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A Příjmení Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body S-B

1 Přibyl Jiří 0 ½ 1 0 1 1 1 1 1K 1 ½ 1 9

2 Němec Bohumil 1 ½ ½ 0 ½ ½ 1 1 ½ 1 1 1 8,5

3 Hadač Pavel ½ ½ ½ 1 0 1 ½ ½ 1 0 1 1 7,5

4 Soukal František 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 6,5

5 Půlpán Zdeněk 1 1 0 ½ 0 1 0 0 1K ½ 1 0 6 39,25

6 Mrha Jan 0 ½ 1 0 1 0 1 1 0 1 ½ 0 6 35,50

7 Krys ml. Jaromír 0 ½ 0 ½ 0 1 1 0 ½ 1 ½ 1 6 34,00

8 Honzíček Miloslav 0 0 ½ ½ 1 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 5,5

9 Mazánek Antonín 0 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 1K ½ 0 0 5 29,25

10 Kaplan Zdeněk 0K ½ 0 ½ 0K 1 ½ 0 0K ½ 1 1 5 27,00

11 Richter Jaroslav 0 0 1 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 5 27,00

12 Lang Jan ½ 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ 1 5 26,50

13 Krys st. Jaromír 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 3
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A Příjmení Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Body S-B

1 Přibyl Jiří ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 1 0 1 1 1K 10,5

2 Kaplan Zdeněk ½ 1 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 1 ½ 10

3 Mrha Jan ½ 0 0 1 ½ 1 0 ½ 1 1 1 1 1 1 9,5

4 Němec Bohumil ½ 0 1 ½ 0 0 1 1 ½ 0 1 1 1 1 8,5

5 Krys ml. Jaromír ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 8 52,50

6 Hájková Petra 0 ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 1 0K 1 8 52,00

7 Soukal František ½ ½ 0 1 0 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ 8 49,50

8 Kašpar Jan 0 0 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 8 44,75

9 Hadač Pavel 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 7,5

10 Lang Jan 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 7 41,25

11 Honzíček Miloslav 0 0 0 1 0 1 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1 1K 7 38,75

12 Adámková Martina 1 ½ 0 0 ½ 0 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 4,5

13 Richter Jaroslav 0 0 0 0 ½ 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 1 4

14 Mazánek Antonín 0 0 0 0 0 1K 0 0 0 0 0 ½ 0 1 2,5

15 Půlpán Zdeněk 0K ½ 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0K ½ 0 0 2



14

A Příjmení Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Body S-B

1 Mrha Jan 1 ½ 1 1 1 0 1 1 11 1 8,5

2 Němec Bohumil 0 1 1 1 ½ 1 ½ 1 1 1 8

3 Kaplan Zdeněk ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 1 1 1 7,5

4 Krys ml. Jaromír 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ 1 11 1 6

5 Hájková Jitka 0 0 0 ½ 1 ½ 1 1 0 1 5

6 Lang Jan 0 ½ 0 ½ 0 1 1 ½ 0 1 4,5

7 Krys st. Jaromír 1 0 ½ 0 ½ 0 0 0 11 ½ 3,5 18,50

8 Linhart Zbyněk 0 ½ 0 ½ 0 0 1 0 1 ½ 3,5 14,25

9 Kokeš Bohuslav 0 0 0 0 0 ½ 1 1 11 0 3,5 11,75

10 Honzíček Miloslav 0k 0 0 0k 1 1 0k 0 0k ½ 2,5 10,75

11 Plechač Karel 0 0 0 0 0 0 ½ ½ 1 ½ 2,5 8,25

JARNÍ TURNAJ
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Turnaj nadějí do 10 let - Rychnov nad Kněžnou

Ojedinělý úspěch na turnaji „nadějí“ v Rychnově nad Kněžnou za účasti 74 šachistů do 10 let z ČSR: vyhrál 
Petr Koníček se 6,5 bodu ze 7 partií. Další umístění našich: 5. Kolbaba (JKP Hr. Týnec), 7. Plitz K.

Budovatel, číslo 2, ročník 36, 9.leden 1985, str. 4
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A Příjmení Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Body S-B

1 Mrha Jan 1 1 ½ 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 9,5

2 Kašpar Jan 0 1 0 1 1 1 ½ 1 0 1 ½ 1 1 9

3 Onderek David 0 0 ½ ½ ½ 1 1 1 1 1 ½ 1 ½ 8,5

4 Lang Jan ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 8 50,50

5 Přibyl Jiří 1 0 ½ ½ 0 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 8 47,50

6 Linhart Zbyněk 1 0 ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 0 1 0 1 7

7 Richter Jaroslav 0 0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 0 1 6 35,50

8 Hadač Pavel 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6 33,25

9 Honzíček Miloslav 0 0 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ 0 1 1 1 6 32,25

10 Němec Bohumil 0 1 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ 1 0 1 ½ 5,5

11 Malivánek Jiří 1 0 0 0 0 1 ½ ½ 1 0 1 0 0 5 33,50

12 Honek Jan 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 1 0 0 1 5 31,75

13 Krys st. Jaromír 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 4

14 Kudelka Josef 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 ½ 1 0 1 3,5
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A Příjmení Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Body S-B

1 Onderek David ½ ½ 0 1 0 1 1 ½ 1 ½ 1 1 8 42,50

2 Mrha Jan ½ ½ 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 8 42,25

3 Petrovič Pavel ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1 0 ½ ½ 1 7,5

4 Přibyl Jiří 1 0 0 0 1 ½ 1 1 0K ½ 1 1 7

5 Kašpar Jan 0 1 1 1 0 1 1 ½ 0 ½ ½ 0 6,5 43,00

6 Němec Bohumil 1 0 ½ 0 1 0 1 ½ 0 ½ 1 1 6,5 35,00

7 Hadač Pavel 0 1 0 ½ 0 1 ½ ½ ½ ½ 1 1 6,5 34,25

8 Malivánek Jiří 0 1 0 0 0 0 ½ 1 ½ 1 1 1 6 29,75

9 Linhart Zbyněk ½ 0 0 0 ½ ½ ½ 0 1 1 1 1 6 28,75

10 Pulpán Zdeněk 0 0 1 0K 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ 0 5

11 Lang Jan ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ 0 1 4,5

12 Soukal František 0 0 ½ 0 ½ 0 0 0 0 ½ 1 1 3,5

13 Richter Jaroslav 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2

Přebor oddílu 1986

Koeficient turnaje je 1,54. Na I.VT bylo třeba 8,5 bodu, bohužel nikdo ji neudělal. Na II. VT  je nutno 6 bodů,
její platnost si prodloužil ing. Kašpar. Ostatní hráči nezískali žádnou třídu ani si platnost neprodloužili.

Přebor turnaje byl sehrán v době od 25. 9. 1986 do 22. 1. 1987. Poslední kolo se hrálo dne 22. 1. 1987 od 19 
hodin, za plné účasti všech hráčů a všechny partie byly dohrány. Žádná partie nebyla přerušena, takže byl znám již 
přeborník jednoty i sestupující. Dvě partie byly zkontumovány a sice Přibyl-ing. Půlpán 0-0 a ing. Richter-Linhart 
0-1. Proč Přibyl-ing. Půlpán 0-0? Partie měla být dle plánu sehrána dne 2. 10. 1986 (2. kolo). Jelikož jsou oba 
hráči z Heřmanova Městce prohlásili, že partii sehrají doma a přinesou zápis. Byla jim proto tato úleva povolena. 
Oba dva jsem několikrát upomínal a vyzýval k sehrání partie, což vždy slíbili, ale nesplnili. Proč partii nesehráli 
není známo. Nebo snad taktizovali a čekali jak dopadnou ostatní partie a podle výsledků ostatních hráčů sehrají 
partii? Nechci jim křivdit, ale doufám, že v příštím ročníku se jim toto nestane a partii sehrají dle plánu.

Hodnotit jednotlivé hráče nebudu. Myslím, že každý ví, jak hrál a zda je se svým umístěním spokojen. Je 
nutné, aby si každý provedl rozbor sehraných partií a vyvodil důsledky. Jak se říká „zapracuje na sobě“ a vylepší 
si teoretické znalosti, prostuduje strategii a taktiku po případě i koncovky a jeho výsledky v příštím turnaji jistě 
budou lepší. Bude to mít jistě i velký význam pro oddíl a nebude potom problém postoupit jako družstvo do vyšší 
soutěže. Postoupit do vyšší soutěže by bylo opravdu nutné.

Rozhodčí turnaje, Mrha Jan
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Šachové okresní derby

Krajský přebor družstev v šachu pokračoval 5. kolem, v němž A-družstvo Transporty zajíždělo do Hlinska, 
které ještě loni hrálo ve vyšší soutěži. Průběh utkání tomu však nenasvědčoval. Všechny partie skončily před ča-
sovou kontrolou a ve většině z nich měli naši hráči od začátku lepší pozice.

První v cíli byl Přibyl, který po oběti jezdce zakončil partii efektní matovou kombinací. lepší orientaci ve 
složité situaci prokázal Krys a získal druhý bod. Partie B. Němce skončila remízou a domácí pak snížili na rozdíl 
jednoho bodu, když Onderek na 1. šachovnici nedokázal čelit trvalému tlaku soupeře. V té době však měl již 
Malivánek kvalitu navíc a tuto výhodu uplatnil v koncovce. Na čtvrté šachovnici ing. Hadač postupně zlepšoval 
souhru svých figur, takže domácímu hráči rychle ubývaly aktivní tahy. Petrovič na 3. šachovnici měl s černými
figurami iniciativu, ve snaze o rychlé zakončení ztratil figuru a přes velkou snahu nenašel ve spletitých variantách
cestu alespoň k remíze. Své lepší postavení si ve střední hře zkomplikoval Linhart, nakonec však prosadil v kon-
covce volného pěšce a přidal pro naše barvy pátou výhru. Vítězství 5,5:2,5 pro Transportu odpovídá papírovým 
předpokladům.

Nedařilo se opět B-družstvu, i když prohra 3:5 v Pardubicích s vedoucím celkem TMS byla dost nešťastná. 
Naše družstvo muselo nastoupit jen se sedmi hráči, když ing. Půlpán přijel vinou zpožděné linky ČSAD až o půl 
hodiny po začátku utkání. Druhým rozhodujícím momentem byl okamžik, kdy Soukal prohrál „vyhranou“ kon-
covku. Ve zbývajících partiích zvítězil Kokeš, remízoval Mrha, dr. Honzíček, Honek a ing. Havran.

Mnohé o dalším průběhu soutěže může napovědět již příští kolo (1. února), kdy vedoucí TMS nebudou mít leh-
kou úlohu v Havlíčkové Brodě. Pro naše A-družstvo bude jedním z klíčových utkání zápas s Přeloučí v domácím 
prostředí. Béčko má šanci zlepšit postavení proti poslední Skutči.

Tabulka po 5. kole:
  1. TMS Pardubice                                         9                   24,5
  2. Transporta Chrudim „A“                          8                   28,5
  3. Tesla Přelouč                                            8                   24,5
  4. Havlíčkův Brod                                        5                   20,5
  5. Chotěboř                                                   5                   19,0
  6. Lokomotiva Pardubice                             4                   22,0
  7. Hlinsko                                                     4                   18,0
  8. Třemošnice                                               4                   17,5
  9. Transporta Chrudim „B“                          3                   17,5
10. Skuteč                                                       0                    9,0
TRANSPORTÉR, č.4, 30.1.1987, (Hč)

Šachisté kontra počítač

Šachová partie se rozvíjí podle přísných zákonů logiky, obsahuje v sobě prvky sportu, vědy i umění a přitahuje 
každého hráče svou vnitřní krásou a bohatstvím myšlenek. Jak se uplatňuje zmíněná logika v šachové hře a jakou 
váhu má právě tento prvek vedle psychologických aspektů jako je cit, intuice, odhad, praxe? Tyto otázky jsou 
v posledních letech aktuální především ve vztahu k moderní výpočetní technice.

Zajímavou konfrontací bylo v tomto směru šachové utkání, kdy se střetli hráči šachového oddílu TJ Transporta 
se zahraničním počítačovým programem SUPER CHESS 3.5. Po technické stránce toto střetnutí připravili členo-
vé počítačové sekce SINCLAIR při Hi-Fi klubu chrudimského Svazarmu.

Program byl vložen do šesti stolních počítačů SINCLAIR, které zobrazovaly průběh partie graficky na tele-
vizní obrazovce. Hráčům i počítači byl stanoven limit 60 sekund na jeden tah. Začátek jednotlivých partií byl 
velmi vyrovnaný, postupně však získávali převahu hráči „z masa a kostí“. Přesto se však ani jim nevyhnuly ztráty. 
Experimentující dvojice Přibyl-Hadačová zahájení podcenila a musela v závěru tvrdě bojovat o remízu. Onderek 
dokonce přehlédl matovou kombinaci, za což ho počítač zanedlouho potrestal porážkou. V ostatních partiích již 
zvítězili naši šachisté Malivánek, Němec, ing. Hadač a Linhart. Přesto, že zatím v podobných utkáních člověk 
nad počítačem většinou vítězí, není jistě daleko doba, kdy to už tak jednoznačné nebude. Určitě však ani v šachu 
počítač člověka nenahradí.

TRANSPORTÉR, č.5, 6.2.1987, (Hč)
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Transporta v čele šachového přeboru

Krajský přebor družstev v šachu pokračoval 6. kolem, kdy na sebe narazila družstva z čela tabulky. Naše 
A - družstvo hostilo Teslu Přelouč a v případě prohry by mělo již pouze teoretickou naději na postup. Zápas byl 
vyrovnaný na všech šachovnicích, ale nakonec se z vítězství 5:3 radovali šachisté Transporty.

Již tradičně se po zahájení dostali do obtížných pozic Onderek a Petrovič, tentokrát dokonce s bílými figurami. Po
houževnatém boji však dokázali vybojovat remízu. Rozhodující bodový náskok zajistili J. Krys a ing. Hadač. Prvně 
jmenovaný uplatnil v koncovce materiální výhodu, přestože soupeř hrozil postupujícími pěšci, ing. Hadač získal po 
vyrovnaném začátku výhodu dvojice střelců a soupeř v beznadějné pozici překročil časový limit. Tím bylo o výsled-
ku rozhodnuto, protože zbývající partie skončily smírně – remízy získali Linhart, Přibyl, Malivánek i B. Němec.

B-družstvo TRA zajíždělo k existenčnímu utkání do Skutče a splnilo roli favorita. Skóre otevřel dr. Honzí-
ček, který využil chyby soupeře. Druhý bod přidal Mrha po hezké kombinační akci. Nestor chrudimského šachu 
J. Lang uhrál remízu, další dva body přidali nejmladší člen družstva Švanda a Sokol. Lepší pozici naopak pokazila 
Adámková a musela si připsat nulu. Štěstí měl však Honek, který v závěru otočil nepříznivý průběh partie. Cel-
kově si béčko vítězstvím 6,5:1,5 zlepšilo pozici v boji o záchranu. Pro klid v závěru soutěže potřebuje v příštím 
kole zdolat Chotěboř.

Další výsledky 6. kola: Hlinsko-Třemošnice 4:4, Chotěboř-Lok. Pardubice 3:5, Havl. Brod-TMS Pardubice 
4,5:3,5. Především poslední výsledek se velice líbil našemu áčku, protože ho posunul do čela tabulky. V příštím 
kole zajíždí na Lokomotivu Pardubice, pak hostí TMS Pardubice a v posledním kole sehraje derby s TRA B.

Tabulka po 5. kole:
1. Transporta Chrudim „A“                                 10                 33,5
2. TMS Pardubice                                                 9                 28,0
3. Tesla Přelouč                                                     8                 27,5
4. Havlíčkův Brod                                                 7                 25,0
5. Lokomotiva Pardubice                                      6                 27,0
6. Spartak Hlinsko                                                 6                 22,0
7. Transporta Chrudim „B“                                   5                 23,0
8. Chotěboř                                                            5                 22,0
9. Třemošnice                                                        5                 21,5
10. Skuteč                                                              0                10,5
TRANSPORTÉR, č.6, 13.2.1987, (Hč)

Boj o postup i o záchranu se zdramatizoval
Dvojnásobné šachové překvapení
Krajský přebor šachových družstev pokračoval 7. kolem. Vedoucí celek Transporty  A byl favoritem utkání 

v Pardubicích proti Lokomotivě, ale překvapivě s ambiciózním soupeřem klopýtl 5,5:2,5.
Začátek utkání konečnému výsledku nenapovídal. David Onderek získal na 1. šachovnici materiální i poziční 

převahu, nadějné byly i pozice Petroviče, Malivánka a ing. Hadače. První vítězství však zaznamenal až Krys na 
šesté šachovnici.

Brzy se začala situace komlikovat. Na druhé šachovnici prohrál s bílými figurami Přibyl, vyhranou partii ztratil
i Petrovič. Výhodu ze zahájení postupně ztrácel ing. Hadač a v závěru po sérii nepřesností rovněž prohrál. Nepře-
svědčivý výkon podal na poslední šachovnici i Linhart a jeho prohrou bylo prakticky již rozhodnuto o celkovém 
výsledku. Když vyhrané partie pouze zremizovali Malivánek a Onderek, nezbylo našim hráčům, než vypít kalich 
hořkosti až do dna. Na tom nic nezměnila ani remíza B. Němce v koncovce, kdy měl o pěšce méně. Po překvapivé, 
ale zasloužené porážce bude boj o postup do KP 1. třídy ještě dramatický. Naši šachisté musí ve zbývajících dvou 
kolech vyhrát a ještě se pokusit o vysoký bodový rozdíl, protože pravděpodobně bude rozhodovat skóre.

Béčko Transporty, bojující o záchranu, nemělo příliš šancí proti Havlíčkovu Brodu. Po bojovném výkonu se posta-
ralo o další překvapení, tentokrát příjemné a remizovalo 4:4. Body získali Mrha, Honek, Švanda a ing. Havran, který 
dokázal po osmihodinovém boji v naprosto vyrovnané koncovce jezdců a pěšců najít nečekanou cestu k vítězství.

Zbývající výsledky 7. kola: Přelouč-Třemošnice 6:2, Hlinsko- Skuteč 5,5:2,5, Chotěboř-TMS Pardubice 
4,5:3,5. Pro naše A-družstvo bude zřejmě klíčovým zápasem utkání s TMS Pardubice v příštím kole, pak už na ně 
čeká pouze střetnutí s béčkem Transporty.
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1. Transporta Chrudim „A“                            10                 36,0
2. Tesla Přelouč                                              10                 33,5
3. TMS Pardubice                                             9                31,5
4. Lokomotiva Pardubice                                 8                32,5
5. Havlíčkův Brod                                            8                29,0
6. Spartak Hlinsko                                            8                27,5
7. CHS Chotěboř                                              7                26,5
8. Transporta Chrudim „B“                              6                27,0
9. ZTS Třemošnice                                           5                23,5
10. Jiskra Skuteč                                              0                13,0
TRANSPORTÉR, č.7, 20.2.1987, (Hč)

V předposledním kole ztratili šachisté TJ TRA šanci na prvenství
K postupu chybělo půl bodu
V předposledním kole krajského přeboru 2. třídy šachových družstev ztratilo áčko Transporty naději na postup 

do KP 1. třídy, protože v domácím prostředí pouze remízovalo 4:4 s TMS Pardubice, zatímco Tesla Přelouč doká-
zala vyhrát v Hlinsku 5,5:2,5. V posledním kole totiž šachisté Přelouče hostí Jiskru Skuteč, která dosud nezískala 
ani bod, a je tedy velice nepravděpodobné, že by se herně „chytila“ právě s vedoucím celkem soutěže. Zázraky se 
ve sportu nedějí, a tak A-družstvu Transporty nebude nic platné ani očekávané vítězství nad béčkem Transporty. 
Již počtvrté tedy našim šachistům uniká postup do vyšší soutěže, tentokrát opravdu nejtěsnějším způsobem, pro-
tože ke konečnému úspěchu chybělo jen půl bodu . . .

Zápas s TMS Pardubice byl velmi vyrovnaný, po čtyřech hodinách nebyla rozhodnuta ještě žádná partie. pozičně 
to pro naše hráče vypadalo nadějně na 1. šachovnici (Onderek), 2. šachovnici (Přibyl), 5. šachovnici (Malivánek) a 6. 
šachovnici (Krys). Po hezké matové kombinaci využili herní převahu Krys a Onderek, třetí bod přidal na 8. šachov-
nici ing. Kašpar. Pak však nastaly komplikace. Malivánek s figurou navíc pouze remizoval, po hrubé chybě ztratil
nadějně zahájenou partii Přibyl, prohráli i Petrovič a ing. Hadač, který v koncovce nevyužil časovou tíseň soupeře. 
Poslední nadějí tedy byl B. Němec, který s pěšcem navíc bojoval v koncovce jezdců o celý bod, ale po dvouhodino-
vém úsilí se musel spokojit pouze s remízou. Pardubičtí si nerozhodným výsledkem upevnili třetí příčku v tabulce, 
Transporta musela přenechat vedoucí postavení Tesle Přelouč, kterou v průběhu soutěže dokázala porazit. O to více 
mrzí zakolísání v posledních dvou zápasech, které připravilo naše šachisty o účast v nejvyšší krajské soutěži.

Béčko Transporty prohrálo v Chotěboři 6:2, když jediné vítězství vybojoval ing. Havran a remizovali Soukal 
se Švandou. Chotěboř si tak zajistila účast v soutěži i pro příští rok, naše rezerva bude muset čekat na výsledky 
předposlední Třemošnice, když jistým sestupujícím je již Jiskra Skuteč.

Mimo výsledku Hlinsko-Přelouč 2,5:5,5 ostatní výsledky předposledního kola KP 2. třídy šachistů neznáme, 
proto nemůžeme přinést tabulku.

TRANSPORTÉR, č.9, 6.3.1987, (Hč)

Šachy – ideální sport pro mládež
Na 9. zasedání ÚV ČSTV se mimo jiné hovořilo o potřebě širokého rozvoje šachu mezi mládeží. Tento sport 

podporuje logické myšlení, rozšiřuje kombinační schopnosti a je tedy vhodným prostředkem pro zdravý psychic-
ký vývin dítěte. Šachový oddíl Vzorné TJ Transporta úzce spolupracuje s Okresním domem pionýrů a mládeže 
v Chrudimi a tato spolupráce přináší dlouhodobé dobré výsledky v soutěžích družstev i na turnajích jednotlivců.

Dorostenecké šachové družstvo Transporty je trvale účastníkem krajského přeboru, neboť vyšší soutěž v rámci 
ČSR či ČSSR není organizována. Za neoficiální přebor ČSR je považován dorostenecký turnaj v Běstvině, kde se
dorost Transporty umisťuje v posledních letech do 5. místa. Toto družstvo vykrystalizovalo ze žákovského kádru, 
který dlouhodobě vedl současný předseda šachového oddílu TJ TRA ing. Pavel Hadač. V žákovské kategorii se 
tito mladí šachisté stali 5x přeborníky kraje a již v té době startovali v okresním přeboru dospělých, kde skončili 
třikrát na druhém místě.

Titul přeborníka kraje v roce 1986 získalo dorostenecké družstvo ve složení David Onderek, Jiří Malivánek, 
Pavel Petrovič, Martin Tichý a Markéta Hadačová. V současné době tvoří tito hráči základ A-družstva dospělých, 
které v krajské soutěži dlouho bojovalo o postup.

V nové hrací místnosti vedle sběrny Sazky a Sportky TJ TRA mají šachisté výborné podmínky, zvýšenému 
zájmu mládeže však již nestačí jeden trenér. S tímto nedostatkem se bude muset výbor oddílu co nejdříve vypo-
řádat. O tom, že záloha za dnešní úspěšné dorostence bude, svědčí některé výsledky šachového kroužku ODPM 
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Chrudim, se kterým mají šachisté Transporty patronátní spolupráci. Z výsledků jmenujeme 1. místo Kamila Plitze 
v mezinárodním turnaji žáků v Šale; 1. místo Petra Kolbaby na Velké ceně ČSSR v Mladé Boleslavi, kde družstvo 
ODPM obsadilo 4. místo; prvenství družstva ODPM na krajském přeboru družstev v Pardubicích; první, čtvrté 
a šesté místo na turnaji „Talent“ v Rychnově pro Petra Kolbabu, Petra Pospíšila a Michala Beránka.

Za úspěchy šachového kroužku ODPM Chrudim je nutno vidět náročnou organizátorskou práci s. Evy Hola-
sové, nadšeného propagátora šachu mezi mládeži s. Hájka i rodičů pionýrů, kteří zabezpečují dopravu dětí k mi-
strovským utkáním a turnajům.

Z předchozích řádků je patrné, že o šachovou mládež v Chrudimi je dobře postaráno. Další výkonnostní rozvoj 
tohoto sportu je závislý na výběru nejtalentovanějších mladých šachistů a jejich všestranném odborném vedení.

TRANSPORTÉR, č.10, 13.3.1987, (BJ)

Sportovní den Transporty
proběhl 11. dubna v herně, tělocvičně a hale TJ Transporta za účasti 131 sportovců, rozhodčích a organizátorů. 

Soutěže se uskutečnily v nohejbale, stolním tenisu, odbíjené a šachu. Šachy: v jednotlivých kategoriích zvítězili 
P. Němec, B. Němec a Sedláková.

TRANSPORTÉR, č.15, 17.4.1987, (TVB)

Z 64 černobílých polí
Činnost šachového oddílu naší TJ není přerušena ani v těchto letních měsících. Jako každé léto, tak i letos, 

probíhá tradiční seriál bleskových turnajů „Grand Prix 87“. Hraje se každé úterý a čtvrtek od 20 hodin v herně 
šachového oddílu (budova Sazky – 1. patro). Start v kterémkoliv z turnajů je umožněn i zájemcům z jiných oddílů 
i z řad neregistrovaných příznivců šachu. Není nutná žádná přihláška předem, stačí přijít a zahrát si.

V uplynulých týdnech byly ukončeny mistrovské soutěže družstev i jednotlivců. Letní přestávky využijeme, aby-
chom se k nim alespoň krátkým hodnocením vrátili. Dnes tedy krátce ke krajskému přeboru dorosteneckých družstev. 

Tato soutěž se konala v Hradci Králové a naše družstvo mělo nelehký úkol – obhájit přebornický titul z loň-
ského roku. Kuriózní situace nastala před vlastním přeborem. Řídící orgán krajského šachového svazu pozvánku 
našemu družstvu nezaslal a okresní svazový orgán v tomto smyslu již dlouho nefunguje. Takže jsme se místo 
a termín konání dověděli doslova den předem . . .

Družstvo Transporty Chrudim ve složení David Onderek, Jiří Malivánek, Pavel Petrovič, Martin Tichý a Mar-
kéta Hadačová po dramatickém průběhu přebornický titul obhájilo. Druhé místo obsadili dorostenci TJ Náchod 
a až třetí příčka zbyla pro Lokomotivu Pardubice, která byla pro tento rok považována za největšího favorita.

Tento další úspěch mladého kolektivu nás velmi těší a dává jednu ze záruk úspěšného rozvoje chrudimského 
šachu v dalších letech.

TRANSPORTÉR, č.27, 10.7.1987, (Hč)

Z 64 černobílých polí
Další z prázdninových šachových ohlédnutí za uplynulou sezónou se týká okresních přeborů v bleskové hře 

(každý hráč má na partii jen 5 minut).
Okresní přebor jednotlivců uspořádal šachový oddíl Sokol Krouna. Nejlépe se v něm dařilo hráčům Spartaku 

Hlinsko. jednoznačné a zasloužené bylo prvenství Josefa Vařejčky, který prokázal, že v bleskové hře je na okrese 
jasnou „jedničkou“. Překvapením bylo 2. a 3. místo Holfeuera a Adámka z téhož oddílu. Umístění hráčů TRA: 
4. Malivánek, 5. Kokeš, 7. ing. Hadač, 10. Onderek, 11. Přibyl, 12. ing. Plitz. Druhým překvapením byl výrazný 
neúspěch šachistů Sokola Zaječice. Do finále se probojoval pouze Šustr (6. místo), až ve druhé desítce skončili
Jar. Hájek a nositelka mistrovské třídy Jana Hájková.

Okresní přebor družstev v bleskové hře uspořádal nově vytvořený šachový oddíl CEVA Prachovice. Druž-
stvu Hlinska chyběl Vařejčko, Zaječice družstvo nevyslalo, a tak se přebor stal jednoznačnou záležitostí šachistů 
Transporty, kteří hráli v sestavě: Onderek, Malivánek, Petrovič, ing. Hadač. Druhá skončila pořádající CEVA, 
třetí Hlinsko a na 4. příčce béčko Transporty ve složení Přibyl, ing. Plitz, Kokeš, Tichý. Vítězné družstvo našeho 
šachového oddílu postoupilo do krajského přeboru.

Transportér č. 28, 17. 7. 1987, (Hč)

Šachové přípravy
V rámci přípravy na podzimní mistrovská utkání krajského přeboru družstev startovali šachisté Transporty na 

několika turnajích, které se hrají se zkráceným limitem (většinou 15-30 minut na partii) a jsou cenným tréninko-
vým prvkem i konfrontací výkonnosti s ostatními hráči kraje.
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V rekreačním středisku ELP Hlinsko u rybníka Dlouhý se hrál neoficiální přebor ČSSR dívek do 16 let za
účasti 72 hráček z ČSSR, Polska, Holandska a NDR. Naše hráčka Markéta Hadačová se s padesátiprocent-
ním bodovým ziskem umístila ve středu tabulky. Součáetí této akce byl i silně obsazený turnaj pro zúčastněné 
trenéry a vedoucí. Hrálo v něm 30 šachistů, z toho čtyři nositelé mistrovské třídy, 11 hráčů I. VT atd. Prvenství 
získal E. Turczynowicz z bydhoště před W. Grycyukem z Legie Varšava. Třetí místo za oběma polskými hráči 
mistrovské třídy vybojoval ing. Pavel Hadač z TJ TRA. Turnaj byl vzorně zajištěn šachovým oddílem Spar-
tak Hlinsko.

Stejně zdařile uspořádal šachový oddíl Spartaku Slatiňany memoriál tragicky zahynulé žákyně Petry Černí-
kové, hráčky pořádajícího oddílu. Z celkového počtu 54 účastníků si vítězství vybojoval Josef Sýkora z VCHZ 
Pardubice. Umístění našich hráčů: 4. ing. Hadač, 8. Jan Mrha, 13. Jan Lang.

TRANSPORTÉR, č.33, 11.9.1987, (Hč)

Šachové řádky
Aktivně zahájil svoji činnost nově vytvořený šachový oddíl CEVA Prachovice. Vedle okresního přeboru v bles-

kové hře družstev, o kterém jsme vás již informovali, uspořádal v srpnu víkendový turnaj za účasti 62 šachistů. 
Zvítězil ing. Nevole ze Slávie Hradec Králové s 8 body z devíti možných. Druhý skončil Macků z PS Pardubice 
s půlbodovou ztrátou a pěkným úspěchem je 3. místo, které obsadil Jiří Malivánek z TJ TRA se ziskem 
7 bodů. Umístění dalších našich hráčů: 15. Kokeš, 16. Tichý, 17. Petrovič, 20. ing. Hadač, všichni získali 
5,5 bodu. Turnaj byl po organizační stránce velmi dobře zajištěn a má naději stát se pevnou součástí šachového 
kalendáře v letním období.

TRANSPORTÉR, č.34, 18.9.1987, (Hč)

Chybělo půl bodu
Stručně se vracíme k letošnímu ročníku krajského přeboru šachových družstev, kde startovala dvě družstva 

Transporty. Družstvo „A“ již několik let za sebou doslova sahá po postupu, béčko naopak zápasí o udržení v sou-
těži. tradici nezměnil ani tento ročník, ve kterém bylo následující konečné pořadí:

1. Tesla Přelouč                                    14                        45
2. Transporta Chrudim „A“                  13                        47
3. Lokomotiva Pardubice                     12                        43
4. TMS Pardubice                                12                        41,5
5. CHS Chotěboř                                  11                        38
6. Jiskra Havlíčkův Brod                     10                        37
7. Spartak Hlinsko                                  7                        32,5
8. Transporta Chrudim „B“                   6                        30
9. ZTS Třemošnice                                5                        28,5

10. Jiskra Skuteč                                     0                        17,5

Přestože postup unikl našemu „A“ družstvu doslova o vlásek (chybělo půl bodu v posledním utkání s TMS 
Pardubice), byly jeho výkony velmi dobré a potvrdily vzrůstající výkonnost. Potěšitelná je především stabilita 
sestavy. Z celkového počtu 72 partií pouze ke třem nastoupil náhradník, ostatní odehráli hráči základní osmič-
ky. Nejlepších výsledků dosáhli Jiří Malivánek (83,3% možných bodů) Jaromír Krys (78,6%) a Zbyněk Linhart 
(71,4%). Dobré byly i zisky Přibyla, B. Němce a ing. Hadače (62,5%). Slabší výsledky měli loni nejlepší Onde-
rek a Petrovič (44%). Tři body ze tří utkání (100%) přidal náhradník Tichý. Zřejmě ve stejném složení bude hrát 
družstvo i v nové sezóně. Posilou by měl být ing. Plitz, který se po několikaletém působení v Zaječicích vrací do 
našeho oddílu.

Horší stav byl u „B“ družstva, které se nakonec v přeboru přece jen zachránilo. Ani v jednom utkání nenastoupi-
lo v základní sestavě, žádný hráč nesehrál plný počet utkání, ve více než 30% partií nastoupili náhradníci, celkem 
se v zápasech vystřídalo 16 hráčů. z jednotlivců je možno vyzvednout pouze ing. Havrana (78,6%) a snad i Honka 
(58%). Ostatní hráči hráli pod své možnosti a nedosáhli ani 50% bodů.

Hlavním úkolem a cílem všech hráčů, trenérů, kapitánů jednotlivých družstev i výboru šachového oddílu je 
v letním období kvalitní příprava pro novu sezónu, která bude zahájena v říjnu.

TRANSPORTÉR, č.31, 28.9.1987, (Hč)
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Bleskové maty
V herně Lokomotivy Pardubice se konal krajský přebor čtyřčlenných šachových družstev v bleskové hře, kte-

rého se zúčastnilo celkem 16 družstev. Prvenství tradičně získala Slavie Hradec Králové s 50 body, před VCHZ 
Pardubice 47,5 bodů a Náchodem 38,5 bodu. Šachisté Transporty, kteří reprezentovali okres Chrudim, obsadili 
ve složení Onderek, Malivánek, ing. Hadač a Tichý 9. místo se ziskem 26,5 bodu. Po prvních kolech se drželi 
v první pětce, ale poslední třetina turnaje se jim nevydařila. Psychicky jim nepřidala ani prohra 1:3 s pozdějším 
vítězem, kdy se rodilo „překvapení“, ale naši hráči nedokázali dotáhnout do konce své lepší postavení v jednot-
livých partiích.

TRANSPORTÉR, č.37, 9. 10. 1987, (Hč)

Smírní okresní derby
Minulou neděli byl zahájen krajský přebor družstev v šachu. A-družstvo Transporty hostilo v okresním derby 

Spartak Hlinsko. Zápas trval přes sedm hodin, byl velmi vyrovnaný a dramatický. Remíza 4:4 je spíše úspěch 
hostí, kteří nebyli favority.

Loňské sestavy obou družstev byly posíleny Roušarem (Hlinsko) a ing. Plitzem (TRA), kteří se po působení 
v Sokole Zaječice vrátili do mateřských oddílů. Oba jmenovaní také bodovali. Roušar využil školácké chyby 
Přibyla, který ztratil figuru, ještě 20 tahů se bránil, ale marně. Náš ing. Plitz postupně zesiloval výhodu získanou
v zahájení partie a přesnou hrou zajistil vyrovnání. Na páté šachovnici náš Krys od začátku útočil, ve snaze rychle 
ukončit partii chyboval, ale ve složité pozici dokázal soupeře porazit. Třetí bod pro domácí získal svou typickou 
solidní hrou Petrovič. Velkou výhodu měl ing. Kašpar. vytvořil si dva volné pěšce, kteří nezadržitelně postupovali. 
Veden vidinou jejich proměny v dámu, podcenil soupeřův protiútok a po sérii chyb v časové tísni prohrál. Čtvrtý 
bod pro naše družstvo přidal ing. Hadač. V oboustranné časové tísni vyostřil potici a získal rozhodující materiální 
výhodu. Soupeř malivánka se rozhodl pro oběť figury za útok na krále, role obránce našemu hráči nesedí, a tak
nevyužil ani remízových možností ve věžové koncovce.

Rozhodnutí o výsledku padlo za stavu 4:3 na první šachovnici. Ještě po šesti hodinách se snažil Onderek najít 
remízové pokračování v koncovce věže proti dvěma lehkým figurám a pěšci. Nepodařilo se to při analýzách po
přerušení ani ostatním hráčům družstva, a tak v dohrávce slavil vítězství Vařejčko z družstva hostí.

B-družstvo prohrálo s nováčkem soutěže PCV Prachovice 2,5:5,5, což je dalším překvapení na náš účet. Své 
partie prohráli B. Němec, ing. Půlpán, Soukal i Stryka, remízovali Sokol, dr. Mužík a Krečmer, jediné vítězství 
zaznamenal mladý Martin Tichý. Další výsledky 1. kola: Lok. Pardubice-Světlá nad Sázavou 6:2, TMS Pardubi-
ce-Havlíčkův Brod 5:3, Chotěboř-PS Pardubice 3:5.

V příštím kole jede naše áčko do Havlíčkova Brodu a béčko hostí TMS Pardubice.
TRANSPORTÉR, č.39, 23. 10. 1987, (Hč)

Časová tíseň je nezlomila
V dalším kole krajského přeboru šachistů zajíždělo první družstvo Transporty do Havlíčkova Brodu a bylo pro-

ti domácí Jiskře mírným favoritem. Utkání však mělo dramatickou předehru, která oslabila naše naděje na úspěch. 
Vinou organizačního nedorozumění ztratilo naše družstvo téměř 40 minut hledáním nové hrací místnosti šachistů 
Jiskry. Pravidla jsou v takovém případě neúprosná, a tak jsme nastupovali s tímto časovým handicapem.

V této situaci nezbývalo, než riskovat a rychlou hrou časovou ztrátu dohánět. Kupodivu nervozita se proje-
vovala u domácích hráčů, takže již v polovině utkání byla časová ztráta vyrovnána, ve většině zápasů měli naši 
šachisté výhodu a dokonce řadě hráčů soupeře hrozila časová tíseň.

První výhru zaznamenal ing. Hadač již ve 29. tahu. Soupeř Petroviče padl v oboustranně složité hře do na-
stražené léčky a po ztrátě věže rovněž vzdal. Ve zbývajících šesti partiích měli naši hráči před první časovou 
kontrolou vesměs malou poziční i časovou výhodu na své straně. Té nejdříve využil Malivánek a po něm i Mrha, 
takže byl stav 0:4. Z časové kontroly vyšli zbývající hráči našeho družstva s jednoznačnou výhodou. Proto soupeři 
Onderka a Přibyla ochotně souhlasili s nabídkou remíz, přestože to již znamenalo naše celkové vítězství. Další 
partie byly dohrány již v klidu. Po hodině marného odporu se vzdal soupeř ing. Plitze a ještě o půl hodiny déle 
vzdoroval soupeř Krysův. Výsledek 1:7 pro naše barvy předčil všechny optimistické předpovědi. Byl však napro-
sto zasloužený a ukázal, jaké má naše družstvo rezervy.

Další výsledky 2. kola KP: TRA „B“-TMS Pardubice 2:6 (vyhrál B. Němec, remizovali Soukal a Adámková, 
prohráli Sokol, ing. Havran, Tichý, Krečmer a dr. Honzíček), Lok. Pardubice-Prachovice 7,5:0,5, Světlá n./Sáz.- 
PS Pardubice 4:4, Hlinsko-Chotěboř 4,5:3,5.

TRANSPORTÉR, č.41, 6. 11. 1987, (Hč)
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Šachové derby
Ve 3. kole krajského přeboru šachových družstev na sebe narazila obě družstva Transporty. Podle očekávání 

zvítězilo áčko poměrem 6:2, když celý zápas trval pět hodin. Jednotlivé partie příliš komplikací nepřinesly.
Na první šachovnici se rozešel Onderek s kapitánem béčka B. Němcem smírně a druhou remízu uhrál Petrovič 

s Adámkovou na páté šachovnici. Za vítězství si připsali po bodu Přibyl, který zdolal Soukala, ing. Plitz přehrál 
ing. Havrana, Malivánek porazil dr. Honzíčka, Mrha porazil Tichého a ing. Hadač zvítězil nad Strykou. Jedinou 
porážku A-družstva utpěl Linhart, který podlehl dr. Mužíkovi.

Další výsledky 3. kola: Lokomotiva Pardubice „B“-TMS Pardubice 4,5:3,5, Havlíčkův Brod-Chotěboř 4,5:3,5, 
Světlá n./Sáz.-Prachovice 5:3, Hlinsko-PS Pardubice 4,5:3,5. V čele je Lok. Pardubice „B“ s plným bodovým 
ziskem, o bod zpět pak Transporta a Hlinsko.

V příštím kole čeká na A-družstvo Transporty jeden z klíčových zápasů v boji o postup, a sice v herně Loko-
motivy Pardubice „B“. Naše rezerva bude hostit celek Chotěboře.

TRANSPORTÉR, č.43, 20. 11. 1987, (Hč)

Zisk nebo ztráta?
Obě šachová družstva Transporty v dalším kole krajského přeboru remizovala 4:4 a teprve další průběh soutě-

že ukáže, jestli se jedná o zisky či ztráty.
A-družstvo hrálo v Pardubicích s béčkem lokomotivy o 1. místo v tabulce a úvod střetnutí našim šachistům vů-

bec nevyšel. Mrha a ing. Hadač po velkých ztrátách figur podlehli svým soupeřům a také Onderek neuspěl se svojí
pasivní pozicí. Stav 3:0 nevěštil nic dobrého. Pak vylepšil náladu pěknou kombinací Malivánek a získal první bod 
pro naše barvy, ale Přibyluhrál v lepší pozici s bílými figurami pouze remízu, takže do přerušení byl stav 3,5:1,5.
Po přestávce doslova vydřel remízu ing. Plitz v dámské koncovce, kdy měl o pěšce méně, a upravil tak stav na 4:2. 
Petrovičovi se podařilo dotáhnout lepší pozici do vítězného konce a nyní záležel osud utkání na Jaromíru Krysovi. 
Do přerušení měl o kvalitu méně v partii s nejzkušenějším domácím hráčem Foglarem, ale v dohrávce postupně 
obracel situaci ve svůj prospěch a vybojoval celý bod po 8,5 hodinách hry! Celková remíza 4:4 tak znamená za-
chování nadějí na postup pro naše družstvo i když je nyní o bod za svým posledním soupeřem. lokomotivu 
však čeká ve zbývajících pěti kolech soutěže relativně těžší vylosování, a tak zůstáváv vše otevřeno.

Béčko Transporty remizovalo s Chotěboří v duelu družstev, která byla dosud bez bodového zisku. Po bodu 
získali pro naše barvy Soukal, Tichý, Stryka, své partie remizovali Sokol a B. Němec, nulu si museli připsat ing. 
Havran, Adámková a Krečmer.

Ostatní výsledky tohoto kola KP jsme do uzávěrky nedostali. V příštím kole hostí naše áčko nováčka z Pracho-
vic a béčko pojede do Pardubic k utkání s TMS.

TRANSPORTÉR, č.45, 4. 12. 1987, (Hč)

Půjdete si zahrát? Bleskové šachy.
Soutěžící kolektiv obchodního úseku, zapojený do hnutí Pochodeň, pořádá spolu se ZO SSM č. 2, celozávod-

ním výborem SSM předvánoční turnaj v bleskové hře, který se uskuteční v sobotu 19. prosince od 8 hodin v herně 
šachového oddílu TJ Transporta, Radoušova ulice. Turnaj je vypsán pro neregistrované šachisty, ale zúčastnit se 
mohou v samostatné kategorii i hráči do 3. výkonnostní třídy. Hrací systém a čas na jednu partii (10-20 minut) 
bude určen podle počtu účastníků. Přihlášky přijímá ing. Lebduška, kl. 858, do 16. prosince

TRANSPORTÉR, č.4,5 4. 12. 1987, (JL)

Áčko drží kontakt
Páté kolo krajského přeboru šachistů bylo letošní tečkou šachových soutěží družstev. Áčko transporty zdolalo 

nováčka CEVA Prachovice 6,5:1,5 a zůstávají v kontaktu se špicí tabulky. Béčko po prohře 5,5:2,5 v Pardubicích 
s družstvem PS drží nadále poslední příčku a bude mít hodně starostí se záchranou v soutěži.

A-družstvo Transporty v utkání s Prachovicemi nemělo podle očekávání vážnější problémy. Řečeno fotba-
lovou terminologií - hrálo se na jednu branku. Na prvních třech šachovnicích se soupeři rozešli smírně (Onderek, 
Přibyl a ing. Plitz), zbývající šachisté Transporty dříve či později dotáhli své partie do vítězného konce - Malivá-
nek, Petrovič, Krys, Mrha a ing. Hadač.

Za B-družstvo Transporty si připsali plný bodový zisk B. Němec a Soukal, půl bodu získal Tesař, své partie 
prohráli ing. Půlpán, ing. havran, Sokol, Tichý a Krečmer.

Zbývající výsledky 5. kola KP: Lokomotiva Pardubice „B“-Chotěboř 5:3, Hlinsko-Havlíčkův Brod 4,5:3,5, 
TMS Pardubice-Světlá n./Sáz. 6,5:1,5.
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Tabulka má zhruba v polovině soutěže tuto podobu:
1. Lokomotiva Pardubice „B“                   9                   27
2. Spartak Hlinsko                                     9                   23
3. Transporta Chrudim „A“                       8                   27,5
4. PS Pardubice                                         6                   23,5
5. TMS Pardubice                                     6                   21           o zápas méně
6. Světlá nad Sázavou                               3                   15
7. Jiskra Havlíčkův Brod                           2                   14,5
8. CEVA Prachovice                                  2                   10,5        o zápas méně
9. CHS Chotěboř                                       1                   18

10. Transporta Chrudim „B“                       1                   13
Nyní mají šachisté přestávku do poloviny ledna. V příštím kole pojede naše áčko k dalšímu důležitému utkání 

do Pardubic proti TMS a béčko Transporty se utká doma s Hlinskem.
TRANSPORTÉR, č.47, 18. 12. 1987, (Hč)

Ještě dnes
se můžete přihlásit u ing. Lebdušky, kl. 858, k účasti na bleskovém šachovém turnaji, který pořádá dne 20. ledna 

soutěžící kolektiv obchodního úseku, zapojený do hnutí Pochodeň, spolu se ZO SSM č. 2, celozávodním výborem 
SSM a městským výborem SSM.

Turnaj se uskuteční v herně šachového oddílu TJ TRA v Radoušově ulici od 16 hodin. Zúčastnit se mohou ne-
registrovaní šachisté, nebo hráči do 3. výkonnostní třídy, Hrací systém a čas na jednu partii (10-20 minut) bude 
určen podle počtu účastníků. Pro nejúspěšnější hráče budou připraveny pěkné poháry a věcné ceny.

TRANSPORTÉR, č.2, 15. 1. 1988, (jl)

Na 64 černobílých polích
Naděje na postup trvá
V dalším kole krajského přeboru šachových družstev zvítězilo A-družstvo Transporty v herně TMS Pardubice 

6,5:1,5 a zůstává tak v těsném kontaktu za vedoucí dvojicí v tabulce. Před tímto zápasem se naši hráči obávali, že 
domácí se budou snažit pomoci dalšímu pardubickému celku - Lokomotivě, která vede tabulku, ale na šachovni-
cích byl zápas jednoznačně záležitostí Transporty.

Za tři hodiny již byl stav 4:0, když postupně zvítězili Linhart, Petrovič, malivánek a Přibyl. Celkem zápas trval 
necelých šest hodin, když se ani nepřerušovalo, jak je obvyklé. další výhry přidali Mrha, přes komplikace v zahá-
jení partie a ing. Hadač. Remízu si na 1. šachovnici připsal Onderek a jedinou prohru zaznamenal na 3. šachovnici 
ing. Plitz, který měl ovšem za soupeře nejzkušenějšího hráče domácích a sčernými figurami nedokázal vyrovnat
výhodu domácího šachisty ze zahájení.

Béčko transporty v okresním derby předehrávalo zápas s Hlinskem a kladlo favorizovanému celku Spartaku 
nečekaný odpor. Zkušenější hosté nakonec přece jenom zvítězili 5:3, když z našich hráčů vyhráli ing. Půlpán a 
Sokol, remizovali Soukal a dr. Mužík a prohráli B. Němec, ing. havran, dr. Honzíček a Tesař.

Ostatní výsledky 6. kola KP: Chotěboř-Prachovice 3,5:4,5 (překvapivá výhra nováčka, která mu pravděpodobně 
zaručuje záchranu v soutěži), Světlá nad Sázavou-Havlíčkův Brod 5,5:2,5 (jeden z favoritů pokračoval v slabých 
výkonech), Lokomotiva Pardubice „B“-PS Pardubice 5,5:2,5 (předpokládané vítězství vedoucího celku).

Tabulka KP má tuto podobu:
1. Lokomotiva Pardubice „B“                   11                 32,5
2. Spartak Hlinsko                                     11                 28
3. Transporta Chrudim „A“                       10                 34
4. PS Pardubice                                           6                 26
5. TMS Pardubice                                       6                 25,5
6. CEVA Prachovice                                   6                 20
7. Světlá nad Sázavou                                 5                 20,5
8. Jiskra Havlíčkův Brod                            2                 17
9. CHS Chotěboř                                        1                 20,5

10. Transporta Chrudim „B“                        1                 16
V příštím kole hostí naše A-družstvo Světlou a béčko zajíždí ke klíčovému utkání o záchranu do Havl. Brodu

TRANSPORTÉR, č.3, 22. 1. 1988, (Hč)
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Z výročních členských schůzí oddílu TJ Transporta
Sporty pro každou generaci
Dnes vám přiblížíme průběh výročních jednání dvou oddílů naší Vzorné tělovýchovné jednoty, které umožňují 

svým členům aktivní sportovní vyžití od nejútlejšího mládí až po vysoký důchodový věk. Ano, uhádli jste, jedná se 
o šachy a tenis.

Šachový oddíl
K 1. 1. 1988 má 63 členů. Šachisté Transporty již druhým rokem soutěží o udělení Zlaté plakety ČSTV a jak 

zdůraznil předseda oddílu ing. Pavel Hadač, chtějí nadále zkvalitňovat a rozvíjet svoji činnost. V letošním roce 
např. hodlají ustavit čtvrté družstvo, které bude hrát v mistrovských soutěžích (V okresním přeboru) a uspořádat 
veteránský turnaj pro hráče důchodového věku z našeho oddílu i okolí Chrudimě. Kdo ví, jestli se nezrodí obdobná 
tradice jako u tenisového Brožkova memoriálu, který se v Chrudimi již řadu let hraje jako Přebor ČSSR veteránů.

Hlavní perspektivu vidí výbor oddílu (novým členem je ing. Plitz) v důsledné péči o nejmladší šachovou ge-
neraci. Však také k největším úspěchům oddílu v loňském roce patří prvenství družstva dorostenců v krajském 
přeboru. Ve stejné soutěži dospělých má oddíl dvě družstva. Áčko je již několik let „korunním princem“ soutěže a 
vždy mu minimálním rozdílem uniká postup. Také v probíhající sezóně je s těsnou ztrátou za vedoucí dvojicí a ve 
zbývajících třech utkáních chce konečně završit svoje úsilí prventsvím. Zato B-družstvo je zatím poslední a bude 
mít hodně starostí se záchranou. V okresním přeboru je céčko bez bodové ztráty v čele tabulky a míří o soutěž 
výš. A ještě jména medailistů loňského oddílového přeboru jednotlivců. Dlouhodobý turnaj vyhrál Jiří Přibyl před 
Bohumilem Němcem a Davidem Onderkem.

TRANSPORTÉR, č.3, 22. 1. 1988, (pn)

Na druhý pokus
se přece jen uskutečnil šachový turnaj v bleskové hře, 

který byl přeložen z prosince na 20. ledna. Akci uspořádal 
kolektiv obchodního úseku, který soutěží v hnutí Pochodeň, 
ve spolupráci se ZO SSM č. 2, CZV SSM a MěV SSM.

Konkurenci neregistrovaných šachistů pomohli rozšířit 
i hráči šachového oddílu Transporty ing. Hadač a s. Vald-
man, kteří si zahráli mimo soutěž. Pro ně to byl dobrý tré-
nink a pro šachové začátečníky možnost porovnání výkon-
nosti.

Pořadí se nustále měnilo po každém kole turnaje a nako-
nec dostalo následující podobu na medailových místech:

1. Novák ze stř. 152,
2. ing. Machek ze stř. 240,
3. ing. Lebduška ze stř. 567
TRANSPORTÉR, č. 4, 29. 1. 1988, (jl)

Šachisté do čela tabulky
V 7. kole krajské soutěže hostila TRA „A“ nováčka - Světlou nad Sázavou. Povinné vítězství však nebylo 

snadnou záležitostí, přestože hosté nastoupili bez jednoho hráče. Dobře zahráli Onderek a Mrha, kteří zazname-
nali jistá vítězství, naopak hladce prohrál Malivánek. Přibyl v partii plné chyb nakonec zachránil remízu. Na bod, 
znamenající vítězství v utkání, se pak dvěma remízami „složili“ ing. Hadač, který hrubkou v časové tísni pokazil 
vyhranou partii a Petrovič po nepřesvědčivé hře. V poslední partii nám přálo štěstí, protože soupeř ing. Plitze 
ztratil dámu v pozici, kdy mohl dát v několika tazích mat.

Vítězstvím 5,5:2,5 se tedy naše družstvo dostalo do čela tabulky, protože souboj vedoucích celků Hlinska a Lo-
komotivy Pardubice „B“ skončil smírně 4:4. Zbývající dvě kola budou zřejmě ve znamení „honby“ o lepší skóre 
mezi Transportou a Lokomotivou, když Hlinsku nezbývá, než čekat na klopýtnutí prvních dvou. Naše družstvo 
hraje ještě doma s předposlední Chotěboří a na závěr v Pardubicích proti PS. Lokomotiva hraje doma s Havlíčko-
vým Brodem a pak nastoupí v Chrudimi proti našemu béčku, které je už sestupujícím.

Ostatní výsledky 7. kola: Havlíčkův Brod-TRA „B“ 6:2 (vyhrál ing. Půlpán, remizovali Tichý a Tesař), Cho-
těboř-TMS Pardubice 2,5:5,5, PS Pardubice-Prachovice 3:5.

Tabulka KP má tuto podobu:

Šachový turnaj v bleskové hře poskytl účastníkům zají-
mavé sportovní zážitky. Na snímku bojují ing. Lebduška 
a Valdman (v popředí) a Uchytil s ing. Machkem. Přihlíží 
předseda šachového oddílu TJ TRA ing. Pavel Hadač, kte-
rý zastával funkci rozhodčího a zahrál si i mimo soutěž.
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1. Transporta Chrudim „A“                   12                 39,5
2. Lokomotiva Pardubice „B“               12                 37
3. Spartak Hlinsko                                 12                 32
4. TMS Pardubice                                   8                 31
5. CEVA Prachovice                               8                 25
6. PS Pardubice                                       7                 29
7. Světlá nad Sázavou                             5                 22,5
8. Jiskra Havlíčkův Brod                        4                 25
9. CHS Chotěboř                                     1                 23

10. Transporta Chrudim „B“                     1                 18
TRANSPORTÉR, č. 6, 12. 2. 1988, (Hč)

Dotáhnou úsilí až do konce?
Po předposledním kole krajské soutěže družstev je našpici tabulky nezměněná situace, protože všechny tři 

vedoucí celky vyhrály výrazným rozdílem. naše družstvo si však o půl bodu vylepšilo skóre, a to bude hrát zřejmě 
rozhodující roli při závěrečné bilanci.

Transporta zdolala celek Chotěboře 7:1, když většina partií měla jednoznačný průběh. Určité komplikace si 
přivodili Onderek a Mrha, kteří se nakonec museli spokojit s remízou. Celý bod si připsali Přibyl, ing. Plitz, Ma-
livánek, Krys, Kašpar a Linhart.

Další dva kandidáti prvesntví - Lokomotiva Pardubice „B“ a Spartak Hlinsko - shodně zdolali své soupeře 
6,5:1,5. Lokomotiva vyhrála nad Havlíčkovým Brodem a Hlinsko nad Prachovicemi. Překvapivé vítězství si 
přivezlo ze Světlé nad Sázavou béčko Transporty poměrem 5:3, ale zřejmě to již nepřivodí záchranu v soutěži, 
zvláště když v posledním kole hostí naše rezerva právě Lokomotivu Pardubice „B“. Zbývající výsledek předpo-
sledního kola: TMS Pardubice-PS Pardubice 6:2.

V posledním kole áčko Transporty hraje v Pardubicích s PS a potřebuje vyhrát poměrem 5,5:2,5, aby se 
nemuselo spoléhat na skóre. Pokud by však měla obě vedoucí družstva stejné skóre, rozhodovaly by body 
z prvních šesti šachovnic, protože vzájemný zápas skončil nerozhodně 4:4. Ale nepředbíhejme. Teoretickou 
naději má ještě třetí Hlinsko, které hraje doma s TMS Pardubice, ale pokud vyhraje, tak musí čekat na klopýt-
nutí obou favoritů.

A jak vypadá tabulka před závěrečným kolem?
1. Transporta Chrudim „A“                   14                 46,5
2. Lokomotiva Pardubice „B“               14                 43,5
3. Spartak Hlinsko                                 14                 38,5
4. TMS Pardubice                                  10                 37
5. CEVA Prachovice                                8                 26,5
6. PS Pardubice                                       7                 31
7. Světlá nad Sázavou                             5                 25,5
8. Jiskra Havlíčkův Brod                        4                 26,5
9. Transporta Chrudim „B“                    3                 23

10. CHS Chotěboř                                    1                 24
TRANSPORTÉR, č. 7, 19. 2. 1988, (Hč)

Poslední krok nevyšel
V předchozích třech sezónách se šachisté Transporty připravili o postup do vyšší soutěže klopýtnutím v po-

sledním kole. Bohužel, nejinak tomu bylo i letos, kdy zaváhali v herně PS Pardubice a prohráli 5,5:2,5. „Naši 
hráči si zřejmě mysleli, že vítězství přijde samo“, posteskl si nad špatným výkonem našeho družstva předseda 
šachového oddílu ing. Hadač.

Své partie vyhráli Linhart a Petrovič, remízu si zapsal Onderek a s nulou odešli malivánek, Kašpar, Mrha, 
Přibyl a ing. Plitz. „Nedá se nic dělat, musíme to za rok zkusit zase“, dodal ing. Hadač.

Postup do kvalifikace o účast v krajském přeboru si tedy vybojovala Lokomotiva Pardubice „B“, která v po-
sledním kole zvítězila v Chrudimi nad béčkem Transporty 6,5:1,5. Další výsledky posledního kola: Hlinsko-TMS 
Pardubice 4:4, Havlíčkův Brod-Prachovice 6,5:1,5, Chotěboř-Světlá nad Sázavou 2,5:5,5.

Konečná tabulka krajské soutěže šachistů:
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1. Lokomotiva Pardubice „B“                   16                50
2. Spartak Hlinsko                                     15                42,5
3. Transporta Chrudim „A“                       14                49
4. TMS Pardubice                                     11                 41
5. PS Pardubice                                          9                 36,5
6. CEVA Prachovice                                  7                 28
7. Světlá nad Sázavou                                7                 31
8. Jiskra Havlíčkův Brod                           6                 33
9. Transporta Chrudim „B“                       3                 24,5

10. CHS Chotěboř                                       1                 26,5
TRANSPORTÉR, č. 9, 4. 3. 1988, (Hč)

Sportovní den Transporty
Čtvrtého ročníku této akce, kterou připravuje tělovýchovně branná komise ZV ROH, se zúčastnilo 113 odbo-

rářů, kteří změřili své síly v odbíjené, nohejbalu, stolním tenisu a v šachu.
Šachového turnaje se zúčastnilo celkem 13 hráčů, kteří se utkali každý s každým (na partii bylo 10 minut) a 

potom bylo určeno pořadí registrovaných a neregistrovaných šachistů. Mezi registrovanými byli podle očekávání 
nejlepší Pavel Němec, ing. Hadač a Bohumil Němec. Mezi neregistrovanými zvítězil ing. Dvořáček před Kučerou 
a ing. Voženílkem.

TRANSPORTÉR, č. 9, 4. 3. 1988, (TVB)

Z okresních soutěží šachistů
V minulých týdnech se konalo několik okresních soutěží v šachu a úspěšně si v nich vedli šachisté Transporty.
V okresním přeboru družstev zvítězilo suverénně bez porážky šachové „céčko“ Transporty, které si tak vybojo-

valo postup do krajské soutěže, kde nahradí sestupující B-družstvo Transporty. Základní kádr vítězného družstva 
tvoří osmička hráčů: ing. Pavel Hadač, Zbyněk Linhart, Martin Tichý, Josef Bureš, Josef Brožka, Markéta Hada-
čová, dr. Jaromír Krys a Josef Krečmer.

Okresní přebor jednotlivců se hrál v Hrochově Týnci. Prvenství získal Jaroslav Hájek ze Zaječic před naším 
Janem Mrhou a Ondřejem Holfeuerem z Hlinska. První dva hráči postoupili do krajského přeboru. Ve stejné sou-
těži dorostenců byli nejúspěšnější dva zástupci TJ TRA. První skončil David Onderek a druhý byl Martin Tichý 
- oba si vybojovali postup do krajského finále, které tento týden probíhá na Seči.

O tituly okresních přeborníků se bojovalo i v bleskové hře. Turnaj družstev uspořádal šachový oddíl CEVA 
Prachovice, který využil domácího prostředí k celkovému vítězství před družstvem TJ TRA s Spartakem Hlinsko. 
Naše B-družstvo skončilo z deseti účastníků na 5. místě. Soutěž jednotlivců v bleskové hře se hrála v herně na-
šeho šachového oddílu. Z 29 účastníků byl nejúspěšnější náš Jiří Malivánek před Josefem Vařejčkem z Hlinska 
a Pavlem Dobšínským z Prachovic. Ve finálové 12-členné skupině hráli z TJ TRA ještě Pavel Petrovič, ing. Pavel
hadač, Jan Mrha a Petr Koníček.

TRANSPORTÉR, č. 26, 1. 7. 1988, (Hč)

Náborové turnaje v šachu
Šachový oddíl TJ Transporta Chrudim nepřipravuje činnost jenom pro organizované šachisty, ale některé z 

jeho akcí mají i náborový charakter. Za příklad může sloužit nedávno skončený Jarní turnaj o pohár osvobození a 
probíhající letní seriál Grand prix v bleskové hře.

Dlouhodobý Jarní turnaj se hraje tradičně od ledna do května a svojí úrovní tentokrát překonal i okresní přebor 
jednotlivců. Hrálo se ve čtyřech kvalifikačních skupinách, ze kterých postoupilo do finále deset účastníků. Vedle 
registrovaných šachistů si mohli zahrát i „příchozí“, kteří se věnují šachu pouze rekreačně. Prvenství si vybojoval 
Pavel Němec ze Slávie Hradec Králové (odchovanec našeho oddílu) před hráči Transporty ing. Pavlem Hadačema 
Davidem Onderkem.

V červnu byl rozehrán tradiční letní seriál Grand prix v bleskové hře, kterého se mohou rovněž zúčastnit ne-
registrovaní šachisté, kteří si chtějí ověřit své šachové schopnosti. Hraje se až do září, vždy v úterý a ve čtvrtek 
od 20 hodin v herně šachového oddílu TJ TRA, Radoušova ulice. Do celkového pořadí se počítá 11 nejlepších 
umístění na jednotlivých turnajích. Těšíme se na vaši účast

Výbor šachového oddílu TJ TRA
TRANSPORTÉR, č. 27, 8. 7. 1988, (Hč)
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1988
-

1989
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A Příjmení Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body S-B

1 Němec (host) Pavel ½ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10,5

2 Přibyl Jiří ½ ½ 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7 32,75

3 Linhart Zbyněk 0 ½ 1 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 1 7 32,75

4 Plitz Jiří 0 1 0 1 1 0 0 1 1 ½ 1 6,5

5 Honzíček Miloslav 0 1 1 0 0 0 ½ ½ 1 1 ½ 5,5 26,75

6 Soukal František 0 0 ½ 0 1 ½ ½ 1 0 1 1 5,5 22,75

7 Hadač Pavel 0 0 0 1 1 ½ 0 0 1 1 1 5,5 22,50

8 Kašpar Jan 0 0 ½ 1 ½ ½ 1 0 0 1 ½ 5 23,75

9 Němec Bohumil 0 1 0 0 ½ 0 1 1 0 ½ 1 5 22,75

10 Mrha Jan 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5 19,50

11 Sokol Pavel 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 ½ 0 ½ 2

12 Tesař Ladislav 0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 0 0 ½ 1,5
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Šachový start
Již tuto neděli budou zahájeny všechny skupiny krajské soutěže družstev šachistů. Naše „jižní“ skupina byla 

rozlosována takto: 1. Slovan TMS Pardubice, 2. SkloBohemia Světlá nad Sázavou, 3. Transporta Chrudim“B“, 
4. Spartak Hlinsko, 5. Lokomotiva Pardubice „C“, 6. Tesla Přelouč, SOU PS Pardubice, 8. Transporta Chrudim 
„A“, 9. CV Prachovice, 10. Jiskra Havlíčkův Brod. Naše A-družstvo bude po obsazení druhých míst v předešlých 
dvou ročnících soutěže, znovu bojovat o postup. Situace však bude obtížnější, neboť tři hráči nastoupili základní 
vojenskou službu. V 1. kole předepsal řídící orgán soutěže vzájemné utkání TRA „A“-TRA „B“.

TRANSPORTÉR, 14. 10. 1988, číslo 38 (Hč)

Šachové derby
Los krajského přeboru 2. třídy šachových družtev svedl proti sobě v 1. kole oba celky Transporty. Podle oče-

kávání vyhrálo áčko nad B-družtvem 5,5:2,5. Na jednotlivých šachovnicích se soupeři rozešli s těmito výsledky 
(první je uveden vždy hráč béčka, které bylo v roli domácícho družstva: Soukal-Petrovič remíza, ing. Havran-ing. 
Plitz 0:1, dr. Honzíček-Přibyl 0:1, dr. Krys-Mrha 0:1, Krečmer-Němec 0:1, Koníček-ing. Hadač 1:0, Brožka-Lin-
hart 0:1 a Kučera-Hadačová 1:0.

Ostatní výsledky 1. kola KP šachových družstev: Hlinsko-PS Pardubice 4,5:3,5, Havlíčkůb Brod-TMS Pardu-
bice 5,5:2,5, Lokomotiva Pardubice-Přelouč 4,5:3,5, Prachovice-Světlá nad Sázavou 5:3.

V příštím kole hostí naše áčko celek Hlinska (utkání napoví o ambicích obou soupeřů na postup do vyšší sou-
těže) a béčko zajíždí do Prachovic.

TRANSPORTÉR, 27. 10. 1988, číslo 40 (Hč)

Vítězné šachové derby
Los krajské soutěže šachistů svedl proti sobě již ve druhém kole dva největší „papírové“ favority na postup. Naše 

„A“ družstvo hostilo hlinecký Spartak. Toto okresní derby má vždy patřičnou atmosféru, napětí a bývá obvykle vel-
mi vyrovnané. Výjimkou nebylo ani letošní utkání, k němuž obě družstva nastoupila v nejsilnějších sestavách.

Začátek se lépe vydařil hostům, kteří po třech hodinách hry vedli 0:2. Kapitán našeho družstva B. Němec na sed-
mé šachovnici podcenil útok soupeře na svého krále a nečekaně brzy musel kapitulovat. Po slibném zahájení neodo-
lal soustavnému tlakusvého protihráče ani David Onderek na 1. šachovnici a v beznadějné koncovce rovněž vzdal.

Povinností zbývajících šesti členů družstva za tohoto nepříznivého stavu bylo hrát všechny partie na výhru. 
To je však někdy spojeno se značným rizikem. První bod v náš prospěch získal po pěti hodinách ing. Jiří Plitz na 
3. šachovnici. O vyrovnání se zasloužil Pavel Petrovič na 2. šachovnici.

Ze slibného figurového útoku ve střední hře prakticky nic nevytěžil Zbyněk Linhart na 8. šachovnici. V kon-
covce jezdce proti střelci však předvedl, že ne náhodou získal letos jako první hráč našeho oddílu mistrovskou 
třídu v korespondenčním šachu a po precizní hře dostal TRA do vedení 3:2. Na 6. šachovnici získal ing. Pavel Ha-
dač obětí pěšce v zahájení aktivnější postavení svých figur a postupně dosáhl značné materiální převahy. Po druhé
časové kontrole (za 6 hodin) jeho soupeř vzdal a domácí vedli 4:2.

Následovalo půlhodinové přerušení, které pochopitelně obě sdružstva využila k analýzám zbývajících partií. 
Beznadějná pozice byla Jana Mrhy na 5. šachovnici, který měl ve věžové koncovce o dva pěšce méně. V dohrávce 
ještě hodinu vzdoroval svému 4x mladšímu soupeři, ale nakonec musel vzdát.

Rozhodnutí muselo padnout na 4. šachovnici, kde měl v koncovce náš Jiří Přibyl jezdce proti věži. Hosté byli 
přesvědčeni, že tato výhoda jim stačí k vyrovnání, ale ukázalo se, že naše rozbory byly přesnější. V dohrávce, 
která trvala ještě plné dvě hodiny, dokázal aktivní hrou krále a postupem pěšce náš hráč získat protihru. Po osmi 
hodinách trvání zápasu podepsali soupeři remízu a tím i naše celkové vítězství 4,5:3,5.

V příštím kole hraje naše áčko v Pardubicích s Lokomotivou, která překvapivě porazila PS Pardubice 5,5:2,5 
a má stejně jako TRA „A“ plný počet bodů. Nedařilo se našemu béčku, které podlehlo v Prachovicích 6:2.

TRANSPORTÉR, 11. 11. 1988, číslo 42 (Hč)

Místo boje pohoda
Ve 3. kole krajské soutěže šachových družstev zajíždělo áčko Transporty do Pardubic k utkání s lokomotivou, 

se kterou po dvou kolech sousedilo v čele tabulky. Místo vyrovnaného průběhu se však hrálo zcela v režii šachistů 
Transporty, kteří neprohráli jedinou partii a celkově zvítězili 7:1. Své partie dovedli do vítězného konce ing. Plitz, 
Petrovič, Přibyl, Němec, Linhart a Adámková, se svými soupeři se dohodli na remíze Onderek a Mrha.

Béčko Transporty po dramatickém průběhu podlehlo nejtěsnějším rozdílem 3,5:4,5 družstvu TMS Pardubice. 
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Výsledek mohl být klidně obrácený, kdyby ing. Havran neztratil vyhranou partii nepřesnou koncovkou. Nulu si museli 
připsat ještě Mazánek, Kučera a Kolbaba, remízu uhrál Krečmer, a celý bod získali Soukal, dr. Honzíček a dr. Krys.

Zbývající výsledky 3. kola: Přelouč-PS Pardubice 1:7, Hlinsko-Prachovice 5,5:2,5, utkání Světlá-Havlíčků 
Brod se nehrálo. Tabulka má tedy následující podobu:

1. Transporta Chrudim „A“                     6                  17
2. Spartak Hlinsko                                   4                  13,5
3. CV Prachovice                                     4                  13,5
4. TMS Pardubice                                    4                  13
5. Havlíčkův Brod                                   4                  12
6. Lokomotiva Pardubice „C“                 4                  11
7. PS Pardubice                                       2                  13
8. Transporta Chrudim „B“                     0                    8
9. Tesla Přelouč                                       0                    6

10. Světlá nad Sázavou                             0                    5
TRANSPORTÉR, 25. 11. 1988, číslo 44 (Hč)

Za další překážkou
jsou šachisté Transporty, kteří ve 4. kole zdolali Teslu Přelouč 6,5:1,5. Své partie vyhráli Onderek, Petrovič, 

ing. Plitz, Přibyl, Mrha, ing. Hadač, remizoval B. Němec a Linhart.
Béčko Transporty prohrálo nečekaně vysoko ve Světlé nad Sázavou 1:7, když jediný bod získal ing. Havran. 

Ostatní výsledky 4. kola KP: Havlíčkův Brod-PS Pardubice 5:3, Prachovice-Lokomotiva Pardubice „C“ 3:5,TMS 
Pardubice-Hlinsko 5,5:2,5. Pořadí po 4. kole:

1. Transporta Chrudim „A“                     8                  23,5
2. TMS Pardubice                                   6                  18,5
3. Jiskra Havlíčkův Brod                        6                  17
4. Lokomotiva Pardubice „C“                6                  16
5. CV Prachovice                                    4                  16,5
6. PS Pardubice                                       4                  16
7. Spartak Hlinsko                                  4                  16
8. Světlá nad Sázavou                             2                  12
9. Transporta Chrudim „B“                     0                    9

10. Tesla Přelouč                                       0                  7,5
TRANSPORTÉR, 2. 12. 1988, číslo 45 (Hč)

Rozhoduje skóre
V 5. kole KP šachových družstev zvítězilo áčko Transporty v Pardubicích nad Pozemními stavbami 5,5:2,5. 

Loni Pardubičtí připravili naše družstvo o postup v posledním kole, tentokrát byl zápas jasnou záležitostí Trans-
porty. Žádný z našich hráčů svojí partii neprohrál - celý bod získali ing. Plitz, Mrha a Linhart, remizovali Němec, 
ing. Hadač, Přibyl, Petrovič a Onderek.

Béčko Transporty nestačilo na Jiskru Havlíčkův Brod a prohrálo 0,5:7,5. Jedinou remízu uhrál Soukal, nulu si 
museli připsat ing. Kašpar, dr. Krys, Krečmer, Mazánek, Kolbaba, Koníček a dr. Honzíček. Výsledky 5. kola:

Lokomotiva Pardubice-TMS Pardubice 2:6, Hlinsko-Světlá 5:3, Přelouč-Prachovice 2:6. V dohrávce 3. kola 
zdolal Havlíčkův Brod Světlou 6,5:1,5. Pořadí po 5. kole:

1. Jiskra Havlíčkův Brod                     10                  31
2. Transporta Chrudim „A“                 10                  29
3. TMS Pardubice                                 8                  24,5
4.  CV Prachovice                                 6                  22,5
5. Spartak Hlinsko                                 6                  21
6. Lokomotiva Pardubice „C“               6                  18
7. PS Pardubice                                     2                  18,5
8. Světlá nad Sázavou                           2                  15
9. Transporta Chrudim „B“                   0                    9,5

10. Tesla Přelouč                                     0                   9,5
TRANSPORTÉR, 16. 12. 1988, číslo 47 (Hč)



53

Bude rozhodovat skóre?
S napětím bylo očekáváno utkání dosud neporažených družstev krajské soutěže šachových družstev-áčka Trans-

porty, které hrálo v Havl. Brodě s místní Jiskrou. Svojí napínavostí a vyrovnaností dalo za pravdu všem prognózám.
Po třech hodinách hry se situace vyvíjela příznivěji pro domácí. Onderek na 1. a Přibyl na 4. šachovnici se 

pasívní hrou dostali do složité situace a stejně se vedlo i Linhartovi na 8. šachovnici, který přehnal „matový“ útok 
a ocitl se navíc ve velké časové tísni. První dva jmenovaní po dalších dvou hodinách marného odporu museli své 
partie vzdát. Štěstí stálo naopak při Linhartovi, když ve vrcholné časové tísni získal soupeřovu dámu a po časové 
kontrole již hladce vyhrál. V obtížné situaci se lépe orientoval i náš kapitán B. Němec, který tak vyrovnal na 2:2. 
V tomto momentě se pro transportu začala rýsovat naděje na celkové vítězství. Na 7. šachovnici vyšel ing. Hadač 
z časové tísně se dvěma pěšci navíc do jednoduché koncovky a naše družstvo šlo do vedení. Zbývající tři partie 
Petroviče, ing. Plitze a Mrhy přešly do vyrovnaných koncovek a obě družstva se již připravovala na analýzy 
partií v přerušení po šesti hodinách hry. Šokem pro nás byla hrubá chyba Mrhy, znamenající ztrátu celího bodu. 
Zbylé dvě partie již skončily podle předpokladů smírně.

Boj o postup zůstává po remíze 4:4 nadále otevřený a bude podobně jako loni zřejmě bojem o co nejlepší 
skóre, které je při rovnosti bodů rozhodující. Před závěrečnými třemi koly má Jiskra o dva pomocné body víc, 
v příštím kole ji však čeká těžký souboj v Hlinsku, naše družstvo má za soupeře relativně slabší CV Prachovice. 
Zbývající výsledky 6. kola: TRA „B“-Hlinsko 1:7, TMS Pardubice-Přelouč 5:3, Prachovice-PS Pardubice 3:5, 
Světlá-Lokomotiva Pardubice 4:4.

TRANSPORTÉR, 20. 1. 1989, číslo 3 (Hč)

Nečekané klopýtnutí
Šachové áčko Transporty si remízou 4:4 s Cevou Prachovice zkomplikovalo boj o prvenství v krajské soutěži 

družstev. Své partie vyhráli Petrovič, ing. Plitz, ing. Hadač a Linhart bez boje, protože hosté přijeli jen se sedmi 
hráči. Nulu si museli připsat Onderek, Přibyl, Mrha a Němec. V době uzávěrky jsme neznali výsledek dalšího klí-
čového zápasu Hlinsko-Havlíčkův Brod, ale těžko lze předpokládat, že by Havlíčkobrodští vyšli v Hlinsku zcela 
naprázdno. Při remíze by stále vedli o dva pomocné body lepším skóre.

Příjemně naopak překvapilo béčko transporty výhrou 4,5:3,5 v Pardubicích nad místní Lokomotivou a je stále 
ve hře v boji o záchranu. do konce soutěže našemu áčku zbývají ještě zápasy na TMS Pardubice a se Světlou, béč-
ku doma s Přeloučí a na PS Pardubice. Pro zajímavost ještě s kým se utká Havlíčkův Brod: doma s Prachovicemi 
a v Pardubicích s Lokomotivou.

TRANSPORTÉR, 3. 2. 1989, číslo 5 (BN)

Zbývají jenom teoretické šance
Nečekané bodové ztráty A družstva a závěrečný finiš B družstva, tak by se dala charkterizovat utkání dvou

zástupců šachového oddílu TJ Transporta Chrudim v 7. a 8. kole krajského přeboru družstev.
Nejdříve přišlo překvapivé klopýtnutí áčka v 7. kole, kdy doma pouze remízovalo s CEVA Prachovice 4:4 

(bodovali Linhart, ing. Hadač, Petrovič, ing. Plitz). Další bod ztratili naši šachisté za remízu 4:4 v 8. kole v Pardu-
bících s TMS - celý bod uhráli Linhart, ing. Hadač a Mrha, půl bodu získali ing. Plitz a ing. Přibyl.

Těmito dvěma remízami si áčko Transporty značně zkomplikovalo možnost bojovat v závěrečné kvalifikaci
o postup do vyšší soutěže a jeho šance se pohybují v oblasti teorie. V soutěži zůstává bez porážky Jiskra havlíčkův 
Brod, která sice ztratila v 8. kole bod remízou s Prachovicemi, ale přesto má nejblíže k vytouženému postupu. Po-
kud by měla postoupit Transporta, musí v posledním kole porazit Světlou nad sázavou a Havlíčkův Brod by musel 
prohrát s Lokomotivou Pardubice. Vše tedy napovídá tomu, že se budou opakovat minulé dva ročníky soutěže, 
kdy áčko Transporty skončilo vždy na 2. místě po zaváhání v jediném střetnutí.

B-družstvo, které bylo po šesti kolech bez bodového zisku, konečně nabralo dech a začíná sbírat potřebné body 
k záchraně. V 7. kole zvítězilo v Pardubicích nad Lokomotivou „C“ 4,5:3,5 (plně bodovali Soukal, ing. Havran, 
dr. Honzíček, dr. Krys, Plechač a dr. Mužík, remízovali Krečmer a Mazánek) (to by ale bylo 7:1 pro nás poznám-
ka kronikáře). Ani tyto výhry však nezaručují našemu béčku účast v soutěži pro příští ročník. Musí ještě zvítězit 
v posledním kole s PS Pardubice a čekat, zda z kvalifikace do vyšší soutěže postoupí vítěz naší skupiny. V tom 
případě by sestupovala pouze dvě družstva. A jak vypadá tabulka před závěrečným kolem, které se hraje 26. úno-
ra: 1. Jiskra Havlíčkůb Brod 14 bodů, 2. Transporta Chrudim „A“ 13, 3. TMS Pardubice 11, 4. CEVA Prachovice 
9, 5. Lokomotiva Pardubice „C“ 8, 6. Hlinsko 8, 7. PS Pardubice 7, 8. SB Světlá nad Sázavou 5, 9. Transporta 
Chrudim „B“ 4, 10. Přelouč „B“ 0.

TRANSPORTÉR, 24. 2. 1989, číslo 8 (Hč)
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Zůstalo jen u teorie
O konečném umístění dvou zástupců TJ Transporta Chrudim v krajské soutěži šachových družstev ročníku 

1988-89 rozhodla neděle 26. února. Teoretické naděje, které našim družstvům zbývaly před posledním devátým 
kolem, se rozplynuly jako sen.

A-družstvo potřetí za sebou opět jenom remizovalo 4:4, tentokrát v domácím prostředí se Světlou nad Sá-
zavou. Plně bodovali Přibyl, ing. Hadač a kontumací i Adámková (hosté přijeli pouze se sedmi hráči), půl bodu 
získali ing. Plitz a Mrha. Protože Havlíčkův Brod zvítězil v posledním kole nad Lokomotivou Pardubice „C“ 6:2, 
soutěž vyhrál a postupuje do kvalifikačních bojů o postup do krajského přeboru. Druhé místo tak tradičně zbylo
na naše áčko . . . 

B-družstvo Transporty zpečetilo svůj osud v Pardubicích. S Pozemními stavbami prohrálo 5,5:2,5, i když prů-
běh na jednotlivých šachovnicích hovořil spíše ve prospěch našeho družstva. Jeden bod získal Kolbaba, půl bodu 
si připsali Soukal, dr. Krys a Mazánek. po této porážce obsadilo naše béčko předposlední 9. místo a sestupuje do 
okresního přebor, spolu s poslední Přeloučí.

ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 10. března 1989, číslo 10

Jarní šachový turnaj
Do jarního turnaje 1989 se přihlásilo 32 hráčů z šachového oddílu Transporty a okolních oddílů. Účastníci byli 

rozlosováni do čtyř kvalifikačních skupin. Ani jeden z favoritů nazaváhal a všichni postoupili do „A“ finálové
skupiny. Zbývá odehrát jediné utkání v kvalifikaci (Mazánek-Svoboda), které určí posledního postupujícícího do
finále. A jak tedy vypadá složení finálové skupiny „A“ po rozlosování, které proběhlo 7. března?

1. Mazánek nebo Svoboda, 2. Němec, 3. ing. Hadač, 4. Přibyl, 5. ing. Havran, 6. ing. Richter, 7. Linhart, 
8. Lang, 9. Mrha, 10. Soukal.

Do vedlejší skupiny „B“ postoupili hráči, kteří se umístili v kvalifikačních skupinách na 3. a 4. místě a dva
další, kteří získali nejvíce bodů. Složení skupiny „B“ po rozlosování: 1. Krečmer, 2. Beneš, 3. Mazánek nebo 
Svoboda, 4. není ještě určen, 5. Plechač, 6. dr. Kudelka, 7. Kučera, 8. Brožka, 9. Šalamon, 10. Drobílek.

Vítěze celého turnaje budeme znát 27.4., při případných dohrávkách 4. 5. 1989.
ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 17. března 1989, číslo 11

Okresní přebor v šachu
Z pověření šachového svazu OV ČSTV uspořádal ve dnech 1.-5. března šachový oddíl TJ Transporta Chrudim 

okresní přebor mužů v šachu. Turnaje se zúčastnilo celkem 18 hráčů z TJ TRA a dalších oddílů okresu. V hlavní 
skupině „A“ hrálo 10 šachistů s I. a II. výk. třídou. Zcela jasně se stal okresním přeborníkem ing. Jiří Plitz, který 
ani jednou nezaváhal a získal maximální počet 9 bodů. Tímto výsledkem si obnovil I. VT a postoupil do kraj-
ského přeboru. Druhé místo si vybojoval Petrovič se ziskem 7,5 bodu a na 3. místě skončil Linhart se 6 body. 
Oba rovněž splnili normu pro obnovení I. VT. Všichni „medailisté“ jsou z TJ TRA. Na dalších místech skončili: 
4. Hájek (Zajeičice) 5 bodů, 5. ing. Hadač (TRA) 4,5, 6. Mrha (TRA) 3, 7. Holfeuer (Hlinsko) 3, 8. dr. Minařík 
(Košumberk) 2,5, 9. Tlapák (Prachovice) 2,5, 10. Baudyš (Hlinsko) 2.

Vedlejšího turnaje se zúčastnilo 8 hráčů. Prvenství získal Vondráček z Prachovic se 6,5 body, tímto vítězstvím 
si zajistil účast v hlavní skupině pro příští ročník okresního přeboru. Na 2. místě skončil Mazánek s 5 body 
a 3. místo obsadil Svoboda se 4 body (oba z TRA).

Turnaj měl velmi dobrou úroveň a přispěl k propagaci šachu. rozhodčí turnaje ing. Hadač a Mazánek nemuseli 
řešit žádný spor a zajistili hladký průběh soutěže. Potěšitelné jsou výsledky šachistů TRA a zisk titulu okresního 
přeborníka.

ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 31. března 1989, číslo 13

Jarní turnaj
ve finále jarního šachového turnaje pořádaného oddílem šachu TJ Transporta již byla odhrána čtyři kola.

Všechna utkání se vyznačují urputnými boji, žádný z favoritů to nemá lehké a musí vynaložit nemalé úsilí, aby 
své partie dotáhl do vítězného konce. Při čtyřech odložených partiích je stav hlavní skupiny „A“ následující:

1. Přibyl 3 body, 2. ing. Hadač 2,5, 3. ing. havran 2,5, 4. Soukal 2, 5. Linhart 2, 6. Němec 1,5, 7. Mrha 1, 
8. Lang 1, 9. ing. Richter 0,5, 10. Mazánek 0.

ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 7. dubna 1989, číslo 14
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Sportovní den Transporty
Odboráři na sportovištích
Šachy: celkem se utkalo dvanáct hráčů systémem každý s každým, když na partii bylo 15 minut. v kategorii 

registrovaných šachistů zvítězil P. Němec z DV č. 2, mezi neregistrovanými hráči získal prvenství P. Novák z DV 
č.1. O organizaci Sportovního dne Transporty se vzorně starali Miroslav veselý a ing. Martin Voženílek za vydat-
né pomoci vedoucích jednotlivých sportů při TVB komisí - Pavel Sokol (šachy a volejbal), Vladimír Chalupník 
(nohejbal) a Bohumil Brožek (stolní tenis).

TRANSPORTÉR, 14. března 1989, číslo 15 (TVB)

Jarní turnaj - na 64 polích
Po dvouměsíčních bojích známe konečně pořadí šachového Jarního turnaje, který uspořádal oddíl šachu TJ 

Transporta. Zcela jasně zvítězil Přibyl se ziskem 8,5 bodu. O další místa se rozpoutal tuhý boj a jen minimální 
bodové rozdíly svědčí o vyrovnanosti účastníků. na 2. místě skončil Mrha a 3. příčku obsadil B. Němec, oba se 
šesti body (rozhodovaly pomocné body dle systému SB). Pořadí na dalších místech: 4. ing. Hadač 5,5, 5. Lin-
hart 5, 6. ing. Havran 4,5, 7. Soukal 4, 8. Lang 2,5, 9. Mazánek 2 a 10. ing. Richter 1 bod.

ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 6. května 1989, číslo 18

Bleskový turnaj na 64 polích
Okresní přebor šachistů v bleskové hře uspořádal šachový oddíl Sokola Krouná 14. 5. za účasti 32 hráčů. Mezi 

nimi se rozhodně neztratila čtveřice šachistů z TJ Transporta. Po rozehrávkách ve čtyřech skupinách postoupili 
všichni naši do finálové skupiny. V ní obsadil David Onderek s 12 body pěkné 3. místo a vybojoval si tak postup 
do krajského kola. Společně s ním si zajistili postup vítěz tohoto turnaje Vařejčko ze Spartaku Hlinsko (14 bodů) 
a Pánek z Třemošnice, který získal 13,5 bodu a obsadil 2. místo.

Další hráči Transporty se umístili takto: 8. ing. Plitz se 7,5 body, 9. Přibyl se 7 body a 11. ing. Hadač s 5 body. 
Celý turnaj byl organizačně dobře připraven, což se úspěšně projevilo i na jeho sportovní úrovni. Přínosem byla 
účast několika žáků, kteří získávali zkušenosti a v některých partiích „zle“ potrápili mnohem silnější soupeře.

ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 26. května 1989, číslo 20

Svátek na 64 polích
Ode dneška do 12. 8. bude Chrudim žít šachovým svátkem. V tomto termínu uspořádá šachový oddíl TJ TRA 

ve spolupráci s OV ČSTV a dalšími organizacemi již VII. ročník šachového turnaje „O 13 pohárů“. Turnaj, do 
kterého je již přihlášeno přes 100 šachistů z pěti zemí – SSSR, Polska, NDR, Maďarska a ČSSR – slibuje pěknou 
podívanou. Bude se hrát švýcarským systémem s možností plnění výkonnostních tříd, včetně mistrovské. Do tur-
naje se mohou přihlásit při prezentaci 4. 8. od 16-21 hodin ve sportovní hale TJ TRA i hráči bez výk. třídy.

Přípravný výbor zve všechny zájemce o tuto královskou hru. Stravování a ubytování je pro všechny zajištěno. 
Bojovat se bude nejen o tradičních 13 pohárů, ale i o další hodnotné ceny.

Přejeme všem přihlášeným radost ze hry a divákům napínavé boje.
Za přípravný výbor Ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 4. srpna 1989, číslo 28

Šachisté o 13 pohárů
Dnes odpoledne vyvrcholí závěrečným bleskovým turnajem již 7. ročník šachového turnaje „O 13 pohárů“, který 

pořádá oddíl šachu TJ Transporta ve spolupráci s OV ČSTV a dalšími organizacemi Národní fronty okresu Chrudim.
Hraje se švýcarským systémem na 9 kol od soboty 5. 8. každý den jedna partie (v pondělí a ve středu se hrála 

2 kola). V pátek 4. srpna se prezentovalo pořadatelům 120 hráčů z pěti zemí – SSSR, Polska, NDR, Maďarska 
a ČSSR. K favoritům patří mezinárodní mistři Vökler z NDR, Temääe z Estonské SSR a kandidát mistra Pavel 
Němec z Chrudimi, který hraje v současné době 1. ligu za Slávii Hradec Králové. To, že jsou šachy vhodným 
rozptýlením v každém věku, se potvrdilo i na tomto turnaji. Vždyť nejstaršímu Chvílovi z Ostravy je již 77 let 
a naopak nejmladším je sedmiletý Balcar z Chrudimi. Náš šachový oddíl zastupuje nositel 1. výkonnostní třídy 
Zbyněk Linhart a z šachového kroužku ODPM Chrudim hraje na „třinácti pohárech“ sedm žáků. Vyhlášení vítězů 
v jednotlivých kategoriích a slavnostní zakončení turnaje proběhne zítra ve sportovní hale TJ TRA od 8 do 10 
hodin. Již dnes odpoledne však slibuje zajímavou podívanou zmíněný bleskový turnaj. Nezastavíte se v naší hale 
již dneska cestou z práce?

ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 11. srpna 1989, číslo 29
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Třináct pohárů rozdáno
Týden zajímavých bojů na 64 černobílých polích probíhal počátkem srp-

na ve sportovní hale TJ TRA. Hlavní kategorií turnaje „O 13 Pohárů“ vyhrál 
Klaus Dieter Einax z BSG Apolda (NDR) před ligovými hráči Slávie Hradec 
Králové Pavlem Němcem a MUDr. Romanem Prymulou. Bez „madaile“ se 
musel obejít jeden z favoritů Leo Teemae z Tallinu v Estonské SSR, který skon-
čil na 4. místě. Z šachistů Transporty si vedl nejlépe Zbyněk Linhart - obsadil 
pěkné 9. místo v konkurenci 120 hráčů pěti zemí (SSSR, NDR, polsko, Ma-
ďarsko a ČSSR).

V doplňkovém bleskovém turnaji si vynahradil neúspěch z hlavního turnaje 
Bernd Vokler z drážďan (měl ze všech účastníků nejvyšší mezinárodní hodno-
cení ELO), úspěchem je 9. místo našeho ing. Pavla Hadače.

Sedmý ročník turnaje „O 13 Pohárů“ měl kvalitní úroveň, což potvrdila 
účast sedmi šachistů mistrovské třídy a 45 hráčů I. VT. Své role se úspěšně 
zhostili i pořadatelé z šachového oddílu TJ Transporta.

TRANSPORTÉR, 18. 8. 1989, číslo 30 (Hč)
(Viz obrázek) Odchovanec šachového oddílu TJ TRA Pavel Němec, nyní hráč ligové Slávie Hradec Králové, 
obsadil v turnaji „O 13 Pohárů“ 2. místo. Nad ním přihlíží jedné z partií ing. Pavel Hadač, předseda našeho oddílu 
šachu a ředitel tohoto turnaje. (Vpravo přihlíží Josef Krečmer).

Jan Lang (roč. 1911)
- mimo hraní šachu byl i veteránem tenistou. 

Nejstarším účastníkem Brožkova memoriálu 1989
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A Příjmení Jméno 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Body S-B

1 Krys ml. Jaromír 0 ½ 1 1 1 1 1 1 1 0 1 8,5

2 Plitz Jiří 1 0 ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1 1 1 8

3 Hadač Pavel ½ 1 0 0 1 0 ½ 1 1 1 ½ 6,5 33,75

4 Kašpar Jan 0 ½ 1 1 0 0 1 1 ½ 1 ½ 6,5 33,25

5 Linhart Zbyněk 0 0 1 0 ½ 1 1 1 1 0 1 6,5 30,25

6 Němec Bohumil 0 ½ 0 1 ½ 0 1 ½ ½ ½ 1 5,5

7 Přibyl Jiří 0 0 1 1 0 1 0 ½ ½ 0 1 5 25,00

8 Mrha Jan 0 ½ ½ 0 0 0 1 ½ ½ 1 1 5 22,25

9 Honzíček Miloslav 0 ½ 0 0 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 4,5 19,50

10 Soukal František 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 1 4,5 18,75

11 Kudelka Josef 1 0 0 0 1 ½ 1 0 0 0 0 3,5

12 Minařík Ladislav 0 0 ½ ½ 0 0 0 0 0 0 1 2
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Přebor ČSR šachistek v Chrudimi
Šachový oddíl TJ Transporta Chrudim pořádá z pověření výboru šachového svazu Českého ústředního výboru 

ČSTV 11. přebor ČSR žen. Přeboru se zúčastní 14 předních šachistek ve dnech 16.-28. října.
Jde o prvou republikovou akci v tomto sportovním odvětví., kterou je Chrudim pověřena. Proto se obracíme 

na všechny příznivce šachu, aby přišli shlédnout tuto královskou hru v podání našich nejlepších šachistek. Přebor 
bude hrán denně v hrací místnosti šachového oddílu TJ TRA v budově Sportky a Sazky.

Ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 6. října 1989, číslo 37

Přebor ČSR šachistek
zítra vyvrcholí v herně šachového oddílu Transporty 13. kolem. Příznivci šachu mají tedy poslední příležitost vi-

dět v akci nejlepší šachistky ČSR (hraje se od 8-14 hodin). Jednou z účastnic je i Petra Vlasáková-Hájková ze Sokola 
Zaječice, která začínala v našem šachovém oddíle. V domácím prostředí se ji však příliš nedaří, což bylo patrné ze-
jména o víkendu, kdy v 6. kole prohrála vyhranou partii s Chmelíkovou po nekorektní oběti figury a tento neúspěch
se projevil i následující den, kdy prohrála s bílými figaurami s Kutáčovou. Po 7. kole bylo pořadí: 1. Kubíková (Tesla
Karlín) 5,5 bodu, 2.-4. Chmelíková, Sadílková, Vaňková 4,5, 5.-8. Blahová, Blumelová, Holoubková, Švarcová 4, 
9. V. Němcová 3,5, 10. Vlasáková 3, 11.-12. Kalíková, Kutáčová 2,5, 13. Leitnerová 2, 14. O. Němcová 0,5 bodu.

Ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 27. října 1989, číslo 40
Rozhodne okresní derby?
Ve 3. kole krajské soutěže šachových družstev zvítězila Transporta nad TMS Pardubice 5:3 a udržela tak kon-

takt se špicí tabulky, která po dalších výsledcích VCHZ Pardubice-Hlinsko „B“ 5:3, Slávie Hradec Králové „E“-
-Lokomotiva Pardubice 7:1, Prachovice-Chotěboř 5,5:2,5 a Hlinsko“A“-PS Pardubice 5:3 vypadá takto:

1. Hlinsko „A“                        6                   15
2. VCHZ Pardubice                5                   14,5
3. Transporta Chrudim            4                   14
4. PS Pardubice                       4                   13,5
5. Slávie Hradec králové „E“  3                   13
6. Hlinsko „B“                         2                  12,5
7. Prachovice                           2                  12,5
8. TMS Pardubice                    2                  11
9. Chotěboř                              2                    8

10. Lokomotiva Pardubice         0                    7
Je tedy jasné, že příští kolo, kdy se utká Hlinsko „A“ s Transportou přinese možná rozhodnutí, protože v pří-

padě prohry by naši šachisté již prakticky ztratili šanci na postup. Ale nepředbíhejme, vraťme se stručně k utkání 
s TMS Pardubice. po úvodních dvou výhrách dr. Kryse a Onderka dostalo utkání remízový charakter. O body se 
rozdělili se svými soupeři Mrha, Přibyl, Petrovič i Linhart. Remízové postavení neudržel ing. Plitz a připsal si 
nulu, ale ing. Hadač využil lepší koncovku k výhře a tím i k celkovému dvoubodovému rozdílu ve skóre.

TRANSPORTÉR, 1. 12. 1989, číslo 45 (Hč)
Zůstávají ve hře
Šachisté Transporty vyhráli v herně vedoucího celku krajské soutěže Spartaku Hlinsku 5:3 a udrželi si tak 

postupové ambice. Celkově okresní derby nepřineslo takové drama, jak se očekávalo. Transporta se brzy ujala ve-
dení 3:0, když Přibyl a B. Němec uspěli v koncovce svých partií a Linhart využil časové tísně soupeře. Pak sice 
Petrovič prohrál po nekorektní oběti figury, ale Onderkovi se podařilo zremizovat teoreticky prohranou partii 
a především ing. Plitz zdolal černými figurami hráče mistrovské třídy Vařejčka. remíza ing. Hadače v lepší pozici 
ani prohra dr. Kryse v remízovém postavení již nic nemohly změnit na vítězství našeho družstva. Další výsledky 
4. kola: Lokomotiva Pardubice-Hlinsko „B“ 4,5:3,5, VCHZ Pardubice-Prachovice 4,5:3,5, Slávie Hradec Králo-
vé“E“-TMS Pardubice 5:3, PS Pardubice-Chotěboř 4,5:3,5. Tabulka vypadá následovně:

1. VCHZ Pardubice                7                      19
2. Transporta Chrudim            6                     19
3. Hlinsko „A“                        6                     18
4. PS Pardubice                       6                     18
5. Slávie Hradec Králové „E“ 5                     18
6. Prachovice                           2                     16
7. Hlinsko „B“                         2                     16
8. TMS Pardubice                   2                      13
9. Chotěboř                             2                      11,5

10. Lokomotiva Pardubice       2                      11,5                        TRANSPORTÉR, 8. 12. 1989, číslo 46 (Hč)
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Přebor ČSR šachistek
Šachové boje čtrnácti hráček o titul přebornice ČSR probíhaly v Chrudimi od 16. do 28. října. Oddíl šachu TJ 

Transporta vytvořil účastnicím přeboru pěkné prostředí ve své klubovně v budově Sportky TJ TRA. Dramatická 
klání na 64 černobílých polích šachistkám zpestřil organizační výbor v čele s ředitelem turnaje M. Procházkou, 
který pro ně připravil pestrý doplňkový program. Nejprve se uskutečnil zájezd do skanzenu Veselý Kopec, poté 
následovala módní přehlídka v Hlinsku, uspořádaná výrobním družstvem Vzor. V Chrudimi šachistky navštívily 
Muzeum loutkařských kultur a byly se podívat v s. p. Evona.

Přeboru se zúčastnily i dvě hráčky z východočeského kraje. Lépe si vedla Martina Holoubková z Rychnova 
nad Kněžnou, která obsadila jako druhá nejmladší účastnice (14 let) 5. místo a ziskem 8,5 bodu si vybojovala titul 
kandidáta mistra. Odchovankyně pořádajícího oddílu Petra Vlasáková-Hájková (viz obrázek) obsadila 7. místo. 
Konečné pořadí přeboru ČSR:

1. Kubíková Hana              Tesla Karlín praha                   9
2. Chmelíková                    Brno                                        8,5
3. Sadílková Věra               Vsetín                                      8,5
4. Blumelová                      Staré Město                             8,5
5. Holoubková Martina      Rychnov nad Kněžnou            8,5
6. Švarcová Jitka                Praha                                       7,5
7. Vlasáková Petra             Sokol Zaječice                         7,5
8. Němcová Václava          Bohemians Praha                    6,5
9. Kalíková Jana                Sokol Kolín                             6,5

10. Vaňková                         Brandýs                                   6
11. Kutáčová                        Kopřivnice                              4,5
12. Blahová                          Staré Město                             4,5
13. Leitnerová                      Proseč                                      3,5
14. Němcová Olga               České Budějovice                    1,5

Ing. Josef Havran, TRANSPORTÉR, 3. 11. 1989, číslo 41

Přes vánoce v čele
Vydrží tam šachisté až do konce soutěže?
Šachové družstvo Transporty zvítězilo v posledním kole krajské soutěže, hraném v roce 1989 nad Chotěboří 

7:1 a vzhledem k tomu, že dosud vedoucí celek VCHZ klopýtnul v pardubickém derby s PS Pardubice, postoupilo 
do čela tabulky. Otázka v podtitulu je proto na místě. Odpověď na ní může dát už příští utkání našich šachistů, 
které sehrají tuto neděli právě v herně VCHZ Pardubice.

Zápas s Chotěboří měl pro Transportu jednoznačný vývoj. Bodovat začali hráči z posledních šachovnic - nejprve 
na 8. šachovnici B. Němec, pak na sedmičce Mrha, na šestce dr. Krys a na pětce Linhart. Posloupnost porušil na 4. 
šachovnici ing. Hadač, jehož soupeř přes materiální ztrátu bojoval !do posledního dechu“, takže tato partie skončila 
vítězně pro naše hráče až jako poslední. Mezitím snadno vyhrál na 3. šachovnici Onderek, po dramatickém průbě-
hu pak ing. Plitz na 1. šachovnici, takže jedinou nulu si připsal na 2. šachovnici Petrovič, který prohrál v nevýhod-
né koncovce. Další výsledky 5. kola: PS Pardubice-VCHZ Pardubice 4,5:3,5, Prachovice-Lokomotiva Pardubice 
5:3, Hlinsko „A“-TMS Pardubice 5,5:2,5, Hlinsko „B“-Slávie Hradec Králové „E“ 1:7. Tabulka po 5. kole:

1. Transporta Chrudim                      8                       26
2. Hlinsko „A“                                  8                       23,5
3. PS Pardubice                                 8                       22,5
4. Slávie Hradec Králové „E“           7                       25
5. VCHZ Pardubice                          7                       22,5
6. Prachovice                                    4                       21
7. Hlinsko „B“                                  2                       17
8. TMS Pardubice                             2                       15,5
9. Lokomotiva Pardubice                  2                      14,5

10. Chotěboř                                        2                      12,5
TRANSPORTÉR, 5. 1. 1990, číslo 1 (Hč)
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Nebude bod scházet?
V 6. kole krajské soutěže šachistů klopýtlo družstvo Transporty v herně VCHZ Pardubice, kde remizovalo po 

urputném boji (devět hodin hry) 4:4, přestože brzy vedlo 0:3. V dalším průběhu však naši šachisté kupili zbytečné 
chyby a bojovný soupeř toho využil k nečekanému srovnání skóre.

Na 0:3 pro Transportu upravili poměrně rychle Přibyl, ing. Plitz a Adámková. Pak však pokazil B. Němec  
lepší pozici a musel si připsat nulu, ing. Hadač v časové tísni přehlédl dvoutahový mat v remízové pozici a vy-
šel také naprázdno, Linhart v úvodu partie začal slibný útok, ale nakonec marně bojoval o remízu, Petrovič se 
v koncovce jezdců musel spokojit přes pěšcovou převahu s remízou a Mrha přes lepší postavení ve střední hře 
byl nakonec rád, když zachránil alespoň půl bodu. Ostatní výsledky 6. kola: Slávie Hradec Králové „E“-Hlin-
sko „A“ 5,5:2,5, Chotěboř-TMS Pardubice 1,5:6,5, Lokomotiva PardubicePS Pardubice 3:5, Hlinsko „B“-Pra-
chovice 1,5:6,5 Pořadí po 6. kolech:

1. PS Pardubice                             10                 27,5
2. Slávie Hradec Králové „E“         9                 30,5
3. Transporta Chrudim                    9                 30
4. VCHZ Pardubice                        8                  26,5
5. Hlinsko „A“                                8                  26
6. Prachovice                                  6                  27,5
7. TMS Pardubice                          4                  22
8. Hlinsko „B“                               2                  18,5
9. Lokomotiva Pardubice               2                 17,5

10. Chotěboř                                     2                 14
V příštím kole 21. 1. hostí šachisté Transporty celek Lokomotivy Pardubice a hodně do otázky postupně napo-

ví hlavně duel obou vedoucích celků tabulky.
TRANSPORTÉR, 12. 1. 1990, číslo 2 (Hč)

Nakonec brali těsnou výhru
V dalším kole krajské soutěže se šachisté Transporty pořádně zapotili, aby získali povinné vítězství nad celkem 

z konce tabulky Lokomotivou Pardubice nejtěsnějším poměrem 4,5:3,5. Své partie vyhráli Přibyl, Onderek, dr. 
Krys ml., remizovali Linhart, ing. Hadač a ing. Plitz, nulu si museli připsat Petrovič a Mrha. Další výsledky 
7. kola: TMS Pardubice-VCHZ Pardubice 6:2, PS Pardubice-Hlinsko „B“ 6,5:1,5, Prachovice-Slávie Hradec 
Králové „E“ 2,5:5,5, Hlinsko „A“-Chotěboř 7:1. Tabulka po 7. kole:

1. PS Pardubice                             12                 34
2. Slávie Hradec Králové „E“       11                 36
3. Transporta Chrudim                  11                 34,5
4. Hlinsko „A“                              10                 33
5. VCHZ Pardubice                        8                 28,5
6. Prachovice                                  6                 30
7. TMS Pardubice                           6                 28
8. Lokomotiva Pardubice               2                  21
9. Hlinsko „B“                                2                  20

10. Chotěboř                                     2                  16
V příštím kole 4. 2. pojedou naši šachisté do Hlinska, kde se utkají s béčkem Spartaku a soutěž ukončí zápasem 

s Prachovicemi.
TRANSPORTÉR, 26. 1. 1990, číslo 4 (Hč)

Rozhodne poslední kolo
V předposledním kole krajské soutěže družstev si šachisté Transporty vylepšili skóre maximální výhrou 8:0 

v Hlinsku nad béčkem Spartaku, bodovali ing. Plitz, Petrovič, Onderek, ing. Hadač, Linhart, Přibyl, dr. Krys 
ml. a Mrha. Protože vyhráli i další favorité, zůstává TRA třetí a nezbývá ji, než vyhrát nyní s Prachovicemi a čekat 
na remízu ve vzájemném duelu vedoucích celků, nebo na těsnou výhru hradecké Slávie, aby se vyhoupla přece jen 
do čela tabulky. Další výsledky 8. kola KS: Prachovice-PS Pardubice 3,5:4,5, Slávie Hradec Králové „E“-Chotě-
boř 7:1, VCHZ Pardubice-Hlinsko „A“ 2:6, Lokomotiva Pardubice-TMS Pardubice 5:3. 

Tabulka po 8. kole soutěže:
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1. PS Pardubice                             14                 38,5
2. Slávie Hradec Králové „E“       13                 43
3. Transporta Chrudim                  13                 42,5
4. Hlinsko „A“                              12                 39
5. VCHZ Pardubice                        8                 30,5
6. Prachovice                                  6                 33,5
7. TMS Pardubice                           6                 31
8. Lokomotiva Pardubice               4                  26
9. Hlinsko „B“                                2                  20

10. Chotěboř                                     2                  17
TRANSPORTÉR, 9. 2. 1990, číslo 6 (Hč)

Rozhodl jediný bodík
Šachisté v půli cesty do KP
S napětím se očekávalo závěrečné kolo krajské soutěže šachistů. teprve 9. kolo dalo odpověď na to, kdo půjde 

do kvalifikace o krajský přebor. Vzpomínáme-li na tři předešlé ročníky, vedlo vždy před posledním kolem naše
družstvo TRA a nakonec po překvapivých ztrátách jednoho nebo obou bodů postupovali soupeři z dalších pozic. 
Letos se situace obrátila již konečně v náš prospěch. Los svedl v posledním kole ke vzájemnému střetnutí první 
dvě družstva v tabulce. Naše družstvo bylo s minimální ztrátou třetí. První podmínkou však bylo výrazně zvítězit 
nad Prachovicemi.

Hosté, družstvo Cevy, měli již před tímto utkáním zajištěnu 7. příčku v tabulce a tím jistotu setrvání v soutěži. 
Zápas měl poměrně hladký průběh. Rychlé výhry zaznamenali dr. Krys, Onderek a ing. Hadač. Šanci na celý 
bod nevyužil v koncovce Petrovič a tak jeho partie skončila remízou.Protože hosté nastoupili pouze v sedmi, 
znamenalo to již vedení 4,5:0,5 a tedy i vítězství. Zbývající tři partie měly určit již pouze jeho konečnou výši. 
Jedinou porážku utrpěl ing. Plitz na 1. šachovnici, i když má celkově nejlepší individuální výsledek v družstvu. 
V dramatické partii vyhrál náš Linhart, když jeho soupeř, bojující o splnění normy pro zisk I. VT nevyužil své 
lepší pozice. V poslední partii přidal Přibyl remízu ke konečnému výsledku 6:2 v náš prospěch. Protože utkání 
skončilo poměrně brzy, stihla větší část družstva ještě sledovat závěr klíčového utkání v Pardubicích. Domácí PS 
vedly v té chvíli nad Hradcem Králové 3:2. V závěrečných dvou hodinách hry nejprve hosté po chybě domácího 
hráče vyrovnali a v oboustranné časové tísni před druhou časovou kontrolou získali vedení 4:3. Již tenro stav 
zaručil postup našeho družstva do kvalifikace pro vyšší soutěž - krajský přebor. Zbývající výsledky 9. kola: PS 
Pardubice-Slávie Hradec Králové „E“ 3,5:4,5, Chotěboř-VCHZ Pardubice 5:3, Hlinsko „A“-Lokomotiva Par-
dubice 6:2, TMS Pardubice-Hlinsko „B“ 5,5:2,5. O tom jaká byla tlačenice na psotupová místa svědčí nejlépe 
pohled na tabulku:

1. Transporta Chrudim                     15                    48,5
2. Slávie Hradec Králové „E“              15                    47,5
3. Spartak Hlinsko „A“                        14                    45
4. PS Pardubice                                    14                    42
5. TMS Pardubice                                  8                    36,5
6. VCHZ Pardubice                               8                    33,5
7. CEVA Prachovice                              6                    35,5
8. Lokomotiva Pardubice „C“               4                    28
9. Chotěboř                                            4                    21

10. Spartak Hlinsko „B“                          2                    22,5
V kvalifikaci se střetne naše družstvo doma 4. března s Jaoměří, 18. března rovněž doma s VTJ Jičín a 8. dubna

zajíždí do rychnova. Dvě z těchto čtyř družstev, která se utkají systémem „každý s každým“, postupují. Držte 
nám palce!

TRANSPORTÉR, 23. 2. 1990, číslo 8 (Hč)

Šachové naděje ve Frýdku
Poslední únorovou sobotu se stal frýdek-Místek dostaveníčkem mnoha družstev nejen z naší republiky, ale i ze 

zahraničí, která se sjela u příležitosti 11. ročníku Velké ceny ČSSR. Také naše okresní město zde mělo své zastou-
pení družstvem ODDM, které ve složení: Jarábek, Šalamon, Slanina, Jiří a Pavel Stehnovi, Beránek, Beran, 
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Svobodová, Mlynářová vybojovalo velmi cenné 2. místo. Turnaj se hrál švýcarským systémem na sedm kol. 
Velkým úspěchem se skončila soutěž jednotlivců pro Pavla Stehna, který v kategorii ročníku 1982 a mladší získal 
prvenství (ze 7 partií získal 6 bodů!). Malému Pavlíkovi bude teprve v říjnu sedm let a školní docházka ho teprve 
čeká. Přesto již letos v únoru na mistrovství ČSR v Novém Městě pod Smrkem získal 3. místo a tím si uhrál III. 
VT. Jak říká trenér družstva ODDM Jaroslav Hájek, jde o velký šachový talent, o kterém jistě hodně uslyšíme. 
Budeme mu tedy držet palce!

TRANSPORTÉR, 2. 3. 1990, číslo 9

První krok do KP
udělali šachisté Transporty výhrou nad Jiskrou Jaroměř v zahajovacím kole kvalifikace vítězů čtyř skupin

krajské soutěže. Své partie vyhráli Malivánek (toho času v zeleném), Petrovič, Onderek, Přibyl, remízovali Ing. 
Hadač, Linhart, Ing. Plitz a dr. Krys. Ve druhém utkání remízoval VTJ Jičín se Spartakem Rychnov 4:4. Druhý 
krok do krajského přeboru mohou naši šachisté udělat 18. 3. doma, kdy hostí vojáky z Jičína. Poslední zápas 
kvalifikace sehrají v Rychnově 1. 4.

-Hč- TRANSPORTÉR, 9. 3. 1990, číslo 10

Podřízli si větev?
Šachisté Transporty už několik let usilují o návrat do krajského přeboru šachových družstev a v minulých se-

zónách vždy klopýtli před závěrem ve své skupině krajské soutěže. Letos konečně v krajské soutěži vyhráli, ale 
v následující kvalifikaci o postup do krajského přeboru si ve 2. kole zbytečně zkomplikovali situaci. Po nadějné
výhře 6:2 nad Jaroměří totiž klopýtli v dalším domácím utkání s vojáky z Jičína nejtěsnějším rozdílem 3,5:4,5.

Své partie dotáhli do vítězného konce Ing. Plitz, Onderek a Přibyl, půl bodu přidal za remízu Ing. Hadač a nulu 
si museli přes veškerou snahu připsat dr. Krys, Linhart, Petrovič a B. Němec. Posledně jmenovaný nám utkání 
telefonicky komentoval: „Je to jenom sport, musíme bojovat dál“

V dalším utkání kvalifikace Jaroměř vysoko zdolala Rychnov 7:1 a po dvou kolech je tedy stav:
1. Jičín 3 (8,5) 2. TRA Chrudim 2 (9,5) 3. Jaroměř 2 (9), 4. Rychnov 1 (5).
Ve zbývajícím utkání v Rychnově jsou naši šachisté postaveni před nepříjemnou povinnost – potřebují nepro-

hrát, bez ohledu na vzájemné utkání Jičína a Jaroměře.
-Hč- TRANSPORTÉR, 23. 3. 1990, číslo 12

Postup přišel v posledním kole
Po loňském sestupu našeho „B“ družstva z krajské soutěže byly analýzovány příčiny tohoto neúspěchu. Jako 

jedno z opatření byla i změna kapitána družstva. Byl jím pověřen Bohumil Němec. Má s touto funkcí dlouholeté 
zkušenosti z „A“ družstva a jeho úkolem společně s hráči bylo vybojovat z okresního přeboru zpět postup do 
krajské soutěže. Jsme rádi, že můžeme zaznamenat, že se tento cíl podařilo splnit.

Přestože splnění cíle potvrdilo až vítězství v posledním kole na stolech Sokola Zaječice „B“, které rovněž měly 
šanci na postup, prošlo naše „béčko“ přeborem bez jediné porážky. Závěrečná tabulka je toho dokladem:

1. Transporta Chrudim „B“                       19               59
2. Třemošnice                                                17               53
3. Zaječice „B“                                              16               60
4. Krouna                                                       11               39
5. Skuteč „A“                                                  9                41
6. Raná                                                            9                41
7. Transporta Chrudim „D“                        9                29
8. Košumberk                                                 6                33,5
9. Transporta Chrudim „C“                        6                26

10. Hlinsko „C“                                                5                29
11. Skuteč „B“                                                  3                21

O návrat do krajské soutěže se zasloužili prakticky všichni členové družstva spolehlivými výkony: Jan Mrha 
8 bodů z 10 utkání, Bohumil Němec 9/10, František Soukal 5,5/6, MUDr. Honzíček 4/8, ing. Josef Havran 5,5/7, 
Martina Adámková 4,5/5, Bohuslav Kokeš 4/7, Rostislav Stryka 3/4 a ing. Jaroslav Richter 3,5/6 atd.

Náš oddíl bude mít tedy pro příští sezónu jako jediný z okresu v krajských soutěžích či přeborech dvě družstva.
Hč- TRANSPORTÉR, 6. 4. 1990, číslo 14
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Okresní přebory žactva v šachu se hrály za účasti šesti oddílů z našeho okresu. Nejvíce medailí si připsalo 
na své konto družstvo ODDM Chrudim. Hrálo se švýcarským systémem na sedm kol, přímý postup si vybojoval 
Radek Bujnoch (do krajského přeboru), jako vítěz turnaje „A“. III. VT z chrudimských splnili: Mlynářová, Steh-
no, Rehn, Křehlík, beránek, Burian, V. Novák, J. Kubeš a Chrbolka. Turnaj „A“: 1. Bujnoch, 2. Novák, 3. Kubeš. 
V turnaji „B“ na 2. místě Mlynářová, turnaj „C“ vyhrál Křehlík, třetí byl Beránek a v turnaji „D“ bylo pořadí na 
čele: Stehno, Rehn, Hadač.

TRANSPORTÉR, 27. 4. 1990, číslo 17

Sportovní den Transporty
pořádaný tělovýchodně brannou komisí, nemá tak do-

cela přesný název, protože se tentokrát koná ve třech ter-
mínech. Úterý 3. 4. - Herna šachového oddílu TJ TRA byla 
svědkem klání osmi odborářů na 64 černobílých polí. S pl-
ným počtem 7 bodů zvítězil největší favorit, nositel titulu 
kandidát mistra, Pavel Němec z DVOS č. 2. další pořadí: 
ing. Hadač (DVOS č.2) 5 bodů, 3. B. Němec (DVOS č.1) 
4,5, 4. Brožka (DVOS č.7) 4, 5. Sokol (DVOS č.2) 3,5, 
6. Novák (DVOS č.1) 2, 7. ing. Lebduška (DVOS č.10) 2 
a 8. Alinč (DVOS č.3) 0 bodů.

TRANSPORTÉR, 13. 4. 1990, číslo 15 (TVB)

Přijel až z Vladivostoku
Chrudimská sportovní hala je tento týden zadána pro královskou hru - šachy. od neděle 12. 8. zde bojuje 160 

účastníků různých kategorií při tradičním turnaji „O 13 pohárů“, který je nejmasovějším šachovým kláním v Čes-
koslovensku.

I když loňské prvenství tentokrát neobhajuje Einax z Apoldy v NDR, je zde kvalitní konkurence asi 30 jeho 
krajanů, dvaceti Poláků a šesti šachistů SSSR, mezi nimi je i nejvzdálenější účastník, který přijel do Chrudimě až 
z Dálného Východu - z Vladivostoku vzdáleného vzdušnou čarou cca 8000 km. Favoritem je Orazli Annagel-
dyev z Turkmenské SSR, mistr sportu, který má ze všech účastníků nejvyšší počet tzv. ELO bodů 2395. „Na paty“ 
by mu měl šlapat jeho krajan z Moldavské SSR Boris Itkis, který má 2350 ELO 
bodů. Ve startovní listině najdeme i odchovance Transporty Pavla Němce, který 

dnes hájí barvy ligové Slávie Hradec Králové 
a měl by se také zařadit do špičky letošního 
turnaje. Mezi ženami patří k favoritkám Petra 
Vlasáková-Hájková ze Sokola Zaječic, kte-
rá začínala také v TJ TRA. Turnaje se účastní 
i dvě desítky hráčů našeho šachového oddí-
lu. Je mezi nimi i nejmladší účastník turnaje 
Pavel Stehno, narozený 10. 10. 1983, který 
v úvodním kole narazil na oddílového kolegu 
Mrhu, staršího o více než půl století.

Turnaj se hraje na devět kol švýcarským 
systémem a dnes i zítra se můžete přijít do 
sportovní haly na šachový „babylón“ podívat 
a případně se i něco přiučit z „fíglů“ tohoto 
nesporného umění.
TRANSPORTÉR, 17. 8. 1990, číslo 30 (Hč)

Dva snímky nám přibližují letošní mezinárodní šachový turnaj „O 13 Pohárů“, který se hrál v chrudimské 
sportovní hale. Největší favorit Orazly Annageldyev z Turkmenského Ašchabádu (vlevo) se musel spokojit s třetí 
příčkou, když prvenství získal jeho krajan Boris itkis z moldavského Kišiněva. Mezi ně se vklínil odchovanec 
našeho šachového oddílu Pavel Němec, dnes prvoligový hráč Slávie Hradec Králové, který na 13 pohárech skončil 
druhý již potřetí. Nejmladším účastníkem byl Pavel Stehno (vpravo), kterému bude letos v říjnu teprve 7 let.

„Bratrovražedný“ boj Pavla (vlevo) a Bohumila 
Němcových při šachovém turnaji odborářů TRA.
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Mezinárodní turnaj O 13 pohárů

Turnaj, jehož pořadatelem je šachový oddíl TJ 
Transporta, má již mnohaletou tradici. Letošního VIII. 
ročníku se zúčastnilo 166 hráčů. S podrobnějšími 
výsledky všech 13 kategorií vás seznámíme v příštím 
čísle, tentokrát přinášíme alespoň snímek vítěze 
(vpravo) Boris Itkis z Kišiněva (Moldavská SSR). 
Partii přihlíží Pavel Sokol, obětavý funkcionář našeho 
šachového oddílu, který stál již u zrodu turnaje.

Dnes vás seznámíme s několika údaji z turnajové 
statistiky. Z hlediska počtu účastníků nedosáhl letošní 
ročník rozsahu roku 1982 (328 účastníků) nebo roku 
1983 (366). Po šestileté přestávce a 120 účastnících 
loni je to však opět krok dopředu. Mnohem více byli 
pořadatelé a jistě i účastníci spokojeni s obsazením z hlediska výkonnosti hráčů. Porovnáme-li dvacetičlennou 
špičku letos s nejsilnějším obsazením v roce 1982, není již velký rozdíl. Absolutní rekord však byl letos v průměrné 
výkonnosti účastníků. Průměrné ELO hodnocení 1875 prakticky znamená průměrnou I. výkonnostní třídu hráčů.

Věková struktura se prakticky nemění. Průměrný věk účastníka 28,2 roku se do značné míry kryje i s nejproduk-
tivnějším věkem šachisty. nejmladším účastníkem byl sedmiletý domácí hráč Pavel Stehno, nejstarším hráč mistrov-
ské třídy Vlastimil Stulík ze Slavoje Vyšehrad (69 let).

Silná byla i zahraniční účast, celkem 29 hráčů (19 NDR – Berlín, Erfurt, Rostock, Hellstedt, Falkenberg, 
Dresden; 13 PLR – Biala Podlaska, Bydgoscz, sosnowiec; 7 SSSR – Ašchabád, Kišiněv, Murmansk). Dosud 
nejsilnější jak z hlediksa celkového počtu (26 úšastnic), tak i z hlediska výkonnosti, bylo zastoupení žen.

TRANSPORTÉR, 31. 8. 1990, číslo 32 (Hč)

Šachy – Mezinárodní turnaj O 13 pohárů
Jak jsme slíbili v minulém čísle, přinášíme dnes přehled vítezů všech kategorií. I když se hraje jediný turnaj, ve 

kterém startují nositelé mistrovských tříd i hráči teprve začínající, z celkového pořadí jsou tradičně vyhodnocováni 
nejlepší hráči a nejlepší hráčky kategorií dle výkonnostních tříd a dále nejlepší hráči a nejlepší hráčky v mládež-
nických kategoriích do 18, 16, 12 a 10 let. Tím, že mají i slabší hráči možnost hrát v jednom turnaji s mistry, ale 
současně mají naději na vyhodnocení ve své kategorii, je turnaj pro ně přitažlivý. 
Současně je tím i dramatický a divácky i hráčsky zajímavý.

Tradiční poháry byly letos rozděleny takto:
Vítěz turnaje - Boris Itkis, RSSK Kišiněv, Moldavská SSR, Pohár věnoval ředitel 

s. p. TRA ing. Václav Kopecký.
Vítězka turnaje - Jolanta Turcynowicz, KS Lacznosc Bydgoszcz, PLR. Poháry 

pro všechny ženské a dívčí kategorie věnoval OV ČSŽ.
Kategorie I. VT. - Jiří Hájek, Sokol Zaječice, Pohár věnoval ved. tajemník OVV 

ČeST Chrudim.
Veronika Vacovská, Viktoria Žižkov.
Kategorie II. VT - Todor Barjaktarevič, Motorlet Praha. Pohár věnoval předseda 

šachového oddílu TJ Transporta.
Zuzana Klozová, VCHZ Pardubice
Kategorie III. VT - Petr Richter, Loko Falbenberg, NDR, 
Lenka Hájková, Sokol Zaječice.
Kategorie IV. VT - ing. Mikuláš Pankovič, TKJ Košické Olšany,
Jitka Lacinová, Spartak Hlinsko.
A protože ani jedna z kategorií hráčů bez VT nebyla letos obsazena, bylo letos uděle-

no pouze „11 pohárů“ (pohár za bleskový turnaj získal rovněž celkový vítěz turnaje).
Vítězové mládežnické kategorie:
Do 16 let - Petr Kolbaba, Sokol Zaječice, Romana Pallová, Rychnov nad Kněžnou
Do 12 let - Vratislav Jarábek, TRA Chrudim, Maja Izdebska, Biala Podlaska, PLR
Do 10 let - Pavel stehno, TRA Chrudim, Lenka Hájková, Sokol Zaječice
TRANSPORTÉR, 7. 9. 1990, číslo 33 (Hč)

Martina Adámková patří 
k nadějným šachistkám 
TJ TRA. vybojovala si 
postup na šachový přebor 
ČR žen, který se uskuteční 
v říjnu v Chrudimi.
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Před stratem na 64 polích

V přípravě na novou šachovou sezónu jsou i šachisté naší TRA. Dvě družstva dospělých budou bojovat o body v 
krajské soutěži, která odstartuje 21. října. Přehled účastníků s přidělenými čísly:

1. Prachovice 2. Hlinsko 3. VCHZ Pardubice „C“  4. Transporta Chrudim „A“
5. Slávie Hradec králové „E“  6. TMS Pardubice   8. VCHZ Pardubice „D“
9. Transporta Chrudim „B“            10. Světlá nad Sázavou
„A“ družstvo má na soupisce. tyto hráče:  „B“ družstvo má na soupisce. tyto hráče:
1. ing. Plitz  Jiří    1. Mrha   Jan
2. Onderek  David    2. Němec  Bohumil  kapitán
3. RNDr. Krys ml. Jaromír    3. Soukal  František
4. ing. Hadač Pavel kapitán   4. ing. Havran  Josef
5. Petrovič  Pavel    5. ing. Kašpar  Jan
6. Přibyl  Jiří    6. Tichý  Martin
7. Malivánek Jiří    7. MUDr. Honzíček Miloslav
8. Linhart  Zbyněk    8. ing. Richter  Jaroslav
Vylosování našich družstev:
I. kolo 21. 10.: A - PS Pardubice, Hlinsko - B
II. kolo 11. 11.  VCHZ D - A,  B - VCHZ C
III. kolo 25. 11. oddílové derby A - B
IV. kolo 2. 12. Prachovice - A,  B - Hradec Králové E
V. kolo 16. 12. A - Hlinsko,  TMS Pardubice - B poslední kolo v tomto roce
TRANSPORTÉR, 19. 10. 1990, číslo 39 (Hč)

Šokující úvod na 64 polích

Snahu šachistů Transporty při několikaletém pokusu o návrat do nejvyšší krajské soutěže-přeboru, značně 
torpéduje nečekaná úvodní prohra v domácím prostředí s PS Pardubice 3,5:4,5. Ještě po pěti hodinách hry to 
vypadalo nadějně, kdy TRA vedla 2:1 (vyhráli Malivánek a Onderek, ing. Plitz prohrál) a v ostatních partiích 
si naši hráči stáli lépe. Pak však dr. Krys pokazil lepší pozici a prohrál, Linhart přijal remízu ve vyhrané pozici, 
Petrovič v časové tísni ztratil věž a připsal si nulu a ing. Hadač po chybě v koncovce zůstal také na štítě. A tak lze 
pochválit pouze dorostence Nováka na osmé šachovnici, který si připsal za vítězství celý bod.

Béčko prohrálo v Hlinsku 6,5:1,5 a tak obě naše šachová družstva ve stejné soutěži mají v dalších kolech co 
napravovat.

TRANSPORTÉR, 26. 10. 1990, číslo 40 (Hč)

Přebor ČR šachistek v Chrudimi podruhé za sebou

Po úspěšném uspořádání loňského přeboru ČSR v šachu žen, bylo pořadatelství letošního již 12. přeboru České 
republiky svěřeno Českým a moravským šachovým svazem oddílu TJ Transporta. O přebornický titul usiluje 
dvaadvacet hráček, pět nejúspěšnějších si zajistí postup do celostátního přeboru. Hraje se na devět kol švýcarským 
systémem od 20. do 28. října v hrací místnosti nad objektem sběrny Sazky-Sportky.

Mezi účastnicemi je i chrudimská šachistka Martina Adámková, která v I. kole remízovala s Burdovou z Plzně 
a ve II. kole prohrála s Řehkovou z Přelouče. Chrudimský okres zastupuje i Petra Vlasáková-Hájková ze Sokola 
Zaječice (odchovankyně TJ TRA), která v úvodním víkendu získala 1,5 bodu.

Příznivci šachu se mohou přijít podívat do hrací místnosti ještě při zbývajících třech hracích dnech, kdy půjde 
na 64 černobílých polích opravdu do tuhého. Dnes se hraje od 14 do 20 hodin, zítra se začíná od 9 hodin a v neděli 
již od 7 hodin.

TRANSPORTÉR, 26. 10. 1990, číslo 40 (Hč)

Vyhrála nejmladší

Minulou neděli byl zakončen přebor ČR žen v šachu. Z pověření Českého šachového svazu a Moravského 
šachového svazu byl jeho pořadatem šachový oddíl naší TJ Transporta. Konečné pořadí znamená velký úspěch 
pro mladé hráčky. Mezi prvními pěti jsou čtyři dorostenky. Vítězkou se pak stala nejmladší účastnice vůbec, ještě 
ne patnáctiletá hráčka, která současně splnila normu pro udělení mistrovské třídy. Turnaj proběhl bez problémů 
a pořadatelé věří, že příští přebor bude opět v Chrudimi. Čelo tabulky a umístění hráček z našeho kraje:
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  1. Krupková Petra  Lokomotiva Kolín 7,5
  2. Němcová Václava Bohemians Praha 6 46,5
  3. Hanzíková Vladislava Slávie Plzeň  6 45
  4. Holoubková Martina  Rychnov nad Kněžnou 6 43
  5. Kalíková  Jana  Lokomotiva Plzeň 5,5 48,5
  6. Kutáčová Dana  Tatra Kopřivnice 5,5 42
  7. Vaculíková Renáta  Univerzita Brno  5 44,5
  8. Šaljová  Silvie  Lokomotiva Brno 5 41,5
  9. Modrová  Hana  Bohemians Praha 4,5 44,5
12. Pallová  Martina  Rychnov nad Kněžnou 4,5 42,5
13. Vlasáková Petra  Sokol Zaječice  4,5 41,5
16. Adámková Martina Transporta Chrudim 4 33
19. Řechková Miloslava Tesla Přelouč  3 34,5
Celkem se přboru ČR zúčastnilo 22 hráček.
Vítězka neprohrála ani jedinou partii, povolila soupeřkám z devíti kol pouze tři 

remízy. O další dvě postupová místa do republikového přeboru pak byl tvrdý boj do 
posledního kola. Patnáctileté martině Holoubkové postup jako loni unikl doslova o 
vlásek. Již tradičně se nedařilo Petře Vlasákové-Hájkové, která podle papírových 
předpokladů měla postup rovněž vybojovat. Překvapením je až 9. místo dle ELO 
hodnocení nejsilnější hráčky Hany Modrové. I toto umístění jí však dává právo spolu 
s hráčkami ze 4. a 5. místa hrát příští rok přebor Čech, když moravský šachový svaz 
bude pořádat samostatný přebor Moravy. Domácí Martina Adámková - jediná nositelka 2. výkonnostní třídy 
v turnaji rozhodně nezklamala. Nebýt nešťastného začátku (1 bod ze 4 partií) mohla překvapit ještě víc.

TRANSPORTÉR, 2. 11. 1990, číslo 41 (Hč)

Jana Mašková-Hájková, odchovankyně šachového oddílu TJ Transporta a dnes hráčka Sokola Zaječice je 
nominována do kvarteta družstva ČSFR žen, které se zúčastní ve dnech 16. listopadu až 4. prosince šachové 
olympiády, jež se uskuteční v jugoslávském Novém sadu. Hrát bude na 2. šachovnici a my ji budeme držet palce 
alespoň na dálku.

TRANSPORTÉR, 9. 11. 1990, číslo 42

Již podle předpokladů

si vedli šachisté Transporty ve 2. kole krajské soutěže družstev po zklamání v úvodu soutěže. Áčko vyhrálo 
7:1 v Pardubicích nad déčkem VCHZ. Své partie vyhráli ing. Hadač, ing. Plitz, dr. Krys ml., Malivánek, Linhart, 
Novák a Petrovič, nulu si připsal pouze Onderek.

Béčko Transporty podlehlo doma céčku VCHZ Pardubice 3:5, když svou partii dovedli do vítězného konce 
Mrha a B. Němec, remízovali Soukal a dr. Honzíček, prohráli ing. Havran, ing. Richter, Krečmer a Tichý. Další 
výsledky 2. kola KS: TMS Pardubice-Světlá nad Sázavou 7,5:0,5, PS Pardubice-Slávie Hradec Králové „E“ 5:3, 
zápas Prachovice-Hlinsko byl odložen. V čele tabulky je náš přemožitel z 1. kola, celek PS Pardubice, který má 4 
body. TRA „A“ je se dvěma body pátá a naše béčko je zatím bez bodu v závěru tabulky.

Třetí kolo krajské soutěže šachistů bude pro hráče Transporty ve znamení „bratrovražedného boje“, protože se 
25. 11 utkají spolu.

TRANSPORTÉR, 22. 11. 1990, číslo 44 (Hč)

Pavel Hadač do přeboru ČR

Na krajských přeborech mládeže v šachu ve čtyřech věkových kategoriích si v Pardubicích vedli úspěšně 
mladí šachisté Transporty. V nejmladší kategorii do 10 let zvítězil s plným počtem bodů Pavel Hadač a vybojo-
val si postup do přeboru ČR. V kategorii do 12 let byl třetí Vratislav Jarábek, čtvrtý Lukáš Kutal, 5. Michal 
Beránek a 6. Pavel Křehlík. V kategorii do 14 let obsadil Jakub Chrbolka 5. místo a Petr Křivský osmé. 
V kategorii do 16 let vybojoval Petr Koníček 3. místo. Mezi děvčaty skončila Martina Mlynářová v kategorii 
do 14 let na 4. místě.

Ve III. kole krajské soutěže družstev skončilo derby utkání mezi TRA „A“ a TRA „B“ jasně 7:1, když jednotli-
vé partie skončily takto: Přibyl-dr. Honzíček 1:0, ing. Plitz-Mrha 1:0, Onderek-B. Němec 1:0, dr. Krys ml.-Soukal 
remíza, ing. Hadač-ing. Havran 1:0, Petrovič-Tichý remíza, Linhart-Krečmer 1:0, Malivánek-Bujnoch 1:0. Další 
výsledky III. kola: Hlinsko-Světlá 7:1, TMS Pardubice-PS Pardubice 6,5:1,5, Sl. Hradec Králové „E“-VCHZ 
Pardubice „D“ 7:1, VCHZ Pardubice „C“-Prachovice 5:3. Tabulka po 3. kole:

Václava Němcová z Bo-
hemians Praha obsadila 
na přeboru ČR šachistek 
v Chrudimi 2. místo.
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  1. Spartak Hlinsko   6 18,5
  2. Transporta Chrudim „A“ 4 17,5
  3. TMS Pardubice   4 17
  4. Slávie Hradec Králové“E“ 4 14,5
  5. VCHZ Pardubice „C“  4 13
  6. PS Pardubice    4 11,5
  7. CEVA Prachovice  2 10,5
  8. VCHZ Pardubice „D“  2   6,5
  9. Transporta Chrudim „B“  0   5,5
10. Světlá nad Sázavou  0   5
V příštím kole 2. 12. zajíždí TRA „A“ do Prachovic a béčko se utká se Slávií Hradec Králové „E“.
TRANSPORTÉR, 30. 11. 1990, číslo 45 (Hč)

Žák zachránil vítězství

Ve 4. kole krajské soutěže družstev šachistů hrálo áčko Transporty v Prachovicích a na nejtěsnější výhru 
v poměru 4,5:3,5 se opravdu nadřelo (hrálo se od 9 do 17.30 hodin). Dá se říci, že o vítězství rozhodl svým 
úspěchem na poslední šachovnici náhradník - teprve 11 letý žák Křehlík. Dobrou formu potvrdil na 7. šachovnici 
Linhart, který má nejlepší individuální bodové hodnocení z celého družstva a připsal si rovněž celý bod. Třetí 
bod TRA získal Přibyl na 5. šachovnici, pak remízoval ing. Hadač na 3. šachovnici a když své partie prohráli ing. 
Plitz na 1. šachovnici a Malivánek na 6. šachovnici, tak se o výsledku celého utkánír ozhodovalo na šachovnici 
číslo 4. Zde sice Petrovič dosáhl před první časovou kontrolou výhody pěšce, ale závěr partie vyústil v typicky 
remízovou věžovou koncovku. Po nepřesnostech domácího šachisty se však našemu hráči podařilo vybojovat celý 
a nesmírně cenný bod. Ostatní výsledky 4. kola: TRA „B“-Sl. Hradec Králové „E“ 1,5:6,5 (body našeho družstva 
získali Sokol 1 a Krečmer 0,5), Hlinsko-VCHZ „C“ 6:2, PS Pardubice-Světlá 5,5:2,5, TMS Pardubice-VCHZ „D“ 
6,5:1,5. Pořadí po 4. kole:

  1. Spartak Hlinsko   8 24,5
  2. TMS Pardubice   6 23,5
  3. Transporta Chrudim „A“ 6 22
  4. Slávie Hradec Králové“E“ 6 21
  5. PS Pardubice   6 17
  6. VCHZ Pardubice „C“   4 15
  7. CEVA Prachovice  2 14
  8. VCHZ Pardubice „D“  2   8
  9. Světlá nad Sázavou  0   7,5
10. Transporta Chrudim „B“  0   7
V neděli 16. 12. napoví o postupových šancích zápas TRA „A“ s vedoucím Hlinskem.
TRANSPORTÉR, 14. 12. 1990, číslo 47 (Hč)
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Malivánek obhájil
Šachový oddíl TJ TRA uspořádal ve dnech 6.-10. 5. okresní přebor jednotlivců za účasti 20 hráčů. Přebor-

nický titul obhájil Jiří Malivánek z pořádajícícho oddílu před Petrem Kolbabou ze Sokola Zaječic a Ondřejem 
Baudyšem ze Sp. Hlinsko. V první desítce se z Transporťáků umístili ještě 4. Mrha, 6. Ing. Hadač, 9. dr. Krys 
a 10. Krečmer.

Od čtvrtka 14. 5. pořádá šachový oddíl TJ TRA každý týden až do září turnaje pro registrované i neregistrované 
šachisty. Hráč má na 1 partii patnáct minut. Hraje se v herně oddílu v Radoušově ulici vždy  od 20 hodin. Body 
z jednotlivých turnajů se sčítají v rámci oddílové „Grand Prix“.

-Hč- TRANSPORTÉR, 20. 5. 1992, číslo 20, 

Šachisté v Chrudimi O 13 Pohárů
V Chrudimi skončil jubilejní X. ročník mezinárodního šachového turnaje“13 Pohárů“, který hrálo 116 účastní-

ků ze 7 států, když dominovali šachisté ze zemí bývalého Sovětského svazu. Nejlepší jednotlivci obdrželi z rukou 
pořadatelů tradičních 13 pohárů.Konečné pořadí:

1. Zapolskis (Litva) 7,5 b., 2. Vasilčenko, 3. Tarasova (Rusko), 4. Shalamberidze (Gruzie),  5. Svatoš (Praha), 
6. Zigura (Ukrajina) – všichni 7 b., 7. Šaljová (Brno), 8. P. Němec (Hradec Králové, 9. P. Kolbaba (Zaječice) 
– všichni 6,5 b., 17. Kokeš B. (TRA) – 6 atd.

-Hč- TRANSPORTÉR, 26. 8. 1992, číslo 31
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Počtvrté za sebou
Šachový přebor Čech žen se hraje v Chrudimi ve dnech 17.-25. října. Hráčkám se v našem městě v minulých 

letech velmi líbilo, proto STK Čs. šachového svazu přidělila pořadatelství šachovému oddílu TJ Transporta již 
počtvrté za sebou! Je to i pocta pořadatelům. Zároveň se (v jediném turnaji) hraje i přebor do 18 a do 20 let. Z 
našeho okresu splňují podmínky účasti Jana Mašková, Petra Vlasáková, Ing. Jitka Hábová, Lenka Hájková, Ing. 
Martina Adámková a Lucie Holfeuerová.

V polofinále přeboru Čech šachistů dosáhl výborného úspěchu přeborník okresu Chrudim Jiří Malivánek z TJ
TRA, který mezi 58 účastníky obsadil 6. místo a postoupil do finále dvanácti nejlepších hráčů Čech, které se hraje
od 13.-25.10 v Pardubicích. Za soupeře zde bude mít i pět mezinárodních mistrů.

Neméně úspěšný byl v polofinále přeboru Čech do 12 let, hraném v České Lípě Pavel Hadač ml. Obsadil zde
4. místo a kvalifikoval se tak do prosincového finále v Plzni.

-Hč- TRANSPORTÉR, 14. 10. 1992, číslo 38

Z 64 černobílých polí
Již tradičně je pořádán přebor  Českého šachového svazu v ženské kategorii v Chrudimi. Letos to bylo již po-

čtvrté za sebou. Pořadatelé z šachového oddílu TJ TRA považují tuto skutečnost za projev uznání a důvěry hráček 
i Českého šachového svazu.

Letošní přebor se konal ve dnech 17.-25. října a byl rozšířen ještě o kategorie dívek do 18 a 20 let. O šachový 
trůn i svazem vypsané finanční ceny bojovalo celkem 32 hráček.

Ženskou královnou se stala mistryně FIDE Hana Kubíková (Tesla Karlín) před Janou Kalíkovou (Stadión 
Kutná Hora), která vyhrála současně i kategorii dívek do 20 let. Třetí skončila Martina Pallová (Spartak Rychnov 
nad Kněžnou). Poslední symbolickou korunu získala nejlepší dívka do 18 let – Olga Němcová (Škoda České Bu-
dějovice). Vítězky postupují, zřejmě naposledy, do federálního přeboru.

-Hč- TRANSPORTÉR, 4.11.1992, číslo 41

Z 64 černobílých polí
V přeboru Českého šachového svazu v Pardubicích obsadil Jiří Malivánek deváté místo.
V polofinále přeboru Českého šachového svazu do 12 let v České Lípě skončil Pavel Hadač ml. na čtvrtém

místě a postoupil do prosincového přeboru ČSS v Plzni stejně jako Pavel Křehlík, který vyhrál polofinále přeboru
ČŠS do 14 let v Tachově.

Tři členové šachového oddílu TJ TRA v republikovém přeboru – to tu ještě nebylo!
I. kolem odstartovala šachová divize družstev skupiny „C“ a TRA jen remizovala s Chotěboří 4:4. Po bodu 

získali dr. Krys, Onderek a dr. Kudelka (81 let!), remizovali B. Němec a ing. Havran. Své partie prohráli ing. 
Hadač, Mrha a dr. Krys mladší.

TRANSPORTÉR, 18. 11. 1992, číslo 43
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