
SPORT | Na jižní Moravě
Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Bronz do Kuřimi.Mistrovství
Moravy a Slezskamládeže vystřída-
lo vminulém týdnu většinu soutěží
družstev. Hrálo se od 26. do 31. října
2021 v hotelu Dlouhé stráně. Hoši
a dívky hráli společně tempem 90
minut na partii s přidáváním 30
vteřin za tah. Uvádíme vítěze jed-
notlivých kategorií a umístění nej-
lepších Jihomoravanů. U 16 (63
startujících): 1. Martin Vašínek
(Beskydská šach. škola) 7(9), 4. Lucie
Fizerová (Interchess) 6,5, 12. Jiří
Grausgruber (ŠK Duras Královo Po-
le) 6 bodů. U 14 (64): 1. Tomáš Da-
niel Kubín (Sokol Postoupky) 7,5(9),
9. Lucie Rybáčková (Gambit Jihlava)
6, 3.Václav Šetina (ŠK Kuřim) 6,5
bodu. U 12 (61): 1. Martin Policar (TJ
Náměšť n. Oslavou) 8, 2. Valerie
Bartečková (Beskydská šach. škola)
6,5, 12. Andrej Souček (ŠK Kuřim)
6 bodů. U 10 (27): 1. Oskar Gřešek
(Slezan Opava), 3. Amálie Martiká-
nová (Beskydská šach. škola) 6,5, 17.
Vít Hlinka (Lokomotiva Brno) 4 bo-
dy.

Ulčák,Michael (1513) – Haiden-
ko,Mykola (1279) [C54]
Mistrovství Moravy a Slezska,

U14 Kouty nad Desnou, (2.10),
27.10.2021
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.c3

Jf6 5.d3 d6 6.Jbd2 De7 7.a4 a5
8.0–0 0–0 9.Ve1 (Starobylá Italská
hra. Zkoušelo se také: 9.h3 Se6
10.Ve1 Vad8 11.Sxe6 fxe6 12.Jf1 h6
13.Se3 d5 14.Sxc5 Dxc5 15.De2 dxe4
16.dxe4 Jh5 17.De3 De7 18.Vad1 Jf4
19.Jg3 Vxd1 20.Vxd1 Df6 21.Jh2 h5
22.Je2 Dg6 23.Jxf4 exf4 24.Dd3 Je5
25.Dd4 Dg5 26.Kf1 Vf6 27.Dd8+ Kh7
28.f3 Dg3 29.Kg1 Vg6 a bílý se vzdal
v 38. tahu, Kruckenhauser,A (2283)
– Hristodorescu,D (2211), Chess.com
INT 2021) 9...Sg4 10.h3 (Přechůdce:
10.Jf1 Se6 11.Jg3 Jg4 12.Vf1 Sxc4
13.dxc4 Dd7 14.h3 Jf6 15.Sg5 De6
16.De2 h6 17.Sd2 Je7 18.Jh4 Kh7
19.Kh2 Jg6 20.Jhf5 Jf4 21.Df3 g5
22.Vae1 Kg6 23.Je2 Kh7 24.Jxf4 gxf4
25.g3 fxg3+ 26.Dxg3 Vg8 27.Dh4 h5
28.Sg5 Vg6 29.Vg1 Je8 30.Dxh5+ Kg8
31.Je7+ 1–0, Příborský,M (2179) – Sý-
kora,O (2203), Czech Republic 2008)

10...Sh5 11.Jf1 Kh8 12.Jg3 Sg6
13.Jh4 Jd7 14.Jhf5 Df6 15.h4 h6
16.Jh5 (Bílý získává dvojici střelců a
stupňuje tlak na královském křídle)
16...Sxh5 17.Dxh5 Dg6 18.Df3 Jf6
19.Se3 b6 20.Sd5 Jxd5 (Další vynu-
cený tah zahání černého jezdce do
stáje) 21.exd5 Jb8 22.d4 exd4
23.Sxd4 Sxd4 24.Jxd4 Ja6 (Černý
kůň běhá v kruhu, lepší bylo Jd7)
25.Ve7 Vae8 26.Vae1 Vc8 27.h5
Df6 28.Dxf6 gxf6 29.V1e3 (Rozbití
pěšci na královském křídle jsou
předzvěstí záhuby černého. Obrana
je prakticky nemožná) 29...Jc5
30.b3 Ja6 (Jen podtrhuje zoufalost
černého) 31.Jf5 Kh7 32.V3e6! Vcd8
33.Vxf6 Jc5 34.Vxh6+ Kg8 35.Ve3
amat nejpozději 4. tahem. Dobrý
strategický výkon Brňana z Loko-
motivymezi čtrnáctiletými. 1–0

Víte, že: dnes a zítra uvidíme
v Brně první souboje našich extrali-
gových zástupcůMoravské Slavie
a Durasu Královo Pole? Jejich sou-
peři budou Beskydská šachová škola
A a B, utkání začínají v bowlingo-
vém klubu v Líšni v deset hodin do-
poledne.

Řekli o šachu: „Jakmohu re-
spektovatmuže, který neumí hrát
šachy?“ (Kelly Atkins)

JanWenda
Československý šach 1935

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Dc1!

Kxe4 2.Sc6+ Kf5 3.e4mat, 1…Jf5
2.Da3! Kxe4 3.Sc6mat, 1…Jc7 2Jc3+
Kd6 3.Da3mat. (Holzman)

Český MMA zápasník JIŘÍ PROCHÁZKA (29) vyhlíží titulový zápas v UFC:

Do dvou týdnů se prý rozhodne
LUKÁŠ SOLAŘ

T
ento týden se
českýMMA zá-
pasník Jiří Pro-
cházka (na
snímku) vrátil se

svým týmem z Abú Zabí, kde
se odehrála titulová bitva
v polotěžké váze americké
organizace UFCmezi Polá-
kem Janem Blachowiczem a
Brazilcem Gloverem Teixei-
rou. Ten navzdory predikcím
mnoha expertů zvítězil ve
druhém kole pomocí škrcení.
Rodák z Hostěradic zápas

sledoval pouze coby náhrad-
ník pro případ, že jeden
z bojovníků do klece nena-
stoupí. „V přípravě jsem se
soustředil na svoje nedo-
statky, tím pádem jsemmohl
posunout sám sebe a svůj um
na další úroveň bez toho,
aniž bych semusel nějak ex-
trémně soustředit na jedno-
ho z nich,“ líčil Procházka
v rozhovoru pro Deník Rov-
nost.

Jak jste titulové klánímezi
Blachowiczem a Teixeirou
vnímal coby náhradník?
Zápas jsem si velmi užil. Od

začátku jsem ho sledoval se
zaujetím kvůli budoucímu
duelu, protože oba jsou v mé
váhové divizi. Chtěl jsem vě-
dět, jakým způsobem zápasí
a podle toho si upravit pří-
pravu.

Hodně expertů favorizovalo
Poláka, přál jste si vítězství
Blachowicze, nebo Teixeiry?
Mně to bylo úplně jedno.

Taky jsem predikoval, že vy-
hraje Blachowicz, ale dopadlo
to tak, že je šampion Teixei-
ra, a to je fakt.

Byla příčina vítězství Teixe-
iry v jeho kvalitě nebo spíš

ve špatném výkonu Bla-
chowicze?
V kvalitě Glovera. Dlouho

neukázal tak dobrý výkon.
Ještě jsem u něj neviděl ta-
kový přístup a vtažení do
souboje. V minulém zápase
se hýbal o dost pomaleji
a ten fokus tam nebyl takový
jako proti Blachowiczovi.
Tady šlo fakt vidět, že titul
chtěl získat víc.

Teixeira se stal druhýmnej-
starším šampionem v histo-
rii UFC. V roce 2014měl ti-
tulový zápas s Jonem Jone-
sem, vidíte u něj od té doby
progres?
Tady nejde o progres, ale

o to, že přestal zápasit rutin-
ním způsobem. Šel do toho
naplno celým srdcem. Neby-
lo to tak, že by nechával ně-
které akce jen tak proply-
nout, ale každému okamžiku
toho zápasu se hezky věno-
val. To je podstatné.

Žijete teď v nejistotě, zda
budete s Teixeirou zápasit
o titul?
Do čtrnácti dnů bychměl

vědět nějaké stanovisko ze
strany UFC a Teixeiry
o dalším případném zá-
pasu.

S ohledemna věk
Teixeiry, jaká přes
něj povede cesta?

Svůj recept na něj a strate-
gické informace si nechám
pro sebe. Kdo známůj styl,
tak ví, jak zápasím.

Jemožné, že zástupci UFC
zorganizují zápas s Teixei-
rou až v červnu. Chtěl byste
do té doby ještě jiný souboj?
Uvidím, to ještě bude na

jednání s UFC. Záleží na tom,
jaké stanovisko k tomu oni
postaví, podle toho se nad
tím pak budu zamýšlet.

Naposledy jste zápasil
v květnu s Dominickem
Reyesem. Chybí vám ostrý
duel?
Já můžu bojovat kdykoliv,

a jako zápas beru každý tré-
nink. Nechci v tom dělat
rozdíly a až přijde další klání,
tak budu připravený.

Dáváte si momentálně pau-
zu, nebo jste znovu
v tréninku?
Jsem v trénin-

ku a pokračuji,
ale ne v tako-
vém intenziv-
ním tempu
jako před zá-
pasem, kdy to
byly dva tré-
ninky denně.

Teďmámminimálně jeden
za den.

V Abú Zabí jsteměl jiný styl
vlasů než proti Reyesovi.
Chcetemít na každý zápas
odlišný účes?
Styl si držím skoro stejný.

Pokud bych tam zápasil, tak
by byly upraveny do finální
podoby jakominule.

Nedávno jste si také změnil
přezdívku z Denisy na BJP.
Jak to vnímají lidé?
Neslyšel jsem na to žádné

reakce. Je mi jedno, jak na to
zareagují. Tohle není o nich,
ale čistě omém osobním
postoji k této přezdívce
a vnitřním nastavení, které
jsem si vytvořil za tu dobu, co
zápasím.

VAbú Zabí jste si vyzkoušel
nejrychlejší horskou dráhu
na světě, absolvoval pobyt
v poušti i projížďku na
velbloudech. Jak jste si to
užil?
Dráha byla super. Byl
to nezapomenutelný
zážitek a pobyt v poušti
semi taky líbil. Bylo to
něco navíc mimo zápa-
sení. Zaplatili jsme si
balíček na podobné zá-
žitky, ale bylo to ta-
kové béčkové,

i přesto jsme si
to všichni
s trenéry
užili.

Jiří Procházka
P narozen: 14. října 1992
v Hostěradicích

P sport: MMA
P zápasová bilance: 28 výher,
3 prohry, 1 remíza

P poslední souboj: 1. května
2021 v Las Vegas (USA), Pro-
cházka knokautoval v zápase
UFC Dominicka Reyese ve
druhém kole

Běh v Útěchově
čeká 52. ročník
Brno –Už dvaapadesátý roč-
ník Běhu útěchovskými lesy
se uskuteční dnes, startuje
v deset hodin dopoledne
u hřiště v Brně-Útěchově.
Závod, který nese také název
Memoriál Poldy Umláška,
pořádá oddíl běžeckého ly-
žování TJ Start Brno.
„V úvodních ročnících sloužil
tento běh pro porovnání vý-
konnosti lyžařů běžců z ce-
lého Jihomoravského kraje
před nadcházející zimní se-
zonou. Postupem času došlo
k rozšíření skupiny závodní-
ků i o atlety a v posledních
letech se závodu účastní i ši-
roká veřejnost,“ líčil pořada-
tel klání Oldřich Dušek.
Závod je vypsán pro je-

denadvacet kategorií od ba-
tolat až po veterány. Běží se
od stometrů po sedm kilo-
metrů. Nejúspěšnější závod-
níci jsou odměněni věcnými
cenami a diplomy. Koná se za
každého počasí a účastníci se
mohou hlásit v sobotumezi
osmou hodinou ráno a půl
desátou dopoledne v kance-
láři závodu. Startovné činí
třicet korun pro předškoláky,
minižactvo a žactvo, padesát
korun pro dorost, ženy
amuže. (jak)

Foto: UFC

14 6. listopadu 2021Deník
www.denik.cz
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HLEDÁM muže přiměřeného věku se 
srdcem ze zlata. Najdu ho brzy? Květosla-
va, 60, jižní Morava, tel. č. 906  70 20 70.

ZUZANA, 38, Znojmo, t. 906 702 070, 
je hodná, milá, věrná a vstřícná žena, 
která by ráda našla hodného, milého, 
věrného a vstřícného muže z j. Moravy.

RÁDA poznám slušného pána, zatím 
v přátelské rovině, co má rád přírodu, pro-
cházky a  umí se bavit. Záleží na povaze, 
ne vzhledu. Marie/68/Brno/906 70 20 70. 

HANA, 74, Brno, 906 702 070, by ráda 
našla příjemného muže z JM, který nepi-
je. Výhodou by bylo, kdyby měl zahrád-
ku, ráda totiž pleje, ale zahrádku nemá.

POTŘEBUJI k sobě vyššího upřímné-
ho muže, ne alkoholika. Kuřák mi ne-
vadí, stejně jako stěhování na vesnici. 
Mirka, 66, Brno, tel. č. 906 702 070.

NELLY (75), Brno, t. 906 70 20 70, stále 
ještě věří v další šanci ve svém životě 
s  mužem do osmdesáti let nejlépe 
z Jihomoravského kraje.

VĚŘÍM, že už nebudu dlouho sama 
a  potkám touto cestou pána, ve věku 
72-90 let, z Jihomoravského kraje. Anna 
(72), Brno, tel. 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_R1799082-002

 zemědělské pozemky někdeKOUPÍM
u zástavby. Nabízím min. 50 Kč/m2. T.
603 442 474.

cab_R1807437-001

 k trvalému bydlení domek,HLEDÁM
případně byt 3+1 s balkonem do 50
km od Brna. T.: 732 578 325

cab_R1777581-001

 violu, cello i staré a poškoze-HOUSLE,
né. Tel. 728 279 034
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 ND na vozy z války VW KDFKOUPÍM
Horch BMW Audi Mercedes Steyr Adler
Ford Opel DKW Maybach hakl tank mo-
torky náklaďáky aj: motor převo dif ná-
pravy kola pásy i malé ND. T.
605948073

cab_R1799765-005

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

cab_R1788383-011

 Škoda Felicia cabrio, OctaviaKOUPÍM
(r.v.1960-63), Garde, moto JAWA s TP.
Peníze ihned.Tel.603963494

cab_R1739082-005

 historický motocykl, mopedKOUPÍM
i nepojízdný.T:608 773 933

cab_R1782239-019

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

cab_R1790953-002

 starý traktor, i silně poškoze-KOUPÍM
ný. Tel.: 721 302 277.

cab_R1804684-001

 VARI-TERA.TEL:728826125KOUPIM

cab_R1791004-002

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

cab_R1657687-037

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

cab_R1766930-027

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

cab_R1797738-020

 všechny druhy křesel poško-KOUPÍM
zené. Tel.: 777 158 819.

cab_R1777611-019

 violu, cello i staré a poškoze-HOUSLE,
né. Tel. 728 279 034

cab_R1797177-005

 poškozený starý a starožitnýKOUPÍM
nábytek i z chromovaných trubek,
hračky, hodiny, obrazy, rádia. Tel.:
777 158 819, maca.soucek@seznam.cz

cab_R1799316-005

 ořechy louskané světléVLAŠSKÉ
230 Kč/kg, Lískovce lousk. 310 Kč/kg,
sušené švestky 165 Kč/kg, suš.meruňky
165 Kč/kg, suš.višně 410 Kč/kg, suš.jabl-
ka kroužky 272Kč/kg, suš.Hrozno 180Kč
/kg. Pošlem. 774 180 070

cab_R1749641-023

 česnek,mák T.604779185DOMÁCÍ

cab_R1813898-001

  

  

  

  

  
  

  

  

 práce - pokojská. Do 3 hvěz-NABÍDKA
dičkového hotelu s celoročním provo-
zem v centru Železné Rudy hledáme
kolegy na pozici pokojská! Páry vítány.
Tel. 725131317, recepce@hotelostry.cz

Předplaťte si 
Deník a získejte 
dárekdárek

www.mojepredplatne.cz
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  Nejlepší zaměstnavatelé
roku převzali ocenění
JIŘÍ MACEK

Praha – Celostátní finále
ocenění Sodexo Zaměstna-
vatel roku 2021 jeminulostí.
Ocenění si převzali ceny ve
společenském sále ODMáj.
„V současné situaci po-

važuji za velký úspěch, že se
nám tento večer podařilo
uskutečnit a že si vítězové
mohli převzít ocenění osob-
ně,“ podotkl Daniel Čapek,
generální ředitel společnosti
Sodexo Benefity, která je ge-
nerálním partnerem soutěže.
„Letošní ročník přinesl

řadu změn v pořadích. Pro
některé firmy byl minulý rok
téměř likvidační, nebo hodně
komplikovaný. Silní zaměst-
navatelé se i přes poklesy
výroby a tržeb snažili nadále
investovat do vzdělávání
i dalších rozvojových aktivit
pro zaměstnance. Svorně
hlásí, že se také naučili hod-
ně nových postupů a procesů
a že některé z nich uplatní
i v pozdějších klidnějších
dobách,“ řekl Pavel Hulák
z Klubu zaměstnavatelů, or-
ganizátora soutěže.

Sodexo Zaměstnavatel
roku 2021, kategorie do
500 zaměstnanců: 1. Lenovo
Technology B.V., 2. Shell CR,
3. Aspironix.Do 5000 za-
městnanců: 1. Plzeňský
Prazdroj, 2. Mondi Štětí,
3. Iveco CR + ČEZ Distribuce.
Nad 5000 zaměstnanců:
1. ŠKODA AUTO, 2. ČEZ,
3. Komerční banka.

Férový zaměstnavatel,
kategorie nad 500 zaměst-
nanců: 1. Innogy, 2. De-
cathlon, 3. Mondi Štětí.
Do 500: 1. UOL, 2. Shoptet,
3. Lundegaard.Do 100:
1. Neit Consulting, 2. Ef-
fectix.com, 3. MapTiler.

PAVEL HULÁK


