
Zbrojovka porazila Spartu
a vede tabulku o sedmbodů
Brněnští fotbalisté uhájili
ve šlágru desátého kola
druhé ligy vítězství 2:1 nad
béčkem pražské Sparty.

JAROSLAV KÁRA

Brno – Svého soupeře ne-
předčili výrazně, vítězství
spíš ubojovali, ale tři body
mají. Podobně vypadaly i
některé další duely, fotbalis-
té Zbrojovky se občas lopotí,
ale výsledky se dostavují.
Včera večer odklidili z cesty
za postupovým cílem dalšího
soka, rezervu pražské Sparty
na domácím hřišti zdolali 2:1.
A po třetině soutěže se vy-

hřívají na čele tabulky FOR-
TUNA:NÁRODNÍ LIGY. Druhé
rezervě Sparty odskočili o
sedm bodů. „Máme další tři
body, Spartu jsme nechali za
sebou. Chceme se udržet na
první příčce tabulky, což nás
v dalších zápasechmůže
svazovat, ale věřím, žemuž-
stvu s přibývajícími duely
poroste sebevědomí a dou-
fám, že i forma půjde naho-
ru,“ radoval se brněnský tre-
nér Richard Dostálek.
Jeho svěřenci v deseti ko-

lech nasbírali pětadvacet
bodů za osm výher, jednu
remízu a jedinou prohru. Po
víkendu se ještěmohou při-
blížit Varnsdorf nebo Líšeň,

oba celky ztrácejí osm bodů,
ale mají utkání k dobru.
„Máme interní plán, v kabině
se bavíme o tom, jak si před-
stavujeme, aby se vyvíjel náš
bodový zisk. Snažíme se na
to dívat v cyklech, nejprve
úvodních šest kol do repre-
zentační pauzy, pak tři zápa-
sy v září, teď pět dalších v
říjnu. Body sčítáme po úse-
cích a zatím se nám daří na-
plňovat náš optimistický
pohled,“ sdělil Dostálek.
Duel s béčkem pražské

Sparty rozhodl dvěma zásahy
Jakub Přichystal, který na-
stoupil ve stém utkání za
Zbrojovku v první či druhé

lize. „Jsem spokojený a šťast-
ný. Vůbec jsem nevěděl, že je
to stý zápas a vyšlo to dobře,“
usmál se brněnský útočník.
Svémužstvo poslal do ve-

dení ve dvanáctéminutě,
jenže krátce po příchodu z
kabin ve druhé půli srovnal
Václav Sejk. Minutu nato
odpověděl opět Přichystal.
Připsal si šestý gól v sezo-

ně. „Začalomi to střílet. Cítím
se hodně dobře a doufám, že
to tak bude pokračovat,“ přál
si šestadvacetiletý útočník.
Pražané se po pauze zvedli,

ale rychlý druhý gól už ne-
dohnali. „Je vidět, že Brnomá
zkušenýmančaft, veze se na

velmi dobré výsledkové vlně,
tomu odpovídal závěr utkání.
Dohráli ho téměř na naší po-
lovině, porazili nás zkuše-
ností,“ uznal kouč letenského
celkuMichal Horňák.
Kaňkou utkání je zranění

domácího stopera Jakuba
Šurala, kterýmusel střídat v
68. minutě. „Kuba do toho
naskočil po zranění velmi
dobře, sedělo nám to spolu v
obraně. Zatím neví diagnózu,
ale cítil rupnutí ve stejné
oblasti, coměl zranění. Je to
škoda,“ mrzelo jeho parťáka
ve stoperské dvojici Jana
Štěrbu.

DVAGÓLY. V tomto případě sice skončil v síti brněnský kapitán
Jakub Řezníček, ale jinak tam zapadly dvě trefy jeho spoluhráče
Jakuba Přichystala. Foto: Deník/Jiří Salik Sláma

Zbrojovka Brno 2
Sparta Praha B 1
Poločas: 1:0.Branky: 12. a

48. Přichystal (na obě as. Fou-
sek) – 47. Sejk.Rozhodčí: Ba-
tík – Kotík, Melichar. ŽK: 64.
Řezníček – 50. Vácha, 90+2.
Šimáček.Diváci: 4018.
FC Zbrojovka Brno: Ber-

kovec – Bariš, Štěrba, Šural
(68. Endl), Hrabina – Texl, Šev-
čík (72. Štepanovský) – Fousek
(72. Moravec), Hladík, Přichys-
tal (90. Hlavica) – Řezníček (C).
ACSparta Praha B: Kotek –

Gelašvili, Piško, Vitík – A. Gab-
riel, Jonáš, Vácha (C) (68. Ši-
máček), Pudhorocký (85.
Schánělec), Ryneš (80. Dudl) –
Kozák, Sejk.

KAMIL BRABENEC (45) se po třech letech vrátil k hokeji, hraje za Kometu B a říká:

Mladý spoluhráč se omluvil, že domě narazí
VÁCLAV PETRŮ

Brno – Ještě nedávno na ně
dohlížel z trenérské pozice
jako na puberťáky, teď jsou
jeho spoluhráči. I takové si-
tuace nabízí pozoruhodný
tým hokejistů Komety B. Je-
ho pětačtyřicetiletý kapitán
Kamil Brabenec (na snímku)
vede kabinu, v níž má k ruce
tři své vrstevníky a zbytek
převážněmladých kluků.
Nově vzniklé družstvo si ve

východní skupině druhé ligy
připsalo historicky první vý-
hru na čtvrtý pokus ve stře-
du, když doma zdolalo Ho-
donín 5:2. Svým prvním gó-
lem k výhře přispěl i Brabe-
nec. „Nečekal jsem, že bych
tam lítal na péro,“ říká v roz-
hovoru pro Deník Rovnost
Brabenec, jehož další duel
čeká dnes od šesti hodin ve-
čer doma proti Kopřivnici.

Po třech prohrách jste se
dočkali výhry nadHodoní-
nem. Je to odrazovýmůstek?
Vítězství je důležité pro se-

bevědomí našichmladších
kluků. Nehráli jsme špatně
ani předtím, ale trápili jsme
se střelecky. Myslím, že už si
to sedlo, jak bymělo. Taky
pomohlo, že konečně hráli
kluci, kteří předtím nemohli
– Jožo Kováčik a PaťaMoskal.

Je to až takmarkantní
rozdíl, když jsou na ledě?
Jsou hodně užiteční
hlavně v přesilovkách,
které se povedly pro-
měnit. Tam je
to o zkuše-
nostech a Jožo
je odmodré
bezkonku-
renční.

Jak se po tříleté
pauze od hokeje
cítíte na ledě?
Jsem realista.
Šel jsem do
týmu s tím,
žemu chci
pomoct
zkušenost-
mi. Fyzicky

se cítím dobře, úměrně věku.
Nikdo nemůže čekat, že ně-
koho přebruslím.

Překvapila vás něčím druhá
liga?
Užmámněco odskákáno. Je
to asi to, co jsem očekával.

Hraje tam spousta
mladých kluků, tak-
že je nadupaná fy-
zicky. Pro ně je ta
soutěž dobrá. Pořád
totiž mají šanci říct

si o angažmá
ve vyšší
lize.

Jak k vámpřistupují spolu-
hráči, kteří jsou v podobném
věku jako váš osmnáctiletý
syn Jakub?
Některé pamatuju ještě ve

čtvrté nebo páté třídě, když
jsem semotal v klubu. Kluci
jsou rádi, žemě znají ještě z
těch dob a žemi teďmůžou
tykat. (úsměv)Není tam ně-
jaký přehnaný respekt. I když
už se na tréninku stalo, že
když kemně přijížděl mladý
spoluhráč, omlouval se už
dopředu, že domě narazí.
(smích)

Vaše rodina vás dost podpo-
rovala při návratu. Platí to i
nyní?
Samozřejmě jsem to roz-
hodnutí udělal já, ale i kluci
mě chtěli vidět ještě hrát,
když už jsem podle nich
dlouho na ledě nebyl. Moc
mé výkony nerozebíráme,
když vidí, jak jsem po utkání
fyzicky vyfluslý. Asi jsou rádi,
že se ještě hýbu. (smích)

Celý rozhovor čtěte na
www.rovnost.cz

Foto:HC
Kom

eta
Brno

Sláva na okruhu. Po ikoně pojmenují zatáčku
Brno – Velká sláva se zítra
chystá naMasarykově okru-
hu. Na brněnské dráze totiž
pět minut před tři čtvrtě na
dvanáct pojmenují zatáčku
po legendárním českoslo-
venskémmotocyklistovi Bo-
humilu Stašovi.
Půjde o jeden z vrcholů

domácího šampionátu sil-
ničníchmotocyklů, který se
dnes a zítra v Brně pojede, a

který nese název po Stašovi.
Slavnostního ceremoniálu se
zúčastní všichni závodníci,
kteří se na akci představí.
„Chceme panu Stašovi vzdát
hold se vším všudy. Proto k
zatáčce, která nově ponese
jeho jméno, dojedeme spo-
lečně se všemi jezdci přímo
po závodní dráze. Jde o za-
táčku na Stadionu, ceremo-
niálu takmohou přihlížet i

všichni diváci na přírodní
tribuně C. Jsmemoc rádi, že
nám aktuální opatření
umožňují otevřít tento spe-
ciální podnik veřejnosti,“
uvedla šéfka Automotodro-
mu Brno Ivana Ulmanová.

TALENT I ČESKÁ ŠPIČKA
O víkendu se uskuteční cel-
kem dvanáct závodů. Při
něm se představí i přední

čeští piloti, jako jsou třeba
vítězové Jarní ceny BrnaMi-
chal Prášek a Karel Pešek.
Chybět nebude ani talento-
vaný Jakub Gurecký, který od
příští sezony pojede v pres-
tižním Red Bull Rookies Cu-
pu.
Dnešní program na okruhu

startuje v osm hodin ráno,
zítřejší po osmé hodině ran-
ní. (pev)

SPORT | Na jižní Moravě

Kvalita krajského přeboru jde
nahoru, tvrdí boskovický kouč
PAVEL ŠŤASTNÝ

Boskovice – V kádru jim
schází hvězdná jména i ka-
nonýři, postupové ambice
navíc rozhodně nevyhlašují.
Přesto boskovičtí fotbalisté
setrvávají po osmi kolech
krajského přeboru na špici
tabulky. „To nic neznamená,
ale jsem rád, že hrajeme na-
hoře a že tým si sedl,“ pro-
hlásil kouč Jan Havlíček.
Jeho svěřenci mají na ve-

doucí příčce náskok jednoho
bodu před Bohunicemi, které
ve druhém kole porazili 2:1.
„Před startem sezony jsme si
řekli, že se chceme pohybo-
vat v horní polovině tabulky
a pokusíme se tam udržet co
nejdéle. Soutěž je ale vyrov-
naná a každý týmmá vždyc-
ky nějaké výpadky, my jsme
takyměli výkyv třeba v Rou-
sínově (prohra 1:2 – pozn red.),
v jiných zápasech nás zase
potkalo štěstí,“ podotkl
Havlíček.

JASNÝ FAVORIT
Podle něj má soutěž už dlou-
hodobě jasného favorita. „Jak
si tým v Bohunicích sedne
a pořádně se sehraje, bude
mít jednoznačně lepší vý-
sledky. Lidé v klubu si na se-
be vytvořili tlak, že chtějí
postoupit, ale mají zkušené
hráče, kteří by si s nímměli

poradit,“ pravil jasně trenér
Havlíček.
Jenže kromě Bohunic jsou

v těsném kontaktu s Bosko-
vicemi další dvěmužstva.
Třetí Kuřim, kterou vede
kouč s prvoligovými zkuše-
nostmi Svatopluk Habanec,
a čtvrtá rezerva Líšně ztrácejí
na první příčku pouze dva
body. „Někdo říká, že soutěž
jde úrovní dolů, já tvrdím
opak. Co jsemmělmožnost
vidět, rok od roku je kvalit-
nější. Nechci nikoho urazit,
ale naposledy jsme hráli
s Ratíškovicemi na jejich
stadionu a byly úplně jinde
než před dvěma lety,“ zdů-
raznil devětatřicetiletý kouč.
Boskovice přesto vminu-

lém kole s Baníkem Ratíško-
vice zvítězily 2:0. „Nebylo to
ale vůbec jednoduché, sou-
peř hrál výborně. Šlo pro nás
o těžké vítězství, ale pro oko
diváka to byl krásný zápas,
oba týmy si vytvořily šance
amy jsme nakonec byli
šťastnější,“ líčil Havlíček.
Jeho tým čeká další duel

dnes od půl čtvrté odpoled-
ne, kdy vyzve až čtrnáctý
Moravský Krumlov. „Může-
me říct, že jsme favorité, ne-
budeme se bát, ale jedeme
tam s pokorou. Ve hřemáme
stálemezery, na kterých
pracujeme a postupně je od-
straňujeme,“ dodal Havlíček.

Ze zářijových šachovnic.Hrálo se
on-line i normálním způsobem. Návrat

k běžnému šachu po koronavirové pře-

stávce se zdá být trvalým.

vlastik 59 (2097) – zamochy (2067)
[C02]
Chess.com: Live Chess, 5. 9.2021

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Jc6 5.Jf3
Sd7 6.Sd3 Db6 7.0–0 cxd4 8.cxd4 Jxd4
9.Jbd2 (V této variantě francouzské,
kdy bílý obětuje pěšce za útok, patrně

vynálezmistra Josefa Nuna z Hradce

Králové) 9...Sc5 (Jiná zkušenost: 9...Jc6
10.Jb3 Jge7 11.Se3 Dd8 12.Jc5 Sc8 13.Vc1

Jg6 14.Sb5 Sxc5 15.Sxc5 Sd7 16.Sxc6 Sxc6

17.Dd4 f5 18.h4 h6 19.h5 Je7 20.Jh4 Kf7?

21.Sxe7 Dxe7 22.Jg6 Dd8 23.Jxh8+ a bílý

vyhrál v 39. tahu, Aravindh,C (2845) –

Kryakvin,D (2624) Chess.com INT 2020)

10.b4! Sxb4 11.Vb1 Jxf3+ 12.Jxf3 Da5
13.Jg5 Je7 (Tato novinka černému ne-
pomůže. Slabé je i 13...g6 14.Df3 Jh6

15.Df6 Vg8 16.Jxh7 Se7 17.Df4 Jf5 18.g4

Jg7 19.Jf6+ Sxf6 20.exf6 a bílý vyhrál v

94. tahu, Yu,L (123) – Aubury,B (108)

Llandudno 2017) 14.Dh5 g6 15.Dh4 Sd2
16.Jxf7! (Přechodná oběť, která ihned
vyhrává) 16...Kxf7 17.Df6+ Kg8 (Po
17...Ke8 ztratí černý obě věže) 18.Dxe7
Sxc1 19.Dxd7 Sg5 (Nechce dát střelce,
raději dostanemat) 20.Vxb7 a černý se
vzdal. 1–0

Kalendovský,Jan (1905) – Ře-
hůřek,Lukáš (2071) [B01]
Bystrc rapid (8), 11.09.2021

1.e4 d5 2.e5 c5 3.Sb5+ Sd7 4.Sxd7+
Dxd7 5.f4 (Nebo: 5.Jf3 Jc6 6.0–0 g6 7.d3
Sg7 8.Ve1 Jh6 9.Sxh6 Sxh6 10.d4 cxd4

11.Jxd4 0–0 12.Jc3 e6 13.Jf3 Vac8 14.Je2

Sg7 15.Jed4 Jxd4 16.Jxd4 a6 17.c3 s remí-

zou v 34. tahu, Kuderinov,K (2451) –

Laylo,D (2511), Bangkok 2014) 5...Jc6
6.Jf3 f6 7.0–0 0–0–0 8.De2 (Přechůdce:
8.Jc3 e6 9.d3 d4 10.Jb5 Kb8 11.Sd2 Jxe5

12.c4 Jxf3+ 13.Vxf3 h6 14.Da4 a6 15.Sa5

axb5 16.cxb5 Je7 17.Sb6 Jc8 18.Da5 Jxb6

19.Dxb6 Sd6 20.Da5 Vc8 21.b6 Vc6

22.Da7+ Kc8 23.Da8+ Sb8 a černý vyhrál

v 37. tahu, Lutton,E – Schofield,J En-

gland 1995) 8...e6 9.c3 Se7 10.d4 Jh6

11.dxc5 Sxc5+ 12.Se3 Sxe3+ 13.Dxe3
Jg4 (Zde jsem původně šel dámou na c5,
ale stále jsem ji držel v ruce a raději

jsem ustoupil jinam) 14.De2 fxe5 (Po
15.fxe5 by pozice byla prakticky vyrov-

naná, ale já zatoužil po zápletkách a

hrál jsem) 15.h3?! e4 16.hxg4 exf3
17.Vxf3?! (Klidnější bylo braní dámou)
17...e5 18.fxe5 Dxg4 19.Jd2 Vhe8
20.Db5 Vxe5 (Více jsem se obával tahu
20...Jxe5 nebo i 20...a6) 21.Vf7 (Hrozím
matem, tah černého je prakticky vynu-

cen) 21...Vd7 22.Vxd7 Dxd7 23.Jf3 Vf5
24.Vd1 g5 25.Dd3 Df7 (Těžko říci, který
tah byl za černého lepší. Hlavní je, že se

soupeř pomalu ocital v časové tísni)

26.Jd4 Jxd4 27.Dxd4 s hrozbou
27.c3–c4. Po několika dalších tazích dá-

no za remízu. 1/2

Víte, že: Již 27. ročník Poháru bys-
trcké radnice absolvovalo 75 šachistů?

Zvítězil František Vrána (Staré Město)

před NeklanemVyskočilem (Duras Br-

no) a Pavlem Kubíčkem (Orel Ořechov)

7 bodů z 9 utkání. Cenu pro nejlepšího

seniora obdržel autor této hlídky.

Řekli o šachu: „Život je pro šachy
příliš krátký“. (Henry James Byron)

Jevgenij Umnov
Československý šach 1946

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Kg5! Kb8

2.Sf3 Kc8 3.De8mat, 1…Kd8 2.Sa4 Ke7

3.Df6mat, 1…Vb8 2.Sg4+ Kd8 3.Dd7mat,

1…a5 2.Sg4+ Kb8 3.Db5mat. (Duras)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský
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