
SPORT | Na jižní Moravě
Fotbalový obránceMATĚJ HRABINA (28) vyměnil Opavu za Brno a vysvětluje:

Ambice jsou promě důležité
JAROSLAV KÁRA

Brno – Až do začátku čer-
vence znal jen opavský dres.
Fotbalista Matěj Hrabina
hrál za slezský klub od pěti
let. V osmadvaceti však na-
stal čas na změnu a krajní
obránce vyslyšel vábení
Zbrojovky, zlákaly ho postu-
pové ambice. Hned v prvním
domácím utkání v novém
ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY ho čeká pikantní bitva,
když v Brně zítra od osmi
hodin večer nastoupí Opava.
„Pokud utkání zvládneme,
nějakou korunu pustím a
klukům do kabiny něco na-
chystám,“ slíbil v rozhovoru
pro Deník Rovnost Hrabina,
který nastřádal 77 prvoligo-
vých startů.

Zatím za seboumáte jeden
druholigový zápas v brněn-
ském dresu, na hřišti Tá-
borska jste zvítězili 1:0. Jaká
byla premiéra?
Určitě jsme chtěli začít ví-
tězně, jelikožmáme jasně
daný cíl postoupit. To se po-
vedlo, i když výkonměl chy-
by, ale je důležité, že jsme do
sezony vstoupili výhrou.

Poprvé jste nastoupil v sou-
těžním utkání v jinémnež
opavském dresu, jak jste se
cítil na hřišti?
Dobře. Myslím, že postupem

času to bude ještě lepší. Jsem
rád, jak to dopadlo na hřišti,
což pomůže i mně osobně
k aklimatizaci.

Obrana už si v novém složení
sedla?
Doufám, že už se s klukama
vzadu sehráváme, čím víc se
budou zápasy kumulovat,
budeme ještě víc sehraní.
Věřím, že nám to bude kla-
pat, dostaneme co nejméně
gólů a pomůžeme k našemu
společnému cíli.

Vnímáte velkou konkurenci
v brněnskémkádru?
Určitě. Je nás v týmu okolo
pětadvaceti, každýmá am-

bice hrát ve Zbrojovce. Za tu
chvíli jsem poznal, že kádr je
kvalitní a nikdo nemámísto
jisté. Pro tým a náš společný
cíl je tohle jedině dobře,
konkurence každého posou-
vá dál, nenechává nás usnout
na vavřínech. To je tady na-
stavené správně, každého v
týmu nutí konkurencema-
kat a porvat semísto, protože
všichni chceme hrát.

Nalákal vás do Brna právě
postupový cíl?
S tím jsem do Brna šel. Jedna
z věcí, na kterou jsem se ptal,
byla, zda jsou tady ambice
dostat se zpátky. Tohle pro
mě je dost důležité a bylomi

řečeno, že ano, že Zbrojovka
chce jít zpátky. Jenmě to
utvrdilo v tom, žemá smysl
jít do Zbrojovky, chci pomoct
klubu aměstu dostat se tam,
kam podlemě Brno patří.

Opava vámnepotvrdila po-
stupové ambice, proto jste
odešel?
Spíš se jednalo o takový sou-
hrn všech okolností, osobně
jsem po té době potřeboval
změnu, nový impulz promoji
kariéru. Jeden z důvodu byl,
že když jsem jednal o nové
smlouvě v Opavě, ambice
zněla spíš stabilizace klubu a
pak se uvidí, co z toho bude.
Nikdo neřekl, zda Opava za-
bojuje přímo o postup, což
samozřejmě nezaručí nikdo v
žádném klubu. V Brně je to
nastavené směrem k postu-
pu a jsem rád, že jsem tady.
Doufám, že semi bude dařit.

Jak se těšíte na první duel
proti Opavě?
Hrál jsem v Opavě od pěti let
až doteď, nikdy jsem proti ní
nenastoupil, takže utkání pro
měmá osobní náboj, ale ne-
chtěl bych to takhle stavět.
Pořád jde jen o jeden zápas
ze třiceti, které nás čekají,
chceme ho zvládnout a při-
pravím se na něj jako na
každý jiný.

Kompletní rozhovor
nawww.rovnost.cz

POSILA DOOBRANY.Matěj Hrabina odehrál v prvním kole proti
Táborsku kompletní porci devadesáti minut. Foto: Jan Zahnaš

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Vzpomínka na Oldřicha Vlašice.

Jeho sympatickou vousatou tvář znali brněnští ša-

chisté již od sedmdesátých let minulého století. Byl

spolutvůrcem šachového oddílu TJ Žabovřesky, který v

sobě roku 1974 spojil tamější šachisty i atlety, vedené

Jirkou Kubíčkem. Kromě nich hrávali v jejich sídle, jímž

byla restaurace „Rosnička“, i známí místní hudebníci

nebo geniální matematik Ivan Kopeček. Oldřich Vlašic

se stal po panu Liškovi zapáleným organizátorem kore-

spondenčních šachistů v Jihomoravském kraji a sám v

přeborech kraje i města Brna často a úspěšně hrával.

Jako sportovní redaktor Československého sportu, Li-

dové demokracie a Rovnosti doprovázel zasvěcenými

reportážemi významné šachové události, pokud se

odehrávaly v Brně. V roce 1995 založil Regionsport, je-

hož hlavní náplní se staly fotbalové zprávy a své místo

zde měly i výsledky šachových soutěží. Často jsem po-

býval v jeho kanceláři, kde v noci vyčkával na telefoná-

ty z fotbalových duelů. A někdy jsme zašli na pivo do

nedaleké restaurace, kam chodíval i známý hokejový

komentátor Jaromír Meixner. Vrcholnou šachovou akci

o Pohár Rovnosti uspořádal Oldřich Vlašic ke stému

výročí Deníku Rovnost. V letech 1982-1988 startovalo v

předkolech, polofinálech i finále 511 šachistů z celé re-

publiky. Turnaj byl silně obsazen a bylo v něm možno

splnit normu kandidáta mistra v KŠ. To se podařilo

Mirku Jurkovi z Brna a Zdeňku Mejzlíkovi z Velkého

Meziříčí. Oldřich Vlašic zemřel 20. 7. 2021 ve věku 78 let.

Hezkou partii sehrál v polofinále koresp. Poháru Rov-

nosti. Partie má i teoretickou hodnotu.

Vlašic, Oldřich – Meisnar [B99]

koresp. pohár Rovnosti polof., 1984

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6 6.Sg5

e6 7.f4 Se7 (K zcela jiné teoretické diskusi by vedlo

7...Db6 nebo 7...b5) 8.Df3 Dc7 9.0–0–0 Jbd7 10.Sd3 b5

11.Vhe1 Sb7 12.Dg3 (V partii Velimirovič-Ljubojevič na

mistrovství Jugoslávie 1972 obětoval bílý nečekaně

jezdce: 12.Jd5!? a po 12...Jxd5 13.exd5 Sxg5 14.Vxe6+ Se7!

mohla vzniknout nepřehledná pozice s oboustrannými

šancemi) 12...b4?! (Provokativní tah. Dříve se hrávalo:

12...0–0–0, ale Velimirovičova oběť 13.Sxb5!? axb5

14.Jdxb5 Db6 15.e5! d5 16.f5! exf5 v olympijské partii s

Casasem, Nizza 1974, značně oživila tuto variantu.)

13.Jd5! exd5 (Špatné by bylo 13...Jxd5 14.exd5 Jc5

15.Sxe7!, což se vyskytlo v jedné z Talových simultánek

v Anglii 1974) 14.exd5 Kd8 15.De3 Jb6 (Neosvědčilo se

15...Ve8 16.Jf5 Jxd5 17.De2 J7b6 18.Dh5! Sxg5 19.Dxg5+ f6

20.Vxe8+ Kxe8 21.Jxg7+ a bílý má rozhodující útok,

Geller-Grigorjan, SSSR 1973) 16.Jf5 Jbxd5 17.De2 Jg8 (K

posouzení možností obrany černého doporučil mistr

Báňas tento nevzhledný tah v 10. čísle Čs. šachu 1983. V

koresp. partii Prívara-Meisnar slavila totiž aktivita bílé-

ho vrch po: 17...Sc8 18.Jxe7 Jxe7 19.Sxf6 gxf6 20.De4 Jc6

21.Sc4 f5 22.Df3 Sb7 23.Dh5 Je7 24.Dxf7 Se4 25.Sd3 Jg6

26.Df6+ Kd7 27.Sxe4 atd.) 18.Se4! Sxg5 19.fxg5 Jge7

20.Jxe7 Jxe7 21.Vxd6+! (Brněnský šachista však před-

vádí svému soupeři, že ani po doporučeném 17...Jg8 ne-

ztrácí bílý útok na síle) 21...Ke8 22.Vc6 (Bílá věž řádí na

6. řadě. Nelze ji brát pro hrozící mat na e8) 22...Dd7

23.Vb6 Sxe4 (Vynuceno. Po Vb8 ovšem 24.Sc6)

24.Dxe4 Vd8 25.b3 (Tento klidný tah, kryjící matovou

hrozbu, potvrzuje bezmocnost svázaných černých figur)

25...a5 26.Vb7 De6 27.Dh4 a černý se vzdal. 1–0

Víte,že: Turnaj o Pohár Rovnosti vyhrál Dušan

Kriško z Prešova 11,5 body ze 14?

Řekli o šachu: „Box je odnož šachu.“ (George Fore-

man)

Karel Traxler

Bohemia 1912

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Sf7 Sxf6 2.Df5+ Kxf5

3.Jxd6 mat, 1…cxb5 2.Df3+ Kxf3 3.Sd5 mat, 1…Jd3+

2.Dxd3+ Kxd3 3.Sg6 mat, 1…Jxb3 2.De2+ Kf5 3.De6 mat.

(Oswald)

14 31. července 2021Deník
www.denik.cz
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POPULÁRNÍ TELEVIZNÍ TALK SHOW

7 PÁDŮ HONZY DĚDKA
                POPRVÉ VE VAŠEM MĚSTĚ!

7 pádů Honzy Dědka je oblíbená talk show, 
kterou můžete znát z pravidelného 
úterního vysílání na televizi Prima.
Rozhovory se staly současně fenoménem na YouTube, 
kde je k dnešnímu dni zhlédlo na 55 miliónů lidí a téměř 
100 000 diváků talk show pravidelně odebírá!
Pořad vedený renomovaným publicistou Honzou Dědkem 
vznikl v roce 2011 a od té doby se v něm vystřídalo již přes 
500 hvězdných hostů a na letním open air turné se můžete 
těšit na Štěpána Kozuba, Vladimíra Polívku, Marka Taclíka, Danu 
Morávkovou, Martina Dejdara, Josefa Dvořáka, Jiřího Krampola, 
Tomáše Matonohu, Martina Zounara a další.
Teď poprvé míří tento pořad do vašeho města.
Můžete se těšit na 90 minut příjemné zábavy a zajímavých rozhovorů 
„o všem a pro všechny” vždy s dvěma populárními osobnostmi.

STAČÍ JEN SPRÁVNĚ ODPOVĚDĚT NA OTÁZKU:
Kdo je Honza Dědek?
A/  český novinář, specializující se na hudbu a rozhovory
B/  český písničkář a skladatel
Odpovědi zasílejte  od 31. července do 2. srpna 
na e-mailovou adresu soutez@denik.cz. Dvě vstupenky 
na libovolné představení vyhrává 10., 20., 30., 40., 
50., 60., 70., 80., 90. a 100. správná odpověď.

SOUTĚŽ
    o 20 vstupenek na talk show

NAJDU touto cestou milého a hodné-
ho pána do 55 let z  Jihomoravského 
kraje, který už také nechce být sám? 
Magda (48), Brno, tel. 906 70 20 70.

JITKA, 58, od Znojma, je milá, hodná, 
věrná a přátelská žena a hledá muže 
stejných nebo podobných kvalit, se 
kterým by šla životem. T. 906 70 20 70.

DARINA, 44, Brno, tel. 906 702 070, 
potřebuje k sobě najít hodného, vese-
lého, upřímného, pracovitého a věrné-
ho pána z Jihomoravského kraje.

ZDENA, 58, Brno, by se ráda seznámila 
s mužem ve věku 58-68 let, který bude 
třea i z Prahy. Musí být milý a hodný, ne 
alkoholik. Tel. 906 70 20 70.

PÁN může být odkudkoliv z České re-
publiky. Ráda se s ním sejdu a popo-
vídám. Třeba si padneme do oka. Rad-
ka/55/Hustopeče/906 70 20 70.

LIBUŠE (59), Mladějov na Moravě, 
tel. 906 702 070, by se ráda scházela 
s pánem mezi 55-63 lety. Byla by ráda, 
kdyby byl z Jihomoravského kraje.

IVA, 44, od Brna, tel. č. 906 70 20 70. Ur-
čitě je někde pohodový muž s vyřeše-
nou vlastní minulostí. Ozvi se mi hned!

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 11 60 a sdělte své požadavky.

Rozloučení s drahou zesnulou se uskuteční

ve čtvrtek 5. 8. 2021 ve 12:30 hodin 

v Krematoriu Jihlavská. 

Se zármutkem Jara.

Paní Libuška KRATOCHVÍLOVÁ 
z Brna

ukončila dne 29. 7. 2021 svou životní pouť.

 důvodu stěhování hledám bydlení.Z
Platba v hotovosti z prodeje. Tel.
732 448 527

 část zahrady v H. B. Tel.:PRONAJMU
731 866 924

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

 KOUPÍM les s pozemkem platba ho-
tově. Tel.: 776 810 082 

 cena za křesla. Tel.:NEJVYŠŠÍ
777 158 8819, Souček.

 starý stabilní motor, stav ne-KOUPÍM
rozhoduje. Tel.: 721 302 277.

 JAWA T.737404639MOTOCIKL

 červotočivý nábytek do r.KOUPÍM
1950 a jinou půdní veteš. Tel.:
607 753 719, 606 560 302.

 dobře zaplatím za tuto stěnu.VELMI

Tel.: 608 081 696.

 Prim. Tel. 777 311 101HODINKY

 do sbírky staré pivní lahveKOUPÍM
a sklenice, tel:732170454

 ŠKODA FELICIA cabrio,OCTA-KOUPIM
VIA 1960-63,GARDE s TP.Penize ihned.
Tel.603963494

 Škoda Felicia cabrio, OctaviaKOUPÍM
1960-63, Garde s TP. Penize ihned.Tel.
603963494

 od r.v. 95-2021 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822.

 MOPED STADION NEBO JA-KOUPÍM
WETTA. T.: 608 773 933

 trámy a prkna z demolic, popř.STARÉ
provedu demontáž zdarma. Tel.:
608 080 077.

 jakýkoliv starý motocykl. Tel.:KOUPÍM
721 302 277.

 dobře zaplatím za tato křesla.VELMI

Tel.: 608 081 696.

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

 starou vzduchovku nebo ji-KOUPÍM
nou starou zbraň, i nefunkční. Tel.:
721 302 277, enrice.65@seznam.cz

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

 mince, bankovky, odznaky,KOUPÍM
medaile, řády.Tel.607412443

 svářečku Triodyn. Tel.KOUPÍM
725304984.

 letošní český česnek paličák,RODÁM
150 Kč/kg. Chrudimsko. Tel.:
607 753 719.

Čas rychle utíká, ale bolest v našich srdcích 
je stále stejně hluboká.

Dne 1. 8. 2021 by oslavila 100. narozeniny 

paní

Anna VČELAŘOVÁ 
z Kuniček

Vzpomínají dcery a syn s rodinami.

NAJDĚTĚ SVOU

PRO VÍCE KONTAKTŮ VOLEJTE NA 906 70 50 40

VOLEJTE NA 906 70 50 40 A SEZNAMUJTE SE!

VĚŘÍM V LÁSKU na první pohled! Proč si tedy 
nevyrazit společně mezi lidi a nezjistit o sobě 
víc? Na schůzku se těší Hana (64) z Brna!
HANA (50) z  Větrného Jeníkova by se 
ráda seznámila s usedlým zahrádkářem na 
výlety i procházky lesem. Potěší mě přátel-
ství, co časem přeroste v něco hlubšího!
RÁDA JEZDÍ na výlety a miluju pečení. 
Ale chybí mi strávník, který by to všech-
no spořádal a pak obul turistické boty. 
Zkusíš to ty? Ladislava/54, Brno
VĚRA, 68, Brno by ráda našla hodného, 
slušného člověka především na popo-
vídání. Mohl bys být kulturně založený, 
nejlépe SŠ, nekuřák se zájmem o hud-
bu. Vl.auto uvítám. Věra (68), Brno
NAJDU KAMARÁDA na společné procház-
ky, výlety, kávu? Zatím bez společného byd-
lení. Nejlépe nekuř.a nepijan. Marie, 64, Brno
RÁDA VAŘÍM a peču, ale chybí mi vděč-
ný strávník. Taky miluji zvířátka, tvoji 
mazlíčkové nejsou překážkou, spíš na-
opak. Nepoznáme se raději někde v kli-
du? Drahomíra, 63, Kroměříž
SYMPATICKÁ ŽENSKÁ se srdcem na 
pravém místě hledá partnera pro život. 
Nechci kuřáka a alkoholika! Ostatní uká-
že osobní setkání. Alena, 55, Blansko

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., od 18 let, 1 min/70 Kč 
vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz

Využijte všech výhod 
pro předplatitele, 

VYBERTE SI DÁREK
Ovocné recepty

www.mojepredplatne.cz

Podrobný popis způsobů zpracování 
ovoce (zavařování ve formě džemu, 
kompotu, sirupu či l ikéru, sušení, 
mražení, kandování) s tipy a radami.


