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Hitler na paži? Nepřípustné
Organizace Oktagon MMA
nepustila do turnaje v Br-
ně Radka Roušala kvůli
nevhodným tetováním.

JAROSLAV KÁRA

Brno –Občas některým zá-
pasníkům vystaví stopku
před duelem už vážení. To
stejné potkalo Radka Roušala
z klubuMuay Thai Brno,
jenže v jeho případě nešlo
o překročení limitu. Když se
před akcí Oktagon 30 svlékl
do trenek, odhalil svámnohá
tetování a některá z nich vy-
volala bouři nevole.
Na pravé rucemá totiž po-

dobiznu nacistického vůdce
Adolfa Hitlera, na prsou nej-
spíš čepici důstojníka SS.
Lebkamůže odkazovat i na
Jednotku umrlčí lebky orga-
nizace SS zodpovědnou za
správu koncentračních a vy-
hlazovacích táborů.
Reakcemajitelů organiza-

ce Oktagon? Okamžitě
Roušala vyřadili z listiny zá-
pasů, které se v brněnské
Zoner BobyHall uskutečnily
včera večer. „Radka Roušala
stahujeme z turnaje. O teto-
vání jsme nevěděli a až teď
jsme s hrůzou zjistili, co si ze
svémládenecké nerozváž-
nosti nechal vytetovat. On se
od svého tetování distancuje,
ale v tuhle chvíli to není dost.
V organizaci Oktagon by ne-
měl být nikdo s takovým te-
továním ani vyfocený, natož
aby u nás startoval. Všem se

omlouváme, ale za téhle si-
tuace u nás Radek Roušal
nemůže startovat,“ vysvětlila
organizace Oktagon před akcí
na svých sociálních sítích.
Roušal zaskakoval na po-

slední chvíli, když pořadate-
lům vypadli bojovníci kvůli
pozitivním testům na koro-
navirus. Měl se utkat se Slo-
vákemNikolasem Krivákem.
Místo brněnského borce na-
rychlo nastoupil Luděk Gre-
guš.
Fotky Roušala z vážení vy-

volaly vlnu nevole. Šesta-
dvacetiletý bojovník vysvět-
loval tetování mladickou
nerozvážností. „Vyrůstal
jsem v problematické ko-
munitě lidí, kvůli které
vzniklo tohle tetování. V té
době jsem nevěděl co se ži-
votem, byl jsemmladý a to-

hle tetování byla hloupost.
Později jsem začal dělat bo-
jové sporty, kterémě při-
vedly k úplně jinému životu
a pohledu na svět. Tetování,
kterých lituji, mám víc,
všechny je postupně přete-
továvám. Svým vyjádřením
se tak chci i omluvit,“ vzkázal
redakci eXtra.cz.

HITLER? „MŮJ DĚDA“
Zápasník s přezdívkou Rou-
chy nyní musí přijmout kri-
tiku, která se na něj snáší.
A oprávněně. Před lety se
dokonce na svém Instagra-
mu chlubil Hitlerovou podo-
biznou amluvil o něm jako
o „svém dědovi“.
Za svého bojovníka se po-

stavil brněnský klubMuay
Thai. „S Radkem jsme situaci
řešili a na odstranění teto-

vání, které podle jeho slov
vzniklo před lety vmladické
nerozvážnosti, je již delší
dobu objednaný s termínem
na leden. Nabídka na zápas
však přišla na poslední chvíli,
před jeho odstraněním. Náš
gym je jednoznačně proti
projevům jakékoli rasové či
jiné diskriminace a nesná-
šenlivosti. Potkávají se u nás
lidé všech národností a barvy
kůže, spolupracujeme s růz-
nými neziskovými organiza-
cemi, včetně těch, které se
věnují práci s minoritami.
Zároveň ale i podáváme po-
mocnou ruku těm, kteří se
dokážou poučit ze svých
chyb a omylů,“ napsal oddíl
na sociální sítě.
S rozhodnutím pořadatelů

nepustit Roušala na Oktagon
30 souhlasí také brněnská
thajboxerská legenda Tomáš
Hron. „Naprosto chápu, jak
se k tomu Oktagon postavil,
že se distancuje od takových
projevů. Něco podobného se
stalo v organizaci Glory, která
nepustila do zápasu borce,
jenž propagoval Islámský
stát. Na druhou stranu bych
toho kluka neodsuzoval, byl
mladý ocas, ale nemyslím si,
že je nějaký radikál. Ublížil
jen sám sobě, nikomu jiné-
mu,“ řekl Deníku Rovnost
Hron, který ve středu večer
v pražské Lucerně porazil
o dvacet let mladšího soupe-
ře Gabrijela Ojdaniče z Chor-
vatska na body a získal český
mezinárodní titulWAKO Pro.

NEPŘÍPUSTNÉ. Radek Roušal ukázal na vážení před akcí Oktagon
30 svá tetování, kvůli kterým ho pořadatelé vyškrtli. Foto: Oktagon MMA

Chvilka nad Šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský
Pivní šachy. Šachy jsou časo-

vě náročným sportem. Běžná
turnajová partie trvá čtyři až pět
hodin. Proto je nutné doplňovat
zásoby tekutin v těle hráčů. A co
pijí při partii šachisté? Obvykle
kávu, limonádu, čaj, ale jsou
i tací, kteří nepohrdnou zlatis-
týmmokem. O jedné „pivní par-
tii“, sehrané kdysi v Městském
přeboru družstev, vám chci vy-
právět.

Píše,Jan – Nebola,Jaromír
[D00]
MP v Brně, 1993
1.d4 d5 2.Sg5 Sf5 3.e3 Dd7

4.c3 c6 5.Sd3 („Hrál jsem jako
vždy svoji oblíbenou variantu.
Po nezvyklém tahu Dd7 jsem
dostal strašnou chuť na jednu
„desítku“, a tak jsem rychle za-
táhl střelcem na d3 a odkvačil do
bufetu, nic zlého netuše.“)
5...Sxd3 6.Dxd3 („A už je partie
prohraná! Dáma napadá střelce
a také ohrožuje věž na h1. Vzdá-
vat jsem se nechtěl (každý si do-
vede představit tu škodolibou
reakci kolegů!), zatáhl jsem po
6...Dg4 7.f4, věž obětoval a spo-
léhal jsem, že soupeř všechno
napraví nějakou pozdější chy-
bou. Leč nestalo se tak a partie
brzy skončila. Nejvíc mne štvalo,
že Nebola si k utkání v předtuše
dlouhého boje přinesl v aktovce
dvě piva, která teď spokojeně
popíjel.“ Tolik stručná výpověď
postiženého. Byla to senzace ve-
čera a váš zpravodaj, který přišel
do klubu později, zatoužil mít
text této kuriozity. Dr. Píše nebyl
přítomen, a tak jsem požádal
o zápis partie pana Nebolu. Ten
napředmávl rukou, že taková
hloupost za to nestojí, a blaho-
sklonně se tvářil, jako by porážel
kandidátymistra denně. Namé
naléhání vyštrachal z aktovky
pomačkaný partiář, poněkud
nečitelný, a já si ho opsal. Jsa též
škodolibým, předvedl jsem onu
partii ochotně i dalším kolegům
na příští schůzce. Náš oddílový
stratég a kapitán tehdy ligového
týmu velmistrů JirkaMališ po-
hotově dr. Píšemu vysvětlil, proč
tu partii prohrál: „Ty hraješ
Honzo, v té variantě rád f4,
a proto nedáváš jezdce na f3.
Kdyby tam stál od počátku, tak

se ti to nestalo.“ – Partie mi ne-
dala spát a v domácí analýze
jsem zjistil, že bílý semohl vy-
koupit jen ztrátou pěšce, nebo
dokonce vyhrát! V pozici po šes-
tém tahu černého zkusme 7.h4
(střelec je kryt) 7...Dxg2 8.Df5
(Hrozí mat na c8) 8...e6 9.Df3 a
vše je kryto. Nebo 8...f6!? 9.Dc8+
Kf7 10.Sf4 Dxh1 11.Kf1 a bílý
hrozí dobýt skladiště na a8 i b8.
Např.: 11...De4 12.Dxb7 Dd3+
13.Kg2 Db5 14.Dxa8 Dxb2
15.Dxb8 Dxa1 16.Db3! a bílý vy-
hraje hrozbou chycení černé dá-
my po Jg1–f3–e1–c2! Slušná
pointa, ale příběh ještě nekončí.
Příští den již v klubu všichni vě-
děli, jak semohl bílý zachránit.
Přišel i dr. Píše, nechal si moji
analýzu předvést, moudře po-
kýval hlavou a řekl: „Ale černý
šel ve 4. tahu na c6 jezdcem!“.
Byl to promne šok a já hrozně
litoval zbytečné „geniální“ ana-
lýzy. Ale přece nakonec k něče-
mu byla. Najednou dr. Píše volá:
„Proč vlastně jsem já blbec ne-
hrál 7.Jh3 Dxg2 8.Df1! Příště si
asi budumuset sedat k partii
z boku, to vidímmnohem víc!“.
Nebo raději bez piva!? 0–1

Víte, že: Píšeho zahájení je
v teorii známo spíše jako Opo-
čenského nebo Trompowského
hra?

Řekli o šachu: „Šachy jsou
zkouškou vůle.“ (Paul Keres)

Leopold Löwy
Fern vomAlltag 1920

Bílý remizuje.
Řešení z minulé hlídky: 1.Da1

Sf6 2.De1+ Kg5 3.h4mat, 1…f3
2.Dxd4+ Sf4 3.Dxf4mat, 1…Sh6
2.De1+ Kg5 3.De7mat (Vetter)

DERBY. Po roční odmlce se dnes v Praze znovu odehraje tradiční
Silvestrovské derby fotbalových legendmezi rivaly Slavií a Spar-
tou. Program v Edenu začne v jedenáct hodin dopoledne. Foto: ČTK
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14 31. prosince 2021Deník
www.denik.cz

(Německo, Rakousko)

Víkendy volné

PŘIJMEME

ŘIDIČE MKD

Kontakt: Miroslav Křetinský 
Tel.:  602 509 045 www.mojepredplatne.cz

Využijte všech výhod 
pro předplatitele, 

VYBERTE SI DÁREK
Termofor
DEPAN gumový termofor 

s pleteným obalem.

Měkký obal ukrývá ohřívací 

láhev z tepelně odolné pryže. 

Ohřívací lahev DEPAN je určena 

k lokálnímu zahřátí částí těla, 

jako jsou svaly nebo klouby, 

ale také při relaxaci.

dbi_1129218-39

NEDEJTE SE OŠIDIT!
PŮDA má CENU

ptejte se na  220 922 711 
www.FARMY.CZ, info@farmy.cz
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NECHCI trávit čas o samotě, proto by 
ráda, kdyby se mi ozval sympatický a hod-
ný muž z Jihomoravského kraje – ve věku 
51 až 85 let. Marie/60/906 70 20 70.

LUDMILA (65), Jižní Morava, by ráda 
našla hodného a  pracovitého nekuř. 
a nepijana nejlépe z venkova. Vlastní 
auto potěší. T. 906 70 20 70

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

MARIE/68, Brno, 906 70 20 70. Ráda poznám 
slušného pána, zatím v přátelské rovině, co 
má rád přírodu, procházky, výlety a umí se 
bavit. Záleží na povaze, ne na vzhledu.

JARMILA (60), t. 906 70 20 70, Blansko, 
touží poznat sympatického, věrného, 
hodného a rozumného muže s vyřeše-
nou minulostí z Jihomoravského kraje.

LILI, 78, Brno, 906 70 20 70, je bývalá zdra-
votní sestra, která žije v Čechách, matka je 
ale Němka. Miluje vaření, cestování a sport.

HODNÉHO a inteligentního pána z Ji-
homoravského kraje, by ráda poznala 
jedna hodná a sympatická žena. Lud-
mila, 76, Blansko, tel. č. 906 70 20 70.

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.

d
b
i_
1
1
3
1
4
4
1
-0
1

Dne 31. 12. 2021 uplyne 

dlouhých smutných 12 let, 

co nás navždy opustila naše drahá 

Marie MATOUŠKOVÁ,
roz. Perková.

Stále vzpomíná zarmoucený manžel, děti a vnoučata.
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Dne 1. 1. 2022 uplyne 20 let, co nás opustil 

náš milovaný manžel, tatínek a bratr, pan 

Ludvík LATTENBERG
z Telnice.

Stále na něho vzpomínají

manželka, děti a sestra s rodinami.

cab_R1807460-008

 k výstavbě do 50 km odRD/POZEMEK
Brna - koupíme. Tel. 704 903 345

cab_R1873439-001

 výkup všech nemovitostí.OKAMŽITÝ
Exekuce a dluhy vyplatíme. Výplata do
48h www.evykupnemovitosti.cz VO-
LEJTE NONSTOP: 777 150 260

cab_R1807458-008

 chatu v blízkosti BrněnskéKOUPÍME
přehrady. Tel. 704 908 221

cab_R1829064-006

 CHALUPU nebo pozemek,KOUPÍM
nejlépe v Krkonoších 737218032. 

cab_R1807455-008

 manželé hledají byt ke koupi -MLADÍ
Kuřim, Tišnov, okolí. Tel. 736 189 765

cab_R1799766-009

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

cab_R1760550-013

 likvidace autovraků, ažEKOLOGICKÁ
3 000 Kč za váš autovrak. Potvrzení o li-
kvidaci a odvoz zdarma. Tel.:
724 286 137

cab_R1868601-002

 Dacia Logan Combi 16 V -ZÁNOVNÍ
4válec, pohon orig. LPG, 1 km = 1 Kč,
225 000 Kč. Tel.: 728 676 985.

cab_R1494814-047

 WWW.MOBILNIKATR.CZ.
Řežeme od r. 1992, 777 683 851

cab_R1872196-001

 různé staré mince, pamětní,KOUPÍM
bankovky, sady, řády, medaile. I sbírku.
Tel.722 722 108

cab_R1838886-004

 T:608 773 933 STADIONA.KOUPÍM

cab_R1864331-002

 T4K-14, MT8. T603170926KOUPÍM

cab_R1767645-013

 TERU, malotraktor, MT8, TKKOUPÍM
i ZETOR. T. 608 915 576

cab_R1873325-001

 Škoda Felicia 1959-64 s TP,iKOUPÍM
náhradní díly.Peníze ihned.Tel.
603963494

cab_R1782240-012

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

cab_R1867241-002

 ženu 70-75 let, hodnou. JižníHLEDÁM
Morava Tel.: 607 224 918.

cab_R1844173-004

 Tel.: 777 110 069.KOUPÍM.

cab_R1844175-004

 Tel. 777 110 069KOUPÍM.

cab_R1766931-014

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

cab_R1844177-004

 lustry z divadel, kinosálů,KOUPÍM
škol, hotelů, sokoloven a kult. domů.
Tel: 777 110 069.

cab_R1870254-001

KOUPÍM-STARÉ-PIVNÍ-SKLENICE-CE-
DULE-DOBŘE-ZAPLATÍM-
T604723161

cab_R1790965-005

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

cab_R1638641-014

 po netu. www.danae.czMATURITA

cab_R1844072-005

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

cab_R1457801-050

 KNIHY. 608 884 985ŠACHOVÉ

cab_R1869460-001

  

  

    

  

  

  

    

  

 perverzní sex 30Kč/m909300000

Předplaťte si 
Deník 
a získejte 
dárek

www.mojepredplatne.cz

Využijte všech výhod 
pro předplatitele, 

VYBERTE SI DÁREK
Ovocné recepty

www.mojepredplatne.cz

Podrobný 

popis 

způsobů 
zpracování 

ovoce 
(zavařování 

ve formě 

džemu, kompotu, sirupu či l ikéru, sušení, 
mražení, kandování) s tipy a radami.
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