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Jak porazit velmistra.Na festivalu ve

slovenské Skalici se Brňan Víťa Bureš se-

známil s lotyšským velmistrem Zigurdsem

Lankou (nar. 1960). Přispěla k tomu jeho

znalost ruštiny, která patří kromě angličtiny

a vmenší míře němčiny k univerzálním

dorozumívacím jazykům světových šachis-

tů. V pátém kole Openu je svedl los dohro-

mady. Přinášíme tuto partii, Brňanem podle

pozdějšího přiznání jeho renomovaného

soupeře, skvěle pozičně vedenou. V Openu

hrálo 66 šachistů: 1. Jerguš Pecháč (SVK)

7,5(9), 2. Rithvik Raja (Indie) 7, 3.-4. Friso

Nijboer (Nizozemí), Martin Hollan (ČR) 6,5 …

16. Zigurds Lanka 5,5, 29. Vít Bureš (Morav-

ská Slavia) 5 bodů.

Lanka,Zigurds (2412) – Bureš,Vít

(2144) [C90]

Skalický šachový festival 21.-29.8.2 Hotel

sv. Ludmila, Skalica (5.13), 25.08.2021

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6

5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.d3 d6 9.c3

Ja5 10.Sc2 c5 11.Jbd2 Jc6 12.Jf1 Ve8 13.Je3

Sf8 14.a4 b4 15.Sd2 (Soupeři rozehráli za-

vřenou variantu španělské. Na tomtomístě

se zkoušelo spíše: 15.Jd5 h6 16.a5 Jxd5

17.exd5 Jxa5 18.Sa4 Ve7 19.Jd2 Vb8 20.c4 Jb7

21.Je4 f5 22.Jg3 f4 23.Je4 Vf7 24.Sd2 Db6

25.Se8 Ve7 26.Dh5 Sf5 27.Dxf5 Vbxe8 28.Dg6

Kh8 29.g3 Ja5 30.Jxd6 Kg8 31.Vxa5 Vd8

32.Vea1 Vxd6 33.De4 Db7 34.Vxc5 Vf7 35.Vc6

Vxc6 36.dxc6 Db6 37.gxf4 Sc5 38.Kh1 Sd4

39.fxe5 Vxf2 40.Sf4 Sxb2 41.Se3 Db8 42.Vg1

Vf8 43.d4 a černý se vzdal, Carlsen,M (2837)

– Ding,L (2774), Saint Louis 2017) 15...Vb8

16.h3 h6 17.Jh2 d5N (Patrně novinka br-

něnského kandidáta mistra. Přechůdce:

17...Se6 18.Jhg4 Jh7 19.Jf5 d5 20.De2 Kh8

21.exd5 Dxd5 22.Jfe3 Dd7 23.Jc4 f6 24.b3 Sf5

25.Vad1 Ved8 26.Df3 Jg5 27.Sxg5 hxg5 28.Jge3

Sg6 29.d4 Sxc2 30.Jxc2 cxd4 31.cxd4 exd4

32.J2e3 Kg8 33.Jf5 g6 34.Jfe3 f5 35.g4 f4 36.Jf1

Sg7 37.De4 Kf7 38.Jfd2 d3 39.Jf3 Dd5 40.Jxg5+

Dxg5 41.Dxc6 Dd5 42.Dc7+ Dd7 43.Dxf4+ Kg8

44.Dg5 Df7 45.Ve7 Df6 46.Dxf6 Sxf6 47.Ve3 a

bílý vyhrál v 83. tahu, Brusilowicz,P (1954) –

Mielczarski,M (2241), Koszalin 2013) 18.Jhg4

Jxg4 19.hxg4 d4 (Černý, ač má většinu figur

na poslední řadě, zmocňuje se pěšcovým

výpadem v centru iniciativy) 20.Jd5 bxc3

21.bxc3 dxc3 22.Sxc3 Jd4 23.Sxd4 cxd4

24.a5 Dg5 25.f3 h5 (Černý zahajuje útok na

bílého krále. Protihra bílého na dámském

křídle – Jb6 a Sa4 – se opozdila) 26.gxh5

Dxh5 27.Vb1 Vxb1 28.Sxb1 Ve6 29.Kf2

(Bílý král prchá z ohrožených prostor, ale to

jen dává soupeři útočná tempa) 29...Dh4+

30.Ke2 Vg6 31.Vg1 Dh2 32.Df1 Sh3 (Co tah,

to úder kladivem. Bílý pg2 je ztracen) 33.Df2

Sxg2 34.Ke1 Dh6 35.f4 exf4 36.Dxf4 Sxe4

37.Vxg6 Dh1+ 38.Kf2 Sxg6 (Je rozhodnuto.

Lotyšský velmistr a přeborník své země z

roku 1993 teď bude s Víťou spolupracovat na

samomatu) 39.Sa2 Da1 40.Dd2 Sxd3

41.Sb3 Df1+ 42.Kg3 Sd6+ 43.Kg4 Sf5+

44.Kg5 Dg1+ 45.Kxf5 Dg6# 0–1.

Víte, že: Velmistrovský turnaj na festi-

valu ve Skalici vyhráli Anton Korobov a Vi-

talij Bernadskij (oba Ukrajina) 6(9) před Le-

onem LukaMendoca (Indie) a Janem Vy-

koukem (ČR) 5,5 bodu? Součástí festivalu

byla inaugurace knihy velmistra Jána Pla-

chetky „Osem stretnutí s Michailom Talom“,

které jsem se zúčastnil jako host pořadatelů.

Řekli o šachu: „Šachy vraždí lidi.“ (Nana

Joseliani, gruzínská velmistryně)

Vladimír Nabokov

The Problemist 1969

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Sa8 fxg4 2.Kb7

Kd5 3.Vd3mat, 1…f4 2.Se4 fxg3 3.Vd3mat.

(Cheney)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan KalendovskýBrzdila ji produktivita,

Líšeň zkvalitnila tým
PAVEL ŠŤASTNÝ

P
řekvapivé druhé
místo vminulé
sezoně, žádné vý-
razné ztráty, na-
opak posily. Přes-

to byla otázka, jak si líšeňští
fotbalisté v novém ročníku
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
v konkurenci patnácti týmů
povedou.
Po sedmi kompletních

druholigových kolech se na-
cházeli s jedenácti body na
sedmémmístě. „Mančaft
pracuje dobře, stejně jako
dřív. Možná jsme si ale vy-
brali to, co nás předtím ne-
potkalo, že jsme dokázali zá-
pasy vyhrávat jedním, nebo
dvěma góly, což se teď neda-
řilo,“ řekl líšeňský koučMilan
Valachovič (na snímku).
Jeho pokyny proto často

směřovaly k vyšší produkti-
vitě. „Řekli jsme si, že
abychommohli počítat
s lepším umístěním, je po-
třeba vstřelit víc gólů. Měli
jsme pokaždé dostatek šancí,
ale bohužel jsme je nedali.
Třeba ve Vyškově jsme si vy-
pracovali tři čtyři tutovky,
měli jsme vést o dvě tři
branky, ale nakonec jsme ji
sami dostali (Líšeň remizovala
s Vyškovem 1:1 – pozn. red.),“
líčil Valachovič.
K většímu počtu vstřele-

ných gólů byměl nyní po-

moct i forvardMartin Zikl,
jenž do Líšně přestoupil mi-
nulý týden z brněnské Zbro-
jovky. „Chtěli jsme získat
útočníka, což se podařilo. Zikl
u nás už hrál, takže přišel do
známého prostředí. Navíc je
to kluk z Brna a jsme rádi, že
to takhle dopadlo,“ zmínil
Valachovič.

DOBRÁKONKURENCE
Dvaadvacetiletý bývalýmlá-
dežnický reprezentant v Líš-
ni doplnil útočnou dvojici
Jan Silný a Šimon Chwaszcz.
„Nejen Líšeň, ale většina
mužstev v republice se potý-
ká s tím, že jim chybí kvalitní
útočníci. A když se nám na-
skytla možnost příchodu
Zikla, využili jsme ji. S Hon-
zou Silným a Šimonem
Chwaszczem jsou na tom
všichni dobře povahově
a vytvoří dobrou konkurenci.

Myslím, že
jsmeMartinem
mužstvo celkově zkvalit-
nili,“ liboval si Valachovič.
Zikl všakmá v Líšni

výraznou konkurenci,
s níž bojoval omísto
v základní sestavě už
dvakrát, když v brněn-
ském celku hostoval.

Silný v této druholigové se-
zoně vstřelil tři branky, dvě
z nich dal v posledních dvou
kolech. „Silný teď dává góly,
ale není to samozřejmě jen
o útočnících, Málek (záložník
Jaroslav Málek – pozn. red.) byl
minulý ročník nejlepší stře-
lec, prosazuje se i Kučera (Ja-
kub Kučera – pozn. red.) nebo
Matocha (Marek Matocha –
pozn. red.). Je dobře, žemuž-
stvo nespoléhá jen na jed-
noho hráče,“ doplnil Vala-
chovič.
Další brankymohou jeho

svěřenci přidat dnes od čtvrt
na jedenáct dopoledne, kdy
se představí na hřišti před-
poslední patnácté Chrudimi.
„Už čtyřikrát jsme ji porazili,
ale víte, jak se říká, že vítěz-

nou vlnu nejde
udržet done-
konečna.
Uspět ale
chceme
vždycky,“
dodal.

Další ragbyové derby, tentokrát
v soutěži. Favoritem jsou hosté
Brno – Před startem letošní
ragbyové extraligy si jiho-
moravští zástupci Dragon
Brno a Jimi Vyškov jako ge-
nerálku zahráli derby. Na
hřišti Dragonu vyzněla jed-
noznačně pro hosty (64:26).
Los třetího kola dnes opět
zavede oba rivaly do Cacovic,
tentokrát už k bojům o body

a domácí očekávají zcela jiný
výsledek. „Ta porážka byla
opravdu vysoká, ale hodně
bodů jsme jim sami věnovali.
Navíc v sestavě bylo dost
mladých kluků, teď budeme
kompletní,“ řekl hráč Drago-
nu Jan Tieber. Duel začne ve
čtyři hodiny odpoledne. (ula)

Víc nawww.rovnost.cz

Vítězně naladěný Vyškov se
chystá na silnou rezervu Sparty
Vyškov –Navázat na po-
slední dva čtyřgólové příděly
Prostějovu a Viktorii Žižkov
chtějí fotbalisté MFK Vyškov
i proti dalšímu soupeři, který
je v zápase s nimi favoritem.
Dnes se od čtvrt na jedenáct
dopoledne na stadionu v Dr-
novicích utkají v tabulce
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se
třetí Spartou Praha B. Kouč
Jan Trousil potvrdil, že
uznává pravidlo, že vítězná

sestava se nemění. „Kádr zů-
stává stejný jako před zápa-
sem na Žižkově, jen na lavič-
ku vezmemeMartinaMaceje.
Jestli naskočí do zápasu, to si
nemyslím, ale určitě to půjde
v neděli zkusit za béčko. Má-
me sice jednu dvě varianty
na změnu, ale rozhodneme
se až před zápasem. Sestavu
vždy přizpůsobujeme podle
soupeře,“ uvedl Trousil. (ula)
Víc na vyskovsky.denik.cz
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Bitva brněnských „S“: dělí je dva
body, fanoušci mají pivo zdarma
Brno –Mezi Spartou a Slavií
panuje rivalita nejen v Praze,
ale také v Brně. A třaskavý
fotbalový souboj mezi měst-
skými konkurenty nabídne
dnes od čtyř hodin odpoled-
ne osmé kolo krajského pře-
boru. V tabulce desátá Mo-

ravská Slavia přivítá na do-
mácím hřišti sedmou br-
něnskou Spartu, kterámá
před svým soupeřem náskok
dvou bodů. Sportovní fa-
noušci navíc dostanou ke
vstupence pivo nebo limo-
nádu zdarma. (spo)

14 18. září 2021Deník
www.denik.cz
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  sberatelnabizi@seznam.cz  608 732 945 p. Mikušík608 732 945 p. Mikušík

Sběratel koupí Sběratel koupí 
a v hotovosti vyplatía v hotovosti vyplatí

 sberatelnabizi@seznamsberatelnabizi@seznam

za zlaté a stříbrné mince, 
šperky, diamanty, zlaté hodinky, 
zbraně, auto moto věci, 
motorky, retro nábytek

Přijedu kamkoliv...Přijedu kamkoliv...
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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!

BOŽENA, 59, kousek od Brna, tel. č. 
906 70 20 70, nechce být sama, proto 
by ráda poznala muže, nejlépe s au-
tem, který nepije ani nekouří.

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.

MOC ráda bych poznala hodného, 
spolehlivého a tolerantního muže z Ji-
homoravského kraje. Dagmar/68/Uh-
ličice u Kojetína. Tel. č.. 906 702 070.

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.

cab_R1737352-003

 byt, domek. Peníze mám za-SHÁNÍM
jištěné. Vyškovsko, Brno-venkov. Mo-
bil: 732 417 250 

cab_R1759778-001

 - Koupím RD do 150m2ČELÁKOVICE
nebo stavební pozemek do 400m2 na
výstavbu přízemního RD, s příjezdo-
vou cestou, nejlépe zasíťovaný popř.
inženýrské sítě v dosahu. Nabídněte
prosím, i kdyby na pozemku byl starý
dům k demolici. Platba ihned v HOTO-
VOSTI. Tel: 778508109

cab_R1757983-001

 Superb III, L&K, 206kW, kombi,ŠKODA
TOP stav. Vůz je garážovaný, jako no-
vý, nebouraný, červená m., jsem 1.maji-
tel, možný odpočet DPH, tankoval jen
100 OMV benzin, vyhřívaný volant, od-
větrávaná sedadla, automat, kamera,
tažné. 602333760

cab_R1760401-001

 - Dacia Sandero 16 V,DĚDICTVÍ
1. maj., vyšší posed, vybavená,
209 900 Kč. Tel.: 721 162 924.

cab_R1729325-013

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

cab_R1750714-003

 díly Škoda 110R, Škoda 100KOUPÍM
i celé auto. T: 728826125

cab_R1734967-012

 PIONÝRA.TEL:723 408 956KOUPÍM

cab_R1734960-013

 MZ 150.TEL: 602 748 047KOUPÍM

cab_R1734991-001

 ZETOR. TEL:721 199 861KOUPÍM

cab_R1746452-005

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu. Tel.: 602 279 965

cab_R1746449-005

 UNC 060 a Locust 750 či 752KOUPÍM
+ příslušenství. Tel.: 602 230 773

cab_R1681006-045

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

cab_R1747756-005

 MT8-050, T4K-14, FarmářKOUPÍM
Zetor apod i nářadí. 603170926

cab_R1734988-005

 Vari-Tera.Tel.728826125KOUPÍM

cab_R1711318-003

 STAROU VZDUCHOVKU NE-KOUPÍM
BO JINOU STAROU ZBRAŇ, I NE-
FUNKČNÍ. TEL.: 721 302 277, 
enrice.65@seznam.cz

cab_R1745215-009

 PRIM a jiné natahovací, me-HODINKY

chanické, nejdoucí i poškozené. Po-
zůstalost po hodináři. Tel. 777 311 101.

cab_R1737370-005

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

cab_R1758819-002

 technické stříbro, platina,KOUPÍM
palladium. tel: 602633311

cab_R1758407-002

 pojišťovna hledá pracov-ZAHRANIČNÍ
níka pro servis stávajících klientů. Živo-
topisy zasílejte na: vladimir.vosvr-
da@zp.metlife.cz

cab_R1759791-001

 ořechy louskané světléVLAŠSKÉ
230 Kč/kg, Lískovce lúsk. 310 Kč/kg, su-
šené švestky 155 Kč/kg, sušené meruň-
ky nesířené 165 Kč/kg, sušené višně
410 Kč/kg. Pošlem. 774 180 070

cab_R1734904-007

 - 20Kč v květináči výška 35-45THUJE
cm. Dovezu! T.608979621

cab_R1758406-001

 Irský teriér. Štěňátka irskéhoŠTĚŇATA
teriéra s PP po excelentních rodičích ze
zahraničního spojení. Předpoklad je vý-
borný exteriér a povahové vlastnosti. K
odběru polovina listopadu. Máme 6
kluků a 3 holky. Tel. 777594796, foresti-
rish@gmail.com

cab_R1729929-005

  

  

  

  

  

  

  

  

 svářečku Triodyn. Tel.KOUPÍM
723511149.

Předplaťte si 
Deník a získejte 
dárekdárek

www.mojepredplatne.cz

cab_R1657687-023

 PAROŽÍ, SHOZY, TROFEJE,KOUPÍM
PREPARACE I CELÉ MYSLIVECKÉ
SBÍRKY + VOJENSKÉ VĚCI MILITARY.
VÝKUP CELÁ ČR. TEL.: 773 191 811
TROFEJEEU@GMAIL.COM
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  a více zaplatím za mechanic-10 000 Kč
ké natahovací hodinky, nefunkční i po-
škozené, s černým číselníkem a nápi-
sem na zadní straně MAJETEK VOJENS-
KÉ SPRÁVY, vyprodávala je dříve býva-
lá československá armáda. 5 000 Kč
a více bez nápisu. Jsem sběratel. Tel.:
777 311 101.


