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Záchranu vnímáme jako
příležitost, říká trenér Smrček
Fotbalisté Moravského
Krumlova se krčí u dna
krajského přeboru. Zatím
netuší, zda a kdy jarní boj
o záchranu zahájí.

MARKÉTAWEINLICHOVÁ

Moravský Krumlov – Zítra
mají podle oficiálního sou-
těžního rozpisu nastoupit k
prvnímu utkání jarní části
sezony, od začátku ledna se
přitom nesešli k jedinému
společnému tréninku. Fot-
balisté Moravského Krumlo-
va nastupující v krajském
přeboru stále trénují indivi-
duálně a čekají na rozvolnění
opatření. „Dodržujeme
všechna pravidla, takže kluci
trénují samostatně a čeká-
me, co přijde,“ uvedl trenér
týmu Bohumil Smrček (na
snímku).
Přestože své svěřence ne-

vidí v akci na hřišti, o jejich
výkonnosti má přehled.
„Kluci si odběhnou trénink
podle plánu, vše přeměří a
výsledkymi pošlou. Na zá-
kladě toho pak odemě získají
zpětnou vazbu,“ přiblížil
Smrček, který tým převzal na
začátku října a stihl tak na
lavičce pouze jedno soutěžní
utkání.
S přístupem hráčů k zimní

přípravě je spokojený. „Jejich
přístup je výborný. Myslím,
že doma užmají po takové
době dlouhou chvíli, takže
jsou rádi, když si zasportují
na čerstvém vzduchu,“ řekl s
úsměvem stratég, který se do
Moravského Krumlova vrátil
po deseti letech.
Naposledy vedl trénink v

prosinci, kdy se hráči připra-
vovali v malých skupinkách.
Fotbalová rutinamu po dvou
měsících chybí. „Trénování
je součást mého životního
stylu. Napětí při zápasech,
adrenalin a touha vítězit,“
popsal Smrček, který vmi-
nulosti trénoval prvoligovou

Zbrojovku, druho-

ligové
Znojmo
nebo ra-
kouský Horn.
Z dlouhé absence

společných tréninků
nemá obavy. „Když
člověk dělá něco dlou-
ho a na chvíli z toho
vypadne, rychle semu
to připomene. Návrat
na hřiště nebude pro-
blém. Kluci jsou v

kondici, to je základ,“ vy-
světlil krumlovský lodivod.
Pro jarní část sezonymá

k dispozici všechny hráče z
podzimního kádru. K tomu
se poohlíží po posilách. „Pří-
chody řešíme, ale nerad bych
byl konkrétnější, dokud ne-
bude všechno dotažené do
zdárného konce,“ povídal
Smrček, který je civilním po-
voláním středoškolský učitel.
Co chce svým svěřencům

předat? „Stejně
jako se rozvíjí
rychlost,
obratnost,
vytrvalost
nebo síla,
chci zapra-
covat i na

men-

tální stránce. Ať jsou kluci
silní a nenechají se nikým a
ničím rozhodit. V zápasech i
v životěmnohdy nastane
spousta situací, které člověka
vykolejí, a vyhrává ten, kdo
je ustojí. V tomto smyslu chci
s kluky pracovat,“ sdělil zku-
šený kouč.

PRACUJÍ PRO SEBE
A s nadhledem bere i nejis-
totu týkající se startu jarní
části krajského přeboru. „Ří-
kám klukům, ať se nedívají
na konkrétní data. Ať pracují
pro sebe, ne pro konkrétní
zápas. V současné době je
důležité dělat sport hlavně
pro zdraví, posilovat imuni-
tu,“ řekl Smrček.
V jarní části sezony přitom

půjde jeho svěřencům o
hodně. Moravský Krumlov
získal v podzimních devíti
zápasech pouze tři body a
uzavírá tabulku krajského
přeboru. „Řekl jsem klu-
kům, ať současné posta-
vení berou jako výzvu. Že
když se zachráníme,
bude to frajeřina. Je
přece pěknémít o co
hrát. Mluvím k nim pozi-
tivně a ne ve smyslu, že je
vše ztracené. Záchranu
vnímáme jako velkou pří-
ležitost,“ dodal kouč.

Foto: Deník

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Za LiboremBorovičkou
Pan Ing. Libor Borovička se

narodil 23. 7. 1929 v Nové Včel-
nici a zemřel 5. února 2021 v Br-
ně. Šachy hrál již na studiích v
Praze, potom v Jihlavě a od roku
1961 v Brně. Získal kvalifikaci
kandidátamistra sportu a v se-
zoně 1970/1971 dosáhl jako ná-
hradník Lokomotivy Brno v I. li-
ze 5 bodů ze 6 partií. To byl jeho
sportovní vrchol. Náročné za-
městnání (byl obchodním ná-
městkem ve Feroně) mu nedo-
volilo dosáhnout v šachu vyšších
met. Jeho dcera Eva je reprezen-
tantkou v šachu neslyšících. V
důchodu hrával nejraději šachy s
počítačovými programy, v bese-
dách s přáteli rád zavzpomínal
na své zážitky nejen u šachu,
vášnivě pěstoval kaktusy a pře-
hrával si svoji rozsáhlou sbírku
gramofonových desek.

Reisinger – Borovička, Libor
[C90]
Linec-Loko Brnomatch, 10.

1969
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6

4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7 6.Ve1 b5
7.Sb3 0–0 8.c3 d6 (V soutěži
jednotlivců by asi černý sáhl ke
zbrani ostřejšího kalibru –Mar-
shallovu protiútoku d7–d5) 9.d3
Ja5 (Zkoušelo se: 9...Jd7 10.d4 Sf6
11.Sc2 Jb6 12.h3 Sb7 13.d5 Je7
14.Jbd2 g6 15.De2 Sg7 16.b3 Jexd5
17.exd5 Jxd5 18.Sb2 f5 19.c4 Jf4
20.Dd1 e4 21.Sxg7 Kxg7 22.Jxe4
fxe4 23.Sxe4 Sxe4 24.Vxe4 c5
25.Jd4 Jxh3+ 26.gxh3 cxd4
27.Dxd4+ Df6 28.Vd1 bxc4
29.bxc4 s remízou, 1/2 Gojhman,
A. – Shianovsky, V. Riga 1968)
10.Se3N (Opravdu vzácný případ
– bílý se dobrovolně vzdává
„španělského“ střelce. Obvykleji
se hrává: 10.Sc2 c5 11.Jbd2 Dc7
12.Jf1 Jc6 13.Je3 Se6 14.d4 cxd4
15.cxd4 Jb4 16.Sb3 Sxb3 17.Dxb3
Jc6 18.Jf5 Vfe8 19.d5 Jb8 20.Sd2
Jbd7 21.Vac1 Jc5 22.De3 a5 23.Dg5
Sf8 24.J3h4 Dd7 25.Vxc5 dxc5
26.Jxg7 h6 27.Jxe8+ hxg5 28.Jxf6+
1–0 Heyns, A. – Sardinha, H., Lu-
gano 1968) 10...Jxb3 11.axb3 c5
12.Jbd2 Jg4 13.h3 Jxe3 14.Vxe3
f5 15.exf5 Sxf5 16.d4 exd4
17.cxd4 d5 18.Jf1 Se4 19.Jg3
cxd4 20.Jxd4 Sc5 21.Je6 Sxe3!!
(Úvodník výhodné poziční oběti
dámy za věž, střelce a důležitého
volného pěšce) 22.Jxe4 dxe4
23.Jxd8 Sxf2+ 24.Kh2 Vfxd8
25.Dc2 e3 26.Dc6 Kh8 27.Df3
Ve8 28.b4 Vad8 29.b3 Sh4
30.Va2 Vd2 31.Va1 (V úvahu
přicházela ještě poslední léčka
bílého: 31.Vxa6 e2 32.Va8! e1D??

(32...Vxa8!) 33.Df8+!! s matem v
příštím tahu. Jemný tah
32...Sg3+! by ovšem černému
stačil k výhře) 31...e2 32.Dh5
e1D 33.Vxe1 Vxe1 34.Dxh4
Vee2 35.Dg4 Vxg2+ a bílý se
vzdal, protože pěšcová koncovka
po vynuceném 36.Dxg2 Vxg2
37.Kxg2 Kg8 38.Kf3 Kf7 39.Ke4
Ke6mu nedává ani stín naděje.
Podle Františka Blatného – Rov-
nost 1. 11. 1969. 0–1

Borovička, Libor – Smetana,
Zdeněk [C39]
KP /Loko B-KPS B/, 4. 3. 1969
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Jf3 (Králův

gambit byl oblíbenou zbraní
pana Borovičky) 3...g5 4.h4 g4
5.Je5 Jf6 6.Sc4 d5 7.exd5 Sd6
8.d4 Jh5 9.Jc3 De7 (K tomuto
postavení dospěla koresp. partie
Brno-Opava z roku 1893. Bílí zde
zvolili rozumné 10...0–0, Boro-
vička vysunuje riskantně krále)
10.Kf2?! Sxe5 11.d6 Dxd6
12.Ve1 f6 (Přesnější bylo 12...Jc6)
13.b3 Jc6 (Pozdě, dovoluje bílé-
mu silný protiútok) 14.Jb5 De7
15.Sa3 Dg7 16.dxe5 fxe5 17.Dd5
g3+ 18.Kf1 f3 19.Dxf3 (Omilost-
ňuje soupeře. Po 19.Vxe5+ Jxe5
20.Ve1 fxg2+ 21.Kg1 semohl čer-
ný vzdát) 19...Sg4 20.Jxc7+ Kd7
21.Se6+ Sxe6 22.Jxe6 Kxe6
23.Dxh5 (A dáno právem za re-
mízu) 1/2

Víte, že: V rukopise existuje
Šachový památníček promistra
Borovičku, Brno 1999, sestavený
autorem této vzpomínky?

Řekli o šachu: „Jak bych
mohla respektovatmuže, který
neumí hrát šachy?“ (Kelly At-
kins)

Jiří Chocholouš
Design andWork 1881

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Vf1!

Kd4 2.Dd3+ Ke5 3.f4mat, 1…e5
2.Vb1 Kd4 3.Dd3mat, 1…Kxb5
2.Vb1+ Ka6 3.Da8mat. (Berger)

KP se v poháru vyhnulo USK,
o finále se utká s Chomutovem
Brno –O favoritovi soutěže
není pochyb. Basketbalistky
USK Praha se přihlásily do
letošního ročníku českého
poháru a okamžitě se jako
suverénně vedoucí celek
Ženské basketbalové ligy
staly hlavním adeptem na
zisk trofeje. Ve čtvrtfinále si
poradily s brněnskými Žabi-
nami 112:70 a o další postup
si zahrají se Slavií Praha.
Ve finálemohou potkat KP

Brno, které přešlo po výhře
94:64 přes Hradec Králové.
Do semifinálemu los přidělil
Chomutov. Severočeský celek
se nachází v extraligové ta-
bulce na šestémmístě, Krá-
lovo Pole je čtvrté. Brňanky
porazily Chomutov v této

sezoně v obou vzájemných
zápasech – 88:61 a 81:56. „Je
to nejschůdnější soupeř, ale
český pohár je úplně jiná
soutěž, v jednom zápase jde
o všechno, proto nesmíme
soupeře podcenit,“ uvedla
kapitánka královopolského
celku Sarah Beránková.
Duely finálové čtveřice se

odehrají v chomutovské hale.
Semifinále jsou na programu
4. března, boje omedaile pak
o den později. „S losem jsme
spokojeni. Proti Chomutovu
chceme potvrdit roli favorita
a hrát finále,“ prohlásil krá-
lovopolský kouč Dušan
Medvecký, jenž v úterý pro-
dloužil v Brně smlouvu i na
příští sezonu. (paš)

Generálka nerozhodně. Musíme
zklidnit finální fázi, ví Sukup
Blansko –Dva druholigisté
v podobě Blanska a Prostě-
jovamají za sebou generálku
na jarní část FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGY. Umělá tráva
v Blansku vMlýnské ulici
přinesla v posledním únoro-
vém pátku remízu 1:1.
Úvodní část střetnutí ne-

přinesla příliš pěknou fotba-
lovou podívanou. Mírně víc
ze hry všakmělo domácí
Blansko, které několika
brejky ohrozilo branku hostí.
„Řekli jsme si, že oproti
předchozímmodelovým zá-
pasům v přípravě chceme
zlepšit hlavně defenzivní fá-
zi. To se nám povedlo, pro-
tože jsme je do ničeho ne-
pustili,“ uvedl Ondřej Sukup,

který do utkání naskočil
s kapitánskou páskou.
Po bezgólové první půli se

začali hráči aktivněji prosa-
zovat a brankáři měli víc
práce. „Musíme semalinko
zklidnit ve finální fázi,
abychom byli nebezpeční
před soupeřovou brankou,“
pokračoval zadák Sukup.
Branky začaly padat až

v závěrečných pětadvaceti
minutách. Nejprve se po
standardní situaci prosadil
hostující Bialek. Na jeho akci
odpověděl o chvíli později
Jakub Černín, který se trefil
taktéž po standardní situaci a
dal utkání skóre 1:1. „Celkově
jsem s generálkou spokojen,“
dodal Sukup. (sev)
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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.

NA věku mi vůbec nezáleží. Jsou dů-
ležitější věci, ale o tom si popovídáme 
raději až se sejdeme osobně. Anna, 70, 
Brno, t. č. 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.

 hledá ke koupi RD VyškovRODINA
a okolí do 20 km. T.: 739 912 867

 pole, louky, rychlá platba.KOUPÍM
Tel. 739641944

 VŠECHNY NEMOVI-VYKUPUJEME
TOSTI DO 48h. DOMY, BYTY, POZEM-
KY, CHATY, KOMERČNÍ. Špatný stav, ne-
bo exekuce není problém. Dluhy vypla-
tíme. Vykupujeme také podíly na ne-
movitostech. Nabízíme rychlé a serióz-
ní řešení. www.garantfinance.cz Tel.
777150260

 byt o velikost 1+1, po re-PRONAJMU
konstrukci, lokalita Nové Dvory, Třebíč.
Volný od 1.3.2021. Tel.: 720 974 587

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

 nové chaty, chalupy, rekre-HLEDÁME
ační domy za účelem krátkodobého
pronájmu pro domácí i zahraniční kli-
entelu. Cestovní agentura DDS TOUR,
Brno, Tel.: 800 101 127, www.chaty-
chalupy-dds.cz

 od r. v. 95-2020 i poško-AUTOMOBIL
zený. Nabídněte. 606861822

 STADIONA. T:608 773 933KOUPÍM

 Vysočině nabízím provádění revizíNA
plynového zařízení pro SVJ, obce a fir-
my. Tel: 739641944

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

 svářečku triodyn nebo ksKOUPÍM
739282374

 přední 2bubnovou sekačku 130PROD
cm, mulčovač kladivový 130 cm k ma-
lotraktorům. 608032560

 MT8-050, T4K-14, FarmářKOUPÍM
Zetor apod i nářadí. 603170926

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

 obrazy a fotografie, autoraKOUPÍM
Miroslav Tichý. Slušné jednání.Tel.
720355803,mejl t.petricek@centrum.cz

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

 motorismu, ob-VETERAN•MUZEUM
chodu, živnosti a řemesel - starožitnos-
ti - pozůstalosti - sběratelské předmě-
ty. Vybavení starých domácností, náby-
tek, kuriozity. Staré plech. reklamní ce-
dule na pivo, kávu, oleje. Auto-moto
veterány, díly apod. Prosím nabídněte.
Čestně. Soukr. muzeum. 
Tel.: 737 366 099.

 po hodináři aj. Tel.:POZŮSTALOST
777 311 101.

 stará křesla. Tel.: 777 158 819,KOUPÍM
Souček.

 sběratel koupí hodinkyHODINÁŘ
Prim, Vostok, Strela, Poljot, Raketa, Sla-
va, Orient, Seiko, Movado a díly. T.
777 311 101

 do sbírky staré pivní láhveKOUPÍM
a sklenice. Tel:732170454

 na hodinky. 777 311 101SKLA

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

 tyto skříňky. Tel.:KOUPÍM
603 571 415, p. Čavajda.

 ořechy louskané světléVLAŠSKÉ
230 Kč/kg, Lískovce lúsk. 310 Kč/kg, su-
šené švestky 155 Kč, sušené meruňky
165 Kč, sušené višně 410 Kč/kg, Dýňo-
vé semínka zelené 230 Kč/kg. Min.od-
běr 5kg. Pošlem. 774 180 070

 MKD. Nabízíme práci řidiče ka-ŘIDIČ
mionu skupiny C+E, pro zboží pod kon-
trolovanou teplotou. Práce ve dvo-
josádce. Vozy DAF a Scania do 3 let stá-
ří. 6-7 dní na cestě a 2 dny doma. Tel.
777743969, z.lechner@stellar.cz

 řidiče MKD na přepravy AT-PŘIJMEME
DE a zpět. Víkendy volné, Plat 45-50Tis
Kč. Tel:739039421,605260208

 MOTO A DÍLY JAWA ČZ PAV.AUTO
Škoda Tatra Wartburg 775262334

Rozšířená nabídka filmů 
a seriálů na celý týden, 

více luštění o hodnotné ceny.

TV magazín 

každý pátek

v Deníku 


