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SPORT | Na jižní Moravě
Finále Odznaku všestrannosti:
i posledního odměnil potlesk
absolvoval všechny disciplíny. „Mrzí mě, že jsem nemohl
podat lepší výkony, ale spolužáci mě podrželi a jsem tu
hlavně kvůli nim,“ řekl Kasl.

OSOBNÍ REKORDY

Brno – Žijí někteří lidé pořád
v zaryté představě, že dnešní
děti jenom sedí u počítačů a
nechodí ven? To měli přijít
na jedenácté republikové finále Odznaku všestrannosti,
které se odehrálo ve čtvrtek a
včera v Brně na atletickém
stadionu Vysokého učení
technického Pod Palackého
vrchem. Závodící mládež by
je totiž přesvědčila, že sportovního ducha má víc než
dost.
Ačkoliv na stadion kvůli
koronavirovým omezením
nemohli diváci, na tribunách
to ani nebylo poznat. Skandující děti, povzbuzující své
spolužáky, vydaly za stovky
fanoušků a výstižný komentář dokreslil atmosféru profesionálních atletických klání. „Na mladých atletech je
vidět radost i zklamání. Makají a dávají do toho všechno,
to tomuhle místu dává ten
pravý náboj,“ souhlasila
bronzová olympijská medailistka v trojskoku Šárka
Kašpárková.
O zápalu soutěžících nejvíc
přesvědčila procházka přímo
po dráze. Před hodem míčkem si tu mladí sportovci
navzájem radili, jakou techniku použít, nebo jak vypadat co nejelegantněji při
rozběhu.
Některé míčky pak přelétly
téměř celou šířku oválu a
měřiči z řad vojáků měli co

ZÁPAL PRO SPORT. Republikové finále Odznaku všestrannosti
přineslo řady vynikajících výkonů. Foto: ČOV

Brněnské finále očima reportéra
Když jsem na stadion vlezl z
příchodového tunelu, ihned
jsem věděl, že takhle reportáž
mě bude bavit. Nadšení sportovců i organizátorů bylo znát
u každé disciplíny a jako dlouholetý sportovec vím, že o nic
jiného než nadšení v konečném důsledku nejde. Měl jsem
možnost si vyzkoušet některé

z aktivit mezi závodními drahami. Především basketbal na
vozíčku není žádná sranda.
Ačkoliv bez něj jsem se trefoval slušně, vsedě jsem nedostal míč do obroučky ani jednou. Raději jsem zakotvil u simulace závodního auta, které
jede vsedě mnohem líp.

dělat, aby stihli míček v místě dopadu. „Běž Verčo, dělej!“
povzbuzovali kamarádku
žáci ze základní školy Milénova v Brně.
Jejich škola se účastnila již
poosmé a učitelka Jana Kapounková je na své svěřence
více než hrdá. „Letos jsme
neměli jarní atletickou přípravu ve škole, takže žáci se

připravovali sami. Hlavní je,
že je to baví a opravdu se
snaží,“ pochválila. Její svěřenci nakonec obsadili deváté místo z devětatřiceti, z brněnských škol tak skončili
nejlépe.
O odhodlání žáků z Milénovy nebylo pochyb ani po
výkonech Davida Kasla, který
i přes zdravotní problémy

Ondřej Mareček

Panděro nechám doma, říká Hron
JAROSLAV KÁRA

Foto: Czechfighters.cz/Lenka Bartáková

Brno – Když někdo zhubne
skoro deset kilogramů, logicky se cítí lépe. Platí to také
v bojových sportech, i když
tam s úbytkem váhy může
zápasník ztratit sílu. V případě brněnského thajboxera
Tomáše Hrona (na snímku)
ovšem druhá část neplatí.
Při osmém ročníku Yangames Fight Night v pražských Žlutých lázních už ve
druhém kole knokautoval
Claudia Istrateho z Itálie.
„Byla to moje šestá účast
a šestá výhra na této
akci, takže mám radost.
Soupeř je tvrďák, spíš
bitkař,“ popsal Hron
původem rumunského
protivníka žijícího v Itálii.
Ve váze nad 91 kilogramů podle pravidel K-1 měl
ovšem od začátku navrch
Hron, česká
profesionální
jednička těžké
váhy. „Věděl
jsem, že do
toho soupeř
asi vlítne. Nohy mu moc
nejdou, dobře

boxuje, na to jsme směřovali
strategii, abych mu tam nestál, kontroloval koleny nebo
low kickem (nízký kop – pozn.
red.). Vycházel mi taky přední
direkt,“ líčil devětatřicetiletý
brněnský rodák.
Na váze před duelem měl
102 kilogramů, přitom míval
dokonce 110. Z vlastní vůle se
ovšem rozhodl shodit. „Řekl
jsem si sám pro sebe, že na
starý kolena nechám panděro doma,“ usmál se. „Cítím se
teď dobře fyzicky a určitě
je to veselejší. Mám
lepší pohyb v ringu,“
pravil bojovník s
přezdívkou Chřestýš, který tak nyní
řeší i nabídky na
bitvy ve váze
do 95 kilogramů.

Ve Žlutých lázních okusil,
jak se zápasí v dešti, protože
mítink pod otevřeným nebem na víc než půl hodiny
přerušila průtrž mračen.
„Bylo to ostré. Po prvním zápase přišla bouřka a říkal
jsem si, že to asi zastaví. Ale
běhal tam organizátor, že se
bude bojovat i v dešti, protože má smlouvu s televizí,
partnery. Pozval zápasníky z
Glory, které by musel stejně
zaplatit,“ uvedl Hron.
Do ringu tak šel v doprovodu dívky s deštníkem. „Lidi
odešli, jen nejvěrnější fanoušci zůstali v přilehlém
přístřešku. Plachta byla fakt
mokrá, ale pořadatelé sloupali všechny reklamy, takže
mi nepřišel ring až tak kluzký. Pro zápasníky, kteří víc
kopou jako já, to může být
vratké, ale nijak mě to neomezilo,“ řekl Hron.
Do konce roku plánuje
ještě aspoň jeden zápas.
„Mám nabídku z Nizozemska
a také u nás, ale čekám na
potvrzení, protože za ty roky
jsem měl snad milion nabídek,“ doplnil Hron.
Ve Žlutých lázních zvítězil
i jeho svěřenec Jan Pajtaš,
jenž knokautoval v prvním
kole Erika Micku.

Fotogalerie na
www.rovnost.cz

Vyskočil vítězem.
45. ročník Veletržního turnaje
Lokomotivy Brno absolvovalo v
řečkovické sokolovně 64 šachistů
a šachistek, z velké části v juniorském a dorosteneckém věku. Zvítězil s nemalým náskokem mezinárodní mistr Neklan Vyskočil
(Duras Královo Pole) 8 (9) před
Luďkem Mészárošem (Sokol Tábor) 6,5 a Petrem Pokorným (Unichess) 6 bodů. Tituly a ceny v jednotlivých kategoriích pro hráče
Jihomoravského šachového svazu
získali: muži – 1. Neklan Vyskočil,
ženy a juniorky – 16. Olga Dvořáková (Spartak Adamov) 5,5, junioři
a dorostenci – 4. Petr Glozar (Duras Královo Pole) 6, senioři – 8.
Jaroslav Mareš (ŠK 64 Brno) 6
bodů. Od vítěze jsme získali komentář k zajímavé partii ze třetího
kola, kterou sehrál s nevidomým
šachistou z Kazachstánu:
Tokabayev, Alibek (1896) – Vyskocil, Neklan (2294) [A83]
Brno, Veletržní turnaj (3), 24. 8.
2020
1.d4 f5 2.e4 fxe4 3.Jc3 Jf6 4.Sg5
c6!? (Zajímavé pokračování vedoucí k nejasné hře, na něž jsem
si u partie vzpomněl. Hrávám tento
Stauntonův gambit občas bílými,
tak mne zajímala soupeřova reakce) 5.Sxf6?! (Nepřesnost dávající
soupeři dvojici střelců, 4. tah splnil
svůj účel. lépe 5.De2 d5 6.f3 Sf5
7.Sxf6 gxf6 8.fxe4 dxe4 9.0–0–0
Dd6 10.Kb1 s rovnou hrou) 5...exf6
6.Jxe4 d5 7.Jg3 Db6 8.Sd3!? (Hráno na rychlý vývin, ale horší bílý
král s nehrající Vh1 jsou nepříjemná negativa. Lepši bylo
8.De2+! Kd8! 9.0–0–0 Da6 10.Kb1
Dxe2 11.Sxe2 Kc7 12.Sd3 Sd6
13.J1e2 a černá dvojice střelců by
dávala jen nepatrnou výhodu)
8...Dxb2! 9.J1e2 Sb4+ 10.Kf1 Sd6
11.Jf5 Sxf5 12.Sxf5 Db6! 13.Jg3
Kd8?! (Zde bylo lepší chladnokrevné 13...g6! 14.De2+ Kf8 15.De6
Dd8 16.Dc8?! Dxc8 17.Sxc8 a5!
/tento tah jsem v propočtu viděl až
v následném průběhu partie, proto
jsem hrál 13...Kd8?!/ 18.Sxb7 Va7
19.Vb1 Ke7 a bílý by měl problémy
se Sb7) 14.Vb1! (A bílý má rázem
plnou kompenzaci za obětovaného pěšce) 14...Dc7 15.Sd3?! (Bílý
sází na jezdcový skok na f5, ale

návrat střelce, který omezoval
černou pozici, ztrácí drahocenný
čas. Lepší proto bylo pokračovat v
aktivitě vývinem dámy na h5. Bílý
asi neviděl manévr h2-h4 se zapojením dosud nehrající Vh1)
15...g6! 16.Df3?! (Bílý ztrácí půdu
pod nohama, nešikovný dámský
manévr jen posiluje černou pozici)
16...f5! 17.Je2 Jd7 18.h4 h5?!
19.g3?! (Pomalé, nyní už bude
černý pevně v sedle) 19...Jf6?! (To
se úplně nepovedlo, prioritní bylo
omezení bílého postupu c2-c4)
20.De3?! Df7! 21.Dg5?! (Tady nemá dáma co dělat, bílý již ztrácí
nad partií kontrolu) 21...Kc7 22.f3?
(Série slabších tahů končí velkou
chybou bílého, po zkonsolidování
pozice mi pěkně vychází kombinační úder) 22...Je4! 23.Sxe4 fxe4
24.f4 Vaf8 25.c4 De6 26.g4 hxg4 a
bílý se vzdal. 0–1
Víte, že: Turnaj obětavě a s
přehledem řídila trojice rozhodčích FA Miroslav Hurta, FA Ondřej
Zámečník a Marie Tancerová,
partie do turnajového bulletinu
přepisoval Milan Šnorek, bufet
vedla Danuše Holzmannová, ředitelem byl Miloš Kocí.
Řekli o šachu: „Lidé nikdy neprojevovali více ducha, než když si
hráli, a kvůli nezávislosti na štěstí
je královská hra nad všemi ostatními a přibližuje se vědě.“ (Gottfried Leibniz – filosof)
Miroslav Havel
Basler Nachrichten 1934

Mat 5. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Je6
Kd6 2.Jc5 Kd5 3.Je4 Kd4 4.Jc3 Kd3
5.Jb5 Kd2 6.Vcd8 mat. (Podgorný)
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Řeznictví Chodura - Šlapanice
přijme na pozici

PRODAVAČ/KA MASO - UZENINY

Řeznictví Chodura - Újezd
přijme na pozici

PRODAVAČ/KA MASO - UZENINY
prodej zboží potravinářského charakteru
Požadujeme: spolehlivost I aktivní přístup k práci
schopnost komunikovat se zákazníkem
příjemné vystupování

Nabízíme:
• zajímavou práci v české rostoucí výrobní společnosti
• příjemný kolektiv zaměstnanců
• zaškolení na pozici
• stravenky

Tel.: 702 289 865 - p. Cerulová Marie
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ONDŘEJ MAREČEK

Někteří mladí kluci si při finále vylepšili osobní rekordy.
Například Tomáš z Valašského Meziříčí udělal osmdesát kliků a čtyřiadevadesát
sed-lehů.
Po hodu míčkem se ranní
chladná obloha roztáhla a na
startovní čáře závodu na jeden kilometr atlety přivítalo
horké polední slunce. Přesto
běh nabídl nejeden krásný
okamžik.
Hned v úvodním závodě
jeden z běžců zaostal a dobíhal o půl kola pozadu. Cílovou rovinkou jej však provázel bouřlivý potlesk jak organizátorů, tak členů ostatních týmů a někteří potlačovali slzy.
Mezi dráhami stála stanoviště s různými disciplínami.
Lákala zejména ta, u kterých
si zájemci vyzkoušeli, jaké je
sportovat s handicapem.
Například basketbal na
vozíčku si otestovali Václav a
Jan z dalekých Postoloprt v
Ústeckém kraji. „Není to
žádná sranda, když musíte
ovládat vozík a u toho ještě
házet balonem,“ shodli se
chlapci.
Po všech deseti disciplínách vyšla z finále Odznaku
všestrannosti vítězně škola
Oskol Mánesova Kroměříž,
která porazila školu Palackého v Moravské Třebové a
obhájila titul z minulých
let.Třetí skončila základní
škola Husovo náměstí z Rakovníka.

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Řídí Jan Kalendovský

