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Turnaje v Boby centru. Ve sku-
pině Brno Open A hrála desítka
účastníků systémem každý s kaž-
dým. Zvítězil jedenáctiletý velký ta-
lent Václav Finěk (Desko Liberec)
6,5(9) předMichalem Fiedorkem
(Panda Rychnov) a Tymonem
Ochedzanem (PoloniaWarszawa) 6
bodů. Následovali: 4.-5. Piotr Sabul
(Hetman Plock), Diego Del Rey (Oli-
var) 5,5, 6. Petr Pisk 4,5, 7. Jakub Kůsa
(obaMoravská Slavia) 3,5, 8.-9. Da-
vorin Bubalovič (Chorvatsko), Kris-
týna Novosadová (Beskydská šach.
škola) 3, 10. Jan Bartoš (Unichess) 1,5
bodu. – V Openu FIDE nastoupilo 47
hráčů a hráček. Zde se dařilo Jiho-
moravanům: 1. Michaela Svobodová
(Jezdci Jundrov) 8(9), 2.-3. Jiří Jireš
(MKS Vyškov)
a David Barák (Duras Královo Pole) 7,
4.-9. Rafael Sharon (Indie), Jakub
Stančík (ŠK Vsetín), Anatoly Moskvin
(Rusko), Mogens Thuesen (Dánsko),
Gustas Morkunas (Litva), Christian
Salerno (Švýcarsko) 6 bodů atd.

Finek,Václav (2413) – Kůsa,Ja-
kub (2326) [E05]
Brno Open 2021 – A IM Bobycent-

rum hotel (5.5), 24.11.2021
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 d5 4.g3 Se7

5.Sg2 0–0 6.0–0 dxc4 7.Da4 (Hraje
se tzv. Katalánský dámský gambit.
Bílý by rád dobyl obětovaného pěšce
zpět. Ztrácí však tempo. Velmistři to
zkoušeli jinak: 7.Dc2 a6 8.a4 Sd7
9.Dxc4 Sc6 10.Sg5 Jbd7 11.Vd1 h6
12.Sxf6 Jxf6 13.Jbd2 a5 14.Dd3 Sb4
15.e4 De7 16.Je5 Sd7 17.Jdc4 Vfd8
18.De3 Se8 19.h4 Jd7 20.Jxd7 Sxd7
21.e5 Vab8 22.Se4 Se8 23.Df3 f5
24.exf6 Dxf6 25.De3 Sg6 a remíza v
66. tahu, Caruana,F (2800) – Shan-
kland,S (2714) Saint Louis 2021)
7...Dd5 8.Jc3 Dc6 9.Dc2 Jbd7 10.a4
Jd5 (Zdá se přesnější, než: 10...Jb6
11.Je5 De8 12.a5 Jbd5 13.Jxc4 a6 14.e4
Jxc3 15.bxc3 Sd7 16.Je5 c5 17.d5 exd5
18.exd5 Dd8 19.Ve1 Je8 20.Jc4 Jd6
21.Jb6 Vb8 22.Sf4 Sf5 23.Db3 Sf6
24.Vac1 g5 25.Se3 Dc7 26.Da3 c4
27.Sc5 Vfd8 28.Sxd6 Vxd6 29.Jxc4 a
černý se vzdal v 38. tahu, Tosic,M
(2408) – Jankov,D (2207) Skopje
2013) 11.Sg5 Sxg5 (Podceňuje ne-
bezpečí. Za úvahu stálo 11...f6)
12.Jxg5 J7f6 13.Jce4 Jxe4 14.Jxe4 a6

(Úporná snaha o udržení materiální
výhody vede ke kolapsu) 15.Vfc1 f5?!
16.Jg5 b5 17.e4! fxe4 18.Sxe4 h6??
(Dovršuje dílo zkázy. Ovšem ani oběť
kvality 18...Vf5 19.axb5 axb5 20.Vxa8
Dxa8 21.Jxe6 Vxf2 22.Sxh7+ Kh8
23.Dxf2 Sxe6 záchranu neslibovala)
19.Sxd5. Hrozí mat i ztráta dámy.
Černý se vzdal. 1–0

Moskvin,Anatoly (2201) – Jiru-
še,Josef (1962) [B12]
Brno Open 2021 – C FIDE open

Bobycentrum hotel, (2.1), 21.11.2021
1.e4 c6 2.d4 d5 3.f3 dxe4 4.fxe4

e5 5.Jf3 exd4 6.Sc4 Se7 7.0–0 Se6?
8.Sxe6 fxe6 9.Jxd4 Db6 (Černý se
ocitl v nevýhodné variantě Caro-
Kannu) 10.Kh1 c5 11.Dh5+ Kd8 (O
něco lepším se zdá 11...g6, i když po
12.De5 Sf6 13.Dxe6+ Dxe6 14.Jxe6 Ja6
15.e5 Se7 16.Jc3 je černá pozice nera-
dostná) 12.Df7! cxd4 13.Dxg7 Db5
14.c4 dxc3 15.Vd1+ Jd7 16.Jxc3 Sf6
17.Df8+ a černý se předmatem v 6
tazích vzdal. 1–0

Víte, že: Václav Finěk svým výko-
nem splnil první normu k udělení ti-
tulumezinárodní mistr?

Řekli o šachu: „Všichni šachisté
byměli mít nějakého koníčka.“ (Sa-
viely Tartakower)

Josef Hanč
Světozor 1888

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Vh3
Vxa8 2.Sh6+ Ke5 3.Ve3mat, 1…Vxh3
2.Da4+ Kf3 3.Sd5mat, 1…gxh3 2.Sh6+
Kg4 3.Jf6mat, 1…Jg3 2.Sh6+ Ke5 3.Dd5
mat. (Guljajev)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan KalendovskýZ haly do azylu v Brně. Kozma

obhajuje na Oktagonu 29 titul
Turnaj Oktagon 29 v MMA
vypukne dnes od šesti
hodin večer v brněnské
Zoner Bobyhall.

LUKÁŠ SOLAŘ

Brno –Měli jasný plán, a to
vyprodat ostravskou arénu
s kapacitou až dvanáct a půl
tisíc diváků. Nakonec se však
MMA zápasníci kvůli zhor-
šující se koronavirové pan-
demii a vládním opatřením
představí v brněnské Zoner
Bobyhall před nejvýše tisí-
covkou lidí. Turnaj Oktagon
29 startuje dnes v šest hodin
večer. „Věřili jsme, že to bude
v Ostravě, ale Brno jsmeměli
jako další variantu,“ uvedl
spolumajitel organizace Ok-
tagon Ondřej Novotný.
Hlavní zápas akce v jiho-

moravskémetropoli obstará
titulové klání velterové váhy.
V kategorii do 77,1 kilogramu
bude počtvrté obhajovat titul
karvinský rodák David Koz-
ma, který vládne velteru už
víc než tři roky.
Jeho protivníkemměl být

Ivan Buki Buchinger, jenž už
je šampionem lehké a pérové
váhy. Chtěl se tak pokusit
o historický počin, kdy by
získal tituly ve třech různých
váhových kategoriích v jedné
organizaci. Minulý týden si
ale poranil levou nohu
amusel ze zápasu odstoupit.
Novotný odhalil náhrad-

níka za Buchingera hned
minulé úterý. Pouze jedenáct
dní před zápasem přijal titu-

lovou bitvu Srb Bojan Velič-
kovič, jenž žije ve Spojených
státech amerických. „Museli
jsme taktiku a strategii změ-
nit, protože Ivan je pravák,
zemař, menší, Bojan je úplně
jiný typ zápasníka. Také ne-
čeká, chodí do toho, takže
jsem zvědavý, jak vydrží
tempo pěti kol,“ řekl Kozma.
Oba aktéři duelu včera

v Brně bez problémů naváži-
li. „Možná se na tento zápas
těším víc, než kdyby tam byl
Buchinger. Veličkovič má
zkušenosti z těch největších
organizací jako UFC a PFL
amá za sebou hodně těžkých
soupeřů,“ nabídl svůj pohled
brněnský zápasníkMatěj
Peňáz.
Jak vidí šance obou bojov-

níků? „Bude to hodně vyrov-

naný duel, ale přiklonil bych
se na stranu Kozmy, protože
Veličkovič ještě v Oktagonu
nezápasil s žádnými kvalit-
ními bojovníky. Nechci říct,
že jeho soupeři byli špatní,
ale určitě nebyli kvalit Koz-
my. Tenmá za sebou i dlou-
hou přípravu a Veličkovič
zápas vzal narychlo, což bude
výhoda pro Kozmu,“ zmínil
Peňáz.
V ostře sledovaném sou-

boji měl na turnaji Oktagonu
zápasit VáclavMikulášek
a TomášMeliš. První z nich
se však zranil při pádu ze
schodů, proto se duel neu-
skuteční.
V jednom ze zápasů hlavní

karty se ve střední váze
představí Al Matavao z Ame-
rické Samoy. Ten v Oktagonu

zaznamenal zatím jednu po-
rážku. Jeho soupeřem nyní
bude Pavel Salčák, pro kte-
rého půjde o poslední zápas
kariéry. „Se Salčákem trénuji
v Reinders gymu aMatavao
byl v DanaWhite's Conten-
der, což je organizace, ze
které se přechází do UFC.
Koukal jsem na víc jeho zá-
pasů amá vždy hodně agre-
sivní start. Když to Salčák
dokáže první tři minuty
ustrážit, tak si myslím, že
vyhraje, protože bude kom-
plexnější, líp připravený
a určitě dokáže líp pracovat
na zemi, čehož bymohl rov-
něž využít,“ dodal Peňáz.
Dalším tahákem hlavní

karty je souboj v lehké váze
Karola Ryšavého s Nizozem-
cem LosenemKeitou, který
ve svéMMA kariéře dosud
neprohrál jediný zápas.

OBHÁJCE.MMA zápasník David Kozma (vpravo) dnes zabojuje
o svůj čtvrtý titul v Oktagonu. Foto: Oktagon MMA

Oktagon 29
hlavní karta turnaje

v brněnské Zoner Bobyhall:
P velterová váha (77,1 kg)
David Kozma – Bojan Velič-

kovič
P lehká váha (70,3 kg)
Karol Ryšavý – Losene Keita

P domluvená váha (80 kg)
Christian Eckerlin – Ioannis

Palailogos
P lehká váha (70,3 kg)
Matěj Kuzník – Krisztian Si-

mon
P střední váha (83,9 kg)
Al Matavao – Pavel Salčák

P těžká váha (120 kg)
Daniel Dittrich – Thomas

Narmo

VOpavě se hraje, v Líšni panovala nejistota
Brno –Minulou sobotu zha-
tily duel šestnáctého kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
mezi Zbrojovkou a Opavou
sněhová kalamita a nezpů-
sobilý terén. O týden později
odehrání fotbalového zápasu
od půl druhé odpoledne na
severuMoravy už podle
hlavního arbitra zápasu Pet-
ra Hocka zřejmě nic nebrání.
„O osudu utkání rozhodl
v pátek odpoledne ještě roz-
hodčí, který určil, že je terén
způsobilý. Zápas se tedy bude
hrát ve stanoveném termí-
nu,“ píše se na webu brněn-
ského celku.

Zato v Líšni, kde je na pro-
gramu rovněž odložené ji-
homoravské derby
s Vyškovem, ještě
včera večer pa-
novala nejisto-
ta. Definitivní
verdikt o sta-
vu hrací plo-
chymá pad-
nout dnes
v deset dopo-
ledne, tedy
pouze tři a půl
hodiny před startem
zápasu. „Jsem z toho
hodně rozpačitá. V sobotu
má sněžit, a proto doufám, že

zvítězí zdravý rozum. Připadá
mi dost zvláštní, žemusíme

zažívat takovou nejis-
totu. Fotbal semá
hrát před diváky
a na normální
hrací ploše, ne
aby si při hře
někdo zlomil
nohu,“ řekla
včera večer
manažerka lí-
šeňského klubu
DagmarWallová.
Minulou sobotu

bylo hřiště na stadionu
v Kučerově ulici pod sněhem,
ve čtvrtek se už zelenalo. „Za

týden se na trávě postupně
rozpustilo deset až dvanáct
centimetrů sněhu amo-
mentálně je hodněmokrá, už
neroste a kořínkymoc nedr-
ží,“ poznamenalaWallová.
Vedení líšeňského klubu

v létě položilo zcela nový
trávník, za který zaplatilo
zhrubamilion korun. „Mám
strach, že pokud nezvítězí
zdravý rozum, tak se jedním
zápasem zničí celé hřiště,“
dodalaWallová.
Pokud se jihomoravské

derby znovu odloží, odehraje
se v náhradním termínu
v jarní části soutěže. (paš)

„Mám strach, že
pokud nezvítězí

zdravý rozum a bude
se hrát, tak se jedním
zápasem zničí celé

hřiště.“
DagmarWallová,

manažerka SK Líšeň

Jednání o koupi Zbrojovky skončila, potvrdila agentura Sport Invest
PAVEL ŠŤASTNÝ

Brno –O prodeji fotbalové
Zbrojovky se v Brněmluví
nahlas už víc než rok. Loni
ztroskotala jednání součas-
ného šéfa jihomoravského
klubu Václava Bartoňka (na
snímku) smiliardářem a po-
tenciálním kupcem Igorem
Faitem, v červnu se zase spe-
kulovalo o zájmumajitele
prvoligové Plzně Adolfa Šád-
ka. A naposledy se o klenot
brněnského fotbalu zajímala
agentura Sport Invest.
Jenže změna vlastníka se

ani na třetí pokus neusku-
teční. „Celou záležitost po-
važujeme za uzavřenou,“
stojí ve včerejším prohlášení

agentury. „Samotná jednání
ohledněmožného vstupu do
Zbrojovky Brno trvala něko-
lik měsíců a logicky prošla
několika fázemi, ve kterých
se přibližovaly či oddalovaly
vzájemné představy omožné
dohodě obou stran.“

KOREKTNÍ
KOMUNIKACE
Podle zdroje MF DNES
intenzita jednání začala
během podzimu ze
strany vedení brněn-
ského klubu sláb-
nout, až se zcela vy-
tratila. To však
Sport Invest popí-
rá. „Veškerá ko-
munikace s vede-

ním Zbrojovky v čele
s panem Bartoňkem
probíhala korektně
a věcně, obě strany
plnily své závazky
z jednání vyplývající.
Podrobnosti zůstanou
mezi agenturou

a vedením klubu.
Finální rozhod-
nutí o ukončení
jednání každo-
pádně padlo ze
strany agentury
a jako první byl
o tom informován
pan Bartoněk,“ pí-
še se v jeho
prohlášení.

Sport Invest plánoval
Zbrojovku dlouhodobě fi-
nančně zabezpečit a vybu-
dovatmládežnickou akade-
mii. Nakonec se však její
představitelé rozhodli sou-
středit na jiné projekty. „Ce-
lou záležitost vnímáme čistě
pragmaticky jako projekt, na
kterém se nenašla vzájemná
shoda, oba partneři však po-
kračují v dlouhodobé spolu-
práci. Zbrojovka je pevnou
součástí fotbalového Česka
a stejně se vnímáme také
my. Klubu přejeme nadále to
nejlepší a jsme přesvědčeni,
žemá potenciál zařadit se
zpět mezi nejprestižnější
sportovní značky Česka,“
uvádí agentura.

Na informaci o konci jed-
nání se Sport Investem
o prodeji klubu včera zarea-
govalo také vedení Zbrojov-
ky. „Klub prostřednictvím
předsedy představenstva
amajitele oceňuje fair play
vyjádření agentury Sport In-
vest. Dále sdělujeme, že pro-
bíhají jiná jednání strategic-
kého charakteru. Žádná fir-
ma nesděluje informace
o takovýchto jednáních
z důvodumožného negativ-
ního ovlivnění jejich průbě-
hu. Každopádně jakmile tato
jednání skončí, budou fa-
noušci první, koho klub se-
známí s výsledky a odůvod-
něním,“ sděluje na svém
webu Zbrojovka.

Talent Hustákmíří do Španělska
Brno – Před dvěma týdny
vůbec poprvé dostal pozván-
ku domužské reprezentace
a nyní má před sebou další
výzvu. Teprve osmnáctiletý
pivot Ondřej Husták totiž
přestoupil z brněnského
Basketu do španělského cel-
kuManresa, jenž o českého

talenta projevil zájem už
předměsícem. „Nebylo to
jednoduché rozhodování
a až do poslední chvíle jsem
neměl jasno. Říkal jsem si
ale, že je to promě výzva,
příležitost a další schůdek
vmé kariéře se posunout
dál,“ řekl Husták. (paš)
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