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větší favorit, slovens1cý vel.
mistr PeteI Michalík z hie-

údze před &uh]ým Petfem
Koutným ze Z]na. k{eý
se zároveň stal přebomftem

Zínskéhot<raje, a ťetím

havířovs\ým Pehem Kič.

meÍem. Na tumaji staItova.
la také ekipa 12 šachisÍu z 6
oddíIů našeho okesu, z ,ichž pod.
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a n adších}uráčů. Klalitní výkon
podal a do první dvanac&y se pÍo.
-Mit|ačil jeŠrě
Ludmir
chalčák. ondřeji
Karlí<ovi z Hoš.
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tálkové stačil zisk 5 bodů na 25.
mísťo,čímžse stal junio$kým kaj-

l

Hodovsky

)1tši poř;rdí: ]] ]] tLr.c 1Ndpd]e.]lo]. l"1.l].]L.rI Z.iovdl 11.1r].].7l 1Hc1.5of .s.i
'' 'i ]'.
]/' ]/ 5kllr.. ir'ri 'r]
] !.]l]ť( 1llel.q/rti l i .,!i.c!r. LzlJ' '] l.].i (Zlllrl ' l !!].l.] !
n/] .hneL.l Lyr2o!r.ťr. Ulrli lPo.]hl L).|.r. tseL! ]e{ V. IlIDtell. lir.iL 1/ilr) ůeLJ]p(j ]J!.,!''
n1). ]'njPó]ftJ||l\ \i]( ] .j ]l] ],
'L.'J.t |(o.rr" 1Óbd Zll.r. l(ariil! i/lo'l.jli.ý;). PL.c{ l'ci.ri]il PLail'1
k!L.ik Lrl]P. IJ,o.ll ' Si.]c 1f!.ťjLl! i' ll;Ý ]iiei L/!orl.ofi.e.
80]il\'/Lťr. ph.]r' ].']

I

']

'/]i''

B!'n_i il',
ll n4 5vojod. ltli.l Vr...el LNdpll.dl. !riLr, r1lri Vei.Lil\
l.]s1(jlloýo]. ce n.i1 1Uh.r.8/o.í). L]Lri]d 11o..]|ijr. VylI]él.. 1E!lťiof]. irj.]Liťl. 6J.|:.. i]..].]l]]
iýrIat L5/úV'.,n]' Ti]|. LZiil ýir.h]] 4' 45' '1l' |(oLÚfi]az]lk iNoPojedlo]' V.lert. 1Po.]h, 1lJ!lo1.
].irbL]iek r(orollJlto) /]/ víchnr ]'].48' 54 5!clr]reI lZiJ'], VLr.hop]l< L|./o/ nl'r (lD|. Z/lnj.
nu.jry 1HUs/€oNyl. .]Uře]. lZl'n). Prochá:ka LprÓstějoV). Růdl 1Rus(]Vd] všichl]r ] 55'-57' JL'í iDci.
(]pLav.' CottwJid \ýs NoPaje.llaI v!'ctnr 2l]. 59' 5Úchirnek ]Zljnr l,,' ó0 P!r.et Ikoldtn|.))
ót] 9 ' ./t !V(] (.205/ v/t 2x]5 rozlr s|í\,irk lirchr! sJl
"1

ir.r

rr

ÓŮrl

ffimmffimwffi
1

...
5!l

ve dnech 2.6. dubna. t. května probětÚ ll' ročnft mezinÁrodniho šacho. cou Radovanovičem |2296\ ze
65j:9::
vého turnaje opeo Kartory Va.ry Hlál se na osm ko| s časovým lirnitem Srbska, k.:'.
a tŤetím FM Jakubem Ttrmou
m minut na partii + 30 sekund na
(2287, z"Íep|ic s 6 body. Do prvpolt Dyl I Jeo|ny za$uq:e- na:e' ní desitky se ještě prosadili: 4' ho oklesu KM.Y]9s=timi| slraděj o.
n'uin"i Rósémann 12284.
(na snímku) z SKZ Vsetín.kert
Nemecko)' FM Vladimír Kaf|ik
jako 23. nasazený s osobní.m
(2305. koměňŽ) a FM Aleš Jeds pruměmým Elo první eficientem 2039 Elo odvedl pru- Řk" í223l. P.dubi"e) všichni 6.
dvacitky 2204.
soutěži měmý výkon a ziskem 4.5 bodu 7. . 1d. ondřei.foman (|8,12.Úd-

ltah.
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dominovali poďe očeká. obsadil 35. místo'
Lce). FM Jiří soukuD Q3o4' K.
váni favorizovaní lrráči. Tumaj !ryhrál |M sergej ves- VaíY), PM MiloŠ Kózá{ (2|84)
kteí obsadili předú mís- se1ovsky (Elo 2]&) z Fďdku- a Fiú Jan Baltoš (2213, oba Litota. v kvalitním staÍtovním Místku před druhým FM Joú. měřice) všichni 5,5 bodu. (aj)

ji;,

dominoua! Jakub Sch 0n
klánj m|adÍch šachistu b}'|a k vidění.ř€ti kvěÍnovou so! Napínavá
botu v HLslenkách-Bařinách. Již třelího ročníkuško|ního furnaie
- zúčastni|oló hráčůze sedmi škol dg!jis[!!Et mezi nimiž nechyse

uětaaninmaffi

ři se utka]j v sedmi kolech

Zs Jablůnta, Dán Martinec (Z vsetín, 2.5

b.), 15.
Zs Kalo|inka, ZŠIntegÍa vsetín, Radek Kovalčík(Jablůnka. t b.), 16'
Zbrojovka Vsetín, ZŠval' Bystřice, Jakub Zalešák (Jablůnka, 0 b.)'
Text a foto MiroslaY Bělíček
ZŠLysá p' M. Děti uvítal pořadatel Mircslav Bě1íček'L1eí'ý na závěÍ
také předával ceny. Nás]edně se šachisté mezi sebou utkali tzv. švýcarským systémem na sedm kol' Dozor
nad počitačemdržel Martin

Klíma a

rozhodčímby! Ladislav Bambušek'
Za výsled\ jak v logickém uvažování v furnaji' tak i dobré výsledky
ve škole děti dostďy bohaté ceny.
První místo obsadil Jakub schón z
pořádajíciho oddílu. stříbmá pňčka patřila Lukáši Hajdítovi ze ZŠ
Jablůnka, bronz získal Jiří ftáček ze
ZŠKalolinká.
KonečnéDořadí; ]. Jakub Schón
(Huslenky, 6 bodů).2. Lukáš Hajdík (Jablůnka, 5,5 b'), 3. ]iří Ptáček
(Kalolinka' 5 b.),4. Tomáš Gatda

(Jablůúa,4'5 b'), 5' václav Hmči-

fik (Zs

Integra Vsetín, 4 b.), 6. Jakub RoŽnovjiák (Huslenky. 4 b.), 7.
Leo Jantovs\ý (Z vsetín, 4 b.), 8.
Roman Panáček (Lysá p. M.' 4 b')'

Uladimft Ailame
WDoioual zlato

nění pro nej|epšího seniora pak
ziskal Bohuslav Vykydal lTJ V
M.) a nejlepším juniorenr br'l vyhlášen ondř€j Vraj (Soko1 Hoš-

éálková)'''Vítězové přebrali

poháry' diplomy' furanční,věc"
né ceny a poukázky na výběr
mu ročnrtu
zbožÍ' Po skončeníturnaje seKlání s přehledem ovládli ša- hrál mezinárodní mistr Zdeněk
Beil simulťánku proti čtrnácti
chisté z domácí TJ.
Tumai přjl.ůal 32 hÍáčů.kte- účastnikům,..uvedl řeďtel fur

soutěž probíhala jako školní tul- 9. Michal Slovák (Val. Bystřice, 3,5
naj Sachového klubu Vsetín, jenž b.)' 10' Martin Sucháček (Huslenky,
pořádá na závěr roku ZS Huslenky 3 b.), 1 l. Jiří Bartoň (Jablůnta,3 b.).
a místní lestauŤace' Vedle účastníků |2' L|lkáš zlocha (3 b.), 13. Diana
ze šachového odďIu Zs Huslenky zlochová (oba Lysá p. M., 3 b'). 14.
se do furnaje zapojily

i

Po

náročném pětihodinor'ém k]áni
se nakonec vítězem sta] V]adi.
míI Adame (TJ v M')' Jen těsně uteklo zlato druhému Petru
Boba]íkovi a bronz vybojoval
Pavel Lev (oba Tl V M.). Oce

Ícnb|i|Ítidc nět

by se turnaj nemohl konat, za
podporu."
0m)

z Ualašsla
sedmý a Jáchym Karlík osmý..&
tesoÍii do dvanácti let ovládl Flant!
šek Mlkus ze stalého Města' Jakub
Gálík skončil celkově čtwtý Adam
Březina pátý a Karel vlaj sedmý. ]L

Adam Bř9zina 5'5 bodu, 3. Jah:ub
Gálft, 4' Kalel vraj (všichni Hoš- íeisiaÍší
věkové skupině zvítězil

Íílková) 5 bodů, 12' vercnika Richkategodi do dvanácti let zvíté7117Fi- teťová (Val' Bystřice) 4 body' l5.
vadilz PostouPek' jenž získal Adéla Bienká (zbroiorka Vseún)
6 bodů, a v kategolii do čtrnácti tet
3Tbil;;20-iaa;DaD-ffi
jeho odďlov1 kolega Miroslav RaMonika Mafuškavá, 28'
l.ušan' ten dosá}ú 5,5 bodu. Umís. Jakub Husička (všichni Hošťálkotění našich šachistů - kategorie do
vá) 2 bodv. KatePorie do Čtrnácti
deseti let: 8. Jáchym Karlík (Hoí -]sL4. Jakub Kreiča íHoŠtálková) 5
ťrálkolá) 4,5 bďu, 9. Štěpáo Řezní.
bodů, 5' Lukáš TrčáIek 4 body, l |.
ček' 12' Patrj} RezníČek(oba ZbÍo- Jatoslav cemotík (oba sokol Ústí)
iovkafiffi'T'Ená-óE$ířota
3,5 bodu.
(Va]. Bystřice) 4 bodv.28. Veronika
vitězcm celého ročniku se v nei
wiesnerová íHoštálková) 2 body'
m]adši věkové katesorii sral Ond.

lip

fI2I'

.Kategorie do dvanácti let| 2'

''Chtěl
bych poděkoyat všem,
kteří
mi pň organizaci pomáhali a
také sponzorům, bez kteďch

šat

!! v MďenoúCícb u zlína byla v sobotu |9. kvétna zawšena |etošní
Grand Prix v rapid šachu mládeže. Mezi cell'orym po-čÍemkrajská
sedmdgáti šesti hráči zd€ startoYalo i sedmnáct žáků a ákyň z
valassKvcb odd u.
v katesorii do deseti let zvítéál
hoštákovsry ondřej vraj. kteď V
sedmi kol€ch vybojoval 5,5 bodu, v

naje Jan Prda a doplnil:

E-řraiTEl7řffiek
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čňdrc;TiuchifiesiaEE-o-Měfia

Jakub Krejča obsadil druhé místo, Lukáš Tlčálek sďmé a Jaroslav
Čemotíkosmé. Mezí neinrladšími
děvčaty zvítězila Jana obšivďo-

vá' v prostředni katesorii Veronika
.
ljlersKou a
Klárou DančákoÝou.
Na podzimní mistrovstvi České
republilry tak mohou do Klalov vyruit a valašs\ý mládežnický šach
rcprczentovat onďej Vraj. Jakub
Krejča' Jana obšivačová, vercnika
, ,-:------j--:'..:...--=--.
-Klcntelova preo Aoelou

fuchterová

a

Adéla Bierská.

(ok)

0u Ptáěek' EáIí|Ía Beilnaři|Í
oria iná|

"

vatxst<ý šactroqÍ klub mtá<|eže připravil ve spáupráci se ZbroI joYkou
vsetín závěrečný mládežnický turnaj v rapid šachu, jehož
vítězové
získa|i pro ezonl20!Ll20l2 Íjtul regionálních přebornftů ve
s

Hes|Ie|shy zpÍavooa]

své věkové kategorii. Poslední květnoYou sobotu se tak sjely v šachové
herně Na Lapači Íři osmičkv nei|eDšich šachistu sezonv. abr se }e sDra-

ffiňharyamedai|e,

499

HzX

duplex

(3+3)

kt€ré věnoval Regionální šachoý svaz Vsetín.
Velmi vyrovnaný boj se odehrál v Březina 3 body' 8. Klrála Dančírková
neiÍ adšívěkové katf,sorii do dese- (všichni Hoštálková) 1 bod'
ti let. o jehož konečném pořaď na
Neikísněiši bYl turnai hJáčůdo
prvních třech místech lozhodla aŽ Šs!tn3gL]e!' KJuci předváděli ve|minitabulka z jejich vzájemrrých mi krásné a dlouhé bitvy. ve kteutkání: 1' Jiří Ptáček (Karclinka),
Iých zúIočovaliceloročd tréninko2. stěpán Řezníček(Zbrcjovka Vsevou píli jak ve Svých oddílech, tak
tin)' 3- Jáchym Ka ík (Hošťálková) na společných celodenních sou5 bodů, 4' Jakub Schón (Huslenky)
středěních' Pořadí: 1. Josef Bedna.
4 body' 5' Tobiáš Mrcček (Val. Bysřík (Hošťálková) 6'5 bodu. 2' Lukáš
třice), 6. Jakub Rožnovjrik (Huslen.
Gabryš (Zbrojovka Vsetín), 3. Jaky) 3 body' 7' Jana obšivačová(Val'
k.ub Krejča (Hoštálková) 5,5 bodu,
Bystřice) 2 body, 8. Patrik Řezníček 4' Jakub stančík,5' Matyáš Kovařík
(Zbrojovka Vsetín) 1 bod.
(oba Zbrojovka Vsetín) 3,5 bodu,
Y kategorii do dvanácti let bylo 6' Jaloslav Cernotík 2 body, 7' Danásledující pořadí: l. Jakub Galík' vid Trčálek 1 bod, 8' Lukáš Trčálek
2. onďej Vraj (oba Hoštálkolá) 5 (všichi Sokol Ústí) 0'5 bodu.
bodů, 3. Petr Daniš (val' Mezjříčí)
žáky a mladšídorostenc€

družstev a čÍyřiturnaje jednotlivců 1. vasto Tour. Z těchtAké ýzešly nominace na tento pá|í finálol.ý turnaj nejlepšíchjednotlivců.
Do celé sezony zasáhlo více než
sto padesát mladých hráčů.A zejména v nejstaršívěkové kategorii
jsou často k vidění velice zajímavé
a kvalitní partie,.. zhodnotil mládeŽnické akce sezony předseda Regionálního šachového svruu Vsetín

Vladislav Bambušek a dodal: ,Je

znát obroYský posun ve výkon.
nosti hráčůve srovnání s předchozími lety' Svědčí o tom i fakt'
že patnáct z těchto čtyřiadvaceti

mladých šachistůpravidelně nasfupoYalo v mistroYských utká.
ních družstev dospělých. A zdďe.
ka nepatřili jen mezi paběrkující
účastníky'Toto vše by ale nebylo
možnébez obětaYé práce trenérů
n ádeže a všech dalších'co se o
žáky y oddí|ech starají, Touto c€s-

tou bych chtěl těmto nadšeným

slrana S 2
Vítěz regionáního přebolu sokol
Ústí uspořádď v sobofu 5. května v
plostorách k]ubového zaíízeÍnHoÍmonie tumaj v rapid šachu. Soutěže, ktelá se hráa na 7 kol s časo-

.uj11-!:r'!s-2ě-.1Ájgigl!g.Pg.ttl

se Zúčastnilo11 domácích hráčů.
Dvanáctým pozvaným účastní@m
byl KM stanislav JuŤíčekze ŠKZ

Wkídežnicbíýýkvět šaclw našeho okrcsu. Zkva Lukiš Gabryš, Jakub Krejča' 'IoseÍ Bed ařík, Matyriš Kovařík,
)aýid TrčdÍek,.Lukiš Trčólek, Jakub Stančíka .Iarcslav Čemotík.

seřadili v následujícím pořadí: 2.
- 4. Zdeněk simek, Roman Dvořáček a Lubomír Plachtovič 4'5' 5' .

7. František Paťá*, Alois Koňďík a
Jaroslav Lukaštík 4, 8, David Trčálek 3' 9. - l0. Petr Šrámek a Lukáš
Trčálek 2, 1 1' Jaroslav z,ajic 1,5,12.
Jan Surovec 1 bod. Dobře zorganizovaná soutěž v příjemném prostřeď byla vhodným zpesťením na

Juřířek, stÍailěi a Beilnaři|t
z UalašsItÍchšachistŮ neileRší
l!
E

Po skon.ení sezon1 souiěží dru;stev šachistu nastává období indi.
údurátních turna.iů, kterých Y ka|endáři neustá|e přib}'vá. Turnaje
jsou pořádány po celé ČR a také šacbisté z našeho okresu v řadě z nich
;tártují, jen mít možnost uYolnit se ze zaměstnáni či sfudia a mít dostatek dovolené a času.
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fumaj. kte.ý byl vypsián jako přebor
Klálovéhradeckého kaje. v soutěži
hÉnéna 8 kol s časoyýln limitem 90
minut na partii + 30 sekund na tah

l

Úsr.

0

kajské soutěže'

V Janslcých Lázních se ve dnech
3. - 8' května uskutďnil šachový
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ukončenísoutěžídružstev Iočníku
201|D0I2 pro šachisty postupující
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šachistůs pruměm,fon Elo pívní de-

{lq2_!83. Mezi nimi bylo i

5

FM.

Na přední místa se podle předpokla'
du prosadili favorizovaní fuáči, když

r!

zvitězi] J. Jiiptner (Elo 2350, t{r'
Krrílové) ziskem 6,5 bodu před tfo-

r

jicí na

2'

4' místě:

V KaÍIk (2329,

Kroměříž), T. vojta (2356, Tumov)
a J. HamaÍl (Kladno) s 6 body. Na
fumaji staItoval také jediný zásfupce
našeho okesu KM vlastimil straděj
(2049). ktenj odvedl solidni vÝkon a
zlsKem ) Doou !Yboloval lU. DriČku.
_
------__r-_:-_
v prvru oesrtce se lesle umlstlh: ).
._Ť.:F..----=-:-

9' T' Ptáček (1969' }lr. K1álové), L'
Roško (232l, Polabiny). P Tazlar
(2161, Hořice), V Moravec (2149,
K. HoIa) a c. Matonoha (201ó' Hořice) všichni 5,5 bodu, 10. stÍaděj
(Vsetín) 5.

R!!l]ilI LHoir.e .'i].l]l. :] '] ''j
..D íl..r.. 'rl,l]1ri r]:.] ]l|] . l/.
Myto] Ro]ikov. (Llpo] N"..rě]o!sk]r lýlolllljr \l..l.i] f'.idlr ]l!r. (] i.ť p! \'l.ý i' l]
Lh.L..p.].ki 1Vl.hldbjl !.'cr.r 'l . 75 li] r/r!].l ]hl Í]il!ie !, jll
'!l,l]
]'
lI. .'.. . ]
V]!|ldb t Fl:rčl.ola l-/.'.nr.lr. Řr.:]]ei ]lb€le.
l]ýLi]]l(]' ,l'11 R)'!i !l.].r] l
!r1i ]|. o|. Hoir.e. l(l.].]ti. LZi|i€hr P. |y!" lIiti]
'1lr1J'.i Hi'Vei[;' L5ťJl...yl. Lr! ],Ji
!|nnii ]o/ol)rel-). Mr.hÉL LHtonoý]' Meltr]oV5ky L./!tol)lél.1'
Ž.Jnbe]lr LóLo!ček (Vloiinr) všichnr ]'],'1],5]' Penjška (|'Ó€|e.)' Tsap..].i5 LLJpo]' H..;i1
D.r|šj oóádi'

]]' ]]' (ož!šek1Po].b/D\,l.

/ý1ršjčko 1ílÚdD.i

čcřo"sl.vN1.ox,otr,'en1ll.VrL.]i.L'!,rl)e]Nl

\český Bladl, PýchoVá (yldjim). ŠVe.' Lasek (obo LJbele.], Pýclra (Vloi'm]. Gorba rP|olté']Óýr.
Rercni (Žoól.€h] vši.hnj ]' 52 5,] Vtčkova (Polob'ry) Šinori|ibe/e.]. D!í]ab. 1|.]o.ho.j Vi].l.r.
2 '55'Pirvou|l. l|loho) 2.5Ó' ceÍo'\l./ L. \DÁňLaýeoILJ0 r5ó/a]rozi co' | lka [ij. L rl! ! l]

v

soutěži hrané na 7 kol s limite.$

90 minut + 30 sekund na paíii stď
tovalo také 5 šachistú z naŠehool'reV Kroměříži uspořádali šachisté su' I v tomto furnaji měli navrch famístníSlavíe ve dnech 5' . 8. květ- vorité. Vítězství získal ziskem 6,5

na šilně obsazený open KIoměříz

bodu IM Vítězslav Priehoda (2402'

zil-

Ů

Lysá n' L.), Martin Bačak (2096, nejlepší výkon stále se lepšícíJosef
Postoupky) a Antonín Vavruška Bednaňk (Hošťálková) na 23' místě
(213l' st' Město) 5,5,6. - 8. FM Jo- ziskem 4 bodů, ostatní odvedli stan.
sef Mudrák (23 3, Poruba), Maltin dardní výkony odpovídajícíjejich
Dvořtík (2185, Postoupky), Roman kvďitám: 41' Elefteris ViachopuBrázdil(2105, Kroměříž) 5,9. - l0. los (Karolinka) 3'5' 47' Jan Múdrý
1

q

Kouzlo šachového
diagramu
Dnešnimu neobvyklému za.
dání i postavení můžemepři"
soudit i slůvko ,,Šachový h1a'
volam... Jde o ZáměŤně sesta.
vený problém, který je věno.
ván našemu věInému přispě.
vateli našíhlíďky stanislanr

Juříčkovi k
u

šedesátinám!

Kol ma poomlnKu:mat bu. ta-

hem. Ale pozor! všech šedesát

tahů, musí vykonat v mezích
Šachových plavidel, jen sám
bílý král. Jiné figury netahaji.
Tedy po Šedesátémtahu bílé.
ho klále bude stát černý krá1 v
matu.

Úkolč.7o9

vlád. Buňka' Kutná llora
,,4,

v/,

v/,r.

B.

7l

Vz& %47,,&

* // &
u^ a#,
K
r4.Q7z
,&.
.r4,

,,,2

:

I

I

/y',,
,

abcdelqh
Mat60. tahem,

tahá j en bilý

ú|ohy

60.tahem..: l'Kcll-c

''Nlat
-h2-6.Kxh3-g,lJr5-g6-tl-c8-d8-

I

l

-íl.gJ

LKxc8-cl8-e8-

t7-g6-h5-g.l-h3-92-ll -c l-d l-c I -b2-27. K\a3-a'1-

a5-30.Kra6-a5-al-a3-b2-c3-36.Kxc.l-cl-b2-c

I

-

král

deníIr
sobota 25. \rroÍa 2072

-ťl -92-h]-g4ll5-g6.17.c8-d8.c8-52
'K!b8clt-d8-e8-fl J6-i8 I(xe5-59.1(re6-60.Ke5# O
d 1-c ]

zářili Uc slÍalicce
11 Téměř olympijskou atmosféru měl jubilejní 10. ročníkMemol riálu Josefa vozáka' který pořádal v sobotu 19. května oddíl
sokol Skalička u Hranic na MoraYě. Zde si dalo sraz celkem
- čtyřčlenných družstey, Íj. 152 hráčů,kteří Y tempu 2x 15 minut
38

absolvovali 9 kol.
lupracovníků. Zahájení a ukončení
obsazení bylo letos velice kvalitní, když řada týmů zďadila do tumaje s předáváním množstvícen
svÝch sestav hostuiícíhÍáče mis' byla přítomna i stalostka obce paní
Kočnarová'
trovsk'ých tříd lM a FM kvalif,kace a popNé se zúčastnilii šachisté Konečnéoořaď: 1' Zlín 27'5 bodu,
z Polska. S ořehledem zvítězil silnÝ

ŠrŽiiiJšóiiiFoi6áiŘ' r'-

""t"t
čál, Koutný) před Hutiskem-solan
cem a slavií KIoměříŽ' dalšípole

bylo hodně v1rovnané a o dobrém

umístění rozhodovala každá polo.
vina bodu. Kromě Hutiska skončila výborně také valašská Bysřice,
dlužno však dodat, že jejich sestavy
značně posílili hostÚící olomoučtí
a řinečtímistři.
dalo i vsetinské kvarteto
ské Meziňčí(Lev, Bobalík, Novák,
Herman)' Výtečně zolganizovanou

soutěŽ, l1erá získává rok od Íoku na
populadtě, řídil JaromíI vozak s tý-

A 25' 3. Kroměvalašská Bystřice 23,

2. Hutisko-solanec

Ť1ž A.23,5,4.

5' Vsetín 22, 6. Skďčka A 21'5. 7.
- 8' Sachoví I-etci, Moheldce 21,
9. - 10. ValašskéMeziňčí,Kroměříž
B 20,5' 11' staré Městoz0,12. - 1,4.
Husákovy děti' Ho]ešov A, Hetman
Konin (Polsko) 19'5' 15' - 16. Haví.
řo1 Holešov B 19, 17. 19. Uničov'
hostějov A, spaItak Přerov 18,5, 20.

Llbina, Zá.
Los calibos 17,5'
25' - 27. Skalička B. Hutisko.sola
nec B' Zašová 16,5,28. Rajnochovice 16. 29. - 32. Ústí u Vsetina. Vi-

Kopňvnice 18.

21

břeh A, Napajedla,

' - 24.

nary, }Ťarrice. Skďčka C l4'5' 33.
36. Loštice, Zábřeh B' Luká Prostějov B 13,5, 37. SK Přerov 12, 38'

Trenér A|eš KrmeIa (SokoI Hošt,á|ková) V rozpravě s Jakubem Gá|íkem
V pozadÍ trenér IVan Bartošek

(sK Zbrojovka Vsetín)

.ctyňadyacet.šachist

11.

Jednou

l z doprovodnjeh akcí 37. rrrčníkuPÍehoru mésta vsetín b.|a.imultánka mezinárodního mistra SlanisIala Jasného. Poprve luÍo
atraktivní
disciplínu předvedl již loni v létě.
V

|rvn|'Ť\ ťeI\enco!ťm .lrťJť(

níln dopolcdni se lentokrít vzh]e
clerl

k ncjistéllu počasíusadili

ša'

chis1é v pod]otlbí u nlčslského úia
r' pn,rběhu exhibicc skutečně
d\.a]oát zapÍše]o. A jc|ikož se hrálo
\ ||.ťl'\]rj dťn přťd |n|cdncl]l p]'o
! hi lťli nlto]o V\ehňffe LL ]né|j po\tJ.

Clu

ráno o Zdímavou podí\.anou',,Prcti

loňskí'mu roku se moji soup€ři
hodně po|epši|i'.. hodnotil stanis]av JaSný sí]u protivníků'

ji.

''Dík]'
nému seskupení stolů jsem
se sice
tolik nenáběIlal, nicméně o to úce
sc nadř€la moje h|aYa. Líbil 5e mi
ze.iména výkon Í adých kluků. Na

Valašsku rostou dobří šachisté...

přidal Jasný kterÝ je 7e šacho\'é rodiny z Vidče' Dnes sice rcpr.ezentuje
Fqidek.lvlistek. nicméně veLmi rád
jezdÍ naVsetín, kde hrává letní turnaj
a organizátolun pomái.l sc zajiště
ním Zajíma\'ých doprovďných al(cí'

Jen dva souleři rnistra oorazili.
a to vladimír fl]abovský z Franco
vy Lhoty a ta](é nclcgistrovanÝ hráč
Jakub Sinxln z Prahv' RcmÍzu uhá
li žírciPavel H.biicř-ž-Ěrr-s tln"[
a Lukáš Gabryš ze Zbrrljovk1' Vse
tín a D adšídolostenci Josel.Bed.
naift

Z Hošťálkové.Rostislav

ze Zbrojo\'k\

Vi]én

vsetín a Dar'id.ličá]ek

Šéftrenérm|ádeže Z|ínskéhokraje
lMartin Be

ze Sokola Usti' scsté remíZy dosáhl
Pavel \41adÝ ze Zbrojovky VselÍn.
v šestnácli pirrtiich donliloval v sj
mulláncc mezináťodní mistl stani
\Lav

Ja\ni.

ook)

Me;iltóndního misÍru Stanis|arn Jasnéln l, 'simu|túncc před \ setí|lskoLt
rd{lni(í n?jyíft potl.ápil Vladnni. Hrabot,ski :,e sokola Fnn(o\:d LhoÍa
(.-'(:?|d IPrayo), Vedle něho hrcýí Mat',tiš Kot'tlřík
3 Zlttljol,a\ Vsetfu (upro
sh.ed)a JoseÍ Bednařík

' ÍIclšttílklyé

trnGlnM

Foto Josef Kovařík

Pozicei

I}ílý: KbI.
Da2' Ve5. Ví.5.
sgó. Jc6' pd7
ccrný: Kd.].
Vd:1, Vh7.
ScS. Jí2. pb.4.
c.l. d5. e.i. 13.

Bí|ý táhne
e oa mat

2. tahcn1.

'pJ,Ú.tL*
200.1)

Rešenína tét,

stnně

.",',.ř;
L)eÝět|scdnrClesá1iletí Oli]il
Hriovri (na snimkul b11a nej
st4|ši ilčastnicí 37' |očníkušacho\'ého Přeboi.u nlč\tir Vsetína,
ktet'ri re hi.iil pÍ\,ní pl.]Zdnjno\'ý

Víkend v nístniln A]cedu' Ně
kdejší hr.íička Zblojovky před

1. Ve4 hrozí 2.vxd4
mat, 1...Jxe4 nebo

'l...Vxe4 2.Vxd5 mat,
1...Kxe4 2.VÍ7 ma|,
.|

'e2 2.VxÍ3 ma|,
1...c2+ nebo Vc4
'.

2.Dxc2 mat.

Že i v toll]to poŽehnanÓnl
stále unrí i1získala Polovi
hotlú z nlurtlne moznjch.

Tcxt '|iří Koňařfu,

fbttl .Ioseť Kovařík

Bělunek ilruhý u bleskouém
Bleskový tumaj probihal ve vse'
Íínskémstředisku volného času Al.
cedo v klidu a pohodě. od pátého
ko]a Se Začalo krystalizovat čelo pelotonu. v desátém již bylo iasné' Že
o pomyslné zlato bo.jujívt Molavec

ze sparty KÚná Hora a Vladimír
Bělunek hájícíbarvy Tatranu Lito
vel. jinak poctivý Valach z Hutiska

solance. o kva]itní umístění do posledních kol usilovďi i stanislav Ju-

E
=
nác(i

V rámci osmidennjho šachového Přeboru mésta vsetín se re státečnímČÍvr1cónímdopotedni sešli z4iem(io bteskotT šach. ve tři-

ko|ech se ulka|i

.

t,empu 2 x

4frňíÍýliET-iGEný@@

dfrEi-iráčů z Poruby' Zlína, Frenštátu, Litovle, PodhŤadní Lhot} či
Dubnice nad Váhom.

říčekz pořádající Zbro.jovry Vsetín
a dvojice m]ádežníkůz Hošťálkové
ondřej Karlík a Josef Bednďík'

Výsledkv: l. vít Moravec (Kutná

HoIa)' 2' VladimíI Bělunek (Ljtovel) oba 10% bodu' 3. David Václavík (Poluba) 9 bodů, 4. Miroslav
Beneš (sK Z|ín), 5' stanislav Ju'

říček(Zbrojovka Ýseffi|66í.8%
Doou. /' UnoreJ KaÍL1K. ó. Joset
Bednďik (oba Hošťálkoýá\ oba

,7y2

bodu, 1933*\Zq!Eps_(ZEs9!ka Vsetín) 7 bodů. 16. Pavel Mladý

(áoIoIovKa ':r#,4vsetln] )72 Doou. ló.

Jaloslar Sracera {MEZ Vsetin)

Huslenky)

272

bodu.

5

0ok)

Vladínír Běllnek (ýle...'o) . Hutís.
ka'Solance byl ve vsetínském bles.
kovém twlnjí nejlepším šacltisttlu
z,

Valašska. v této partíi. pora.íl ]i-

t.ího L|hlíře ., R(tjnochoýíc. Upro.
střed Stal1illa| Jllříček,tlad ím stq.

i RaEr ztata;A;f;:anro
ř..."1'í-Foto.rose-rK6aňF

města Vsetína
ŠachovÝ
ý Přebor

Přebor

v

byl

rozdčlen do dvou

silnějšim tumeji s náZvem
skupin'
FIDE Open se v deviti kolech ulk4lo
42 hráčů,v tunaji s názven NáIodní

open-dsto'pilol9Tá.E]siůlE;áro.e
'i&ET6iiEmpu
zEiTToainy na

40 tahů + 30 minut na dol]távku, od
soboty 30' června do soboty 7' čer-

lence každý den, vždy odpoicdne
v neděli bylo r'loženo

$osna a lffeiěa rítězi U$GtÍn$IÍÍchtumaiŮ

jedno kolo,

i kolo dopoledni.

Kromě hlalních turnajů 37. ročniku

Přeboru més1a Vsetína připravili

i doprovodlrý program'
Ve středu 4. čelvence se v prostolu
pořadatelé

před méstskou radnici konala šachor'á

'

exhibicc - gipglg4\45-]494!ggg!!11
mistrem stanislavem Jasným, klerý se
\' dvoulrodinové bitvě utkal naJedlroLl

se 24 soupeři. scstnáctkrát lyhrái'

sKZ vsetln

šestkrát se soupcři rozešii smírně, jen
dvakát mistí podlehl. ve čtvÍek5'

čefvence proběhl v A]cedu b]eskový
turnaj' v ÍěmŽ zvítězii Vít Moía\'cc
z Ku1né llory. A poslední akce byla

opět

v

v reŽii stanisla!a

Jasnébo,

pátek 6. čeÍvencemél zaJjmavou

šachovou piednášku s náz\'em Recept
na ruský beton'

JosefKovaiik

výstedky - FIDE oDrDj 1' IM

1ík (Valašské Meziňč0, 35.

Jan sosna 772 bodu, 2. Petr Koutný

!?blojov]{1 Isďín
dlltDr tlraDovsKv ( řÍancova Lnota]
31zz bodu' 38. Josei Bednařík (Hoš.
ťálková), 39' FÍantišekPaiák (sokol Úsú) 3 body' 42' Elefte.is vla.
chopulos (Karolinka) 2 body.
VÝsleilkv - Národní opcu 1. Jakub Kreiča (Hošťálkoýá),7y,' bodu,
2' JaÍosiav Ulban GK z}"!q,") 1

(oba SK Zlín) 7 bodů' 3' IM stanislav Jasný 67z bodu,4. Michael
Kubfl< (oba

Fýdek-Míslgk)'

5

'

on.

nek (Vďašská Bystřice)' 10. MilaÍl
Podoba (Dubnica) 5tlu bodu, 16

26. Ivan Banošek

tZbroiovkaVse-

ffi -0:-JŇť-FiimŤ;-anco"a
pérÝ

J,9Íč'a

).

Marek

36..vla-

Zbroiovka Vsetín). 13. David Tr14. Rostislav

Í-a"t(sotot Ústl),.

Pavel Budík 3tlz

\4lé-!q'-]5.-D!y:d-š1ím9&'l9bt tín), 3ó' Pavel }lrbáček (ř{uslenky)
Zbroiovka Vsetín). 16. Pavel Liš- íTody, 38. Jaroslav Černotík(So-

tutMgŽŤcTfi)

5

bodů,Jf-&

yq!]4]adÍlzbÍqi9yEg$sj&L

1

8.

Libor Novák (valašskéMeziříčí)'
19. Martin K}íma (Karclinka)' -20'
Jaloslav ZátoDek. 21' Kryštof Pa-

pl99-19!C-2trE9:!L-ys"b.)'

22. o|ga Hrňová (neregistÍovaná
. vsetín), 23. onďej vraj (Hoš.
Lukaštík érálková) 4'lz bodu,.Z|..I!É3!Ž!Ě\q
'ýG.'siffi)-í]*os1av
(sokol Ústí)' 6' Pavel Bartoš (Li- (Zbrqiovka Vsetín! 25' Lukáš Tr&ice n. vltavou), 7. Jalomír ca- čálek (Sokol Usú), 26. Karel Vraj
letka 6 bodů, 8' Matváš Kovařík íHošťílková).29. ZÁeÍěk Tráýnijobu-zbrgjgka$9$L9 No:be't ček (MEZ vsetín)' 2g']!dé1a BieIbodů, 3. Lukáš Gabryš (Zbrojovka Vsetín) 67u bodu, 4' Jan Múd.

ka),

kol Ústí) 2/r bodu, 39' Jiň Ptáček
(iok)
(Karolinka) 2 body.

el Htailll slauí šeilesátiny
E
-

zivotnijubileum - í'0 |et.ieden z dlouho|ehjch hráčůšachorého klubu Zbroiovka Vsetín Kare| Hraď|.
Dne 24.7. 20l2 os|aví

|van

Měchura

Vsetín

-.-':=.-._....,_----._
onolnal

Res lelshy zpravoqal

Tento skonrný šachista pťLsolril do loku l976 v oddílu MEZ Vseín, odkud přestoupi] do Zbíojovky' ktelé zůstal věmý ú doposud. osvědčil
se především jako úitečnýhráč pro ďuŽstvo' obětavě t]íhl řadu
sezon B družstva zbrojovky jalo jeho kapitán a osvědčil se také
i jako spoleh]ilT h.áč A družstva. YlL9!!.&]9igBLg!9E1
přes 900 pětihodinových partií s úspěšností kolem 50 7o'
Jako háč l. vT dostihl i několika pěklých výsledků v tur-

ó

j'.

x

.

i

najích jednotlivců. y přeboru oddí]u Zbtojovky Wbojoval 3. místa v roce 1984.2000 a 2008. V pieboru

i.

@estývroce

,..,..l;!1

1999, sedmý v roce 2000 a čt\a.tý v letech 2002 a
2003. Sehráldesítky tumajů v Íapid či bleskovém
(achu. kde.e pral ide|ně umistora] r pnnr
desitr'e tětně

zl

hlar ni|ni f.\ oňl) '.V_Ig!id'

šachu získal mimo jiné: 2. Ínista \4Ez
Vsetín 1997 a ŠKZVsetínl998. 3' místa
LuŽná l998 a MEZ VseLin 2002 :t 4' mi.
to h|o\ 1999' \ bIcskovém iachu do\a-

500

HzX

(2+3)

duplex

l
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la také Dďetná skupina 13 hIáčů
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se6 16.Jf3 De3 r7.les Vq8 18.De2 Kh7 lS-e4 b5 20,exds Sxds
21.0 0 0 sf6 22'vde1 sxes 23'Dc2. Kha 24.sx€5 Dc6 25'DB
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Kovaiik

}'1!ňák l',:

l/. Zátopek . Nlúdry 0:]. vi|én'

vďo 0:l.

slatčjk KoňaiÍk l:()'

Klimek clDíftcký 'l:|,, }']|adý
ts't!
' Měrka l:0. Panol.c ' Luňák 0:
]8ól
l), L val. Bysriie! 50 2 32,515
50 2 30.0.15
2' t'uŽná
výsl.dkJ Í€qioná|íi]ió DřebqE
I 28to 13
]'BYsřička'
:]" va]'I,'ezjíčj ř
Yal' Potanka . MEZ vsetín 4.5:
L B,A t3
,1
1
DvořÁ.
2. 243 l0
3,5 (Hromada ' sulák
5'Ifudeďy
'':]'l. . P.úk
ček Fj]ák1/,:'/,. LukaŠtíl(
0.4.
iá:''. TÉálek Švage.n 0]1. sihor

sachistó Integry nostoulili na mistroustuí
republilry

In tegra vseín, kteří se v katcgorii mladších žáků nonino.
l uLi oa ša(hot { mistro\ stv i cesk{ repu blil..} základních škol. v scsiaYě Karel Koňařík' váctav Hmčiřík'ŠtěpÁn Husa a Tád€áš Pavlft se předstáví m tomto pnstižním klání ve vYškově koncem bř€zn!.

.Ú

v€|ikého uspéchu dossh|i šachisE z€ Zs

Jdou tak úspěšně ve stopách sÝých př€dchůdcit Matyáše KoYařfta' Árcna Fojtu, Pávla Builíka a l{icna.
la výcbopně, kteří si zahráli tcDto tumaj mezi staršími žáky před dvěma léty.

KJajský přeboÍ člyřčlenných

družsleÝ záHédních a střednjch
ško]se I!á130' ledna v aeá]u Ba
ťovy uiiverziry ve Zlíně Předsta.

Ýilo se zde vždy osn ncjlcpšich
ško]ních týmů z ce]ého kraie' a to

v kategorijch A (l. ítupei Zs). B

(ll'

0,5/2.

Enk Šrůma3,5/5. onďej

Zavadii 3/3).
v katego.ii B by1y jasnýnri |a.

tín 13.5 bodL (N'latyáš Kolaík 5.
PaÝel Budík 5'5' Šimoíl,lacnáč
]' ]!'fu Z\.aÍdoň 2)' 6 ZŠ\ra|áš.
ská Po|ánka (Lukáš TÍčálek ]/ó.

Radek Zgalbé 3/ó. Mfuek Zeťá|
l'5/7, AdaDr Zemánek 2/6' Tomáš

Malocha l/3).
]v1ezi stř€doškol&y

c

v kate8oÍj

nastoupi]o ve iinálovén kraj
skán lmaji pět šachistú.jejichž

djšIě a Kromě.

stupcň ZŠ) aC (střední ško]y)'

Náš region zaýuPova]y nc.júsPčš
nějši školni !\ běÍy' kLeré (i 7áJrsti.
ty poÍup z oKre\nlcn Ko ' Z5 rnle
gra vseť! 12 druŽstva). ZŠ J ablůn
ka,
Vá]ašská PolaÍka. Masary.

kovo
^gynná"jum vsetín a sPŠs
vďašské Meziříčj,

SK sía.éMěío'

Nejlepšího výsledku dosábli
hoši ze Zs lntega Vsetíí ! kate.
8odi A. když je předstil i jcnom
šachjstéZ osýětima!' Krásného
tictího mista dosá}úa i Zs .]ab]ůÚ.
ka, kde se kÍálovská fua rozvijí
pod rukamd st!ělého šachového
peda8oga Peta Zvardoně' vý!led.

či BŠŠFrýdek.

Zs

diště 27 bodú, 2'

ky Latogorie A: 1' Zs osvětimey

22.5 bodu. 2'

!!te8ra Vseín

8 bodů (Kďe1 Koňařjk .1,5, Véc.
]av Hjnč]řik 2,5' Štěpá! Hlsa 6.
Tadeáš Paýlik 5)' 3. Zs Jablůnka
ló bodů (Lumír Povala 3.5 bodu/
]

AÍ.
tonín B]aŽek V4' Lukáš Naviitil
7 nlkání, Tonáš Gálda 4.5/7.

chisté ZŠInte8ra

B: l. CymntiZs

s1ovan

měříž 23

í!o

body.

LŤheské Hradiš
1ě

B

16 bodů. 4'

1nlonín Rumtin.k je dlolha|e b-n šochffuu Šo
Ka]olihkú' NaýýPuiejak.a .'A.. dtužsl.-a y }b
qn)núhnn pí"baru' |ak.a ,,B,, .l,uitýo ý |.3i
Foío Josef Kovařík

ELo Ířesahuje hranice
2000 bodů, coŽ \včdčio kvalitč a
poteDciálu Zlinského kraje' v na.
bité konkurelci to Záslupci .ašich
s|řednjch škol měli velice s1oŽité,
avŠak např.jklad výkon hochů Z
kocÍcient

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

Masalyková gymázja

'a
í.\

vseli' j.

sk\élÝm !řísljben do dalšjch ]el'
nebot se představjli v jedno7nač
ně lejmladšÍn výběru Výsledr'a
kategonc C: ] . Gynmázium UheF
skó HÍadjíě 25 bodů. 2. Gymá
zium KroměříŽ 24 body' 3' oA a
vos LheÍskéřlradiště 1'1,5 bodu.

+ Masaryto'o gynmáruÍn Ýsďjr
l3,5 bodu (Jal.ub sta!čík l' Lu]úš
cabÍyš 4, Daýid Trčálek 3.5. Ros
tis]av vi]ém 5). 8' sPŠsvalašské
Ntcziíčí5 bodů (Ja'os]av Znvo.l.
Ú l,5, vác1av Zajíček1.5. ondřeJ
Pohůnek l, Radim sutý 1)'
l.cxí a fota Josef KolBřik

]|eiuíce bodouali žáci t!s|í

i. Itáček l. M!íůš0)' Z|íntem

.

přohor naĎi(h
potrl(o\a|na Zs Inlťgrs
: \r4i\k}
\..nn da|.inl lrÚj|n|em 'x(ů
a Prni doroÝenťC|'a |igJ dre.
- koly Ýe klubovně YsetíÍskó Zhroioyk} Tentokrát se z na.
ma

šich zástupců nejyíce daři|o žákůInz! sokola Ústí' vš€chny
tři sÝé záPasy ltrhrá|i apo rozpačitén lozjezduse nyni usadi"
li Ý k|idném středu t.tbulk}'. BéčkoZbroiovkY Vsétíns. v KP
ýaršíchžákůnemůžcrozkoukat, třikrát prohrá|o A ná své
soupeře se díýá z posledniho mísía.
V doroýelecké 1j7e brii ze druŽývo leu\pělj a ýyklidili !e.
dvo]rce soko] ltošťí]kovía doucípolicj ! tabu]ce'
.' a \i\ledkt Dm| dom\|ťn.c.
1!|o^]leV::'|||u'| Ý
Ívn|J]' a ía]e n o1
2.5:.1.s
lselínštíhráči lenLok.áI jako K' vla]

Uan
1i,

'N.].'' I L''u'''L
0,5,

b'

Vmj o. Bi€zila

I

1.

Husička 0). or|oYá B '

vsctíl

]'5:2'5 (Gah)š 0.5, Kovrňk l.
stolčÍk1, !oj|ů 0. Budík 0, Biel
Hošiálková. or|ová R 2:
(KeJča 0,5, Lukaštík 0'5, K,
'1
vraj 0 o' Vraj 1' Březina 0' Hu.
ská 0),

sičla 0). vsetín . oýráva

2,5:

l' Budík l, BieĎká

0).

3'5 (Gabryš 0. Koyařik 0. stančík
0,5, r'.ojlů

Yýsledky

KP ltáršich žáků:

vsetín B . Kroněříž 0|5 (Pa

novec 0' ondřejik 0, Dančáková

0' Husa 0' tlnčiřík0). ostÍož.
ská NoYá vcs . ÚsÍi 1:4 íTrčá|ek

0. Ccrnotík ],

Z'gárba

1.IŤáček l' Matůš]),

stareMěstoB.vse.

tín B 4.5:0'5 (Panovec
0, oňďejí| 0. DaDčá
ková 0' Husa 0' Hnr.
čiřjk 0.5), Úsí . Zlín.
term 3'5:1'5 (T'čálek
0.5, ČemolÍLl, Z8fu'ba

BéčkuZbnioýb vse

|íh se tŤtakfui| ý sÓuÍě.

řj 7íkoÍki(hdťuž'steý

nkJt nedařila. Nd snílh.
k| Kl]ršlo| Panoýec při

pa ii s Pa\,le Dhibk.nl zr Zlnúťmu' kte

t.i skončíld]th1í.0L'

vs€tín B 4:1(Panovec 0.5,

o!

dřcjft 0 Daičáková 0, Husa 0'
Hňčiňk 0'5) Ústí. sláličín 3,5|
1,5 (Černotík0, Zgalba ], ZeIák
l, Pláček 0,5. N{aiůš'l),

lbbulka I. domstcnccké lipY:

1i1{Ú 7 l] 0 2L (:]1'5l
O'1oiits 70021 (2i.51
]' Š(ZvscliD5 0 215 (26s)
4' Hoó.tií[rolá :l l ]: l] í235]
5. (;rygo! ;1 0 I ll rll.5j
6 o\|ÍJVa '] 0 ] ]] l].r.0)
I Postoupky .l 0 ,1 Ll (21.51
]J Kuňm
! ( 9.'
'] 0
9Bnots 21.1'1 I (20.0)
10. Kuroli.c 105
6 (16,51
ll B.stEo! 007 0 rll.5l
ll.liirtc
007 0 r5.5)
] sl

I

Tábu|ká KP staršícb žáků:

}léíots6 0 0 ]8 Í]ó.5)
:'KÍÚrěiíŽ .1 ] l l] l:0.0]
.l Zii
r02lrl(15.5)
l Zinren. I I I ll (18.01
ll2l0(17.01
|'st

sl!!ič]n ]0] 9 (5'0r
os!élinrM} ] (l 1 Ó (l].5]
Botiic. 204 6 (9,51
9O.N\ts 105l(10,!)
|0's(ZvÝfuB0 l5 l (7,0)
Ó

7
E

ZáÝěĚčDét|ojkolo

přeboru žákit se hnje

kl

v

ajs|ého
sobolu

]3' dubn! v Krcměř'Ži, dolos

teDcůD zbývá dýojko]o 13 dub'
ia \t stalém Městě a záÝácčné

drojkolo v nedčli 14' dub.a v Po.

vedk Pah.ýce Daniel

ftÍ a fo1o

Joseí Kov'řík

0nilÍa trai z|atiiÍ Uc zlÍ
hou jeno od'
dílový |o1e8a.FÍmtišlk .
MJku('nhJn'éL i.r svem
kontě 5 bodn'' Pďádí ša.
Itěstr a

cfuýu z nasčno .ego!u:

Egťc!-j*bt'tů-E-r$4

io ! sedni kolech v temlu 2k

@Ťa''e]oFňi]

z

tl

Poýoupek'

drulrý KÍyšÍofTrá\.a'čekz Kurc.
vic dosÁh] 5,5 boitu a třetl Tadeáš

Šru.,Posíolpek 5 bodů Da]ší

lmistění .aš]ch h.íčů:7' Patiik

Rezn'čck (Ztrojovka V9ťn), 8.
!.iliP Maruš (soko] Ústj). 9. já
c|ym Kídik (Hoš.álková) všic!.
ro 4'5 bodir. 10. Ště!ínŘémí
ček (Zbojovka Vsetín)' 17' voj.
1ěcb \r.alůšck (HďťálkoÝá) oba

'

Da]šíuDÍýč!ínxšic5 záýupců:
12. KláÍa Dlnčáková (Zb{ojoýka
15' J.n sušen (Hošiáko
vá) oba 4 body. 20' ivIonik. Má.

Vs.lj!).

toŠko!á (Eoštálko!á) 3,5 bod!'

26' 1.o JÚkovsk' (Z.Djovka
V neistďŠi včkové li€lego i do

Člmjcti ]et

Ú z

k u(Jl(,

J! rccl iJ.]h](.

ilhŽ byi nej]elii cť 6 z s
funýnn body Ní:ros]av Raluša.

z ?os|oup.k, s!fl'o bÍal ondřcj
st!c}]ý ze stďého

9' Jďub Gálik (Hošnilková)
3.5 bodu' ]4' ,{déla Bie$}ii
(Zbrojovl.a Vse!íD) 3 bod)'.
17- Radck ZEarba 2 5odÝ. 20'
Marek 7'eLik (oba soko: Úýj)

lieiím tumajcn

Pokračuje

knjslá G.ať l}ix } sobolu 20.
dubna ve va]ašské Bysři.i. Díky

lomulo vý]rodnén pořadat.lské
mu
nlúŽeme jis|ě oček]íva.
'nis.uvětši účáslšaLhistn

'l}nohem

T€x.

a ťoto Josef

''t

rryt:X

z\h-

Kotář;k

4 body' ]9. Andtá ch'dějová
(Zb'ojo\.kavsetin) 3.J bM!.

\' i.rtelorji dU dvanách ]et se
Utkalo t..ke čNŤid(řice! u.dsnrft ů-

oslLi bil\r re \ilhla rnezi mjnl
HošláLovských a PalleE 3udí.
&ern

Z

Zb.ojovl], všetín'Na.

kone Íoňodly vájemné

due]y

]' oDdu Vraj.
2' Adarn Břcára (oba Hošťálo loBto pořadí:

ia lln|1ji || .1]íně |Ít,iÚ
i ulp.iD''! .lis'/1\l I]Vřinkj

U]|||a v]aj

l'ílal

Jý.]

,I

t.

Tabuk

rF: {a
íl

b,
.t
:r! :l fr i:

:

l.vďMťziřiři630,l3,0

2l
19
1S

\i7Óvjcc 5 2

6'v;úD 4 | 4
Zvď{$tii.. 4 0 s
ť.la.Iíobouis 3 3 3
9.zašo}á '3 0-6
5'

l0.Raj!@hori.e
Il. By{ii@p' H'

rauíí

2 I
| 2
1\

]iulldl.Y kraiské
soutěŽe: val. K]o.
bouky - SKZ Vse"

tÍl B ]s:;l.s (or
sLili Smilek 0rl.
J tsislry1 Jur
ča 0:]. Jlnčck
Hr.dil li:f:.

2

6

ó
7

'11,0

\c|ki poh) b\ n. iliťiláhd|'i hÍaj.|'f {Ule/e Ýchsrlh dru^kt
E polmtujr.
Do\ud !.dur(i Hnl,'ot B pmhn r Rqinochovicrh.
o icho ftlýupci se rozhodo\'ďo r přímóm soubqii dvojice va|. Meziíči

11

]J
3E5 t.:
3ó'0 12
34,0 9
.1i.5
7
5

2\0

.

víďc{tl'.r' Ť€gioňá]tÍ sout&e:

Úspěšněiší byl pn'ně jmcnouný bn. Do|rálo jc
\ regionální soutěň. Pn'.Ntrí Ý ní udržela Hošárková c' a ,qijsti.
la si tím p6tup do Í€gionálnÍto přeboru.

Bmloý.Brlrricc'

4

ka ]:0. Fojtli. Růž!čka]]0.1]]a
\.jčkx . G!b{'š 0:] ZůLrc]i Ko.
'
lařjk l:0. Nt' BjýIý
stanČik 0]
1),

c
3. fllhotaB
4 \itl Bysďicec
5:ist'B
6'Břnb

7 1'0
70 l
32 l
] 23
2 41
2 2. 4
7' RysliičIi1B ] 4 ]
3'!a, }ÍÝiiičic] 2 5
]

' Hošfá]ková

2'

HuíeDb B

9.Keiink4B I I

l..
.
-|a
č€

29.5

27!)
t9.5

t9,0

ll.0
)'1,5

t6p

22

I

ti
tl
10

1
5

6

po osmem ko|ť.ilua(e r hom'poltri.
né tabu]ky kr4i.Lé|lo přeboru i.choljch dru;\tf\.Io prohře dosud vedoucí XIoměíž€ c i dr' ÉHošťálkovés€ do
dostal Z|í. c. Ale Iná ien dvoubodoYý n.ískok př€d čÍveřici

Poiáúl. /amotaruij€

prenásledoYat€Iů. soutěž tak slibuje bodně dnnatický áiěi Po.
dobně 1Tmwaný je i Iegionál.í pŘbor, kde s€ v rczm€zí i€diného
bodu sroYnála čtrň družstÝa. Ná vedoucí příčc€ val. Bystřici B Ýy.

lekÚ6á| ŽiŽ

střídala Bystřičk'.

B

nrdlP t"Alonitnt

lr.-

bol .a béčkouluš'klho M..iříčí'kLlť iJa
|ó DkondýLi JLolk.i kdpi|ónd dr|an.o, ob(,as

vpo,nóhó i óčku ý kti\ki sau|ěžj' I; |é1o se
.aně hli |,\joýfidio| Úsobní bi|an.i 2 ýj:h,1' 1
}tní.! a 2
Foto Josef Koýařik

P]oh.'

VÝsledkv baiského B&bp!!
Z

\|'

TŘĎulka:

6 0 2.18,0
2.RožÍov51237'0
3 Ko'nčřiŽc 5 l 2 ]6.5
1.

[ZVsetn 6|2 sKHo]€šov
I r]+. !r..oÍ P

lo'

24

j ]2r]l

Zin C

l9l9

r iiď P'

]0 Klj.arP'

Jufda M

]]

ló
]Ó

512 360 1ó
s'ŠXzvselín51234J16
ó, Bo ico
40 ]3ó'0 12
| 1 ]2'0 ]0
7, sl Níě(. E j
E sl ]\'lěý. D j | 1 2l].5 l0
9'FÍ LhoIá 30 529.0 9
10 Z]bři
2 l 5 28.0 7
]1 Z]íÍuD1 .] 4 28,0 6
]2, Hda\Ó' ] 0 ] 20'5 ]
l.Eoštálkolá

lLrrn

18

v'sledb

EE!!ú!úg!!e!4q

MOZ Vsetň . ŠKZvseín c .5:2'5 (sagá'

nek. oabrIš ]:0. sulák Ko!a'
ří( 1:0. B1át. Gat€&3 1]0. Pďák
Zátopek l]0. Múdrí\.Ién0:]'

Tabulka:

l'Byslřička 5]l]3,0
2' val' yeďičj B 5 l ! ]2.0 L6
3'vJ B],ýiieB 5 0 ] 35.5 ll

LuŽíí 5 0 2 .10,0 15
s u\lcDkr 4 L 2:10,0 tl
Š\qe''a ' stánčík 0:], TÍáÝÍiček 6, Hoštillolá B .1 0 ] ]],5 t2
. Klimek y,:y,, sed]áč€k ' M]adý 7. S(ZV\elin C 3 05 33.5 9
E.ValPolerk I 0 5 29,5 9
1:0),
9. MEzvserin I0.1 28.5
9
]0. RoŽ'rov B
l0Ó ]9.5
], Kallinla 0 ]Ó21'0
4

.t

]

B|iŽi sG Dřcbor Usetína U šachu
ó| elo' ii2 DÚ UlnHliicdlé budl \!f|in na Drť|Umu
A '** l'"ár.". *p'*.: (h.!cho'Ich l.|á;'. \Ih|nt (h Zhmjnl.
l9 Ye spo]upráci se středi9kem volného času Al(edo poiádaji oblíbe.

buL]e naríc o dc! |ozději od 9
]rod' Přednášet v Alcedu. Pátck 5,

července poté nabidne o.l 9 hod

blc\kov.'. turn.j najcdclácL k.I s
vtcinr) Dx
Pi€boÍ plobčhDc dcvítlko]ově pÍén]i ] 500 Kč a n. fi|ančníod. lelrpem 2\.1Ďin, + 2
! lennjnu od soboty 29 čelvla nčlu se mohou !ěšiI i h|áči!a 2'
do soboly 6' čeNclcc' Hostn je,] !ž 5' místě' viičzovó |lúnj \ilal.é
zprávy z VaIašska
zajisti sťa1 na Pl!ÍV 201;{ zdař
budc'{]cedo sVČ V\e!jn' s]a\'
Břánky .á Morávč: N. .]!b e]ni Áo rÓ.nik VánÓčijhÓ b eskÓ.
Pnhlášky
a
b]ižšj
nr]ormx..
nra
nostni /!há.]cDi .k.e je ,de l|í
Vélrc LUrna]e pořád.ného 26 prÓs.ce nrÍŠiniT]S.k. sc ]etÓs
novino na po!|e.]nÍ .cNnovon na c mailu: .adekCa'zadmpa.cz.
.]o.táVlo 27 .jčJstnikŮ. kt€í hr. systémem k.ždý s kaŽdýln'
jako
716
SMS na telefonu:
sobolLL od 15.15 hodi.. H,:il 5e iebo
V dloulrcm ilrnaj na 26 partiÍ5e zdáLÓ že zÝitězi někieri člé.
búdou tu|naje FIDE o[)c! a \i
početne výprav! z FÚdkL] MLík! nakone. se a e Vércn sVéňU
ŠachovéPřcboly \\etina na
Iodli oler s),ýém hry je švý^
]ménu' radova LéV' kteÚ zde hraje jako dcm.
crík! u delět ko| Na vjtčz. bidnou Lrké bohatý dollolodný Kone.nÉ pÓfadi:1 | e| (varaš1ké ýezni.l231A 2
Fjdc Ópen čeká Pénic 6 t]ji. Kč' progťam v. (ředu ]' čeN'.ncc
l.k5a iÓLa FÍdek |"listek) 23 4 Šfukner|Fr'dek MÉtek) 21,5 Mll3t
ný Přcbor města vsetína (P}rv )'

L

Pátrání neskoněilo U Íooe 2008
S Ll ud rtdutu knjhr ..l00lel .u(hu nd \ala*
Šacliové\kladb) jednu L]o]t'ku
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7 I| Ó| |ó|'/e!ro|i 'oň.(u.eUť"
1| |ere /d'ni

1875 stefén

r885

ne paÍ'e a poděkoyáli
laai také
laní Vrajo!é lyořící cc]é výpravě

\P.]

::.'",i

n.r

ča. 2l'

GÁlik,

o!ďej Vúi. 24' Jalab
25 Kďel vlaj (i,šichni

Hoštá|ko!á), 27' Maryáš KoM.
iik (vsetio) yšictni 5.33 Adéla

Bie6k1 (Vselín). 39, David
čálek (Úýi) oba 4,5 bodu'

T|

ce]ko!ý ýýsledek jcn dok!-

mentuje' Žc

ďk} pÉci vsetín

lkých lrc!énr Kova.}jka, Zádrapy
a straděič, dďe veseiského a Pi{
ka z Hoštá]kové i ústeckého řlr

t.né ncmusÍme mít obavy o bu
doucnost valďského šachu. (qi)

vel.o! foDoLi

b}|J ú.c!t}rJi5kiho trenera MaÍ

lina Bei1a,

Štěpán Husa 3/5. Štěpán Řezníček

3/5. Patrik Rczniček 2/5. MáíiD
Dvoiák 3/5, Jiří lojtÍk ]/.1. mez]

!tkání' ondřej Vnj 6'5,í. AdMl
Březile 7,' Jan sušeij 1/2. Já'
chym Kďlík 3/5. Monika Matoš
ková :l,Ť, voÍěch valúšek 4,5/7.

v

Kromč tohoto druŽstva
kajském přeboru

sc

představ]]y
da]ši dva týmy Z Dašeho rcgionu
Zbrojovka vse!í! přijela také se
sedm lrráči a jejich vý}o!y na la-

chovnicích by1y rylo: K]áÍa Dan
čáková 4/6, vlíc]ay Hmčiři} 2/6,

Jedeúcti dÍuŽstvy se lmístili na
symlatická by]a účastsokola

Bysaička, dnŽstýo skončj|o sice
Ú desálé. licménčjeho člc!o\é
s' vyzkoušeli. jlké toJe h.át lejen

sám 2á scbe' ale i za tým scsť]ce
šach]stů si přips!]dryro body:

o!

dřcj Zaji. 0/ó' Ma1éj culek 1/6,
Fili! Čunek 0.5/ó. David Čemotík
1,5/6. Áleš Palát 4/6. Hana Rudo.
Iecká 1.5/6'

Nejbližši turna]e nr]ádeŽe
Ya]ašké Bystřicj

v

sobofu

20

!

se

na vsetině'

dubna se vc Vďaš.
ské BYýřici in.aje ]elošní třeti tur.
naj kajské Clald Prix v katego
r'ích do descti. dvanácti a čt]náctj
let' Ná ysetínskéZŠIntegTa se ve
ýředu l' klětDa utkají ůrládeŽnjci
v závěrečnán kláni série ]. vaío
To!r' ta se hraje v kategoriích do
deseti. dvanácti a šestnácti let'

I

t
6:

L

Ualaši na ligu nedosáhIi' Zubří sestupuie
d0 po\lťdni Pdíie Prins|alér kn\i.|'iho pitbo|! Ý(ho.
E Drama
\ icb druŽslet. o jediné PsfupU\. millo do dnůd lia' Ý nďl tři
-týmy' kter6 dosíhry shodrě 25 bodů. Tím šťástnínby| nakon€ c€I€k

7,}jstala druŽstva Hošíálkoréa sKZ Vsé.
tín. sestup do kr.\iské soutěže posti} kbně HolešoÝa i Zubří. v rcgi.
oní|nímpřebon se z pn'strí a postupu do kmjské soutčžeřaduje
béčkovď. Meziřičí Do řegioná|ní soutěž€ padá Karo|inka-

Kmměříže' Těsně za zádY mu

TJ Rožnov prR 3.':4., sKz Vset|n
Z mkýkra]ýr !'ie'|or ]] l(cl. 2] d!b.e2|1:
2]9] VtákP.

vál'l'tcziříčíB.MEZ

\ŇtÚ ó,5:t'51DUňď s!h-k ]:0.
J' Novák Filák |::L H]adký ' Pa

Jrrřičeks,

!ák l|0.

]9,1] Pyšz'

'11

sm

elíP

Leý

8

. 6'2.
{ tlo{iďktráB. ó 1'
\$l'BYďic'} {.
3'

(loměiiž c

'

?..
1!1

2)
'];
D

By!t1čt$ ],

'

7515111

( st. Měsio

KlarÍe|

2|26

2.L@a
9L'

\'Iúdrý %]%'

Š\agoa|,:',.vo1ek Tráuíček 1:
U,1 No\aL. sedlJ.ťk 1u' qgny
.

1t 1t', l',.',1
zf1 1 3f1

h4iJ1

t::

1f1
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d|pac=ó <{ s

SUJJIJS4A
K uíkiníresioi.i\ního přebofu vahšskLi Poll1fikd ŠKZvseÍín C hl1
ýo,pili hoýč \ aýiimlódežník!' Nd p^,ní des.e se úkal|ídrdanócíha

celku P.tÍ Hťanddd l Lúkóš.]n Gab}Jšen' Sý.)ji asab,í bildnci,i ý léfu)
!..oúě Petr Hťafua.la ý-'-lepšílnQ Šedn ý)jher tři rqní.ý a (1)řipÍohŮ.
Krc,ně \fěho ndkřsktho olldílu Íotižj.ítěhos||je ý krajÝk. ý !ěži zd

snblÚýí.

Iři

ual

Foto Josef KoYařik

šachis|ési zailtaií

ustri r

blilÍy

kt€í ubrď o p,ul bďu úce'
]teti ludi'lk P'lo.házka ze slá!i'
' čínazisk 5 bďů. Dďší uilríýěli
t)láčů'z nďeho Íesionur 4' Jahů
'catí lrro*á]koó 4's toao.l3'
Pek'

16' otrďej Baroň (3ysřič'

JD'

ka), 17. Mďet Zeťát (soko] Usti)
všichni] bod}' ]8' Jakub Husič.
ka (HoštáL1ová) 2'5 bodl'

' .V

'kaleporii do 12 lel áskal

tloffi.měaiř-řr

v*'1

z Hoštďkore' ubrá] 5 bodů' Ví.

.tězný

David oplušli' z Posiolpek
ruslřádď 6.5 bod!' sťlbmý Kryš.
tof suchánek ze Zína 6 bod!'
Da|ší umístění Dašich; 4' Grďej
vti .HoŠtalkola) 5 bodů. 5' PÍ
\eL

Eld|| (ZBÍolovKa vqenn) 4'J

body, 26' Lucie obšivačová (v'1'

ky ý Ťápid šachu d\'qice děvčat

nčka). 30. Jáhb Fábc|' 31' Tonáš Budjk (ob! ZŠIntegra Vse
Ín) všichni 2'5 bodll. 32. simo!

a

Bysai.e). 29- Al.ŠPďát (Bysl-

sewiola (vál' By!řice). 33- To.náš HÚtÍk (ZŠllúega Vsetíí).
34' David ma!áč 1Va]' Byséice)
všichni 2 body; 35. Hana Rudo
lec!á (B}t.řička) 1 bod'
Při součtu všech výsledku le

z kalcgolie do dvanmtj ]et KláDečáková a Mo'ilB Matoš
ková' Chlap.nň se podařilo 2i9
katjenjedno poslupové mís1o, na
něm je zatim onďej V.aj v kale
gorii do dýaná..i ]et' Poíup by
v poslednín lctošniÍ! tmaji
'n!
nobl uŽ'1out už iedině ieho od.
djlový kolega Adlm Březina' Zá
v&ečnédějslvi kajského senál'l

.

18ISPORT
denílr

Šacllisté
,.,

Kouzlo šachového
dlagťamu o'9)
origind',skoloméréditky.. v
tojtahovém provedenÍ sesia.

a

řďitel

tu najde

Úlrol č.739

'& v2a H.i
% A%

Bmn.oýí.dafust.n.i Zbtoioýx}a ysetín' .lda Ám| t1bjti' Jakub Stančík, Maťyaš Kafařík' Luk1š GÚbŮš, t|thLr
Rad.kZidfuPo, dok sedíPaýelB|dík d A|1éla Bk6kó' o sk],ělý úspěch s. :aýoužjli |renér vlasÍini| stl|uiěj'

t,^,- ",4r:::,

tselín třGtí u ilorostenGol(ó !i'c

7lz

Gálík i, K' Vraj l' o' vraj i'
Břěz]ía ]). vsetín . Kunovice
5|1 (cabryš l. Kovařík 1. Std
čik 1. Budik 1, Bíerslá ]]' Hoí
!ěsně k|opýlli Se stÚm Mčstem. ťálková ' sť. ltěsto 3:3 (íjejča
0.5. LukaŠlík0.5. K' Víaj ]. o,
nicméně s Kunoliceni. Grygo
ven i ProstEo\rm si poradili, a po Vraj l)' vsetín. Grygov 3's|2é

v

dubnových teminech

vc s!á.

rém Měýč a v Beměrově a Zb.o.
jováci zdc třcní výhÍmi poivrdili
s\é pozice v tabulcc' N€jdříle sice

záďuze se tak mohli radoval7 po'
hán za třetí mÍs|o a bÍoÍzových

medai]í' Druhý účashíkne,jvyš
šísoutěž-e mladšího dorosfu z na'
šeho regiom. sokol Hošfá]ková.
obsadil v koíečnéiabu]ce solidní

lol!

sť.
]ts!9dLr dlblolieh
Měsro - vsetín 3!5:2'5 (GabryŠ
0,5, stančik 0.5. Budík 0.5. BieF
ská 1)' Hošíálková " KunoYice

uíLáni. Malyáš Kolařík 6/
] l. Jakub síančík9,5/ll, Áron
Fojtů 7/1]. Palel Budik 8.5/l1.
Adéla Bi.rská 5,5/ll. V hošlál
Lovslén dn'žstvu se vystÍida.
]o oyn bráčůs lěmi1o D1sledky]

vsetín 2|4 (Gabryš 0.5' Kovařík
0,5, Stančik0,5, Fojtů 0'5, Budjk

l. Bierská

1)

Vse!ííodeb|á] celou sezonu
se zák]ldní šeslicí a jednoí]iví

31 '
? 02t

t t:O J r0'

9

7012t

%

!lt

a dá

Řešení úkolu č. 738 (A. Ficá)
1. Ka2.cxb5

Kbl'ď+3'Ka1.b4

2'

c5X
1...

Jakub Krejča 7/11, Jafuslav t-u'
kaštík 7.5/]1. Jakub Gá]ik 2.5/8.
KárelVráj ó.5/l1. oDďej Vráj 8/
1t' Adá1n Bře7ina .1,5/9. Jakub
Husička 1/3, ]áchy]n KaI]íL 0/
2' Text a foto Jos€f KoÝařík

(Gabryš 0.5' slančjk ]. Fojtu 0.5.
Budik 1, BieÍská 0.5)' Hošťá|ko.
vá . Prostějor 3:3 (Ktjča ],
Lukaš1jk 1. o. vra,j 1). GÍygoY
. Hošťálková 4:2 (Krejča0'5, K'
vraj l. o. VIaj 0.5). PŤostéiov.

722

Bílýtá'bne
mat 3. tahem

il

5'5:0.5 (Krejča 0,5. LukaštíL l.

7,'

TLt

aDcdrl

Šlchistési připsal] tuto osobní
b]lanci: LUkáš Gab.yŠ 5 bodir/

pŤáci v bronz srých sYěřenců.
Potlední čtyři Lola se brála

%

pcs

2. sd3

c'x

c4

4' c4.b3 5.

3'

I(lÉ3.cxd3

c4.ó2 5.
1... cxds? 2. Sd7.d4 3. c4.d3 4.
4.

c5X
I

(vb)

sobota 1e. ledna 2013
.Iian Měchura

t44S)
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íffi
lm'' ii ;ll flll
4'ťď!*Áy

9.&io! 11710
ioJtu!|l"lo ?0 q q
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(l0,ll

llHť- ii; Í lřii
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|z+11)

1098t

SACHOVA SKLADBA
P Kičmcr 2220 (Hav1řov), M.
KJčá] 2l56 (Zlíí),F. VÍána 2279
(s1. Měs!o). c' cenov 2129 (Bu1
hasko)' J' Hodovsl.ý 2087 (Zlin)
všichni 6 a l0' J. Roubalik 2332
(Zlín) 5'5 bodu' Z-]]eir]!gg@
s! nei]épe sko!či] se ztrálon pou
hého Důl bodu za p!u]! desítkou
|i:

v sobofu 20.

d

U

bna se Usku|f,.ni|

t

e

Zliné l radični fumqi v ra.

Pid ša(b u Memoňá| A nloniDa va(urika. K ieho ii,Z l|. rďulu
-se=tentokřát
si€|o 50 šachistu z ČR. s|ovenska a Bulha$ka. M€nší

účastnéubrala soutěži na kválitě' spiš naopák' když s€ m stg.tu
objevi[: r GM' 3 IM' r FM a řada KM. o síl€ turnaje hoYoří i pru.
měrné Elo DrÝní desítky 23l{ a j€ště první dYacítky 2191 ().

Ziskem 7,5 bodu před IM JaÍem

sosnou 2390 hrajícin za Poru

cyril
Ponižil 2391 z FL Místku a M'
bu se 7 body á dvojjci IM

Pacher 2469 z Bratis]avy se ó.5
body. Na 5. . 9' místě se umísti-

Stais]av Juřiček2132 (Vse!n) s

!.!gry.!!1gJl!$LDalš
26' JaD
4 á 45 '

Pda 4.5.

j

va1aši

:

Petr Boba]í<
LiboÍ Novát (všicbni Vá].

Meziříčí)2'5

33 '

bodu'

(ci)

teziříěÍ trium|oual

U
g|
A
_

- Ť.]VaL'Mez]iiči
128''1'

Uladimír Karli|t

\ť \atd.slem \ttziitČir. hrá|

(ičrer L'|
RÓ;b;il'

po.|edn| dUbtrolou nedř|idru.

h) rÓtruL lumájc \ na^€m \3!!!!454o-!!]l!!$4]-!l!!u
2kÍát 15 minut' 'lato akce, ktéŤou uspořádalo TJ valašské \1e.
ziříčí,se ulkuťečnita i s podpořou Zlinského kraje, něsl! valašské
Il€ziříčí a mí.tních fiřem' Z!!č$!nilo se 5r hráčů'meli nimi jede.

(rčáLM'

5

B|azd

LempF

]

2x-

Ť,,,l

2]5ó š( lli|

P

2]]2

]

sÓ[' Po\|.L].|.

5 á'o o
1q28 T] ?ll'Mézi

2?25

ELo \Ťššímnež 2000 bodů.
/r..e a F..n!.8-/d,,p;.J.. rh.1, \4
vladinrfu Kalík ze slalie !.rcmč. lan Štveťák(slaličk.) !šichnj 6,5
řiž. diky šesi Y].h! áfu . třem remj. bodu,J' Stdnisla\' Juřičc
záli získal nejlyššj počcl 7'5 bodu, jovká VseLji). 8' Jďos]av cempel

9

hrlčen do oýnnácti let byl LUkáš (ZbÍqovk! vsetjí). ]:l' Pctr Tkad.
leček (Renštá1P' lt,). 15' Jďolld!
G!b|]: z. Zbr.io\lŠv\ctrn'

Šachououlour whráIi
Ptáěek' 1| e h yDá-a Jiříěc[

nác. borců s koeficicnťem

DNhÝ Jakub RoubaLjk z ŠKZ|in (opava), 9' vladimjrAdamec (v.i'
7í\|a1 7 bo.lů Čtlii ša.hšlédo Melifičj)' 10' Radek Holman íHo
lešo!] !šichli 6 bodú, ]] Pavcl
sálli 6.5 hodU a dle
'olrocných
Pet Kič Lel lva]' Nleziřjčí). |2' Pet! Kout
bÍérjiliskal íetíDísto
tru z i]átiku H.!íÍov'Nej]epšímný (sK Z]ín), .L]:t$i!-93!ry!
DalŠj Pořldi

KÍčál(ŠK

ódame

V'

E ve.|ifdu |' t't.ms b!|a nlP\l,Úr po'|edn| kapiIU|r |ť|Uini m|a.
- dehi.ke serie |. \ á5m tnun \J \.e|in.|'.7ák|sdni(|'n|c Inlcgřa
se blá| osný ročníkNI4jového l'rrnqje' ZrÍčástíilo,e bo 1| l šachi:
tlPo

Francově Lhotě' YalašskénNleziříčía Jablůn(e tak zá!ěrcčný

ťuřĎaj při'áh| lctos ncjiTššípočct mlád€žnftů'

v

neiD]adší !ěkové }Jtcsonj
!g!qs!L!s! se lostavi|o ňa \laÍt

(l-ysá p. Nl.) ob! 4'5 bodu, l ]' ]vÍo.

borců' Z nichŽ mlozí kc své
mu pN!ímu funaj j ý Ži!olě' A plo
,lalou medáli si s prnýlr počtcm
7 bodů došel stěDáí Řezíjček 7e

nika MÍoškoví(Hoštn]ková). 12
N{fuek sleÍaník(Kopňu!cc).
Ifo Jdn(ov\li.;l i4' K]fua Dúčíko.

Í. Všetulová ze si, tr4ěslr a lřeli
To áš Ga|dx l JablúDky doýihLi

Nle'řiči) všichii.| bodv
v lJtegorii .+.hJ.ri]ťrJ.!! po

.17

i{Eq]]:b-!!c]!! Dnhá
Ó

vikto

bodů Dalšj poiadí bodovUých

patnácti: .1' Tob]áš l4Íoček(va|'
.I.dinou žÍnau l šacha|é"l tI!
b"]a Mi]osldýd Býčowí'Ýdle ní n.,j'
"oji
\tuťšíúčaý,íkFl|oúišekMik|nenkd, abd. \bklš|kiha M..iíiči'

(RoaoÝ] všiclrni 5 bodťl. 9, Ýo]telh
Jiříček(skdička). ]0' ADdrcj NlDík

.!!

Y.lg-lisl]ll

nrc| sK\t|.U rňrffu z

puncon|cn
JněsícůJakub sLaučÍkzc Vsctila'

Bysňce). 5 Tibol Ho|áčck (KLl
no!ice). ó' ŠrěpínHusa (v!eÍí). )nrDťn! Nire v|J| 7 H.ía |o'ť
]' lbnáš Hotsclmcidc. (slaYi zíSkal 5.5 hodu a broDzo!Ý Lukáš
čÍi].8' Jách\'!r Kfu]jk. 9, \1!íin
ovtLlr. lo patt. Řcznřii]6i oo]u ]J ce nlcn ň !|e!n ponrlU\ |||

!lg!l!'L\J(nD j

bodÚ'

]

| \]Jr|n

su.hánek íBojkovice). lL!]sE!

ChuJÓrU\a (\ Jetln] obi t.j bodu.
13, Jaknb RožíoljÁk,]4. Jakub

schÓn (oba Hus]clůy]. 15' Filip
N{atůš (Usti)

všichíj 4 body,

Y-!q!iJb-4eE!_l:!

stouPj]o 37 ixáčú a

i zdc

tu

sc DŇeL

7.-!14JÁ!l!r4!.$EJ:s!]]).

patnác

!Adé]aBieÍská (Vseú'' ]0' Elma
Po]iaková (Dubnican'v). ] ], \1r.
rck Ze1ak (Ú(tí], 12. Jiřj AdáDrck
(Jrblůnka) všichnj:1bod! l3' L!káš Trčá1ek ].5 bodu, ]'1' Jaroslav

sedmibodoyý Šthista,Jneluie se
Muti! Nehyba a jc zc Sokola Ska!čka' Dnrhý Alexddr skalský ze
sl. I'lěía Zishl Ó bodů ! ti!í C)r
ďej vrq] z Hošťďkové 5.5 bod!'

Dalši pořadj bodovmých

David ŠIesjnger lskalička), 5'
Luk^ Macháčck (sí. N'lěÝo], 6' Jiří
tj: 4'

Ptíček(Kúoliíka)' 7. Adm Břc

ziná (Hošlílková]' 8' Tomáš K]jma

N.jb|šííd.h^Íi n..,i \ťýnnÚiktíni' Nulníe .la u ./akú StančíkIelb'
|ě ó, ) A.léla Bí.,:|]ai (n.jlePší .lí|ka). Kd}?l vruj |J ), I'lhiš GabŮš (2, )
dalť.laa Mal.ljš býdřik |1'). Jafub Kt"ičd |5'), Jakub.Iiíič.k|]')'

i dla slnlši In.áči Joief B ednaiů !
viclraL Horňáj{. pÍo \Yťt] Ýčk ťšal
oliciá]ně nemoh|ibýt ]c1os hodno
ccnj, Da!ši lořadí bodovaných par'
níct]:4' Lud\it Pfucházk. (s]a!i
čin) 5 bodú' 5, Jákó ]jříčck (ska
lička).6'-AJon t.bitů oba .l.5 bodu'

8' Jatub Krejča íHošLáiková) 9

ČeDoLík(ob!

Úýí]

]5, Šimon

v
'l]9l!9!!q!i!*9! se letošú
sczoně mezi de\et]etýn fi] Jiří
Ptíčekz KÚolinky před stčpátefu
Ř.znj..kem Ze Vsetin. a Tomášcm
Gi]don z Jab]ůnky' V kategoni do
dvdÍácti let,]e š.npioDcm Nlo1in
Nc]rybN ze sir]ičky před ondře.
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$ychrou Gup pto Petra Hromadu
| , !oš€5lé mi|olnici klďlďch iá(hU\}ú Uáni puméii]i \íl! l
H obtr]en.fu
slchrc\ ('upu' Ji' dn}é lítř/íví\iachotch pře|n.
-n letos z.nameMl Petr Hmmada.

sychrov Cup je dlorhodobou
soulěžj. ktč.á odýaío!é]d v lis
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!é!i k]ání na něj vyzíá|, čímŽse
HÍomada vvhoupl n! PNní přjč

kuziskeň l9 bodů' su]ák lak b.al
sc 17 body ýříb|o ! b|onz si od

rresLvtězsla! Šihor(1ó b'). !,Pn.
ní tři medai|isté měIi na kontě
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kovt dču Třfucc (INl \kbk' I\l
L:]n!a' Kocjái. \].vu . 227Ó) 23'
5 .8 Hurislio sol' B (IIďek' Me
siaů, T}ildlec' Růčka2037),
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rczlodlo aŽ dodatkové Utkánj. .je.
]ikož lonoc!á k.Léria neš]a nija}i
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Juříěek a RŮěka na ]|GR uzarftali ntmí desÍ|ltu
:

ve dnech.17'
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probťblo t'

Panda RrchnoÝ nl(

:€ské reDub|ikY Y šachu seÍionůnad ó0 |et s m€zinárcdnÍ

Na stalt se doýavi]o 79 hJáčú z
6 zemí . Německa, Polska, Rlska'
UŇa]|nt. sleosKi a LesKe fpuDlrr\J
s pruměren pŇnj desítky 2]33 Elo.
Na mist.o!s!ví. kleÉ se hlílo Da 9 kol
s časovým limitem 90 minut na pď
t]] + 30 sekund na tAh. slarto\'ali laké
3 zástupci našeho rcgionu a nevedti
si špatně' vsetínsk]ý stfuislav Juňček
po pěknén zďátku, kdy mě1 3 body
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úča!Í.

(Rycbnov n' K'). Radek Doleža] (Řj
čany). Jan Lr}mÚn (HustoPeče) a
Vác]av Šíbl(Fr' Láaě) 6. l0. Vladi

mÍ Vláčil (Prosiějov) 5'5 bodu'
součásí mislrovýýi Českérelub
1its byl t.té b]eskový tumaj, který

probě 4!e 24 sŤpna 2a Í'časii,62
hráčů Ruska' Ukaji!ý Pols}á a CR.
Tumaj se hrál na 9 kol s časovýn li

0ašIpoiad ]]

[.LÉ Í']orlřbo|;] Ha|ái F'rob"]
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rÍ'an for'bii/] Jl5l/F.la5]r),]i.'r

lÉ!.|ilJÉ'

mitem 2X10 minut !a paíii' v léto irl] Jliiček/l&lli] Lj.s11.+b?..!] Tt]|á lPá!ár ( ngi /sÚrpar] chÍ. k |]|ý'ro|] iiibA l.!Ír;lí] ili
ze 4 pat1ii' pokazi] dvě ďibné pa'ťtie. nezinarodní koí|.uÍenci p.okázď
Jab9ink lírcnáili] Let iFi. Vrioýi.e] Há.e{a (lÓl'l)]1i sed*ď ilie|e.ho|.eooi!..h] 5,' 25 32
ale bojovným závfuem 2'5 bodu ze 3 vsetílský Stmis]av Juříček dobrou
ko] dosáN na celkoÚ zisk 5'5 bodu, forn . když ziskem 6,5 bodu lTbojo
coŽ stači]o na dělbů ]0' mísla' Stej val ó' místo á z česk]ých h]áčij by] do.
ného bodového ,isku 5,5 doci[l so. konco na 3' místě. V soutěŽi zvítězil
lid!íÍr výkoncm i dalšízástupce va. Fulnán (Rusko) s 8 body před dvojL

n3ÉillJ.4]!á:hop!BEíJolriká]r,:iP&.]ldái,ÉZbíils.rc/or'] 9p lc|lll!? |.aJ k liarj5,rri]'
J ú*| irrl'''' !šlÍr 5 33 45 GÁ| ; /P.! llJszaýa] ]0r' D[bďa llá.ho!] l'la]el| (.rn, 1]r ÍÍ!|M
/ia.|.l re'N lr|lar|iol] Ba i|cÍeÍ l.ha s|]mii Paas lLíJ.í.Ur] ilrémám iL/Lní] Pdíjl.i llpl lGs]|
]PóÍLr]rE]

(Polsko) 6.5.
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9' Josef Novotí)'

il|lailí šachisté

rlr Poc'i|nto!
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Í&ď"ÓJ n/í], rÝpáifu

lsoí.lo4 sl.r|.r isrr c9rn| |ero|] Rr.hleďý

lašska Aloís Rirčka z Hu|iska'so1an. cí Vorcbjov (U]cajina) a Mďinovský
ce' Dob.ý q1kon podaltaké Elcřeris (Xnov) se 7 body' Na
7' Inís!ě
Vlachopulos z Karo|iílq'' k!ďý jako skonči]i Llrmm (Huslopeče). Gasik
63' lasaze!ý bráč ziskem 5 bodú vy- (Polsko). Juřjček (Vseíín) a chmelík
bojoval pěkné 27' místo'
(Litvínov) 6,5. 8' - 9. UibÚ (Jičin)
Zví|ézi] PetI M]ýnek Z Bma se 7'5 a Joukl (Ml. Boleslav) 6. r0. Dmiel
body před J]ňm Fišerem z Plahy se 7 (Rychnov n' K') 5.5' DÍn}ý zástup.e
body' Do pmí desítky se vešli: 3'
Vajašska Elefteris vlachopulos z Ka.
5' l..MYÍíj vorobyov (Ukajina), FM rotnky za.lrál také nad swj stedard
Boris Furm (Rusko) a Piotr Casik a ziskem 5 bodů se protlačil na pěkné
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B é+'tuínáj,,^l ČR sen orú" Lopenj nt) /Ďt=2' r0m/
Vorobjov lUff pardab j.e ]h|), t^aljn.ýský |kÍna|) 1, 1' 7.
Uhmní.49 lH!*opeie]' ca'k P (paL qaEza\|o)l Juři.ek |ýsetin], chmeLrk l|itv]nov] 6]i, 3
9 |ýban |Jjiii) )a|nI | l BÓ|esldv] 6] ]0 2] Dan]eLlRy.hnoýnIk) klneš |Ja,oněi)' sÚ.nd|
(z4'3')

r,"TÍriřf|iBfr,ó:F?!'T,:]

G /rlb|P.hti.e], .ru* tPoldbjny]. HLaýái ísÓkolov], ŠibL
IFrcrt Ldzně),Íra)a1|PalabiDy)' Loren. iPolji(o), Ma.ura l1ljn), PeÚietka lťe5lř?boýú) 5l'1'
71 16 srec IpÍerav), Vrtek.cheb], v|a.]ropu1os E' ikdrolin(d]' NeÚbauer lIft,t'oý]' Tr!l$
|Ía(ha|) 5' z7 31 l(oLek /lvdnii.?], |1a6ada IKladno)' d]L]án 1llb'e.hťřel' P't|ermaín
lsorol.y)' VeseLý ipaIdLbi.e) Papán lN Jjřjn], (asik /plu en]. zemai lliťonýil], nneňaíí
l'dbo|ťov]' kteL lproho)'
.Vlojin'. Hade|ka' lliťovel], .lrLadek /|'Pýe.] 4',1' 33' 4]'
llaje|rk llo!ny], sve. llibPr€.] 4, ,]2 52 PálLa R /Ry.h'ov^loí
|]k], ]řásék !řr.v], BLaže|
Ípadbařanv) Pa9á.ek lL?tah|ad). Dýoíák lkUDnId) \\áir\ |Prcsléjov] Natjnovsl' /r!@Déir'
Wjedermann lH.bdrťoV], MaIhon iPiP..ý], k!beloVá l(rnoV]' Ven.L /.eJ liPboýn] ]].., 5] 57
cvejn /Rý.,r'oyn/í], VoLiové lph?ň]] Ba]nlro'er lpho lnnh.V], sLaoe| lJ'ťin], R!'fer lty.hioV
n/í] r' 53 59' KÚřiL |PÓštÓÍró),IÓbršk'a |KÚnÝrld) 1
|UkR'kijevl, |1a|1|
|JjhlaÝd) 1|/1,61' |]Ólšta (pÓ||čka] r 162/9 czE, PoL, RUs' LrXR) Íal.h]vsr
(ohout lobd Ji.jn]' VLa.hopuLos

sG ]ozGhláuali

l.. Z€jméDa jafu přiFrat u M mislrubki u|Lani 9 na \'|ií rostvi uoral]
! a Ňe^r" .ua"ii '.la Ňi.La Ý.NsÍů Zbřojot hr' \ setin moznoí
z:rÚát \i tumaj \e Fndla.|\'|Ntku. Pél kot hrďj.h \ lmpu 2 Lrá|
- miDut + 30 rteřin na táh se brá]o o pmledním zářijovém ríkendu.
45
Je'denapadesát

účsbrftůbylo

rozdě]eno dle Úkonnos|i do dvou
sknpin. Ve skupině B zazářila Adé

]a Bieliká. kleÍá uhrálá 3'5 bodu
a obsadila ne' lřiceť šesti Soupe
ň ýýbomé 5' místo' Sotidní výkon
pfudvedl i Paýel Mladý jed]ný dG
spělý účsÍrí(
z vý!.avy' skončil se
3 body na 17' !íčce'Vy1oŽeně na
pňjeli tři nejD]adši bráči

^ašenou ý+án Řezníč€k
Zbrcjovkf'

U}rrá]

2 body a obsadil 27. milto.

Řezniček s

t

Pahjt

bodem 32' pozici'
Maíin Dvořák']enž msloupil pou.
ze do aí pĎ'nich kol. skonči] bez
bodu pos]ední' vítčzentéto skupi.
ny se stalDa\.id sigut 2 pořádajjcí
Besk]dské šachové školy'
ve s|upině A se pře'dstavilo pát.
náct šmhistu á v dobÉm svět]e

sc ukázali rcjména Jakub stm

čjk á MalyÁš Kovďík' když obsa.

dili 5' a 6' miýo pň zisku
2.5 bodu. Oba tiio

boici

se

3 resp'

potkli

v zéýěrečnénf,ole a po zás1uze si
poslední bod' kteÍý ý tunaji méli
možnost zjskat, vzájemě rczdčl'
]i' Poslední čleD výpravy Rostiďa!
Vi]ém uhrál ! !ě!i ko1ech 1.5 bodu
! skončil čtrnáctý' skupinu A vy.
hrál Maltin sieber ze slavie oilo.
vá' jenŽ dosáh] zisku :l.5 bodu'
Tert a foto Josef KoYařft

Sesth.i.tileÚ Jakub sldnčíkze

Zbrq.ýb vs.\ih

Šeý

YÁ..

upl'"llé Še..ně ýýkohhoshě

,kyělým ýýkonůh I Pos|edkín Půlroce se Iloýdl da elit

ýý td.ně

.I.Píi| ' Zejnda

ní skupin! A tdbnn: ZLínsk;ho knie'

uk,

Ailéla
ětuttá
na mistroustuí tepublilíy
Ú. o třeÍím zářiiovém yíkendu sc Ý loatovedl konab n!is.
l tm\\|u Čc.|.d rcDl|h|i|'\ \ ráDid :,áchu m|ad€ie. ]l€zi €lit.
fumi šJ.hi\t) méi\
;á.|Up(ť i t!|á$|'ť ir(hol. Údd|h.
'.é
skÝělého
úspěchu dosílhla hráčka Zbrojo\'ky vsetín Ádé|a Bieř.

ská' kt.řá v těžké konkurenci obsadi|a
nÁcti |et v}niká'iíci 4. místo'

l

kat€gorii

dívek do čtr.

Juříěek si z Uinat
přiuezl šestémísto
|l, V sobotu 2l. září 5i Ye vinarech u Př€rora dalo doýavcňíčko
! 6'Í šachistů'kteí se tu sjeli do kurtumího donu na tumaj v ra.
Djil šachu o vinařskéh; krále.
- T!fuáJ' ktelí se hrá1na 9 kols li ttc.litkt aděl'l sc o 6 Drísto' o ne

milenr 2x 15 ninuL. b),l klllttrč
obsŽen hríčineien 7 ce|é \ÍoráÝ}.
ále i z Cech, coŽ do}J.dL|e j Pm

kompronrisnjch bojjch !a šachov
nicích svědči frkt. Že'ád.ý Zháčú
Dczůst.l bcz prch] včetně ýítě7e,

'něr
a účaý3

očekáváDí ncj \ ícc tnvorizovaní hÍá
č]. kd!Ž 7ÝíěliI Tlu J solra (2367.

pŇri

v

desítky 2204 ELo bodů
FI'l a několika KNl,
Soutěži náš .egon 7aslupoYaln
I1Ýl. ]

člýeiice šachistůStrDislaý Jásný!
Dacnď Čáňová. ae.ě| I'lahra

a sL.úidal Juříčck. ktcií D.2k1a
ma1i a odved]i solidní !Ťkoij'' Po.
sledněimeíola.i lselDský hráč se
do}.iza]
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dokolc. prosadit do

pílri

I nk pied'i pňčk! obsJdilj lodle

Poruba] zi\kem 7'5 bodů pied N1

ý (2'+20. Grygov) se
Další poildí: 3 5' n4 it,

R' BjolkcDr
7 bod'Y

Bio]ek ml' (]404. Grvgov), P KjČ
n]e. (22]1. llaYiřov) d K' oPravi]

6' ]0,J'sýko
oíějo!), F]\1 \] [lu.]ík

(2055. Zábieh) ó.5.

Íi (]]]2.

Ir

(22E.+. KtoDrěiiž)' J stehlík í2031,
Ko]Í'' V Dvoi1k (20.17' Ploíě.

iov) l s' Juňče| (2085. V\etín) 6
bodů' Z vr]achů se dá|e u]nistj]i:

27 s' JasÚ (vit]č.] 5. j7' cái..
vá .1.5 a 38, Z' Nlaljie loba Zr

