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Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský

Vachkova osmdesátka.
Pan Ing. Jiří Vachek se narodil 19.

února 1941. Slavil úspěchy jak v za-
městnání, tak v politice (měl velmi
blízko k postu brněnského primátora,
později kandidoval dvakrát na sená-
tora), ale zejména v šachovém sportu.
V klubu Lokomotiva Brno byl až do r.
2000 prezidentem. Poprvé se stal
známým v celé vlasti jako pořadatel
Veletržních turnajů, kdy v Brně hrá-
valo i několik stovek šachistů rapid ve
dvou dnech, i organizací pásmového
turnaje žen 1989. V roce 1990 stál u
zroduMoravskoslezského šachového
svazu, řadu let byl také předsedou Ša-
chového svazu ČR. Jako brněnský rad-
ní a technický ředitel brněnských
Tepláren uměl sehnat sponzory na tři
velmistrovské turnaje v Brně i pro
vlastní klub, který se stal v roce 1995
vítězem extraligy. Jeho husarským
kouskem bylo získání dvou velmistrů
Jepišina a Drejeva, kteří prakticky
zdarma pomohli titul vybojovat. Za
jeho vedení se dařilo i české reprezen-
taci. Po svém odvolání z vedoucí ša-
chové funkce se věnoval práci, rodině
amateřskému klubu. Jiří Vachekmá
stále dobrou výkonnost, skvěle hrával
v soutěžích družstev, byl obětavým
kapitánem. V pozápasových analýzách
vynikal neotřelými nápady, kterými
překvapoval i mistry.
Čučka, Josef – Vachek, Jiří [E57]
Olexamemoriál A Brno (10), 1980
1.Jf3 d5 2.c4 e6 3.d4 Jf6 4.Jc3 dxc4

5.e3 c5 6.Sxc4 cxd4 7.exd4 Jc6 8.0–0
Se7 9.a3 0–0 10.Sg5 Jd5 11.Sxd5 exd5
12.Sxe7 Jxe7 13.Db3 b6 14.Vfe1 Se6
15.Vac1 Vc8 (S extraligovým borcem a
finalistoumistrovství republiky mužů
drží pan Vachek krok) 16.Je5 Jf5
17.Da4 a5 18.h3 Jd6 19.Db3 Jc4 20.Ja4
Jd2 21.Dxb6 Vxc1 22.Vxc1 Dg5 23.Vc3
Je4 24.Ve3 Sxh3 25.Vxh3 Dc1+
26.Kh2 Jxf2 (Až doposud byla zajíma-
vá a korektně hraná partie vyrovnaná.
Nyní se dopouští bílý hrubé chyby)
27.Vf3?? (Dovoluje soupeři matit nej-
později v deseti tazích. A tuto šanci
Jura Vachek už nepustí) 27...Dh1+
28.Kg3 Je4+ 29.Kf4 Dxg2 (Přesnější
bylo 29...Dc1+ s dalším 30...g5+) 30.Vb3
(Urychluje prohru. Černý dávámat ve
4 tazích) 30...Dg5+ 31.Kf3 a bílý se

vzdal. Spotřebovaný čas 2.29–1.48. 0–1
Mališ, Jiří (2212) – Vachek, Jiří

(1893) [A04]
Brno /Dědekmemoriál A/ (1), 04. 1.

2005
1.e4 e6 2.d3 c5 3.Jf3 Jc6 4.g3 g6

5.Sg2 Sg7 6.0–0 Jge7 7.c3 0–0 8.Se3
b6 9.d4 cxd4 10.Jxd4 Sb7 11.Jd2 Jxd4
12.Sxd4 e5 13.Se3 d5 14.Db3 dxe4
15.Jxe4 Dc7 16.Vfe1 Vad8 17.Vac1 h6
18.f3 Jf5 19.Sf2 Vd7 20.g4 Sd5 21.Db4
Sxe4 22.fxe4 Jd6 23.Sf1 Vb8 24.a4
Sf8 25.Db3 Jb7 26.Sb5 Vd2 (S aktiv-
ním rozestavením svých figur získává
černý jistou převahu nad zkušeným
kandidátemmistra) 27.Sh4 g5 28.Sg3
Kg7 29.Vf1 f6 30.c4 Sc5+ 31.Kh1 Dd6
32.Df3 Vd8 33.b3 De6 34.Df5 Dxf5
35.exf5 V8d3 36.b4 Sd4 37.c5 (Chys-
taný průlom na dámském křídle zmaří
černý pěknou obětí kvality) 37...Vxg3!
38.hxg3 bxc5 39.Sa6 Jd6 40.bxc5 Je4
(Hrozí mat!) 41.Vf3 Sxc5 42.Vb1 Sb6
43.Sb7 Spotřebovaný čas 1.40–1.17.
Dáno za remízu z pozice síly černého!
Víte, že: Jiří Vachek se černými

proti 1.e4 bránil francouzskou, bílými
zkoušel 1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.a3 a hlavní
důraz kladl na střední hru, kdy pro
aktivní rozestavení figur obětoval
mnohé?
Řekli o šachu: „Diplomacie je ša-

chová hra, při které jsou celé národy
matovány.“ (Karl Kraus)

Johannes Berger
Didaskalia 1887

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Sc1! Se6

2.Dc3+ Kd6 3.Sa3 mat, 1…Kd4 2.Dd5+
Kc3 3.Dc4mat, 1…Sd6 2.Sb2+ Ke6 3.Dd7
mat (Frohmann)

Beránek: Jádro týmu se vrátí.
Roční přestávka nic nemění
ELIŠKA NOVÁKOVÁ

P
o zastavení dru-
holigové hokejo-
vé soutěže, které
se letos výjimečně
účastnili také

znojemští Orli, našlo několik
jejich hráčů uplatnění v pr-
voligových či dokonce extra-
ligových klubech. Útočník
Petr Beránek (na snímku)
nakonec nostalgicky zamířil
do Třebíče, kde se po čtyř-
měsíční pauze konečně po-
stavil na led. „Od půlky října
jsem nehrál, nic extra se ode
mě tedy nečekalo. Naopak
jsem rád, žemi vůbec někdo
dal šanci sezonu dohrát,“ ří-
ká sedmadvacetiletý
útočník.
V dresu Třebíče,

která se aktuálně
nachází na šesté
příčce prvoligové
Chance ligy, za-
tím odehrál tři
zápasy. „Snažím
se do toho
hlavně co nej-
rychleji dostat,
po takové době
to není sranda.
Klukům se daří,
jsou vysoko v tabul-
ce, tu pohodu jim nechci
zkazit,“ říká Beránek
i přesto, že se jeho
úvodní třebíčská
utkání nesla v du-
chu prohry.
I tak alemyslí

pozitivně. „Kluci
jsou super, v tý-
mu je pohoda a
fajn nálada.
Budu rád, když
pomůžu
k postupu
do play-
off, pří-

padně i potom,“ dodává ho-
kejový forvard.
V příští sezoně už však

v Třebíči pravděpodobně
nezůstane, plány totiž má ji-
né. Spolu se zbytkem původ-
ního znojemského kádru se
hodlá vrátit domezinárodní
soutěže Ice Hockey League
(dříve EBEL – pozn. red.),
kde před letošní koro-
navirovou pauzou
odehráli devět sezon.
„Původní znojemské
jádro se určitě vrátí.
Tým pak doplní kva-
litní hráči a za rok

můžeme zase do Rakouska.
Jsem si jistý, že poskládáme
kvalitní tým a návrat bude
bez obtíží. Doba byla špatná,
museli jsme odejít, ale jedna
roční přestávka nic nemění,“
líčí Beránek.
Zpět domezinárodní ho-

kejové soutěže, kte-
ré se každoročně
účastní týmy
z Rakouska,
Maďarska,
Itálie či Slo-
venska, se
útočník
původem
z Brna těší.
„V České

republice jsem toho letos
zatímmoc neodehrál, ra-
kouská soutěž je ale určitě
kvalitnější. A to nejen co se
týče hráčů, ale také z hledis-
ka hokeje. Netvrdím, že
v první lize nejsou kvalitní
hokejisté, právě naopak.
V Rakousku se však hraje
mnohem útočnější hokej než
u nás, a tomi vyhovuje,“ do-
plňuje.
Návrat do Třebíče byl pro

Beránka nostalgický, právě
v tomto klubu na sebe totiž
poprvé hokejově upozornil, a
to v dorostenecké extralize
v sezoně 2007/2008. „Na
své angažmá v Třebíči

jsem si samo-
zřejmě vzpomněl, ale

od dorostenců už uplynula
dlouhá doba. Některé kolegy
znám, jenže z těch, kteří mě
trénovali nebo se kterými
jsem hrál, už v Třebíči
moc nezbylo,“ popisuje
hráč, který se díky teh-
dejším úspěchům v klu-
bu z Vysočiny stal sta-
bilním článkem českých
mládežnických reprezen-
tací.

Petr Beránek
P narozen: 8. července 1993
(27 let)

P hůl: levá
P pozice: útočník
P výška: 186 centimetrů
P váha: 94 kilogramů

Foto: Deník/Lubomír Budný

HLEDÁM poDnÁjEM
v lokalitě Brno - Dvorska a okolí

Pracuji v Brně - Dvorska  
jako pečovatelka v Domově  

se zvláštním režimem.
TEL.: 736 631 787

poDnÁjEM – popTÁvka

MARIE, 60, 906 70 20 70. Nechci trávit 
čas o samotě, proto by ráda, kdyby se mi 
ozval sympatický a hodný muž z Jiho-
moravského kraje – ve věku 51 až 85 let.

JSEM pohodová žena, která hledá stej-
ně laděného muže, jenž má rád přírodu 
a procházky, nejlépe Brnem a okolím. 
Jana, 55, Brno, tel. 906 702 070.

MÍLA (73), Kyjovsko/Hodonínsko, 906702070. 
Hledám kamaráda, který mě bude vozit do 
přírody či za rodinou. Mám přehled, jsem ko-
munik. a hledám už jen TEBE!

LUDMILA, 76, Blansko. Hodného a in-
teligentního pána z  Jihomoravského 
kraje, by ráda poznala jedna hodná 
a sympatická žena. Tel. č. 906 70 20 70

BYDLÍM v penzionu a ráda bych milého 
a vzdělaného přítele, který by mě navště-
voval a doprovázel. Netoužím po sexu! 
906 70 20 70. Vilma/85/Tišnov za Brnem.

MARIE (64), od Klobúk, by si moc přá-
la poznat spolehlivého, sympatického 
a milého muže. T. č. 906 70 20 70.

HANA/74, Brno, 906 702 070, by ráda na-
šla příjemného muže z JM, který nepije. 
Výhodou by bylo, kdyby měl zahrádku, 
ráda totiž pleje, ale zahrádku nemá.

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA!
VÁŽNÉ se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši! 

Vytočte 906 70 20 70 a sdělte své požadavky.

o dva 

inhalátory 

Omron 

NamiCat

ZAPOJTE SE DO SOUTĚŽE

Více informací na nakupy.denik.cz

SOUTĚŽ 
od 21. do 28. února

 let hledám muže z Brna.63
Tel. 776 578 096.

 pohl., mlad. vzhledu, nekuř., abst.,CL,
SŠ 71/168/72, hledá upřímného a milé-
ho muže, neb ve dvou se lépe žije po
všech stránkách. Bezbar. byt 3+1 mám,
os.vůz též + ŘP a chatu na relax. Pra-
cov. i kulturní všestrannost vítána, tel.,
či email též. SMS 605403725.

 řidiče MKD na přepravy AT-PŘIJMEME
DE a zpět. Víkendy volné, Plat 45-50Tis
Kč. Tel:739039421,605260208

 hledá ke koupi RD VyškovRODINA
a okolí do 20 km. T.: 739 912 867

 VŠECHNY NEMOVI-VYKUPUJEME
TOSTI DO 48h. DOMY, BYTY, POZEM-
KY, CHATY, KOMERČNÍ. Špatný stav, ne-
bo exekuce není problém. Dluhy vypla-
tíme. Vykupujeme také podíly na ne-
movitostech. Nabízíme rychlé a serióz-
ní řešení. www.garantfinance.cz Tel.
777150260

 byt o velikost 1+1, po re-PRONAJMU
konstrukci, lokalita Nové Dvory, Třebíč.
Volný od 1.3.2021. Tel.: 720 974 587

 topX6/ČR/1MAJ./2013/64TIS.KM,
stav, garážované, servisní historie, prv-
ní majitel!! Servisováno pouze v Auto
Bychl, příplatková výbava v hodnotě
522.000 Kč. Tel. 602204171, v.seky-
ra@seznam.cz. Cena 650.000 Kč.

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

 777 110 069KOUPÍM.

 od r. v. 95-2020 i poško-AUTOMOBIL
zený. Nabídněte. 606861822

 MOTO A DÍLY JAWA ČZ PAV.AUTO
Škoda Tatra Wartburg 775262334

 STADIONA. T:608 773 933KOUPÍM

 svářečku triodyn nebo ksKOUPÍM
739282374

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

 VARI-TERA.T:728 826 125KOUPÍM

 obrazy a fotografie, autoraKOUPÍM
Miroslav Tichý. Slušné jednání.Tel.
720355803,mejl t.petricek@centrum.cz

 PAROŽÍ, SHOZY, TROFEJE,KOUPÍM
PREPARACE I CELÉ MYSLIVECKÉ 
SBÍRKY. VÝKUP CELÁ ČR. 
TEL.: 773 191 811
TROFEJEEU@GMAIL.COM

 les a pole. Platba v hotovosti.KOUPÍM
T. 607 594 506.

 po hodináři aj. Tel.:POZŮSTALOST
777 311 101.

 sběratel koupí hodinkyHODINÁŘ
Prim, Vostok, Strela, Poljot, Raketa, Sla-
va, Orient, Seiko, Movado a díly. T.
777 311 101

 ČZ,MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNY-
Jawa, Indian, Praga, Škoda apod. Moto-
ry, rámy, části a díly do r.1970. Koupím
i různé starožitnosti, kuriozity, sběratel-
ské předměty i celé pozůstalosti. Kvali-
tu ocením. Čestně. Soukr. muzeum.
Tel.: 737 366 099.

 na hodinky. 777 311 101SKLA

 tyto skříňky. Tel.:KOUPÍM
603 571 415, p. Čavajda.

 starý nábytek a motocykly Ja-KOUPÍM
wa + ČZ + Simson – pozůstalost – ná-
bytek s chromovanou konstrukcí, křes-
la, stoly, psací stoly, knihovny, skříně,
staré hračky, rádia. maca.soucek@se-
znam.cz Tel.: 777 158 819.

 srovnávačku s protahem KDRKOUPÍM
nebo Rojek. T: 603 165 320

 stáčečku, svářečku, ohý-SOUSTRUH,
bačku, vrtačku a další dílenské vybave-
ní. Tel:777 632 583

 kompletní rybářské vybave-PRODÁM
ní. Mikulovsko. Tel.: 773 947 622.

Předplaťte si 
Deník a získejte 
dárekdárek

www.mojepredplatne.cz
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