
SPORT | Na jižní Moravě

Z bojů ve II. lize. Ve 3. kole bylo do-
saženo těchto výsledků: Gambit Jihlava

– Jezdci Jundrov A 1,5:6,5, SK Boršice –

Orel Ořechov 3:5, Lokomotiva Brno – ŠK

Zlín 4:4, Podlužan Prušánky – Staré

Město B 5:3, Slavia Kroměříž B – Jezdci

Jundrov B 3,5:4,5, VSK Univerzita Brno –

ŠK Kuřim 5:3. Vedou Jezdci Jundrov B a

Podlužan Prušánky 9 před Jezdci Jun-

drov A se 6 body. Zajímavá partie se

odehrála na první desce zápasu Univer-

zity Brno s Kuřimí:

Gajdoš,Daniel (2068) – Tajov-
ský,Martin (2232) [D36]
II. liga E /Univerzita Brno-Kuřim C/

(3), 21.11.2021

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.cxd5 exd5
5.Sg5 Se7 6.Dc2 0–0 7.e3 Jbd7 8.Sd3 c6
9.Jge2 Ve8 10.0–0 Jf8 11.f3 Jh5 12.Sxe7
Dxe7 13.e4 Se6 14.e5 g6 15.f4 Jg7 (Nebo
okamžité: 15...f5 16.Dd2 b6 17.Vac1 c5

18.Jb5 c4 19.Sc2 a6 20.Jd6 Veb8 21.a4 Jg7

22.b3 b5 23.axb5 axb5 24.bxc4 bxc4

25.Va1 Je8 26.Jxe8 Vxe8 27.Vfb1 Vxa1

28.Vxa1 Vb8 29.Jc3 Vb2 30.Jd1 Vb7 31.Dc3

Va7 32.Vxa7 Dxa7 33.Kf2 Kf7 34.g3 Jd7

35.Je3 Jb6 36.Sd1 Da2+ 37.Dc2 Dxc2+

38.Sxc2 Sd7 39.Ke2 Ke6 40.Kd2 Sa4

41.Kc3 Sxc2 42.Jxc2 Ja8 43.Kb4 Jc7 44.Je3

Ja6+ 45.Kb5 a bílý vyhrál v 67. tahu, Mo-

lina,R (2434) – Mroziak,M (2369)

Chess.com INT 2020) 16.Jg3 f5 17.Jce2
(Méně úspěšný byl bílý v partii: 17.exf6

Dxf6 18.Df2 Jf5 19.Jxf5 Sxf5 20.Sxf5 Dxf5

21.Vae1 Jd7 22.h3 h5 23.Kh1 Kf7 24.Df3

Vxe1 25.Vxe1 Ve8 26.Vxe8 Kxe8 27.De3+

Kf7 28.Kh2 h4 29.Df2 g5 30.Je2 Jf6 31.De3

g4 32.Jc3 g3+ 33.Kg1 Dc2 34.b3 Je4 a 0–1,

Kramnik,V (2769) – Giri,A (2222) London

2014) 17...a5 18.a3 Vec8 19.Vfc1 Sf7
20.Dc3 Jge6 21.b4 b6 22.Sxf5! (Tuto
oběť asi černý nečekal) 22...gxf5 23.Jxf5
Dc7 24.Dg3+ Kh8 25.Jd6 Vd8 26.Vxc6
(První vyvrcholení malé kombinace,

matová hrozba černému králi vede k

zisku tří pěšců za obětovanou figuru s

pokračujícím útokem) 26...Dd7 27.f5
Jg7 28.e6 Sxe6 29.fxe6 Jfxe6 30.b5 (Po
osmi prakticky vynucených tazích získal

bílý pěšáčka, ale hlavněmá aktivně se-

řazené figury) 30...Vab8 31.Vf1 Vf8
32.Vf7 Dd8 33.Jf4 Dg5 34.Vxf8+ Vxf8
35.Dxg5 (Rychleji vyhrávalo 35.Jf7+ Vxf7
36.Vc8+ s dobytím černé dámy) 35...Jxg5
36.Jxd5 J5e6 37.Vc8 Vxc8 38.Jxc8 Jxd4
39.a4 Jge6 40.Jcxb6 Jc5 41.Jc3 Kg7
42.Jc4 Jb7 a černý se po několika tazích
vzdal. 1–0

Tůma,Miroslav (1857) –Moc,Mar-
tin (1938) [B71]
KP I /Loko Brno B-Sloup/ (2),

24.10.2021

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6
5.Jc3 g6 6.f4 Sg7 7.e5 dxe5 8.fxe5 Jg4
9.Sb5+ Kf8?? 10.Je6+ a černý se vzdal.

Víte, že:Na světové výstavě Expo v
Dubai se koná zápas omistrovství světa

v šachumezi obhájcem titulu Magnu-

sem Carlsenem (Norsko) a JanemNepo-

mnjaščím (Rusko)? Od 26. listopadu do

15. prosince bude na pořadu 14 partií a

hraje se celkem o 2miliony dolarů.

Řekli o šachu: „Závodní cyklistika je
jako šachy. Oběť pěšce, aby král mohl

vyhrát.“ (Olaf Ludwig)

Alexandr Guljajev
Zürcher Illustrierte 1933

Mat 3. tahem

Řešení z minulé hlídky: 1.De4 f3 2.Jc3+

Vxc3 3.Sc6mat, 1…a5 2.De8+ Jb5 3.Jb6

mat, 1…f6 2.Sc6+ Jxc6 3.Jc3 mat. (Kubbel)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan KalendovskýOmezení? Trable pro Brno i Orly

Nová vládní omezení tý-
kající se návštěv sportov-
ních zápasů se nejcitelněji
dotknou fanoušků Komety
a Znojma.

VÁCLAV PETRŮ
ZPRAVODAJOVÉ DENÍKU

Jižní Morava, Vysočina –
Začali se zlepšovat i stoupat
tabulkou. Zítra navíc hoke-
jisty Komety čeká domácí
souboj se silnýmHradcem
Králové, v pátek do Brna při-
jede hlavní extraligový ta-
hák, legendární Jaromír Jágr
se svýmKladnem.
Namohutnou podporu

oddaných příznivců se
ovšem Brňané v lákavých
bitvách spoléhat nemohou.
Kvůli zhoršující se epidemi-
ologické situaci se do ochozů
Winning Group Areny podívá
od včerejšího dne na základě
vládního opatření maximál-
ně pouze tisícovka fanoušků.
Právě Kometu vzhledem

k početné základně perma-
nentkářů bude aktuální na-
řízení nejvíc bolet. Na tribu-
ny pustí jenmajitele celose-
zonních permanentek. „Po-
čet majitelů celosezonních
karet, respektive těch, kteří
se před sezonou rozhodli po-
moci klubu a zakoupit si
permanentní vstupenku
znovu, odpovídá téměř tisí-
ci,“ uvedl mluvčí klubuMi-
chal Chylík.
Hokej tak budou v násle-

dujících týdnechmuset ože-

let majitelé permanentek na
základní část. „Rádi bychom
viděli na stadionu všechny,
ale v tuhle chvíli to bohužel
není možné. Zápasy,
o kterémajitelé
permanentek na
základní část
přijdou v ak-
tuální sezoně,
se jim auto-
maticky pře-
souvají do se-
zony následu-
jící. Jinými slovy
cena perma-
nentky na sezonu
2022/2023 pro ně bude
ponížena o cenu všech utká-
ní, o které přijdou v aktuál-
ním ročníku,“ vysvětlil Chy-
lík.
Citelně se nové vládní

opatření dotkne i druhého
nejnavštěvovanějšího hoke-
jového klubu regionu Orlů
Znojmo, jejichž domácí zá-

pasy navštěvuje kolem
dvou a půl tisícovek
fanoušků.
Poprvé se
Orli před
omezenou
diváckou ku-
lisou před-
staví v zítřej-
ším klání od
půl šesté večer
proti Bolzanu.

„Na zápasmají
možnost přijít všichni

permanentkáři. Kdo z nich se
nedostane, třeba kvůli ab-
senci očkování, získámož-
nost sledovat živý komento-
vaný přenos zadarmo aspoň

na dálku online, což zajistí-
me. Máme připravený taky
systém, že když permanent-
kář nevyužije možnost přijít
na zápas, dostane se vstu-
penka do volného prodeje,
pokud zbude volná kapacita,“
pravil manažer klubu Petr
Veselý.
Omezení počtu fanoušků

je pro klub ranou. „Jde o vel-
kou komplikaci z finančního
hlediska. Zápas něco stojí
a za takových podmínek se
nezaplatí, takže teď každé
utkání půjdeme dominusu.
Snad se situace co nejdřív
zlepší,“ pravil Veselý.
V ostatních klubech není

omezení kapacity vzhledem
k obvyklým návštěvám vel-
kou komplikací. To je třeba
případ Dukly Jihlava, která
dnes v Chance lize hostí Sla-
vii. „Mezi 16.45 až 17.15 mají
přednostní právo perma-
nentkáři. Od čtvrt na šest
večer začneme prodávat
zbylé vstupenky do kvóty ti-
síc diváků,“ uvedl jednatel
klubu Bedřich Ščerban.
Fotbalisté Líšně přivítají

dnes od půl druhé odpoledne
v závěrečném druholigovém
kole před pauzou v derby
Vyškov, ale omezení diváků
se klubu nedotkne. „Na po-
slední utkání přišlo kolem
šesti set lidí a vzhledem k
počasí a opatřením, které se
zpřísnily, pro nás nebude
problém všechny zájemce
uspokojit,“ sdělila manažer-
ka klubuWallová.

OMEZENO.Na zápasy nejen hokejové Komety se od včerejška
dostanemaximálně tisíc diváků. Foto: ČTK

„Jde
o velkou kom-

plikaci z finančního
hlediska. Každé utkání
teď půjdeme dominu-
su. Snad se situace co

nejdřív zlepší.“
Petr Veselý, manažer

hokejistů Znojma

V derby hraje
roli hlava, říká
kouč Trousil
Brno – Pro nováčka druhé
fotbalové ligy MFK Vyškov
začne odvetná část atraktiv-
ním zápasem v Líšni. Dnešní
utkání šestnáctého kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
má výkop již o půl druhé od-
poledne. „Líšeň je vzdále-
nostně nejbližším soupeřem
Vyškova, takže je to klasické
derby. Hráli jsme s ní třas-
kavé souboje už ve třetí lize a
ve druhém kole druhé ligy
(remízové utkání 1:1 – pozn.
red.) se potvrdilo, že tyto zá-
pasy prostě favorita nemají.
Kdo bude v té chvíli lépe při-
pravený, a to i v hlavách, tak
to zvládne,“ pravil vyškovský
kouč Jan Trousil.
Jeho svěřenci naposledy

v soutěžním utkání podlehli
na domácím hřišti 1:4 Třinci,
Líšeň zase padla v Praze s re-
zervou Sparty 1:2. Favorit ji-
homoravského derby je br-
něnský celek, jenž je v tabul-
ce na třetímmístě. Vyškov se
nachází na dvanácté příčce.
„Líšeňmá obrovskou výho-
du, že je prakticky ve stejném
složení pohromadě už hodně
dlouho. Tedy v sehranosti.
Teď se jí dokonce vyhýbala
zranění i covid. Pořád je tam
minimálně devět, deset hrá-
čů a když jeden vypadne, tak
ho adekvátně nahradí,“ řekl
Trousil, jemuž dnes budou
s jistotou scházet Lukáš La-
hodný, David Jambor nebo
Beny Kanakimana. (ula)

14 27. listopadu 2021Deník
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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.

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

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

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

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

 nakladač UNC 060 a LocustKOUPÍM
750 či 752 + příslušenství. Tel.:
602 230 773

 VARI-TERA.TEL:728826125KOUPIM

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu. Tel.: 602 230 773

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

 Babetu, Korádo. Tel.:KOUPÍM
724 047 000.

 vzduchovku vzor 47. Tel.:KOUPÍM
725 582 102.

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

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

 heligonku. Tel.: 725 582 102.KOUPÍM

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

 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

 česnek,mák T.604779185DOMÁCÍ

Předplaťte si 
Deník 
a získejte dárek

www.mojepredplatne.cz


