008

1976 setín těsně Nillehl Íauoritoui

sestaYa a body vsetína| zajíček a
řIradil 1, Straděj, Parák a Štverrík
0,5, Vávra, Bosák a Zádrapa 0.

výsledky dalších utkání: Ho|ešov
_ llcrv|na l')|)'). )enov - UoDrá J:
5, opava orlová B 2:6, Mořkov
_ Mit1al ostrava B 3'5:4,5, FI.-MíS-
tek B'Hávířov 2 5.5 5 í.i)

30
21
19
l8
t8
14

2
I
1

3

se vlivem

%zÁ%z %z
%z %z%7&ffi"2 '/Zz

%z'É.,.ftl

1921

27
18



Eduaril Uítek oslauil
osmilesátltuDle 2' března 1928

se dožil tohoto vzác-
ného a kulatého jubi-
lea dlouholetý a stáleještě aktivní předseda Regionálního ša-

chového svazu vsetín Eduad Vítek (na snímku). se šďchem

začínal v rodné HošÍálkové už jako školak a kouzlu klaovské
hry propadl na cetý život' zahy se zapojil také do práce funk.
cionáiské a rozhodcovské a v 60' letech přestoupil do oddi
lu MEZ vsetín, ktelému zůstal věmý až do dnešních dnů. v
praktické hře získal 1. výkonnostní třídu a byl pravidelným
účastníkem oddílových a okesních' především půlfinálových
přeboru a zúčastnil se i ce1é řady bleskových soutěží' S da.
leko větším zájmem a úspěšností staÍtoval zejména v kole-
spondenčních soutěžích- Jako jednotlivec se zúčastnil mnoha
M-tumajů s mezinárodním obsazením, plobojoval se často i
do lryšších republikových soutěží a absolvoval celou řadu po.
stupových tumajů přeboru sevelomoravského kraje a Seve.
romoravského poharu. Výbomým výkonnostním úspěchem
byla také účast

a vitek hrál

tomu chtěla, že

la obě jeho nynější a původni druŽstva - MEZ vsetín a so-
kol HošérÁlková (5:3). KjlYatrÍlou i!b!!eJ-gbú
pamětní medaili za celoživotní rozvoi šachu v legionu vse-
!i!.Do dalšich let mu přejeme za všechny valašské šachisty
všechno nejlepší' hodně zďaví aještě rnnoho hezkých chvilek
za šachovnicí. výbor w RŠs vsetín e*HŤffi

Rehá& . Maňrák %:14, KŤek - ttraďl
7z:7z' Josef Súták . Vlachopulos 1:
o, Peléšek - Gatstka o:l' Janček -
Závodný |..o. Kloutil - JuIča 0: l,
Jiří Svitá& . Růžička l:0. Štěoiánek
. zátoDek 1 :o'

Thbulka krajské soutěže:
1.Ztrtbři 9 0 0 s{s n
1B}ltřička 513 40.0 16
3. ŠKzvs€tín B 5 1 3 38'0 1ó
4. slavičín 513 38.0 16
5. Fr.Lhota 5 0 4 365 15
ó. Podk' Lhota 4 3 2 39,0 |5
7.Ilďúlkorrá 4 2 3 3E5 t4
8. Úsd

BaItošek . Bobalík 0:1, Gďetka
- DoÍř'ik yt,y2, záýodÍ\ý - Adame
|z:Vz, Tomek - Novlák 0: 1 , Jurča
- cvema 0:l, RůŽička - Hladký
0:1, záÍopek - Lev Vz:|/z. Klímek
- Cu.t Vz:Vz.

9'MEzvreói3n6w9
10. val M€ziříčí 2 2 5 3\0 8
1l' vizoúc€ 2 I 6 30,0 1
12. Val. Klobouky I 0 8 A,0 3

23 4 31,5 9

C
1' ZašováA 9 0 0
2'RoŽnovB 6 2 I

3.Vlftrlovic€ 6 1 2

3394 9-JuriceL
Czech Republic

3394 - 1..0.h6! C2.of4
Éd4 3.gd4#) d5 2.ge7
Éd4 3.ge3#' 1'''^d5 2'

áh5 2'Ed5 Ée4 3.gf5#,
1''.Éd4 2.gc4 Ůe5 3'
.0,f4#.

28,5 20
u,5 19
n,s ú
7)5 t5
19,5 10

19,0 6
r45' 6
1ó,0 5lnš '

s 0 s_ 40,0 ls
3343óI 12
32s38,0u
,3 0 7 35,0 I
2t't 33,5 1
'1 0 9 2ó'0 3

I
-

Usetín na záuěr nestaěil Ftýdltu
.r. Druhá liga šachistů ročnftu by|a v neděli 6' dubna ukončena zá-

pasyjedenáctého kola. Hráči ŠKZ vsetín pňvitali y domácím pm-
střtď druhý celek tabulta rŠs Fryaet.tuistet n.

VSETÍ\{ - Fr.-Místek B 1.5:5.5 kátké ohlédnutí a zhodnocení sezo-
Oba celky nastoupily jen se sed- ny vsetínslcých šachistů.

rni hráči a Vsetínští navíc se dvěma sestáYa a body vsetína: stverák,
náhadníIry. Valaši silnému celku zajíček a řlradil 0,5, Straděj, Vávra,
z Fnýdku nakonec podletúi pomě- Záďapa a PaIá'k 0' výs|edkY da|.
rem 1,5:5,5, když zabodovali fuáči šich zápasů: Havířov - Holešov 4:
ze spodních šachovnic' I přes poráž. 4, Mittal ostÍava B - Laboíech os-
ku již měli domácí jistotu záchrany trava B 3:5, Orlová B - Mořkov 4,5:
ve druhé lize. Té docílili v devátém 3,5, Dobrá - opava 5,5:2,5' Karviná

š^a'EHM
Pozice;
Bí|ý; Kg6.
Db4, Vb4. Vd8.
Sc3, Sc6, Jb6,
Jd5, pl2, s5
Cerný: Ke5.
Dgl. Vb5.
vd2. Sa4. Sh2,
Ja5, Jc8. pd4,
e4, e]. e2

Bílý ti1hne a dá
ma! 2, tahem.

o|iqitlál pro
Neděl,1í Ble'k)

Výďedky krajské soutěže:
sKz vsetín B - Val. Me-

Ťabutka;
zvbři 100056J

ó1345'5
53243,5
5234p.,5

11.kolo 6.dubna 2008

kole. v příštím vydání pňneseme . Senov 7,5:0,5' (a.i)
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řešite|ům

Kouzlo šachového
diagramu 504 a 5O5
Posledni oroginály do celo.
roční soutěŽe trojtaŽekjsou od
přednich autorů z České re.
publiky.

Úkol č. 5o4
stanislav JuřÍček. vsetín

BÍlýttáhne a dá lrlat 3. tahem

,Irdelrut ZS KAnlJltnKA Se ZCeIA ZADI-

níla mladýmí šachisty z celého oire-
su. V popředí 1ry@Nlgfu
(zŠ Homí Lídéě)'.ý di'lelu s2!@
kateporie starších žiků laros|avem
Zivodným (Zs Inteqra vsetí }

V sobotu 15. břczna uspořádďa ZŠ Karolinka druhý turnaj
! ze serie Grand prix zíkladnícb ško| okresu Vsetín jednotlivců.

-ct,^r-.
Ško|ní jíde|na se zcela zaplnila m|adými ryznavači královské

:/-@-.EE$!sb.áE potwdil
svou ďoúodobě skvělou výkonnost
Ju|Io av Zavoonv ze Z5 lntesÍa vse.

ffi.?ffi^í,těaDř"d
dÍů'Ím Markem Jurčou z€ zs Homí

!i!blTen sice dosál stejného pďfu
bodů, nicméně v přímém souboji o ú-
tězsM v tuÍnaji Závodnému pďlebl.
TŤ9tí místo obsadil s pěti body Rosti-
slav Zimek ze ZS Francova Lhota-

Ro\Ťtěž v součfu obou dosavadních
tumajů GÍand DIix vede JaÍoslav

lesa z Inhsrv MiÍoslav Tomek. ťetí ie

Táke .u ÍIúadších žáků putovalo
pomyslné zlďo na Integru. S pďtem
7 bodů zútězil Matváš Kovařík Dfud
Karlem Kachtíkem ze ZS Hošiál.
Kova a lomasem KováIEm zÉ Z^\

Francova Llpta. oba získalí 5 bďů.
Celkolě vede Matváš Kovařk před
Jlflm JmutKem ze ZĎ vloce a 

^.a 
em

Kachtíkem.

I€tošni okresní sedá tumaj'i jed-
notlivců v}nŤcholí 8. loětna na 

^

se rapid šach
tempem2xlSminul

MaÍek Juča.

a.-;ri3
Text a fota Josef Kovařík

g výs|edhv krajské soutěže:

= 
zubří - ŠKz vsetin B 6.5:l.5
Kubín - Baltošek l:0, Kulišéá.k

- závodný 1:0, Škrobrák - Tomek 1:
0' Velčovský - Rttžiěka Vz:Vz, Ja-
Íoslav Krupa - zetopek 1:0, Josef
KÍupa - Žižka 0:1, Daněk - Klímek
1:0, Svak 1:0 kontumačně-

lÍaililt zaosla| zaoěekáuáním
lv
- 

rií H16, Ht4, tt|2,IJr0,D16,
Valašshý šach měl na mistovstYí

D12 a D10,

Úr Sdružení čes\ých s{totÍ9!.ttona-r I yzavírá v. tří|dch'cykl- ech ný), Vlaoimir Kos (Bmo). Josef
lči-D-Dostšachistůce|ér€pub|iky.lTdánímW'Křivohlávek(Uh'tIradišlě,).zde-
- li. kteni obsť''je, qT'*ni Ý].sledky :oilF.a yýb-Fiffiqi5' n.o ,,o,. .**..u.,u oskar str.Ýček
skladeb za uD|vnu|é období. Př€d dvěma měsíci bylo uzávřtno a v}tiš. /Ď- r':.l .|'\
tě"ň;Ga"iilmÍt";a'o6ahqie vys|€dky posledniho ukončeného ob- l r|.-l!UsLšr,.

dobí (200l - 2003). kde bvli také v tronEčném \.ýs|edku wbodDoceni sgtěž tToitažek vyhrá Zdeněk. Libiš před Josefem Burdou a V|a-nejlepší autoň cR.
Soutěžilo se celkem v šesti oddě' kclyž svými pracemi obsadil p.l"- lg:r"K:::-:' W5. 

]. '^ obsadil 9. místo. v nnohotažkráchmno- vinu disciplín a v nichse třikrár oo- -..=-|matv kázal p(osadit do Drvní desítkvE. dominoval opět Zdeněk Libiš před

; e,,oňof,y. 
'.d-ě-Tffifu' 

."'í v:#Fffi():ffifaffiffiÉgwo. Vladislavem Buňkou a Josefem

d6TEá%iat maxináIně osm úloh vala absolunií íoieka eesri;cřno- B]rrdou' všetínsbÍ zásfupce získal

clo každého oddělení. obiek1ivni hriiů veeiriB .:reoiezentu"" éR. Mi- opět 9. místo. l,.'..; ]

Q{avířov), Miroslav Henrych (sla- kou. (ď)

U lhrol nGG iluakÍá|

hodnocení zajišťovď dva zahranič- chal Dragoun, Alexander Fica, Jiií Nejlépe se stanislaw Juřičkovi
ní lozhodčí, kteří udělili jednotli- Jelínek, Pavel Kameník, Václav Ko- dařilo ve dvoitažkách, kde obsadil
vým skladbám body v intervalu od téšovec, František sabol (všichni YÝtiomé 5. místo za útězn]ým Fran-
1 do 10' haha), Vladimír Janál, Ivan Skoba, tiškem sabolem, dÍuhým Josefem

se u stil Pavel Vyolal (všichni ZIín), vtadi. BuIdou, třetím Mřoslavem Henry-
slav Buňka (K. Hora)' Josef Bulda chem a čtvqim vlaďslavem Buň-



ŠachouÍ oililíl u Btankách Íunguie 35 Iet
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kde dospělých z 21 na 39. A také Sokol
Bmnky v lámci tohoto boomu byl
iedním z no\.ých tÝmů v okrese. U
zrodu tohoto šachového klubu teh-
dy byli: václav Ilraďl _ dlouioletý
předseda a tahoun družstva, Bohu-
mil Cahlík. Zdeněk Cahlík. Jiň Ma-
rek, BuÍsas Charalambos později
znáný jako míčový žongléÍ, Josef
Tichý a Josef vaculík.

v soutěži ďužstev měl t.íÍn BIa.

n:fon možnostem výběru a dophění
kvalihtích hn{čů se družstvo Branek
sťídavě pohybovďo v okresním /re-
boru či okrcsní soutěži, ovšem to je
úděl mužstev z menších obcí. Pťo

Nq snímku z roku 1973 jsou zakld-
dající hrdči Sokolu Branky. Zleva
|tojí loseÍ uaculík, Bursas Chara'
lambos, Iiří Matek a fueněk Cah.
lík. Zeva sedí losef Tichý, Bohumit
Cahlík a Václav Hradil.

Foto archiY o.ldí|u

čů. Nejdť ežitější je' že se palta nad.
šenců vůbec dá dohromady a postaví
druŽstvo do soutěže. olfts!í soutěŽ
dokázali Branečtí l<iomě již zmíně-
ného ročníkr 197311914 l"yhrát ješ-
tě v sezonach 1989/1990' 1'997|1998
a |999Dďfr. V okesním seboru
pak dosátůi mimo postupolý rcčnft
1975/1976 řadu pěkných umístění: 2'
místa v lďnících |99311994' 2N4l
2005 a 3. místa v ročnícíctt 1979/
1980 a 1980/1981.

Někteří bráči Branek neiednou

Fomluvili také do okesnfto pŤe.

u:ru.igansÉy9s. ve finál9 staÍto-
vďi: 9x Václav }Iladil (z toho v I.

1999 a 2000 vybojoval 3. místo),
4x Jiří Marck (v Í |9,I,7 2. Ín1sto ay
r 1980 4' místo), 2x Bursas Chara-
lambos (v r 1976 4. místo) a 2x také
Zdeněk Marek (v roce 1991 7' mís-
to)' Tálentovaný Jiří MaŤek zvítězil
v olÍesním přeboru v letech 1982 4
1983, ale to už v barvach Zbrojovka
vsetín, kam přestoupil a získal ťídu
KM' aby pak odešel do drulroligo'
veno Ďan1Ku LsA llarvma.
v posledních dvou sezonách

byli v kádru Sokolu Branek hráči:
vlaďmír Rýdl' Vráclav řIradil, Petr
Mužík' Radek Holrnan, Pavel Hol-
man, Anton Pastorek, Alois Bam-
buch' Jiří Staněk, Pavel Lauren-
čík, Josef vaculík, Michal Marck,
Jiří líÍbáček' Lúáš Dohnal a Petr

.caer u xet a oa*ra ptln t0 
' 
ďe i t.nlo oddíl zř€jmě ze

siejných důvodů start v souÍěách družstev ukonči|. Neiyětší }Ytrva|ost
z této úásti Í€gionu prokázal c€lek sokolu Br&nky.

sachisté z BÍanek se pňhlásili do kij (sssR) a letos zesnulý James
soutěží družstev v roce l'9"I3 a vy. Robert Fischer (UsA)' nabral šach
drželi až do současnosti, tj. celých na popularitě a dos]ova kdekdo
35 let. Po roce 1972' kdy v island- chtěl hrát šachy. V oloese Vsetín se
ském Reykjaví<u se v památném proievil tento šachovÝ boom téměř
zápase o mistÉ utlQ|i Boús spass- zdvojnásobením počtu dťužstev

sotolď.

pno neooslal€K sacn$Iu v nasleouJ|qcn lel€(n v
v letech 1986 - zX)2 startova| v soutěžch družsteY také

okesní soutěž ie nutné do mužstva



teziříěsltý llomeěek hostil
s$a$a s 
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s$ott šachisty z celého ktaie
Ir-

vďík, Rostislav vilém, Jaloslav Lu-
kaštík a Marek Masnota nastupovat
s možným lehčím nalosováním prv-
ního soupeře v tumaji'

Text a fota Josef Kovařík

chovnici fuaiící KM vlastimil stla.
děi (Elo 2084) měl velmi vvdďenou

.4\
/\

EI
-t

tl. v sobotu 12. dubna pořádaly chessmont Rožnov pod Radhoš-
těm a

valašského Mezifiči se

dičních bašt králoYské hry starého Města a Boršic'

jaz toho dYanáct dívek. Okres Vsetín byl zastou1rcn patnácti šachisty.
ve všech tř.€ch Yěkových kategoriích dominovali čelu pořaď hráči z tra.

Y-&!91i1elý9b.!9.lngall-ufu &
lib stal vítězem'František Mrkus
před Richardem stefaníkem a Pe-
trem ondruchem, nejlepší dívkou
byla Veronika Pleváková (všichni
st, Město). Z hráčů našeho okresu
se nejlépe dařilo Lukáši 'zetkovi
z Rožnova (9. místo)' Jakubu K-rej.
čovi z Hoštá'lkové (1l.) a Matvá.
ši Kovďftovi ze vsetína (l2.). Po
Efi:frffiň-Gffid-FfriGitoue
vede František MIkus, Kovařík je
čtÍnáctý, Krejča devatenáctý

Mezi tlvanáctiletými získal mezi
!f-!4!!! pomyslné zlato vojtěch'
Dobeš (st. Město), stříbro Jakub
Zadoukal (Napajedla), bÍonz Pavel
Tomanek (Bolšice), nejlepší ďvkou

byla Lenka slabá (Boršice). Ne-
ztratili se ani naši zásfupci. Rosti-
slav vilém ze vsetína obsadil sed-
mé místo a JaToslav Lukaštík z Ustí
místo osmé. Celkově je v čele GP
Petr Janska z Boršic, Vilém je pat-
náctý' Lukaštik šestnáctý'

v katesorii čtrniáctile zútězi.
la mezi 15 hráči dívka - Xuan Mai
Phamova (sK zlln). Z,a m se umrs-
ti[ Luděk volčík a Pavel Náplava
(oba BoŇice). Tentokát se moc ne-
dařilo ambicióznímu QryEqiiEqtE-
kovi ze vsetína' kteď skončil sed-
mÝ' Marek Masnota z Bystřičkv
obsao|l osmou DncKu. v cele Uť le
Náplava, Karlik zaujímá třeú místó.

Na tumaji GP ve valašském Me-

ziřičí splnilo svým výkonem pod-
mínkl získání čtvrté výkonnostní
tňdy šest šachistů našeho okesu'
Do dalších bojů tak budou Lukáš
Zetek, Jakub Krejča' Matyáš Ko-

v kateqoii čÍrnáctileých na sebe narazili Marek Masnota z BystřičIq (vle-
vo) a ondřei Karlík ze Vsetína' Mezi nimi u yedlejší šttchovnice Xuan Mai
Pha oyá'

0hléilnutí za šacnouou ilruhou ligou
13 Šachisté ŠKz vsetín. coby jeďni zástupci nďeho okrcsu ve 2. výkony' v minulosti mívď i čtyŤ-

l lize. splnili svůj cí|. kterv si .tati přtd sezonou 2o07l200E - o6rž91 násobný zisk než letošních 1 '5 z 8

- dr.'hó[gouou příslušnošt i pro daBí ročnft. bodů. lj' |9 %' Usrnívar se můŽe na

Ú]kol to nebyl snadný, vzhledem
k tomu' že většina celků \,}užívá
služeb hostujících MM či MF na
předních šachovnicích' což řády
umožňují. ŠKz vsetÍn takové hos-
fující hráče na soupisce nemá, pro-
tože nepaťí k družstvům se siInýrn
ekonomick'ým zázemím. hoto si
museli valaši vystďit s vlastním
kiádÍem fuáčů.

v poiovnání s ostatními cel$ ta-
bulky a na zachování druholigové
příslušnosti to bohatě stačilo. Jaké
je hodnocení hráčů na jednotlivých
šachovnicích?

l. desku háiil zkušený KM stani-
slav Juříček (Elo 2180). ve své 14'
G6íE-irliifrEóň6inici schyta-
val nejsilnější hláče soupeřŤ často
s řídou MM a bezmála 2400 Elo.
Se svým ziskem 4 bodů z 9 partií
tj. 4570 úspěšnosti může být spoko-
jen on i celé družstvo. Také na 2. ša-

sezonu a svými pevnými postavení-
mi byl oříškem i pro silnější sou.
peře, o čem svědčí i jeho 7 reníz.
lJhrál 5'5 z 1l bodů' tj' úspěšnost
50 %. Na 3. šachovnici

kony byly zklamáním především
plo něj samotného, vŽdl v minu-
losti byl úspěšnou opoÍou na vyš-
ších šachovnicích' Na 1,5 ze 7 bodů,
tj. úspěšnost 227o, bude chtít rych-
le zapomenout.

na jistofu, což potwzuje jeho 7 re.
miz a za zisk 4,5 z |1 boďit s 4|Ťa

byl postťachem pro soupeře a pro
družstvo přínosem. Jeho 6,5 z 10
bodů je 65 7o úspěšnost a mohl by
při své skonnosti hrát i víc vpředu.
KM Radek Zádrapa (Elo 2124) hra-
jící na 6. šachovnici měl letos jednu
z nejhorších sezon. llrál obětavě po
uazu, ktený přechodně ovlivnil jeho

7' desce beniamínek družstva KM
ĎoffiTfficioJo-ďilTteí
stejně jako Bosák dosáhl nejvíce
' 5 výher a jeho zisk ýykazlje ,7 

'5
z 11 bodů, tj. úspěšnost 68 7o a i on
by mohl poskďit o desku výše. od
KM Milana stveráka (Elo 2067) na
8. šachovnici jsme by]i léta zvyk.
1í na ,,zaručené.. bodové zisky přes
507o, ale i on mánárokna slabší se-
zonu a on sám ví' kde mohl získat
víc než dosaženÝch 3.5 z 10 bodů.
tj. 35 7o- Z náhradníků se více če-
kalo od KM Fruntiška Veselského

další dva ná-

pra-
v Anglii' když uhÍa 1,5 ze

2 bodů' tj' 75vo, tak i
Karel }Iraďl I. VT za

Va.

Čt\,Ťtým náhradníkem byl Ivan BaI-
t9š"\].YT]E'9-]-E1)' kte.ý v té-
to sezoně do hry A &užstva vsetína
nezasáhl.

Je potěšitelné' že v příším roční-
ku 2008/2009' který zahájí v říjnu'
bude mít valašslcý region ve druhé
lize celkf dva - komě sKz vseín
také nováčka chessmont Rožnov.
Přejme tedy valašslcým šachistům
úspěšnou sezonu i do příštího rcč-
nftu 2008/2009. (ai)

(E|o 2164) a svou odvážnou fuou

Mezi dvanóctilerými sz utkali mezí sebou zóstupci našeho okresu, vsetínslq
Rostislav Vilém hlevo) s ústecbim Jarcs|aýem Lukaštíkem.
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U Přetouě Usetínš|í usněli
r.. výborného ÝTs|edku došáh|i šachisté ŠKZ Vsetín předminu|ý tý.

Méně vhodný termín pňlakal
k účasti necelé dvě desítkv hrá-

$ ruzných věkových kategorií'
Na fumaji stafiovalo také 5 hráčů
vsetína' Našim zástup!ů!q !9]la-
l]9'ldrŽgesg.pgdĚlg.pe!4sl!
nczl.Brv'új!.n-slg!sdgy.!gš*
patřil k h]avním favoritům a ta.
ké odstaltoval čtvřmi vÝhrami oo
sobě, ďe zaváhán.í v dobiém posia.
vení v předposlednim kole ho stálo
celkové vítězství a oddílového ko-
legu Karla Hradila mohl dokonce
posunout na 2' příčku. Ze tří vse-

ZešaGhu

3395 S. Juricek
Czech RepLrblic

PEAAK11'OHHA' KO"Eru':
bxanH B. a. (DrsH. p@p),

Hza adpec íaúlless);

B054

tínsk1ch mládežníku zahrál nejlépe
JaÍoslav Závodný kteÍý v poslední
partii hezkou obětí dámy pomzil
kandidáta mistra Štece a obsaďl
pěkné 4. místo.

Koneěné oořadí: 1. Dvořak (Po'
ýoup}.f) 5' 2.=. - 3. Juříček a Hradil
(oba Vsetín) 4.5. 4. ZávodnÝ (vse.
lí!)A. 5-,. št.(Př*""].ffi h*
lík (Postoup1cy)' Kympergr (Přerov),
Blaha (Olomouc), Mathon (Pierov)
3' 

.1 0.:-].1lcrč&-&Íl9L-@-
!ÍD' J' Dýčka' Němec (oba Přerov)

] 14' V Dýčka (Přerov) 1. (aj)

ko koeÍ, 1824 2 x 15 m]n

RoŽnou rustoupil ilo iltuné Iigy
g Sachorý oddil chessmont Rožnov slaví. Po Yíce než třiceti le. Mi|an Ku|išťák (Elo á11)' 3. ša-
l tech se mu pďaři|o posÍoupit do druhé lisr. Rozhoďo se o tom chovnic€

-předrninulý 
vftend v předposledním kole krajského př€boŤu.

RožnoYané si tam pojisti|i druhé místo tabu|ky za YedoucÍm Zlínem
C a již nemohou bý nilcým pfudstiženi. Vzlt|edem k tomu' ž€ postuP
do druhé ligt pňpadne dvěma nejlepším týmům soutěže, mohli Rož-
nované slaYit.
Představení hráčů Rožnova. si1nější soupďe 

'7 
prvni ruky,,.

Petr KubÍn @lo 2o71)' kmenový Mi|ď Tkaďec (E|o 2066)' kme.
hráč zubí 1. šachovnice' kanď- nový hráč Hutiska-so|ance,2. ša.
dát mistra chornice' kanďrlít mistra
Petr bylt.valou oPoIou družstva už svou láskou k šachu a kvďitxím
v minulém roce' odehá všechny hodnocením pozice byl pro Rožlo-
zápasy soutěže a schytal vždy nej- vany vždy přftladem.

ktos jeden z nejúspěšnějších hná-

čů Rožnova. Je skoÍrmý a 2. ligu si
zaslouží pro svoji bojo\'Ílost.

zbyněk ryš (Elo 1937)' 4. ša-
chovnic€
Jeden z nejtvořivějších hráčů
v dÍuŽst!'u. Má rád zápletky a ne'
čekané obrďy.

Jiří Břpušek (Elo 2091)' 5. ša-
cholŤice, kan.lidát mistra
Klíčový t|Iáč se stabilními výsled-
ky. Zařídil letos Rožnoq] ,,zlatou..
remizu v Posfupkách.
Z,deněk Ámbrcs (Elo 198)' ó. ša-
choYnice, kapií.4n dnržstYa
l,etos se mu podďilo podržet druž-
stvo výhrcu v Kroměříži'

Jamšlav Pagáč (Elo 191E)' 7. ša-
choYnice
Má letos jednu z nejúspěšnějších
sezon' Doposud získal sedm bodů
z deseti.

Vác|av Solansky (Elo 1898)' 8' ša-
choYnice
celou sezonu s nadšenim vyhrával'
Podďilo se mu překrďit hranici
Elo 1900. (mh)

Chessmont Rožnov. Zleva Vóclav Solanský Jaroslav Pagcíč' Milan Ku|ištiik' zbyěk Pyš, Jiří Břoušek
Tkadlec a Petr Kubín. Na snímku schtjzí Zjeněk Ambros. Foto archiv oddílu
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nfrxffi
ll. V půli dubna tyvrcholi| v Karo|ince |etošní seriál Grand prix
l čtyřčlennÝch družsteÝ ša(hisÍů naleho okrcsu' V nádherném

- 
prostředí.\'alašského národního divad|a se uskutecnil čttŤt].

furnaj starších a druhý turnaj Íúadších žáků. Všechna družstva tak
letos absolvovala se svými soupeři celkově deset utkání'

Vyvrcholení se neplánovaně po.
daňlo zejména ve starších žácích,
když se v posledním, desáténl, kole
potkali hráči ZŠ Inte$a Vsetín a
družstvo Kalolinry B. Po napína-
vých čtyřech partiich se nakonec

-""[(.oJý.I" Y.í!.e?9'4. t9!qq !gč!j\o
'.sJal- 3.I,]tlsgÍa 99 ?iskgln 99'! !cq!.
Za druhou Karolinkou B (30 b)
Zaujala třetí pozici ZS Horní Li'
deč (28 b).

V rÍadších žácích se nnďové
dlama nekonalo, nebot již od pt1.
ních paxtií šachovým polím jasně
dominovali hráči ZS t]oštálková,
kteří celkově získali 31,5 bodu. s
obrovsk:ým náskokem za sebou ne-
chali žá'L] Eancovy Lhoty (22 b) a
vel}oých Kallovic (21'5 b).

Díky aktivitě některych nadšen-
ců z řad dospělých se tak v na-
šem okese podaňlo letos usku.
tečnit čt)ři skvělá dopoledne pro
mladež. ,,Vc starších ácích se
účastnilo šachových soubojů je.
{éň!'n'1.!4!qte'f ňfuňž šé ňait
šachovnicemi ďky nasazování
některých nríhradnftů sklánělo
s,e-U(e!ql!lgc!!!.elakeldÍy!!"
řfl<á k pruběhu GP Vladislav Bam.
bušek z Karolinky' V-ry]l4iicI] ?4.
cích se utkalo šest družstev, v nichŽ

ú rr$illo !q]kém 
jJ !!']"piii' l

4.4ěv.ča!4.

Ve spolupráci ZŠ Karolinka a
zdejšího šachového oddílu se po-
dařilo zajistit nejen důstojné Ínísto
pfo královskou hÍu, ale i nádherné
ceny. ,,Karolinka byla a je dosud
známá i za hranicemi nďí země

II

0 I

Vítězem GP druž.
stev mladších žákit
lP StAu Sdcnlsre LJ
Hošťólkovó' Naho.
ře zleva Josef Bed-
nařík a Roman Pa-

řeníca, ílole zleýa
. Karel Kachtík
'|.,, ]an Slavětín-

... sbý a Jakub
Krejča'

Nejn adším Ličdst.
íkem GP družsteý

srarslťn ZaKu D)'l

jako sklářská velmoc' Praco\'níci
zdejších sk|áren pro naši Grarid
prix vyrobili sk|eničky a všichli
účastníci se tak mohou doma ve
vitríně pyšnit pňpomínkou na
letošní ročnft,.. dodává Vladislav
Bambušek'

souběžně s GP družstev Fobí-
há i stejná soutěž jednodivců' ta je
ve dvou třětinách, poslední tumaj
pořádá zŠ lntegla ve čtvrtek 8.

května. Již nyní pořadatelé plá-
nují nový ročník GP Eduard
Křižák z Rožnova upřesňuje
drobné změny, ktelé nastanou:

,,Grand prix dřuŽstev usku. '
tečníme ve tircch turnajích'
přičemž mladší i starší žáci *
budou hrát souběžně. oproti
tomu rozšíříme poč€t tuma-

'iů 
jednotlivců' které opět bu-

dou probíhat o sobotách. chtěli
bychom tak ještě více provázat
součinnost mezi školami a šacho.
vými oddí|y...

Tento ločník 6P opravdu
velmi dobře nastfitoval spo-
lupráci škol a odďlů' Dů-
kazem toho může být
například Hošťáková,
Francova Lhota' Velké
KaÍlovice' Karolinka,
ale téŽ spoluprrice ZŠ
RůŽďka a Sokola Bys-
třička, nebo spolupráce
zs IntegÍa se Zbro-
jovkou vsetín a soko.
]em Ustí'

Text a fota Josef
KoYařík

t4ý}'alUpš B:
,.:ú!.'S.''-|:j!!!!'L4\.
se stal .óroýeň i
,le.:íiil '!4--
-4!Lqurs l.\
!l!JJ," l -<,9

""

*$q

' Nejlepším hrá.
.;?ěň na prv:
':"líí*ša?nbi: I
:"'-,,-- !;!ry,!]l:: á,on:r, lo ;
' vodny .e Ň
ŽŠ Inre1řa 

I'ý'iíů." 'T V

I
x
Lr I

Jediný šachista dokttzn|
v ce|ém seriólu Grand

príx družstev všechny
sýi parlie \hr(rt' Petr

Žeídlík z Karo|in'
\, se stal nejlepším

hróčem nejen na
třetí šachoýni-

ale i celého

d:::"-P.y: Y
vÍ6py'' s
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2ó05t z Crygora zis-

Urbaner (2296. oba Bmo) a Vla
dimíťJácko (2l60. Prešor') 6,5 .9.
IM Ján sosna (2352) a l0' lM Petr
Pisk (2366) oba Z1ín 6 bodů' 

'KraiskÝm pi€bomíkem v reDid šachu
bvl v\h]išen Palel ZněVáL Dřťd
Františken Vránorr a Stanis]avem
Juňčken. Krajstoul!ě66iT-ió
stala Zlťnka Blumelová 7e slávie
K.Íon}ěiíŽ a juniorskýnr přebor-
níkenr lrlicha] Kr.čál ze Zlína.

ťegionu: 32. VladimÍ
Adame 5. 47. Pe|r Bobalík .l.5
(oba Val' 1\'1cziíčí1. 59. JosefFilá*
(FL Lhota) 4.5,62. KáIel Hradil

:TT0:Tái

!!. vynikajicího úspěchu dosáhl v sobotu 26. dubna ve Zlíně hráč

: neivýše uasazený GM
Vlastimil tsabula lElo

st' Měs-

Novak (Val.
Mezil.íčí) 2.5

6Ja
bodn.

Text a foto
Antotrín
Juříček

ta. FM Flantiškem vrírrrou (?302)

kenr 7.5 bodu před

DvojiaŽka 51 je Venovaná J,
přpojujeme se s gratu aci,

:!!l J.ulilek (ysetí'l)
Vén' ],KaIendovskémU k +60

k jeho Šedesát]nám

Už poněkolikáté se q?ravili
šachjsté sKZ Vsctín do tYrolské.

L9.!9g!í-s'c.!9. aby se zúčastnili
vftendové soutěže čtyřčlenných
díužstev' Na start tohoto tradiční-
ho turnaje se dostavilo letos cel-
kem Ó4 týmů Z.celé Ev|opJ. ktelé
byly r.ozděleny do několika skupin
s postupem prvních tří do fiDáIe A'
dalších tří do Íinále B atd' X9$9
tínsbÍ!q hr.áčůn KM Str.aděj oYi.'a'
KM Stvcrákor'i se tentokrát při-
dali dva kandidáti mistra z Haví.
řova ' Tomeček a Holeksa, kteří po
standardním výkort u v-2ledskr'pině 

-
qb!e4!l?tq!:C]-t-4-0_-b.-s4q q-mictg. q
pqtgge'l!!9]q-.[ál9 B. zde už byla
konkurence velmi silná a 4.e'.lQ.p.el;
\.!-i!9nč!$.eí]r'!a u.-jrr'$e 4l
\e4-l.!94ů. Na jednotlivých ša
chovnicích bodovalil Tomeček l1
+ 6,5. straděi 12 + 5'5, Holeksa 6.5
+ +'s i3-tvĚáť]05 + 8'5 bodu.
v cett<ovĚňlóiá&iĚ'iáĚiffistiti
uprostřed konečného pořadí.

Na jeden z největších tumajťl
čtyičlenných družstev v cR' k1ery
se konal v Sobotu ]7. května jako
6. ročník Memoriálu Josefa Vozá-

Denik I sobota 5. ledna 2008

řešitelům

Kouzlo šachového
diagramu 507 a 5OB

Prvni sedmitahoví' diagram je
věnovan!' k Sedmdesátinám,
které V]adislav Buňka oslavil
v prosinci. NetlTický úvodnik
diagIamu rjrÓité neZapře prak.
tického fuáče' Přejeme hodně
ZdaŤuke zdolání obou úko1ů.

Ú]'kolč.507
Stanislav JurÍček' vSetin

BÍlýtáhne a dá nat 7. ta}em

!e+lrc\t"4s$qtilb:!1k"4 1 
2!

šsgbiitŮ. z.c.s!é ]4pravy' v soutěŽj
brané na 9 kol švýcarským systén
na 2 x ]5 minut staÍovalo někoLik
mistťů a celá řada kandidátů mis-
fua. takže soutěž měla ze všech do-
savadních ročníků nejlepší úroveň'
Mezi liiceti týmy se nakonec pro-
sadilo kvaÍteto Lokomotivy Zá-
břeh s náskokem 1.5 bodu pied
dalšími dvěma celt'Y, které od
pad]y slabšim závěrem. Z našeho
o]o'esu startovďy d\'a celkY, z nichž
si lépe vedli šachisté sokolu Hu
tisko-solanec posíleni' hostujícím
mistrem obšivačem z Grygova a
v sestavě obšivač' Tkadlec. Holik
a Rťtčka obsadili s 20,5 bodem 8-

místo' Méně se dďilo Sokolu Ústí
hrajícínu v sestavě D' Parlik. Si'
mek. F Parák a llrtáň. k1eré prob] a
l:3 v posledním ko|e odsunula Z

první desítky na 1.1' míSto' Kroně
nich se na tunaj dostaviliještě dva
hráči sKZ Vsetín. kteří posili]i do-
!'''!&4\i[M!Y9BL.4s"!!!'ý
b'o:;:jrh !-bpc!.q!sqs!!r\. 4nÉ
$YB.qkEry!.1. l. ÍusJq!qE.igště
lépe zahr4|KM SEaděj'tg]ZE\911
dokon'9q|!g|{15!!é\q!!!!9n--
9u4 .1.'šgsn..o.v]u...! .s!-c9.q1l$ť]e'
2' mís{o-

Ualašští šachisté nezanáIoií
! Mislrovské strutěže iachoq;ch družs{er pro |etošní sczonu skon-

- či|) a to.iako vžd) odstartuje seriá| (urnajů. V minu|ých dnech
se valašští šachisté zúčastnili několika podniků, z nichž vám přináší.
me následujíci výsledko{Í servis'

Juříček ve Zlíně stříbrný
xorór.f.oir orresrl iň?;qň; i' (kronlě raR) ov a prověřcna na počitači
Rešen| zašete do 3o'9 2007 n. adreslr Či ma .a koncl telo strany.

stanis|aV Jllříček

51 2X ( 12+ 13)

cESKosLOVENSKÝ š^CN 7 /2ao7

?7 2x (6+8)

.ESKosLoVENsKYŠACH 5/2006

hÍá. oddil Eo 2 I tl !8
Elb,r.r ! Grr!ou 2;i5 1 l: 7',

Nov/ 3.r 2Aai 0 t! 5:
JpěVaí P !tarť i ]ť,l] )!.15 5

!tar- I le,t) -) 5,
5 Juiiček s' SM Vsetin 2191 l 6

F]o ťn al D EÍ]o 2321 0 U 1 5 6',,

t

lri

!lr.lafEa L :10 22!6

21lt)

0

0 L 6

6'.
6.,

,ackL. L

Sosna'
Paeaav

0

6',
6t\

Zr
2J52 K 5

5l .i 6
'15

62

80

slraděiV
HradilK

Baňošek l'

SKZ Vset n

ŠKZ vset n

ŠKZ Vset|n

2107

1871

183i
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Pořadí: 1' Loko Zábřeh A 27 bodů,
2. Drtiči Holešov A 25,5, 3. Slavia
KÍoměříž A 25, 4. - 5' sK Bostě.
jov, Slavia Kroměňž B 2|,5,6. -1.
sp. Přelov A' sK Bo*ice A 21, 8.
- 9. Hutisko-Sol., Mosty u Jablun-
kova 2,5, 10. - 11. DK Kroměříž,
Skďička A 19'5' 12. - 14. DDM
Mohelrrice, Sp. PŤerov B, Ústí u
Vsetína 18,5, 15. . i7' ŠK Boršice
B' Rošada Prostějov A, skalička B
l8' l8. - 19' SK Přerov A' SK Pro-
stějov B 17,5 atd.

Vítězové iednotli{ých šachov-
Liei 1' šachovnice: P|át (7'iůšeh)
8 bodů, 2. šachornice: Nawátilí(
(Holešov A) a Kalfk (Kroměříž A)
?,5, 3. šachovnice: Sojka (Hole.
šov)' Blázdil (Kroměříž A) a Ga.
gašík @Ťerov) 7,5, 4. šachovnice:
zapletď (Zábřeh) a Novák (Mohel-
nice) 7,5.

Na závěr byl sehán blesko-
vý fumaj s výsledkem: 1. Plát 7,5
bodu' 2. . 3' Petiík, cagašík 7' 4. .
6. B trleš 

' 
strašil' Gabri e| 6,5,,7 . - 8.

Urbášek' Matoušek 6' 9. . 18. Fia-
la' Bliimelová, Koutný Šaňak, Ra.
faja, Pospíšil, !$p1fo Lukša, Zá.
vulka, Kantor 5,5.

Třojanovice 2oo8
Už pravidelně zajíždějí hráči

ŠKZ Vsetín na mezinárodní reson-
ní fumaj chemiků _ Poh|ár GŘ Bor-
sod chem osfuava, 1eÍos v sesta-
vě straděj, Juříček a Hradil. Jakó
vždy byla i tentokát soutěž vý-
bomě obsazena, mezi 48 účastní-

ky z Polska, slovenska a ČR bylo
8 mistrů a celá řada kanďdátu. Po
několika úspěšných fumajích se v
jubilejním 30' ročníku tohoto fuI-
naje Zbrojovlákum dďilo méně rlež
jindy' i kdyŽ odvedli standardní vý-
kony. Juříček měl po prvním dnu
2'5 bodu ze 3 partií, což mu dávalo
šance na umístění v první desítcq
ale hrubou chybou s pozdějším ú-
tězem klesl téměř o 10 míst' sřa-
děj se po prohře v 1. kote posfup-
ně rozehrál, naděje mu pokazila
plohÍa v závěrcčném kole' fJradil
zde staÍtoval poprvé a umístil se
velmi solidně, těší ho Z€jména to,
že jako jediný dokázal porazit prv-
nfto hráče.

Poiartí: jednotlivci: 1' Kot 7,5
bodů' 2. Jaworski (oba Polsko) 7'
3. - 4. Kámík (Bruntál), Kleberc
6,5, 5. . 6' Čempel (oba ostrava),
Oorajek (Polsko) 6,7. - 15. No-

V- n.eděli 4' kvétna byl sehrln jubi-

votný (Pardubice)' Michenka (os-
trava)' Jedlička (Paldubice)' Janál
(otokovice), Fiřt' Kaňok, Krajina
(všichni ostrava), Bařilka (otro-
kovice), Buran (Bruntál) všichni
5'5' 19' Juříček 5. 23. Hradil 4.5.
25. straděi (vŠichni vsetin) 4.5,
družÁtYa; 1. Kedzierz}n (Polsko)
18,5 bodu, 2. - 3. MCHZ Ostra-
va A, Fuchs Ostrava A 18. 4. - 5.
Padúbice, BÍuÍItál 16. 6. otroko-
vice 14,5, 7. .sEz Vsetín 14' 8.
- 11. Sokolov, MCHZ Ostrava B,
Lovosice, PřeIov 12,5, 12. Nová-
ky (Slovensko) 11,5, 13. L'nlupy

25. ZUBRI 2OO8

n.V9. (aD

.l.5']00ÍJ

desítky se probojovali: 6. - 9' Pave]
Lev (SKZ Vsetín). Radek Šudřich
(Holešov)' Vladimír Jacko (Prešov)
a zdenka Blumelová (KroměříŽ)
6'5 b'' l0. Zdeněk Konečný (Zubří) -
6 bodťl. Třetímu vsetínskénlu hráči

Dominiku Parákovi se tolik ncdařilo
a skončil na '16' místě se ziskem

lejnÍ 25. Iočník největšího vÍkjndo-
vého turnaje v rapid šachu v okťese.
ktelý uspořádali šachisté GumáIen
Zubřl' N.f, turnaj se sjelo celkem 75
hIáčů z ceske a s]ovenske republiky.
z toho l mezinárodní mistr a 2 mislři
FIDE' kteří se utkali na 9 kol s limi.
tem 2x] 5 minut na pa.tii. Dalšího vy-
nikajícího úspěchu Zde dosáhl hťáč
SKZ-.Vsetín.stanrsIav Juttček. krel}
po oetDe 2. misla na krajskem piebo-
ťu v rapid šachu 26' 4. ýe z]ině dn-

naji dokonce na dělbu 1. místa! sílu
tu!gt9-p9lltr!igi--P!n1{ m

21

Ved] dalši hÍáč Vsetina

bojích rozdě]ila pělice hráčů v pořa
dí: l' . 5' FM František Vrána (st'
Město). stanis]av Juříček (ŠKZ
Vsetín)' IM Jan sosna (ZIín)' Atcš
sojka (Holešov) a FM Josef obšíVač
/Grvo^v\ ' vši.hni 7 h^ni n^..-.í

E-t''ért.-zleské-g-s]9yg& iz"úrii 
"u" 

j.,l: vi"ol"'i. Áo"." Jaroslav Sušeň, 6] ' Zdeněk Jurča
republilY' Z loho I mezinárodní (va|. \4eziňČí). 35' Jaros|ar punn. ívšichni Vidce r. 62. Martin l(Jima
miýr a 2J]x<tři llDE. LteÍí se 1Bq2n61 1. 36. Jan Crég t1uhat.-3l ' l[io.]il.,: 63' 

,Tvan, 
Bambusel.

utkalr na 9 kol s [mitem 2 x |5 J|ři zaii;,. 4t. loset llo.vrat rotá,va. (Rožnov), 64' Jatoslav Kalvas
lninut nr partii. Da]Šího vyr,lika- yeznei, qz. V1adislav Bambušek !$9rotinta) všichni 3,5, 65' La-

aos=allJTar.ŠÝ vsicrrni á's' +: erette.is vr""ň"p" ai,ln"' xovrii tVeJ' Karlovice), 69.
v Juňček, kteÍ'ý los (oba KaroliÍka). 44. Stanislav Ladislav cemý (val. Meziříčí)
rholigové sezoně Jasný st' (vidče)' 46' Dominik Pa- 9ba 

].-70' Františekvykydal, 71.

Íák isr'l Vselin'. í7 P.t'Tř"bá. Libor Nová| Íoba Val. Mezifičt).
(zřbři_'?E:řGT Filrák (Fr Lhota), 72. Pavel Paseka (Zubří) všichrri

49' Víiězslav Vrchovslcý (Jasenicej,'. 2,5 a 7a. Ahn Helis (KaIoIiúa)

5l' otakal volek (val. Meziříčí). 52' 2 body. (a'

Juříěek si uiltŽuie tazonu
rl, ,,

Na.;uberslcy tumaj v rapid iachu pral ideIné přijížději d"5iIky hrcičů nejcn
: Ceské repuh|ih,' Foto Josef Krupa

i V. neděli 4. května byl sehrán jubi|ejní 25' ročnft nqivětšiho Hana obšivačová (Val- Bystřice)

-.*@ který uspořádal .všichní 4,54. Stanislav Slovak
oddíl U s*á-I' z"!ň:- (Rďno\,, 56. Josef .velčovslcý

. -N-a lurnaj ' 
se sjelo celkem (Val. Polanka). 31' Ivan Daněk (Zubří)' 57 Vladimír váaTa, 58.

'.'-
potvrzuje i pruměr Ela první de-
sítky 2182 a první dvacítky 2110.
výbomě si vedli tradičně i Pavel
Lev (vsetín), domácí Zdeněk
Konečný a Josef Slížek z Val.
Bystřice'
Pořadíl l' - 5' FM Flanlišek
Víána (st. Město), stanislav Juří-
ček (ŠKz vsetin), rlaffióií?
(Zlín), Aleš sojka (Holešov)
a FM Josef obšívač (Grygov)
všichni 7 bodů. 6. 9' Pavel
I-* 6ř-v."tl"l' n"a"řšiE
řich (Holešov)' vladimíI Jacko
(Prešov) a zdenka Bliimelová
(Kroměříž) všichni qL 10. Zde.
něk Konečný (Zubří), 12' Josef
Slížek (Vď' Bystřice) oba 6, 14.
PetÍ Bobalík (Val. Meziříčí)' 19.
Petr Kubín (Zubří), 2 1 . Petr Růč.
ka, 25' Jiň Foukal (oba val' Bys-
třice) všichni 5'5, 27. PetT Votava

hrač oddil Elo l 3 4 5 5 8 ri i-5 !
V.ana F stare l!]ěsto 2312 0 3 7
Juřiček s. SKZ Vsetin 2180 1 0 5 7
Sosna J SKZ ln 23iA .g-.1 0 1 5 7
Solf a r'es n0esoý 2i2a b 5 7
Jbš 

']aČ 
J Grygov 2311 0 1 J

SKZ Vsetin 2168 4 6'.
SLrdiich R |]o eŠov 2151 0 4 6'/,

B Jacko v PreŠoV 2160 0 0 51, 6,,,
I (roméř ž 2A4l 0 0 6''', 6',
IU Konečiý Z Z|bři :001 0 1 4 6
12

'14

t5

l4

SiŽek J

Bcbd k P

Ho|eček \
0rsak R

Palák D'

Skrobak

Va Bysli.e
y'a |,lez ř:.!

Fr lJ stek

','al l.:oLc!ky

ŠKz Vsetin

Z!lrir

2!35
1961
'r{t7a

2087

1e2l

6

5',
5',,

4',2

4

4
75Lčast||kLr]9ko koeí 2]83 2 i ]5 r]l'. |'Zq :]''': lJ]Ú. .,z] Kfupa

4 bodů' -mů-



Uaři|íGm

Roturilili roli
Íauoritii

Grand prix po třech tuma-
jích ve staÍších žácích dopaďo násle-
dovně: 1' JaŤoslav Závodný.2. Miuo-
slau Tom-k fubiŤInteeríÝsetin r. a
@ÉLÉEm].!.d,É).4 Š.óa
Molávek (Karclinka), 5' Rostislav Zi-
mQk (Francova Lhota), 6. Jal(rb Pekař
(Karolinka). V mladších bylo celkové
pořadí takové: l. Matyáš Kovařík (In-

za sebou nechal Marka Jurču z Homi
Lidče (5'5) a Miroslava Tomka z In-
t,egry (5). Kovaří( (5'5) těsně odsu.
nul na dďší místa Jaroslava LukďtflG
z ohrady (5,5) a Jakuba lGejču z Hoš-
ťálkové (5).

A066
stxnislav Juriček

Vselin - CZD

( r0+r l)

PZR Bihen No 3 /2A08

Zagřeb.30'07'2008'

Kovář (Francqva Lhota), 6. Rostislav
\4lém (obrada).

'píky vstřícnosti karolinských
sk|.ářů si všichni úěastníci Grand
prix odnes|i domů památeční sk|e.
ničku' nejlepších šest borců z kaž.
dé kaÍ€gorie pak sk|enice velikosti
táty'. dodává jeden z oryanizátoru
letošního GP vladislav Bambušek'
Byla vylúášena také nejlepší ďvk4
kerou se stala Erika BěloÚová z Fran-
co\T Lhory

V sezoně 2007/2008 se na fuma-
jích okesní GP představilo celkem 32
Ínladších žákti ze dvanácti škol a 25
starších žá.trÓ z osmi škol. Již dnes se
připlawje druhý rcčník GP jednotliv-
ců. Dojde k rozšífuní na čt)ďi hrmaje'
z nichž se podobnějako v kajské GP
budou zapďíLávat nejlepší tři výsled-
ky. Šachisté navíc nebudou muset star.
tovat pod hlavičkou své školy, ďe mo-
hou se účastÍtit i coby hláči šachových
odďlů nebo kouŽků.

TeXt a fota Jos€fKoYařft

(yleyo) a larcslayem Zivodným z Inte{ry upoutal pozomost í pří-
Íomných .kušených šachistů. Přihlížejí zleýa Wadislav Hndň e So.
kola Ústí, Aleš Krmela ze sokola Hoštiitkoýd, Petr zýardoň ze Sokola

tsgq). 2' JiÍi smutek (vidče). 3. Kar-l
KacEiík (Ilošťálková)' 4. Jaroslav Lu-
kaštft (zs vsetín-ohmda)' 5' Tomáš

Francova LhoM a wadislav Banbušek ze So Karclinka.
Na síítní syátek E. května byl zaYršen první ročnft šachové Grand prix jeilnoÍlivců

okresu vsetín. Potřetí se m|adí r7znavači krá|oYské hry utkali ve vzájemných
partiích v jide|ně ZŠ Integra vsetín. Účast byla i Y konkurenci nádher.

ného s|unečného počasí ryborná. Z celéhp ol(rysg:!e-sE!q]!..b.róč.ů' 17

souboj o pvní místo mezi Markem lurčou z Homí Lídče

Jarcslav Závodný mezi star-
šími a Matyaš Kovaií< mezi

mem v sedmi partiích.
Do tohoto tumaje nastupo-

vď jako favolité žáci Integry,

mladšími. Po nelehkých
soubojích nakonec oba
futo zodpovédnost
unesli a své role
poťWdili. závod-

. ný (získal 6'5
t'\ bodu)
IA

|elosního okres ího Gťand prix by|a Erika Bé|otovti ze ZŠ

Rješenja i komentaři prob|ema #2

Á066 (Juričck) - l.Sb7! (-2.Td8#) l...0.0/Sc6,Sxd5ffxd5 2'Dg7lDc6/Dxh8# očigledan uzorje
autoru bio problem Dejana GIišióa iz Vratnice-64, 2004. reproduciran u članku',I'ZR Zagreb'' u
prošlom broju biltena' Konstruiraoje zgodniji uvodnik, a|i sadrŽaj nije usporediv [Nc). Jošjedan
problern s rokadom kao tematskim potezom' Mercdith. svc matne poteze u rješenju izvodi bijela
dama (PZ).

JuříĚek loUoIII $ourcřŮm iGn iluě temízl
Vsetínský bleskový turnaj v šachu

jejich dosažené výsled$ sčítaly.

PojatL 1. Juříček 17' 2. Karlík

g1 V pontělí 23. června vnržili šachisté ŠKZ vsetín přestávtry v mi- l9' J. . +. J(auc| + D.u|,UstÁ \vulluu

l strovství Evr'Dv v kopané k usňřia#',"iriir'".t".Ái" "" uiÁ- 9M.v::9) "Y9*'q::'"*]'1}
14. 3. . 4. straděi + Baftošek (všichni

J.- t. @dPq

8. Zavodný 11, 9' Galetka (všich-
ni ŠKz vsefn) 9,5, 10. - 11. sulák
(MEZ vsetín) a F. Palák (Usí) 9'5'
12. JuÍča + Klímek (oba ŠKZ vsetín)
7,5' 13. Švagem 7' 14. ondÍuch (oba

MEZ vseín) 6,5' 15' Růáčka 6' 16.

- 17. Tomek (oba.ŠKz vsetín) a F. Fi-
lak (IvrEZvsetín) 5, l8.^žka3,5, |9.
Kovařík (oba sKZvseín) 0,5. (a)

Francoya Lhota.

trlt ggr
@ lE

AA
'^á

soutěž Éoběhla v klubowě Na
I-apači na pďest druhého ýďi ři-
cáNch naToz€nin hÍáČ€ sKZ vsetín
IvÁa naftoška lLáo se systémem

,,každý s každým.. s limitem 2 x 5 mi-
nut na paÍtii a$ř{ry3.q9sg$lgE-
t'*t ts pq'íi' Po čt}Ťe.h h.'diná.h
íEíáii6G-zilsuvqrynně Stá4lslav



-{
1l t i IWa ffiffiffiffi

A pkut"tnitjii . -An r.-aiaat"m
vsetina s mezináÍodní účastí. Na turnaj' který se hrá| na 9 ko|'

se sjeloffitů-řčEEffiffiffi rorka, liteří bý[ roz<rětni poďó

u. ve dn€ch 2E' června . 5. červenc€ se ve vsetínské Sokolorně

ýkonnosti do dvou skupin.
Sihěiší skupina open PIDE byla ?9!9lJ9!
.|.i *^*"*a . **..-t"i *;,\|.., Tomďek

a
velmj r,lrror,naná a na prední pňčkv |bmďek (Havířov) 

'js!d-!Á 9.
mohl dosiáhnoul kdokotiv z.orr,rri - 12. Blazej Bzowski (Po|sko). Mi-
osmičky. Letos se zadďilo d;ná- ] loslav Dnábgk (Písek), Mastimil Ti-
cím fuáčům' kteří se protlačili mezi L1{i. !Ť. IGálové) a
nejlepší. v lkon]'osgú n}sl P'Ío'kázal I děi (ŠI(z vserin) 5. 13. - |9. Mi.

ve skupině ondřei Kar- | loŠ Ho|exa (HavíŤov). Jart UhmaÍl
st. (zatďany)' Zdeněk Snyta (Dob-
ra)' ondřei Kallík (sKz vqď!d'

q-b.tÍ"-p9g8!tr P.4@@ | Mačá.a coŽlo"' r6-*aait
(ŠI(z vsetín), Elefterií t'tactrólE
los (Kadinka), Jan Stach (Praha),

rátÍIy (svinov). IM tÉszek | 'E=4Eg\ ]ěs"!E..!gKZJ!9]ql u
weglarz íPo|sko). stanjslav Jqfič€k I Vladimfu t|rabovslý iBrruriov)

Vsetínt. kerv steině iako viLéz | 26' - 27. zdenČk Bělunek

'q 
jE3q rq.misto. Zvitěz'l Pavel I c}Ťil Papán (Noý Jičín)' Lukáš

LvTšEÝseó;Íed_Jvat.jjit'- l wi''--" (Dobnát a Mitan Šwe.tiňTffiffilEn* ) S 6.5 b.ody | '.ll.' 
tŠxz vs"rinr +.s.lďlfffi

da (Nový Jičín) 3'5' 19. - 20. Ro-
bert vjntrJárck (No\ď Jičín) a Libor
Nová'lc (Val. Meziříč0 3, 2I. Peh

Tumaj rcáodoval fubitÍ
PetÍ yotaýa 7E ni]\a,

FIDB
(d)

Josef Filak (Fr. Lhota) 2,5, 29. Iar't

Lthmann nrl. (Bmo) a 30. Milan Ka-
poun (Litomyšl) l,5 bodu.

Úkon Jarcslava Švagery (MEZ
Vsetín)' který byl 8 kol v čele tu-
naje a leprve v posledním 9. kole

Lubomíru Madochoú z

kem 7 bodů. Za chúým svagerou s

6'5 body se na 3. - 4. místo pěknÝm

smilek (Lužná)' Madislav Bam.
bušek íKalolilka) a Rantišek Filák
(MEz vsetín) 5'5' 8. : šacho přebor

.6.-5'7') sKZ Vsetín * 33. ,'Přebor vsetína,,

Kouzlo šachového
diagramu (5ll)

naší řešitelské veřejnosti svou
vynalézavostí na 64 polích. Je.
ho skrytý a originální úvod"
ník' ktený je hrozbový' čini di'
lo hodnotn:hn. Až pět ruzných
matových zakončeni zde řeši.
tel objeví po sprá\,'ném prvém
tahu' Přejeme šťastnou orien.

a b cd€
BÍlý uíhne a dámat 2. tahem

Bilý: Iw' Dfl, vcz, vE, sg2,
Ja1, pb4' Jg3 (8). Černý: Kds,
Dc3, Vas, Vh4, Ses, Jas, Jc1,
pd4, d6, d7, f5' ď(i2).2x. (vb)

tínského borce v posledním
kole přeclstitrl a stal se vít&
zem alíněné kategoTi€.

, 
*ií.,,ú,,L:' T*i..,'&.* i 1w ;i.gffi..H'i,,.,i9':



Bratři Juříčkovi Zmapovali
v knize valašský šach
PubIi|<ací chtějí mnohé šachové spoIl<y nahradit své |<roni|<y

deníIr l et.,,t.t 24. července 2oo8

Juříčkovi napsali
knihu o století
šachu na Va|ašsku

covŠemúŽe znamenatláskak
šachu, dokázali v nedávné
době bratři stanis1av a Anto
nin JuŤÍčkovi Ze vsetina. Dí'
ky jejich dlouholetému zdra'
vému nadŠeni pro tuto krá.
lovskou hru spatřila světlo
Světa ojedinělá kniŽní publi'
kace. (mib) ..,t

Foto Den ílí N,4 ichaI BLrrda

vsETiilsKo

Uali sto let šachu
tl. Čtenové Šxz vsetín, bratři stanislay Juříček (*1952)' mj. patnáctiná-
I
1- sobný přeborník okr€su z let 1974 - 2004, a kronikář Antonín Juříč€k

(*1949) v minúých dnech lTda|i knižxí publikaci mapujíď sto let šachu

na svých 280 shanách vše, co se
podďilo dohledat v bohaté historii
Valašského šachu za období rokťr
1906 - 2006' Najdete v ní dobové
dokumenty. barcvné mapy, barev.
né i čemobílé fotoglafie družstev
celého regionu, !"ýsledky' tabul-
ky, statistilf z pral.:tického, ko.
respondenčnfuo i skladebního ša'
chu včetně simultánek velmistn! a
mezinárodních mistrli v tomto íe-
gionu. (mh)

'..' Publikaci s názvem 100 let ša.

. chu na Va|cŠsku sepsa|i po čt}-
\i ficetiletém nepřehžitém sběru:. \"ýsledků' dat, dobových do

kumentu a jejich ,,zaknihová-
ní.. do pětidílné kronil!]
regionrilního šachu o 700
stlanách. Knihu \Ydáva-
jí v době, kdy vsetín slaví
700' výÍočí pn,ní pisem-
né zmínl'l o městě- Publi-sIanl\t.rI I|!e\'o, n An!onln IIIiI,.kÚ|, 15olt t]a \|Úu pub]ikaci prtivent rvint'

NAUJI UŽDAVINIAI
Skyreli 1\arko: \'ilimantas S,\TKUS

tl82 S..ItIŘÍČEK
Vsetinas, Cekija

Purko g.24,
I'T 583s1 Akudenija, Kédainí\ d,, Li|huunut

i ; :'i j*..!.sí'.}; (!$*n' ťš. *;

láska k šachu, dokázali v ne.
dávné době bratři stanislav a
Antonín Juříčkovi ze Vseti'
na' Diky jejich dlouholetému
zdravému uadŠení pro tuto
královskou hlu spatřila svět'
1o světa ojedinělá kniŽni pub.
likace. ,,Na bezmá1a třech
stech stranách v ni mapujeme
šachové dění na Va]ašsku v
ce1é jeho historii oď roku 1906
aŽ do roku 2006,.. přib1íŽi1 ob.
sah knihy příznačně nazvané
sto let Šachu na Valašsku je.
den z autorů, Antonín JuřÍ-
ček' Jinými s1ovy, čtenář se Z

ní dozví, jak se v regionu hrá.
1y Šachy od dob Rakouska
UheIskaaŽpo současnost.

Bratři Juříčkovi, kteři jsou
mimo jiné oba aktivni hráči,
se sbíráním informací a vý'
sledkůze šachových turnajů a

uŽ čtyřicet let' ,,Původně jsme
vúbec neměliv plánu vydávat
knihu. To nás napadlo až v
souvislosti s tím' že město
Vsetin slavi sedmisté naroze
niny a pŤiŠlo nám to jako
vhodná příleŽitost,.. prozradil
prvotní podnět Antonín Juří.
ček.

,,ValaŠskovŽdy
patřilo mezi
nejšachovější
oblasti republikT..."

Potřebné prostředky na
Vydání publikace se jim poda.
řilo sehnat jak z grantů měSt
či ZlÍnského kraje' tak také od
obcí a klubů, o kterých se V
knize píŠe a částečně také z
vlastni kapsy. ,,Valašsko na.

třiapadesáti oddÍly v historii
a Šesti sty šachisty ročně mezi
nejšachovější oblasti repub
liky," konstatoval Antonin
Juřiček.

Podle slov autorú se můŽou
lidé v knize dočíst o všem Z
píaktického' korespondenč-
niho, skladebniho i simul-
tánního šachového dění v od.
d1lech a klubech pětačtyřiceti
měst a obcí. ,,v tabulkách pak
najdou více než sto deset
dluŽstev z celé Moravy, od
Jeseníku a Karviné až po Tře.
bíč a Břeclav,.. doplnil Juří.
ček. Na sVé dílo mohou být
bratři JuřičkoVi právem hrdi.
,,Už nyni nás oslovují růZné
kluby, které hod].ají naši kni.
hu použít jako náhlažku
vlastních kronik,,. říká spo'
kojeně jeden Z autorú. (mib)

AuToŘI. BřatřiJuříčkovijsou šachisté tě|em iduší. Foto: Den íklN/]ic ha] Burda



Vyšla zajimavá knižní novinka
Cleno\ é ŠKZ vsetílr bratři Stanislav JuŤíček (* l952) - nj. patnáctinásobný

přebornik okr.csu z Iet 19.74 2004 (na 1bloglafij vlc\'o) a kronikář Antollin
Juřičck (*]9.19) po č|yřicetiletérn ncpřetÉitém sběnr výsledků. dat, dobových
dokullcntii (od roku l967|) a jcjich .'zaknihovánť. do pětidílné koniky
Regionálního šachu o 700 stranách vydali v roce 700. výroči prvni pisemné
zlnjnk)' o lnčstč Vsctin ojedinělou knižni publikaci..19qI!!!9!]1]!l!!!!:
z obdobi 1906 2006.-Ť.b-T]ň;Ťffi-A4, obsahuje m svých 28o stranách všc co se podařilo
dolrledat r boha|é historii valašskélro šacl]u' Dobové dokumen|y. barevné
napv. barcr nó i černobilé lbtogÍafic dluŽstev celého rcgionrr. výsIedky, tabulky,
statistik!'atd' z praktického' kolcspondenóniho i skladcbniho šachu včetně
simultánek 1'9lmistú a mezinárodnich rrristr.ů v lomto rcgionu'

Dočtcic sc \' ní mimo jirré o plvních prukopnících šachu na Valašsku j eště před
vznikcrlr republiky r' r.oce 1918, infonnaci o ncjstarším dochovanén tuma.Ji na

valaŠskll vsclín I906 a další výsledky z tuťnaje Z let 1906 l907' v ucelclté
ionnč zde najdete \'ýs]edky a data Z obdobi lct 190ó 2006 zachované pro další
gcr,tcrace a řadu dalšich zajímavostí o vsetinském šachu.

Informace o prodeji a objednávky na te|.l 57l 495 380' 57|
739 I 8l 6,13, e-mail: stan64iuricckar{-'seznarn.cz

,102 424 nebo
-mů-

1\. (26.-29.7 Brod'11. ,'MemorÍál J'Pelikána, sk' R1-kvalifÍkace,, (op, I

P Hráč Rts oddíl Fed 1 2 3 4 5 6 7 8 I 0 Body
1 Zdeněk P' 2140 Praha czE % 1 % 1 1 1 1 1 I
2 Juříček s. 2195 Vsetín czE v2 Y2 % 1 0 1 1 6%

3 Janda J. 2170 Praha czE 0 % % 0 1 1 1 6
Valtera J. 2059 UesKV Ďroo czE Y2 % % % Y2 % v, 1 5

5 SVoňavec s. 2034 VrábIe SVK 0 0 1 % 1 0 0 1 4%
6 Schinkowski T. 2062 Gummersbach GER 0 'l 0 % 0 1 0 % % 3%
7 Domaske A. 2051 Halle GER 0 0 0 % 1 0 1 0 1 3%
I Bat1oň M' 1939 Praha czE 0 0 0 % 1 1 0 Y2 % 3%
9 Johannsen I 2097 Berlin GER 0 0 0 0 0 % 1 % o 2
t0 BorovskÝ |V]' 1776 Praha czE 0 0 0 0 0 % 0 % 2

K=2052, í Víabec' [aíchiV sJ]

Juříěek U PÍazc třilttát stř|bt
... steině iako v |oňském roce tak i |etos se aiřastni| kandidát mi-
A 't.. 

stanis|av Juřiček (ŠKz vsetínt mezinárodniho šachovébo
turnaje I4!9E3ÉEL@!9$g!4LVe dnech 2ó. červen.

ce - 2' srpna ho jako 11. ročník Memoňá|u prof. Jaros|ava Pelikána
uspořádal Slavoj Český Brod.

Tentokrát staítoval vsetínský hIáč

Y' desď!Ěler'né'-*gp!!íšdg!9!s
hrané zrvchlenÝrn temoem 2 x 30
minut s účastí bIáčů z cR, sloven-
s&3W& ze 

"á:Icladní 
skupi-

ny Juříček zcela bezpečně postoupil
z 2. místa ziskem 6,5 bodu za 5 qÍ-
hel 3 remízy a 1porážku' V pěti.
členném linále získa] Juříček bez
polážky !.Í!@9!\9g--Ín!$g
ziskem 2,5 bodu za jednu výhru a
ři remízy' o vyrovnanosti soupeřů
a nekompronrisních paÍiích svědčí
i fakt, že vítěz kvalifikační skupíny
ve finále obsadil aŽ páté místo.
Pořaď kYalifikační skuDiny: l.
Zdeněk (Praga haha) 8' 2. Juříček

ry!9Éu-9Á 3. Janda- (Praha-Ko-
bylisy) 6' 4. valtera (ceský Brod)

5,5, 5' Švoňavec (Vráble) 4,5,6. - 8.
Schinkowski (GuÍmersbach), Do-
maske (Ha11e), Bartoň (haga Pra.
ha) 3'5, 9' ' l0. Johannsen (Berlín),
Borovský (haga haha) 2 body.

Pořadí finále: 1. Janda (Praha'
KobvlisY) 3. 2. Juříček (vse-
tint 

. 
z,š' 3' ffiň"*-@br",

2-, 4. valtera (Česhý Brod) 1,5 a
5' zdeněk (kaga Praha) l bod.
V sobofu 2. slpna se hrál na závěI
b]eskový fumai tempem 2 x 5 mi
nut. do kteÍého nastouDilo 16 ša-

"Tifr7čŘ-u waesu. rurc u oem

ii6ffi 

-luneet"yuomouf 

ormu,
když vybojoval 2. místo především
díky devíti výhrám a vynikajícímu
závěru' kdy bojovným výkonem vy-
hrál poslední ři kola.

Vsetínslcj Stanis|av luříček ( ýpředu

Pořadí bleskového turnaje: 1' Hos-
tička (Žebrák) 12, z Juříček (ysetín)
1g!. 3. - 5. D. Foman (Kostelec n.
Č'), Melich (Praha-Pankrác), Kři-
vánek (DDM Praha) 10, 6' Plesni-
vý (OAZA Praha) 9'5' 7. - 8. Hašpl
(Praha-Vyšebrad)' M. Forman (Kos-

evo) v utkiní s Němcetn Johannse.
Foto Antonín Juříček

telec n. Č') 8,5' 9. 11' Zábranský
(Praha.smíchov), Nová'k (Praha)'

sviták (oAZA Praha) 7,5' 12. Taylor
(wa]es) 6,5' l3. Bouček (Kostelec n'
C') 6, 14' Bartoň (Praga Praha) 4,
15. Vesels\í (Praha-Snichov) 2' 1ó.

Rába (haha Radlice) 0. (aj)

.finále,, (op' lnt)

Stanis|av luříček (vpředu vlevo) v

.7.-1.8. Brod ' 11 . ,'Memoriál J.Pelíkána, sk, R1
P HráČ Rtq oddíl Fed 2 3 4 5 Body

Janda J. 2170 Praha czE % % 1 3

z Juříček s. 2195 Vsetin czE Y2 % % 1 2'/z

3 svoňavec s' 2034 VrábIe SVK 0 % % 1 2

4 Valtera J. 2059 UesKV óroo czE % Y2 0 1%

5 Zdeněk P' 2140 P raha czE 0 0 0 1

r Vrabec. [archiv
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SACHOVA SKLADBA U TřeboYé neilcRší
100 z Ualachil Uotaua

Stanis|av Jrrříček
N4qd.|l l\qm 1e' 28. 

'?-..1952 
!e V9et|ně, kde také žiji. K pÍaktickému šachu mne přivedl asi

Ve Ll |etech múj starši braÚ Antonin' skladební Pokusy jsem začal jako samouk o několik let

později. Prvotinu mi publikoval československý šach 2/l979. složiljsem aoposrro asi .lso .ilJ,
převáŽně dvoj-, ale i Úoj- a vícetaŽky, pomocné maty a jednu stuďi' Publikováno mám více neŽ
250precrvlTsratech

H ve dnech 8. - 1ó. srpna se zúčastni|i tři šachis.
\/ll / )nne - 

té z našeho okresu ve|ni kva|itně obsazeného
mezinárodního turnaje oDen Česká Třebová 2008 v k|asické hř€.

l hodina na paÍii + 30 sekund za
každý tah. Se svým výkonem mo-
hou být vaiaši spokojeni' Petr Vo-
tava z Va]. Polaný (40. nasazený)
se umístil na 30' místě ziškem 5'5
bodu' Milan Kulišťák z Rožnova
(54. nasazený) obsaq] 40' míýo
ziskem 5 bodů. Třetí zástupce va.
lašska Jan Malčánek z Rožnova
skončil na 83. místě ziskem 3 bodů'
Konďné pořadí pÍvní desítky: 1. - 2'
GM Robert Cvek (Nový Bor) a FM
Jan Krejčí (Litovel) oba7,3...1'IM
Sebastian Plisc}tki (Německo), Erik
Blomqvist, M Hans Tikannen (oba
svédsko), FM vojtěch Plát (Třinec)
a FM Marian sabol (vys. Mýo)
všichni 6,5' 8- - 10. IM Jakub Zie-
berski (Polsko), FM Nils Grande-
lius (Švedsko) a IM Jan Bemášek
(Pardubice) všichni 6 bodů. (aj)

2005 vedu komentoíarňř rubriku Černobilé problérny v časopise Zoá' kůtce (2005)lsem vedl
irubÍiku Šachový koutek v časopise Lev'

. Stadgl'av Juříček
l' 5' čestné uzníníc' a'

VečernÚ Petětbu.g 2005 '2006

za něŽ isem získál

Pravidelně přispíVám do šachových rubrik denního tisku
jak čcského (Kutnohorský deník' Blesk)' tai( i německého
(sáchsischc zeitung' FÍeie Presse)' zveřejnil jsem několik
č]ánků v odborném.1isku, zejména Šachové sktadbě, např.
Zápeklitá pozjce (ss 5l/l995), Ekonomie bílého kále
(ss 83/2004)' Loydovy varhany (sS 90/200ó) a další'
Spolupracuji s dalšími pÍoblémisty v. Buňkou, in8'
L Skobou, il L. Salaiem sr. a publicisry -
J. Kalendovským. I' Hausnerem a in8. J' Maršálkem.

sportu, vc finále čs, armády 1972 jsem obsadi] 8' místo'
tňkrát se mj podařilo probojovat do Přebo.u ČsR (1974.
I077 " lo80) a JeJnou do po|or'nJle ČssR ' Ío7o'/C+

(9+7)

9207
KroÍně šachu mám v ob]ibě turistiku, zejména

\\.o\oho|.\oU o.obn.m \)i'kov}m reko|dem 4200 m \ pohoil Ťan.s"n (Ka/achslan'

:]0] ]igď-g:8 6\i3. Ó967 Ec4t' L.ad?? .ld8!, l'axcót !c5!, 1'Ec4! Ex;4|. l.lg4
hr' 2:lÍo+. l Eť5(ád4), lc5' !d8+.e5, lxg4. axg4 2' E (x)d4, Bxc6' Bxd8' Bg8' á,

#ffi #--*"",$:*J::iH:$PFJ'9["T*PJ*':í"T[*1'TJ-9*T':
a běhal js€m na lÉích, Věnoval jsem se i sponovnr |ce na 'gtevřeném mistmYsM ČR s brů
il'Tli::'::: 'u':"::'],5ó 

jsem ve vsetíně vybÍál- náborový Tumaj se hrá ve dnech 18. - 24. Konďné pořadí: l. Demeúgr 6,
lyzaIsxy zavoo v obnnl sLálomu' Pak ]sem

'" ^ ]ť^:]:],'^']:::]:] srpna v Rychlově nad Kněžnou 2..3.l.engy€l íoba Maďarsko) aPí.V |e|e.h IqbO.|9ĎJ Jqem se v}uči1 ja\o zjmetnft.oprava;' j||]]scl'I sc v}uu! ,*. ,:l1::]:."|:1."'* suvcars$ň'1řřňffi-iá'JT6lá še @rno) oba 5,5, 4. - 5. Vo|Í (Ústív letech 1965.1967 jsem absolvoval vojenskou sluŽbu' :',-:;;;..;';,';:-.;; ...''^.^'..
Narukoval jsem a byl jsem přidělen do technického oddělení účasti 37 hráčů z cR, slovenska n' o.) a Růčka (Hutisko-Sol.) oba 5,

1ror1 ;*ó letect<y mechairit .rir'""ir'" 
" t"Áu*ao"*il'; 1&g:!l zi.fupce Valďska po. 6' - 9' Most (sokolov), Kout (Kús-

oluku Čáslav.cho1usice iako zbroiíř' VvsÍřídál i\eň nekn]ik dd rybomý \ikon. iskem 5 bodů ná Lípa)' Pecka (Jřkov) a Mesiarikpluku čáslav.Chotusice jako zbrojíř' Vystřír1al jsem nekoiik dal rybom! !.ýkon. iskem 5 bodů ná Lípa), Pecka (Jřkov) a Mesiarik
zaměstnání' delší dobu jsem pak pracoual u Pozemnrch skonČil na5' misté a váledem k to. Cffinep) všichni 4,5,|0..14.zE-
pluku

staveb vsetín .jalio opravář a montér' ale pracoval jsem mu' že první dvě příčky obsadili man (Litomyšl)' Had.á'mek @run.
i v Praze.
Někdy kolem rol(u 1970 jsem se ve volném časc začal ství ČR brcnzové umístění.
věnovat dálkovým Pochodům tcnto můj koníček mi lydržel
do roku 1985' Ve ste,jném roce se mým koníčkem staly

madiuští šachisté, áskď v mistťov- tá)' Zámal (Praha)' Langr a Masák
(oba Hr lGálové) všicbni 4'5' (sj)
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i{Žovk],, byljsem i členem svazu hádankářů a kížovkářů. Sachy jsenr se troch! lépe naučil až
).] ro.e l99l. kdy jsem se zača] věnovat řešcní v Lidové demokJacii' Zemských nov;nách
: s;.ho\'é sk]edbě' Jako řešitel jsem byl několiklá! uveden v tisku'!qb!!kova!iqe(] asi 38 úloh.
ý'2i začíná černýl 1'Ée5 Éjz z'ia+ .o.d3 3'!e5 at:+' "ueiřtn*[T'EDTi6-EEtt'a; j'ác2 lhc3#.

U Jeseniku se UalachŮm
E l:*Hl''#ilffi"til. iTH neilařilo
kém šachq kterého se zúčastti|o 119 hn{ěů z
Ceské repub|iky a Po|ska včcílě deseti šachistů z naš€ho okrtsu. IIná|o se
na 9 kol a účashíci byli mzděleni pod|e Yýkonnosti do dYou skupi!, Ye kte.
ých zástttpci Va|ašska až na maté výjimky neodved|i očekrÁrané rykony.

V hlavní skuoině ooen FIDE. kde
staltovalo 52 šachistt-t. zvítězili favo-
rlté. o pwenswi * paeffi FM stani-
slav Fift (osn:ava), FM \'ladimír KaI-
lík íKÍoměříž) a FM JaÍoslav sobek
(Karviná) s 6'5 body. Další pďadí: 4'
- 8. Pavel Bďšínek (Plušánlr'), Jakub
Macíček o4ořkov), Radomír cďet-
ka (opava), Cyril Papán (N. Jičín) a
I,adislav Urbanec (Bmo) všichni 6'
9. - 10. IM I-eszek Weglarz (Polsko)
a Jan Macíček (Fr.Mís!gk) 5'5, 27.
yl3!!!!q1!-straděi-ry!$ín).lÁ 30.

Lubomír Michalčak (Bystřička) 4'
38' Petr Kubín (Zubíi) 3,5, 4'7. \|'a-
chopulos Elefteris (Karolinka) 3, 5L

(Poruba) se 7,5 My- Další pořadí:
2. - 5. Michď BaÍtoš (D. Benešov),
Bohumír Maceška cambelk)' Petr '
Valenta @ílina) a Josef Mikttlík (o1o-

mouc) 6,5, 6. - 10. Kďeřina Skočková
(PolaI|ka n. o.)' Milan Tomek (Vyí
kov), Daúd Jinásek (opava)' MaI-
tin sobek (IGrviná) a Andrzej ols-
zowski (PoL) 6' 12. Stanislav Jasný
(\4dče), ,13. Ivan Bartošek (Vsetín)
oba ó. 29. František Parák rusO 5'
33lMarek Jurča (Vsetín), 35. ondfuj
Kffi{v.s--ffit25ffi. ----](dI
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Ivan Měchura
6]2l Šachoví sk]adb;-.D003


