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Déjà vu. Brno opakujeminulost
Hokejisté Komety v mezi-
ročním srovnání neudělali
prakticky žádný pokrok od
předcházejícího nevyda-
řeného ročníku.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Jako vejce vejci se
podobá situace hokejistů
Komety v extralize při první
reprezentační přestávce ve
srovnání této aminulé sezo-
ny.
Brňané sice na jaře anga-

žovali zkušeného trenéra Ji-
řího Kalouse a vytunili kádr,
v meziročním srovnání situ-
ace po jedenadvaceti zápa-
sech si však polepšili o pouhé
dva body a v tabulce jsou na
tom dokonce o dvě příčky
hůře.
Deník Rovnost se detail-

něji podíval na situaci Ko-
mety po jedenadvaceti due-
lech vminulém a tomto roč-
níku pohledem statistik.
ÚTOK. Brňané semezi se-

zonami zaměřili na posílení
ofenzivy, ale ve výsledku
mají jen o pět vstřelených
gólů víc než za stejné období
vminulém ročníku. „Šance si
vytvoříme, nehrajeme špat-
ně, ale vybrali jsme si taky
kopec smůly,“ uvedl forvard
první formace Andrej Kollár.
Na rozdíl odminulého

ročníku, kdy gólová produkce
závisela výhradně na Peteru
Schneiderovi a PeteruMu-
ellerovi, je tentokrát více
rozložená. Nejlepším střel-

cem je Luboš Horký s devíti
zásahy.
Hráči Komety v zápasech

také pravidelněji střílí než v
minulém ročníku. Letos ho-
kejisté Komety vyšlou na
bránu soupeře v průměru
skoro třicet střel za zápas,
přičemž brněnští brankáři
musí řešit 28,57 ran od sou-
peřů. Vminulém ročníku na
brněnské gólmanymířilo víc
střel, než jich hráči Komety
vyslali na brankáře soupeře.
OBRANA.Defenzivní hra

je Achillovou patou brněn-
ského celku. Svěřenci trenéra
Kalouse obdrželi v jedena-
dvaceti zápasech této sezony
jen o dvě brankyméně než
za stejnou dobu v předchá-
zejícím ročníku. „Dostáváme
pořád zbytečné góly, je to

stále dokola. Jsme docela
psycho,“ durdil se jeden z
nejvytěžovanějších zadáků
Tomáš Bartejs. Právě posílení
defenzivy je právem dlou-
hodobá priorita vedení br-
něnského klubu.
BRANKÁŘI. Tady je jeden

z hlavních rozdílůmezi mi-
nulou a touto sezonou ve
prospěch předcházející. Ma-
tej Tomek s LukášemKlime-
šem chytající v tomto roční-
kumají čísla procentuální
úspěšnosti zásahů pod deva-
desát procent.
Loni na podzim si přitom

první brankář Karel Vejmel-
ka držel úspěšnost nad de-
vadesáti procenty, méně vy-
těžovaný Klimeš dokonce
přes dvaadevadesát procent.
„Čísla s Matejem letos ne-

máme optimální,“ přiznal
Klimeš, jenž po rozpačitém
úvodu v tomto ročníku chy-
tal za Brno v posledních zá-
pasech. Po reprezentační
pauze ale přepustí místo no-
vé gólmanské akvizici Ko-
mety Jakubu Sedláčkovi.
SPECIÁLNÍ FORMACE.

Zatímco v předcházejícím
ročníku, patřila přesilovka
Komety k jejím hlavním
zbraním a děsila soupeře
napříč extraligou, když téměř
každá čtvrtá končila gólem, v
letošním ročníku se řadí do
průměru. Brňané využívají
jen lehce přes sedmnáct
procent svých početních
převah.
Zato v oslabeních si Ko-

meta vede stejně špatně jako
v předcházející sezoně, kdy
se 74 procenty ubráněných
početních nevýhod patřila
takymezi nejhorší v soutěži.

VZPOMÍNKYNAMINULOST.Hokejisté Komety zatím vmnohém
kopírují minulý nepovedený ročník. Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

Srovnání čísel
Komety loni a letos
P Kometa po 21 zápasech
sezony 2020/2021
Výhry: 9
Prohry: 12
Bodů: 25
Skóre: 55:67
Pozice v tabulce: 9.

P Kometa po 21 zápasech
sezony 2021/2022
Výhry: 10
Prohry: 11
Bodů: 27
Skóre: 60:65
Pozice v tabulce: 11.

Rosicím končí
podzim dřív
Uherský Brod, Rosice – Pro
třetiligové fotbalisty Rosic
skončila podzimní část
předčasně. Dnešní závěrečný
zápas s Uherským Brodem
byl totiž z důvodu nemoci ve
slováckém klubu po dohodě
odložen až na začátek jarní
části ročníku. Náhradní ter-
mín je sobota 26. února. „Za-
čneme o týden dřív, ale velký
problém v tom nevidím,“ říká
trenér Uherského Brodu
Martin Onda.
Odložení posledního le-

tošního utkání mu žádné
velké starosti nepřidělalo.
Zkušený padesátiletý kouč
bere situaci s nadhledem.
„Bohužel některé kluky po-
stihla nemoc, nedá se nic
dělat. Asi je jedno, jestli na
jaře odehrajeme sedmnáct
nebo osmnáct utkání,“ po-
znamenal.
Rosicím patří před závě-

rečným hracím víkendem
šestá pozice třetí nejvyšší
soutěže.
Pro fotbalisty Uherského

Brodu podzimní části ne-
končí. Po uzdravení a návra-
tu hráčů z karantény začnou
zase normálně trénovat.
Volno budoumít až v pro-
sinci, zimní přípravu odstar-
tují na začátku ledna. (kop)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Černý den bílých.

V sobotu 6. listopadu 2021 vsoupila br-

něnská družstva do soutěže šachy.cz.Extra-

liga s těmito výsledky: Moravská Slavia-

Beskydská šachová škola A (Balogh 0:1 Aza-

rov, Heberla 1:0 Zwardoň, Polák 1:0 Szot-

kowski, Nayhebaver 1:0 Bureš, Straka 1:0

Jasný, Pisk 0:1 Veselovský, Vymazal ½ Vi-

rostko, Kůsa 1:0 Holeksa) 5,5:2,5, Duras Krá-

lovo Pole-Beskydská šachová škola B (Poní-

žil ½ Piesik, Červený 0:1 Lewtak, Balinov 0:1

Stalmach, Menezes 1:0 Míča, Chytilek ½ Ra-

batin, Stinka 0:1 Frank, Vyskočil ½ Gnojek,

Šklíba 1:0 Nytra) 3,5:4,5. Vůdci bílých kame-

nů dosáhli nevalné bilance 6 výher, 6 proher

a 4 remízy.

Holeksa,Zdeněk (2230) – Kůsa,Jakub

(2326) [C82]šachy.cz Extraliga MS Brno-BŠŠ

A (1), 06.11.2021

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

5.0–0 Jxe4 6.d4 b5 7.Sb3 d5 8.dxe5 Se6

9.c3 Sc5 10.Jbd2 0–0 11.Sc2 Jxf2 12.Vxf2 f6

13.exf6 Sxf2+ 14.Kxf2 Dxf6 15.Jf1 Je5

16.Se3 Vae8 17.Sc5 Jxf3 18.gxf3 Vf7 19.Kg1

Dxf3 20.Dxf3 Vxf3 21.Ve1 (Tuto část partie

odehráli soupeři ve svižném tempu) Sd7

22.Vxe8+ Sxe8 23.Jd2 24.b4 (Asi novinka.

Hrálo se: 24.Sd4 Ve6 25.Kf2 Sg6 26.Sd1 Ve7

27.b3 Sd3 28.a3 Kf7 29.Jf3 Ke8 30.Je5 Se4

31.b4 Ve6 32.Sg4 Vf6+ 33.Jf3 Sxf3 34.Sxf3 Vf7

35.Kg3 c6 36.Sg4 g6 37.Kh4 h6 38.Se3 Vf1

39.Sxh6 Vf2 40.h3 Va2 41.Kg5 Vxa3 42.Sg7

Kf7 43.Sd4 a5 44.bxa5 Vxa5 45.Sd7 Va6

46.Sc5 Va2 47.Sxc6 Ke6 48.Sb4 Vg2+ 49.Kf4

g5+ 50.Kf3 Vh2 51.Kg3 Vh1 52.Sxb5 Vg1+

53.Kf2 Vc1 a remíza, Vojtek,F (2050) – Pott,B

(1984) ICCF email 2005) 24...Sg6 25.Sd1 Sf5

26.a4?! Sh3 27.a5 Vg6+ 28.Kf2 Vg2+

29.Ke3 Vxh2 30.Jf3 Vg2 31.Sb3 Se6 32.Jd4

Kf7 33.Jc6?! d4+! 34.Jxd4 Sxb3 (Od této

chvíle pokládají šachovémotory pozici bí-

lého za jasně prohranou) 35.Jxb3 h5 (Začíná

nezadržitelný postup černých pěšců do dá-

my) 36.Kf3 Vb2 37.Jd4 g5 38.Jf5 Kf6 39.Je3

Kg6 40.Sd4 Vh2 41.Kg3 Vh1 42.Jd5 g4

43.Jxc7 Kf5 44.Kg2 Vd1 45.Jd5 Vd2+

46.Kg3 Vd3+ 47.Kf2 Vf3+ 48.Kg2 h4

49.Je3+ Kg5 50.Jd5 h3+ 51.Kh2 Vd3 52.Je7

Vd2+ 53.Kg1 Ve2 (Po 53...h2+ 54.Kh1 g3 dá

černýmat v 5 tazích) 54.Jd5 g3 55.Kf1 h2

56.Kxe2 h1D 57.Se3+ Kh4 58.Jf4 g2 59.Jg6+

Kh5 60.Jf4+ Kg4 a bílý se vzdal před do-

končením triumfálního pochodu černých

pěšáků. 0–1

Víte, že: V nedělních odvetách vyhrál

Duras Královo Pole nad Beskydskou šach.

školou A 6:2 aMoravská Slavia zdolala BŠŠ B

5,5:2,5? Po 4. kole vede 1. Novoborský ŠK 12

před Dopravním podnikem Praha 10 a Vý-

stavištěm Lysá nad Labem 9 bodů.

Řekli o šachu: „Kdyžmám bílé, vyhraji,

protože jsem bílý. Kdyžmám černé, vyhraji,

protože jsem Bogoljubov!“ (Jefim Bogolju-

bov – velmistr)

Josef Cumpe

Pozor 1928

Mat 3. tahem.

Řešení zminulé hlídky: 1.Db3 Jb6 2.g5+

Kh5 3.Df7mat, 1…c5 2.Kf2 a2 3.Dg3mat,

1…Je7 2.De3 Db6 3.Sg5mat. (Wenda)
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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.

cab_R1766930-032

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

cab_R1776849-002

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

cab_R1807437-002

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

cab_R1813680-001

  2lt TDi, 140k, v plné výba-VW TIGUAN
vě, 2010, za 228 t. Tel.: 774 203 936

cab_R1821008-003

 výkup všech nemovitostí.OKAMŽITÝ
Exekuce a dluhy vyplatíme. www.evy-
kupnemovitosti.cz

cab_R1749568-013

 pole, louky, celá ČR. RychléKOUPÍM
jednání. Tel: 739641944

cab_R1788383-014

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

cab_R1799765-010

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

cab_R1782239-024

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

cab_R1804684-006

 VARI-TERA.TEL:728826125KOUPIM

cab_R1818884-001

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

cab_R1823571-001

 červotočivý nábytek do r.KOUPÍM
1960, skříně, křesla, stoly, židle a jinou
půdní veteš. Tel.: 607 753 719,
606 560 302.

cab_R1797738-015

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

cab_R1821881-001

 ovčák štěňata 607065042NĚMECKÝ
cab_R1821852-001

 společnost působící ve staveb-ČESKÁ
nictví v Německu hledá kvalifikované
elektrikáře; specialisté na tapetováni
a malířské práce; specialisté na fasády;
izolatér potrubí. Taky hledáme pomoc-
ní pracovníky do masokombinátu. Na-
bízíme vysoký měsíční příjem a ubyto-
vání zdarma. Tel.: 771159415

cab_R1797776-004

 JAWA, ČZ motocykl, díly po-KOUPÍM
škozené. Tel.: 777 158 819.

cab_R1790964-002

 stabilní motor, stav nerozhodu-STARÝ
je. Tel.: 721 302 277.

cab_R1821832-001

 do sbírky staré pivní lahveKOUPÍM
a sklenice, přijedu kamkoliv, tel:
732170454

cab_R1799316-006

 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_R1825194-001

  

  

  

  

  

  

  

 letý hledá partnerku do 62 let. Brno66
a okolí, chata, pes, les, romantika. Tel.:
732 373 219.

cab_R1657687-039

 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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