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JihMoravy fotbalově vysychá.
Skončily Rakvice i Černá Hora
JAROSLAV GALBA

ČernáHora, Rakvice – Zva-
žovali, kolik branek v nové
sezoně dají a kam až vyšpl-
hají v tabulce. Nakonec fot-
balisté Rakvic a Černé Hory
na trávník vůbec nevyběh-
nou. Tedy alespoň ne
v dresech zmíněných klubů.
Oba jihomoravské celky se

v úvodu nového ročníku od-
hlásily z krajských soutěží.
Rakvice opustily B skupinu
I. A třídy, hráči Černé Hory
skončili v A skupině I. B třídy.
„Nepodařilo se nám doplnit
kádr, abychom soutěž v ně-
jakém počtu odehráli. Na zá-
pas prvního kola bychom jeli
v devíti. Odešlo nám pět
hráčů pryč, další jsou dlou-
hodobě zranění a doplnili
jsme jen dva,“ posteskl si
předseda klubu z Černé Hory
Květoslav Kopecký.
Ještě větší exodus nastal

v Rakvicích. „Naši kmenoví
hráči přešli po covidové pře-
stávce do klubů v lehčích

soutěžích amožná s lepšími
podmínkami. Přišly sice dvě
nebo tři posily, ale v červnu
odešlo asi dvanáct fotbalistů.
Zřejmě se jim zalíbilo na
nižší úrovni, že v nich domi-
nují a někdo je plácá po ra-
menou,“ uvažoval předseda
rakvického klubu Luděk Zlá-
mal.
Jeho celek si

přitom v loň-
ském ročníku nevedl špatně,
po podzimumu patřila sed-
má příčka. „Určitě to nebylo
kvůli výsledkům. Kluci si asi
mysleli, že už nebudeme
konkurenceschopní. Jsme

zdrceni kvůli obci i lidem, je
to stále čerstvé a z jednání
hráčů jsme zklamaní. Něko-
lik let se u násměli velmi
dobře,“ prohlásil Zlámal.
Černé Hoře po podzimu

patřilo osmémísto, ale taky
dopadla stejně. „V okrese
Blansko několik let vůbec
nefunguje dorostenecká
soutěž, tedy s výjimkou pár
klubů. Máte děti od příprav-
ky do žáků, ale pak je velká
věkovámezera, takžemuže
není jak doplňovat. Hráči
končí kvůli věku nebo pro
zranění, doplňování zespodu
jeminimální,“ zdůraznil
předseda Černé Hory.
Chybí zájemci, kteří vydrží

hrát fotbal i v dospělosti.
„V přípravcemáme šesta-
dvacet dětí, pak už je to py-
ramida. Dřív starší žáci hrá-
vali na celé hřiště, dnesmají
formát osm v poli plus gól-
man, jelikož hráčů není tolik.
Úmrtnost v dorostu je ob-
rovská,“ hlesl Kopecký.

Za hromu a blesků.
Na posledním kole velmistrov-

ského turnaje o mistrovství Slo-
venska v Drienici řádily v jeho
průběhu hromy a blesky, které
přerušily on-line přenosy a na čas
vyřadily i elektronické šachovnice
hráčů. Pouze vítěz – 19letý Viktor
Gažík – se tím nenechal odradit a
dotáhl svůj Fischerovský boj do
konce – vyhrál všech 9 partií a
velmistrovskou normu překonal o
1,5 bodu. Na dalších deskách ale
docházelo v závěru partií k neví-
daným hrubým chybám.

Jurčík, Marian (2441) – Mrva,
Martin (2386) [E76]

Majstrovstva SR 2020 – GM
(9.3), 15. 8. 2020

1.d4 Jf6 2.c4 d6 3.Jc3 g6 4.e4
Sg7 5.f4 (Útok 4 pěšců v královské
indické nepatří k nejobávanějším
zbraním bílých v této variantě)
5...c5 6.dxc5 Da5 7.Sd3 Jfd7
8.Jge2 Jxc5 9.0–0 Jc6 10.h3N
(Nechce připustit zjednodušující
Sg4, výměna zatím mrtvého Sd3
mu nevadí, např. 10.Se3 Sg4
11.Db1 Jxd3 12.Dxd3 Sxe2 13.Dxe2
0–0 14.Vfc1 Vac8 15.Dd2 Db4
16.b3 Vfd8 17.Vab1 e6 18.Vc2 a6
19.Je2 d5 20.exd5 exd5 21.cxd5
De4 22.Vd1 Vxd5 23.Dxd5 Dxc2
24.Dd2 Dxd2 s remízou v 34. tahu,
Heberla, B (2502) – Chojnacki, K
(2398), Legnica 2007) 10...Jxd3
11.Dxd3 Jb4 12.Dg3 Jc2 13.Vb1
Dc5+ 14.Kh1 Dxc4 (Černý získal
pěšce, ale ztratil pár temp) 15.Sd2
Jb4 16.a3 Jc6 17.b3 De6 18.f5 Dd7
19.Jd5 Dd8 (Na první pohled se
zdá, že černý musí být za výpravu
své dámy, před kterou varují knihy
všechny začátečníky, rázně po-
trestán) 20.Dh4 f6 21.Jef4 Kf7 (Ani
tento plán sebeobrany krále ne-
vzbuzuje moc důvěry) 22.Sc3 Sd7
23.Dg4 Kg8 24.Vbd1 Vc8 25.Dg3 g5
26.Je6 De8?? (Hrubá chyba v ob-
tížném postavení. Nutné bylo vy-
měnit jezdce: 26...Sxe6 27.fxe6
De8 a černý stále žije) 27.Jxg7
Kxg7 28.Dxg5+ Kf7 29.Jxf6 a čer-
ný se vzdal. 1–0

Druska, Juraj (2515) – Mazur,
Štefan (2449) [E90]

Majstrovstva SR 2020 – GM
(9.5), 15. 8. 2020

1.c4 Jf6 2.d4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4
0–0 5.h3 c6 6.Sd3 (V královské in-
dické stává bělopolný střelec
častěji na e2) 6...d6 7.Jf3 e5 8.0–0
Ja6N (Jiný způsob obrany:

8...Jbd7 9.dxe5 dxe5 10.Se3 De7
11.Sc2 Vd8 12.Dd2 Jf8 13.Dc1 Jh5
14.Je2 Je6 15.Vd1 Vxd1+ 16.Sxd1
Jhf4 17.Vb1 Sh6 18.Jxe5 Jxe2+
19.Sxe2 Jd4 20.Sd1 Sxe3 21.fxe3
Dxe5 22.exd4 Dxd4+ 23.Kh1 vedl k
remíze v 57 tazích, Abdyjapar, A
(2308) – Ibrayev, N (2393), Tash-
kent 2011) 9.Se3 exd4 10.Sxd4 Ve8
11.Ve1 Jc5 12.Sc2 Se6 13.b3 Da5
14.Dd2 Vad8?? (Bezstarostnost
začátečníka? Teď černý ztrácí
běžným obratem vynuceně figuru)
15.Sxf6 a protože po 15...Sxf6
16.Jd5 visí střelec i dáma, černý
se vzdal. 1–0

Víte, že: Čím více se blíží zahá-
jení Veletržního turnaje Lokomo-
tivy Brno, tím více se zaplňuje
startovní listina zajímavými hráči?
V půli srpna byli v jejím čele Ne-
klan Vyskočil (Duras Brno – 2294),
Petr Pokorný (Unichess – 2215),
David Barák (Duras Brno – 2136),
Alex Bullen (Wales – 2116), Luděk
Mészáros (Sokol Tábor – 2067),
Jiří Šimbera (Orel Ořechov –
2039), Petr Glozar (Duras Brno –
2010), Martin Pokladník (TJ Sloup
– 2001) atd. Hrát se bude v řečko-
vické sokolovně ve dnech 23. až
30. srpna 2020.

Řekli o šachu: „Šach – to je
intelektuální zábava, když je duch
vystaven mnoha starostem, nebo
přílišnému studiu.“ (Hasan von
Basra – v roce 728).

Karel Rosol
Práce 1950

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Dg7!!
Sxc7 2.Dxc7 Jc6 3.Sxb7 mat,
1...Sxc8 2.Va7+ Sxa7 3.Dxa7 mat,
1...Je6 2.Da1+ Sa5 3 Vc6 mat.
(Richter)

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Řídí Jan KalendovskýVir útočí: Bohemka jemimo

hru, Plzeň čekala předlouho
Nejistá sezona začala.
I když... Málem nezačala.
Koronavirus řádně motá
fotbalem od prvního dne
nového ročníku.

JIŘÍ FEJGL, JIŘÍ FIŠARA,
ZDENĚK SOUKUP

T
akovou ránu,
jako dostal slav-
ný Slovan Brati-
slava, FORTUNA:
LIGA zatím ne-

schytala, ale už na jejím
startu se ukázalo, jak bude
tato sezona problematická.
Slovenskýmistr měl hrát

předkolo Ligymistrů na
Faerských ostrovech, ale ne-
mohl nastoupit – samozřej-
mě kvůli pozitivnímu nálezu.
A to poslal do dálavy po-
stupně dva týmy. Ani jeden
neprošel...
Česká nejvyšší soutěž je

na tom omaličko líp. Nejprve
se hrálo o osud dvou střet-
nutí. Tím prvním, jež se na-
konec konalo, byl souboj
Plzně s Opavou, druhým
dnešní duel Olomouc versus
Liberec. I ten semá konat.
Jenže je tu třetí průšvih.

Podle České televize jsou
v týmu Bohemians kouče
Luďka Klusáčka čtyři naka-
žení. Proto bude zřejmě od-
ložen jejich nedělní zápas s
Mladou Boleslaví. To je podle
všeho jistota. Jinak byly po-
slední hodiny plné zmatků.
Plzeňský aspirant na titul

má v kádru jednoho nakaže-
ného hráče. Ten byl – podle
regulí – okamžitě přesunut

do izolace a zbytekmančaftu
čekalo testování číslo dvě.
Šlo o naději, ale také závod

s časem. Viktoriáni byli
u epidemiologů včera ráno,
pak se čekalo na výsledky.
V šest odpoledne přitomměl
přijít výkop, ostrý start zá-
pasu i FORTUNA:LIGY. Ne-
jistota byla drtivá, trvala ne-
únosně dlouho.
Jasno bylo až po druhé od-

poledne, necelé čtyři hodiny
před hvizdem. Nicmoc...
„Jakmile jsme obdrželi vý-
sledky, konzultovali jsme vše
s krajskou hygienickou sta-
nicí i vedením soutěže a nic
nebrání tomu, aby se zápas
odehrál,“ pronesl mluvčí
klubu Václav Hanzlík. Tak
aspoň, že se hrálo. Plzeň
zdolala Opavu 3:1.
U druhého problému po-

dobná jistota není. Hned tři
pozitivní, jednoho hráče a
dva členy trenérského štábu,
jejichž jména redakce zná,
ohlásila Sigma Olomouc.
Všichni šli do izolace, stej-

ně jako ve Viktorii, i když ani
jeden z nich neměl výrazné
příznaky onemocnění –
a kolegové na druhé kolo
testů. „Jsme v úzké součin-
nosti s krajskou hygienickou
stanicí. Čekáme na její další
vyjádření a doporučení,“
uvedla tiskovámluvčí Sigmy
Alice Zbraňková. Večerní
zvěst Sigmu potěšila. Se Slo-
vanem bude hrát.
Vedle zápasu Bohemians

se nebude konat ani duel
pozitivní Chrudimi s Jihlavou
ve druhé lize.

NICMOCZÁŽITEK. Test na koronavirus není zrovna příjemný, jak
jednoznačně dokazuje výraz jednoho z hráčů druholigového Varns-
dorfu. Foto: FB FK Varnsdorf

Blansko čeká druholigový debut v Prostějově
Blansko –Měsíc a devět dní.
Tak dlouho se fanoušci fot-
balistů Blanska těší na začá-
tek FORTUNA:NÁRODNÍ LI-
GY. Vedení klubu totiž 13.
července oznámilo, že po-
stupuje do druhé ligy. A ob-
rovská natěšenost panuje
zejména v hráčské kabině.
„Na začátek ligy semoc tě-
ším. Doufám, že pro nás bude
úspěšný,“ říká blanenský zá-
ložník Filip Žák.
Dnes od pěti hodin odpo-

ledne se jihomoravský no-
váček představí na hřišti
Prostějova. „Je to asi měsíc

zpátky, kdy jsem se v Prostě-
jově díval na fotbal. Bavili
jsme se tam o sezoně a říkal
jsem, že první kolo bude
Prostějov–Blansko. Ono to
tak dopadlo. Takže nás na
úvod čeká těžký soupeř,
hodně běhavý, kterýmá
zkušenosti s druhou ligou,“
podotýká blanenský kouč
OldřichMachala, který ha-
nácký klub vedl.
Blansko se chystalo na

první ostrý zápas až enormně
dlouho. Od konce května
trénoval tým pod vedením
Machaly, jenž nahradil

Zbyňka Zbořila ve funkci
hlavního trenéra.
Nový trenérměl tak dost

času na vtisknutí svého po-
jetí do hrymužstva. „Jsem
přesvědčený, že jsme se v
přípravě herně hodně posu-
nuli, ale ukážou až první zá-
pasy,“ povídá hlavní muž
blanenské lavičkyMachala.
Blansko v létě notně posí-

lilo. Do branky přišli Pavel
Halouska s LukášemMaňá-
kem, obranu vyztužili Domi-
nik Šustr a Matěj Helebrand.
V záloze se nově představí
hned trojice jmen – Lukáš

Kania, DavidMachalík a To-
máš Vasiljev, do útoku přišel
Martin Holek, který přestou-
pil z Německa.
V generálce Blansko remi-

zovalo s prvoligovým Liber-
cem 1:1. Druhou ligu tento-
krát hraje pouze čtrnáct
mužstev a dvě sestupují.
Blanenský cíl nepřekvapí.

„Přeji si hrát v klidném stře-
du, vyhnout se záchranář-
ským bojům a stabilizovat
mužstvo ve druhé lize. Věří-
me, že se tomůže podařit,“
sděluje předseda klubu Zde-
něk Veselý. (sev)

Oba celky se
odhlásily z krajských
soutěží. Rakvice

opustily B skupinu I. A
třídy, hráči Černé Hory
skončili v A skupině

I. B třídy.
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Zbývá vám ještě nějaké vol-
no a rádi byste si oddechli 
od srpnových tropů a strá-
vili báječné chvíle v osvě-
žující náruči nejvyšších 
českých hor? Pak zkuste 
během posledního prázd-
ninového týdne vyrazit do 
krkonošského Harrachova.

Lenošivé opalová-
ní u koupališť, jezer 
nebo přehrad tam 
můžete vyměnit za 
dny plné aktivity. 

Příjemný záži-
tek vám poskytne 
například výlet na 
1020 metrů vysokou 
Čertovu horu. Lanov-
ka tam jezdí o prázd-
ninách od 9 až do 
18 hodin. Kromě 
výhledů na horské hřebeny 
a do údolí vám zprostředku-
je cestu za dary krkonošské 
přírody. Závěr srpna je totiž 
v Krkonoších obdobím, kdy 
si přicházejí na své turisté, 
jejichž zálibou je sběr lesní 
plodů. Vedle cest na Čerto-
vě hoře rostou právě nyní 

borůvky i ostružiny, což se 
pozná na jídelníčku místních 
restaurací.

„Na konci srpna už ale 
nemá krkonošské léto tako-
vou sílu jako v první polovině 
měsíce. Počasí se také někdy 
rychle mění, a proto dopo-
ručujeme maminkám, aby 

před výletem lanovkou nad 
Harrachov přibalily svým 
dětem i sobě do batohu raději 
pláštěnku a náhradní bundu,“ 
řekl Vlastislav Fejkl, provozní 
náměstek ředitele Sportovní-
ho areálu Harrachov.

„Při horských túrách nesmí 
chybět ve výbavě rekrean-

tů nabitý mobil pro případ 
jakékoliv nepříjemné udá-
losti,“ dodal Fejkl. „Určitě 
neprohloupí ten, kdo si do 
něj pro jistotu stáhne aplikaci 
Záchranka.“

 Na hřebenech Krkonoš 
pršelo v minulých týdnech 
více než v údolích, což při-

neslo návštěvníkům 
Harrachova jednu 
nespornou výhodu. 
Mumlavský vodopád 
padá do koryta řeky 
s impozantní silou, 
jakou jsme v minu-
lých rocích vinou 
sucha postrádali.

Nádherné pocity 
si odnesete rovněž 
z procházky kolem 
řeky Kamenice, kde 

se voda přelévá také po 
několika romantických skal-
natých kaskádách. Jestliže 
se na dlouhou pěší túru 
kolem Kamenice a Mumla-
vy necítí, mohou si ušetřit 
síly návštěvou některé 
harrachovské půjčovny kol 
či elektrokol.

Konec léta v Harrachově, 
to je skvělá volba


