
Sjezdy a voda. Auta se vykoupou v písku při závodě v truck trialu
Kunštát – Každé otočení vo-
lantemmusejí do detailů
promyslet, jinak svůj stroj
převrátí koly vzhůru. Řidiči
speciálně upravených aut se
letos vůbec poprvé poperou
s extrémním terénem, a to
v kunštátské pískovně KORA.
Tam dnes v deset hodin do-
poledne odstartuje třiadva-
cátý ročníkmistrovství re-
publiky v truck trialu
a skončí zítra odpoledne.
První závod šampionátu se

konal v Kunštátu i loni,
místní trať se kvůli těžbě
písku ale zase změnila. „Zá-
vodní trasa je přírodní, jsou

však na ní i umělé překážky.
Někde jsme udělali nové
a záludné vykopávky, kde
jsme si pomohli i bagrem.
Jinde jsou zase schované
dírky nebo udělané vodní
nádrže,“ uvedl zástupce ře-
ditele závodů Ladislav Deker.
Řidiče čekají prudké sjezdy

i výjezdy, které prověří jejich
dovednosti v práci s volan-
tem. „Překážky jsme udělali
tak, aby byly zajímavé pro
návštěvníky a zároveň složi-
té pro jezdce,“ poznamenal
Deker.
Jenže s některými nástra-

hami si řidiči občas nevědí

rady. „Těžko se určuje, co je
pro posádky takzvaně neje-
telné, nebo naopak co je pro
ně jenom taková projížďka
na parkovišti. Navíc jedna
posádkamění terén ostat-
ním, protože někde zahrabe,
dá větší rejd, přejede hrb
a trochu písek přehrne. Jak
projede víc aut, terén je jiný,“
popsal Deker.
Namistrovství republiky

v truck trialu semnohokrát
nákladní auta převrátí a do
akce se dostane vyprošťovací
technika. V takovém případě
ale závodníci v dalších
zkouškách většinou pokra-

čují. „Vozidlamají ochranné
rámy, někteří jezdci si je dají
i dovnitř kabiny a z devade-
sáti procent nikdy nedošlo
k jejich poškození. Když
padnou na bok nebo se pře-
vrátí, nechají stéct olej do
motoru a pokud nedošlo
k jeho poškození, víceméně
se okamžitě vracejí do závo-
du,“ líčil člen organizačního
týmu.
Kromě českých jezdců se

v pískovně představí i jedna
posádka ze Slovenska a pět
z Polska. (paš)

Víc informací na
blanensky,denik.cz

BOJ SGRAVITACÍ. Řidiči speciálně upravených nákladních aut
v kunštátské pískovně prověří své dovednosti. Foto: Tomáš Srnský

Motivace navíc. Hanáky žene za
úspěchem brněnskáminulost
Fotbalisté Zbrojovky dnes
odpoledne v Prostějově
zabojují o třetí výhru
v řadě.

JAROSLAV KÁRA

Brno –Do Prostějova je to
z Brna kousek, autem slabá
hodinka. I tomůže být jeden
z důvodů, proč na Hanou
míří fotbalisté, kteří pochá-
zejí z Brna nebo aspoň na-
vlékali dres Zbrojovky. Ak-
tuálně jsou takoví v prostě-
jovském kádru čtyři – Aleš
Schuster, Martin Sus, Robert
Bartolomeu a Jan Koudelka.
A jak už bývá zvykem,

umějí se na bývalý klub vy-
táhnout. „Motivace se na ta-
kový zápas nemusí hledat, ta
je vždycky větší než na jiné
utkání, i kdybych předtím
v Brně nebyl,“ potvrzuje
atraktivitu klání záložník
Koudelka, který ve Zbrojovce
strávil loňskou podzimní část
ještě prvoligové sezony.
Zasáhl však jen do sedmi

utkání, v nichž nastřádal do-
hromady 200minut. V zimě
se vrátil do druholigového
Prostějova, který dnes Brno
vyzve. „Tři čtvrtě kluků tam
znám, takže se na zápas tě-
ším a chci doma vyhrát, to se
nemění,“ avizuje Koudelka.
Brněnský celek na Hané

nastoupí dnes od pěti hodin
odpoledne v utkání třetího

kola FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY. „V Prostějově jsou hrá-
či, kteří prošli Zbrojovkou, a
budou takmít omotivaci
postaráno. Nebude to snadný
zápas, ale jsme na něj na-
chystaní a věřím, že jej
zvládneme,“ říká na brněn-
ském klubovémwebu trenér
Richard Dostálek.
V Prostějově stále zůstává

silná zbrojovácká ekipa, i
když už v klubu nehrají Karel
Kroupamladší, Jan Polák
neboMarek Střeštík. Skončil
i trenér Pavel Šustr. Zbývající

fotbalisté spoluhráče proti
Zbrojovce jistě namotivují.
„Ještě jsme se o tom nebavili,
to přijde spíš před zápasem,
ale vždycky kluci z Brna něco
vymysleli, když hrál ještě
Karel,“ připomíná Koudelka
forvarda Kroupu, který před
rokem ukončil kariéru.
Hanáci navíc na domácím

hřišti na favorita umějí, loni
v červenci skončil duel bez-
brankovou remízou a v srpnu
2018 Prostějov zvítězil 2:1.
Koudelka dal první gól z pe-
nalty, na poražené straně

tehdy odcházel zklamaný
Bartolomeu. „Zápasy s Brnem
pro nás byly vždycky speci-
fické. Města jsou od sebe
kousek, je to kvalitní soupeř,
který teď spadl z ligy a chce
se dostat zpátky,“ podotýká
prostějovský záložník.
Rozložení sil před dnešní

bitvou je ovšem opačné. Za-
tímco Brno vyhrálo 1:0 na
hřišti Táborska a doma zdo-
lalo Opavu 2:1, Prostějov
dvakrát prohrál. Doma s Pří-
bramí 1:3 a na hřišti rezervy
Sparty 0:4. „Zatím jsou Pros-
tějovští bez bodů, takový
start si asi nepředstavovali a
chtějí to změnit. Víme zmi-
nulých zápasů, jak se v Pros-
tějově hraje, hřiště nahrává
spíš soubojové hře. Z naší
strany bude důležitá osobní
odvaha, aby hráči dokázali
prodat, co umějí,“ upozorňu-
je Dostálek.
Hanáci přitom vminulém

ročníku skončili ve druhé
nejvyšší soutěži na třetí
příčce. „Asi všichni od nás
čekali docela dost, ale na za-
čátek nemáme úplně jedno-
duchý los, hned tři kvalitní
týmy. Ale žádný soupeř není
lehký a je jedno, zda hrajeme
s Brnem nebo Třincem. Dva
nevydařené zápasy potřebu-
jeme napravit a pokud před-
vedeme, co umíme, můžeme
porazit kohokoli,“ nabádá
Koudelka.

VOPAČNÉMDRESU. Podzimní část loňské sezony strávil Jan
Koudelka (na snímku v červeném) v brněnském dresu, dnes proti
Zbrojovce nastoupí na straně Prostějova. Foto: ČTK

SPORT | Na jižní Moravě
Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský

Velmistr z Vyškova.

Čerstvý sedmdesátník (nar. 26. 7. 1951) Jiří Moučka

měl od mládí pověst skvělého matematika a výbor-

ného šachisty. Jeho učebnice matematiky vycházejí v

obnovených vydáních, na Univerzitě obrany dosáhl

vysoké akademické hodnosti a dlouho tam působil

jako proděkan pro studijní a pedagogickou činnost. V

praktické šachové hře byl spolutvůrcem sportovního

rekordu Univerzity Brno, která od svého vzniku v roce

1968 během pěti let postoupila z městské soutěže až

do extraligy. Po úspěšném dovršení studií se vrátil do

svého „mateřského“ klubu ŠK MKS Vyškov, který re-

prezentuje dodnes. Své vrcholné šachové úspěchy

však získal v korespondenční hře, často reprezentoval

naši republiku ve světových turnajích družstev (vět-

šinou bez prohry) a v roce 2014 získal titul velmistra

ICCF v turnaji „Hýblův memoriál“. Následuje partie,

kterou hrál na 3. desce za český tým Alfa.

Moučka, Jiří (2486) – Romanov, Sergej Anato-

lievič (2535) [C95]

Liga šampiónů ICCF 2010

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6 5.0–0 Se7

6.Ve1 b5 7.Sb3 d6 8.c3 0–0 9.h3 Jb8 10.d4 Jbd7

11.Jbd2 Sb7 12.Sc2 Ve8 13.Jf1 Sf8 (Hraje se španělská,

kterou oba soupeři dobře znají z dostupných databá-

zí) 14.Jg3 g6 15.a4 c6 16.Sg5 Dc7 17.Dd2 c5 (Pře-

chůdce: 17...Sg7 18.Sh6 Sh8 19.Sb3 c5 20.Jg5 c4 21.Sc2

d5 22.dxe5 Jxe5 23.f4 Jeg4 24.hxg4 Jxg4 25.e5 Jxh6

26.Jf3 Jg4 27.Jd4 f6 28.e6 f5 29.Jgxf5 gxf5 30.Sxf5 Jf6

31.Ve3 Ve7 32.Df2 b4 33.Vae1 bxc3 34.bxc3 Vae8

35.Dh4 Vg7 36.e7 Vexe7 37.Se6+ Vgf7 38.Sxf7+ Vxf7

39.Ve8+ Jxe8 40.Vxe8+ a černý se vzdal, Polgar, J

(2687) – Golod, V (2599), Netanya 2009) 18.d5 c4

19.Jh2 Veb8 20.f4 exf4 21.Dxf4 Sg7 22.Vf1 (Bílý zís-

kal jasnou iniciativu na královském křídle, zatímco

černé síly se zaběhly na dámském křídle) 22...b4

23.a5 bxc3 24.bxc3 Vf8 25.Dh4 Je8 26.Je2 f6 27.Se3

(Černý svého krále zatím ubránil za cenu slabých bo-

dů na e6 a c6, kam míří bílý jezdec) 27...Sc8 28.Jf3

Vb8 29.Jed4 Je5 30.Jxe5 dxe5 31.Jc6 Vb2 32.Sb6 (Bí-

lý v podstatě odchytil černou věž. Soupeř se bude

muset vykoupit obětí kvality) 32...Db7 33.Vf2 Jd6

34.Vaf1 g5 35.Dh5 Dd7 36.Dd1 Sb7 37.Jb4 Dc8

38.Dc1 Vb3 (Už je to tu. Strategie bílého byla úspěš-

nější) 39.Sxb3 cxb3 40.c4 Dxc4 41.Dxc4 Jxc4 42.Jd3

Vc8 43.Jc5 Jd6 44.Vd1 Kf7 45.Jxb7 Jxb7 46.d6 a bílý

pěšec přejde v příštím tahu na d7 s jasnou výhrou.

Černý se vzdal. 1–0

A ještě hezká partie z mládí s budoucím minis-

trem soc. dem. vlády, když byli oba na vojně:

Moučka, Jiří – Bašta, Jaroslav [B98]

Přebor Lokomotivy Žatec (8), 1975

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 a6

6.Sg5 (Populární Najdorfova varianta sicilské) 6...e6

7.f4 Se7 8.Df3 Dc7 9.0–0–0 Jc6 (Obvyklejší je 9..Jbd7)

10.g4 (O 10. tahu bílého se jugoslávská Encyklopedie

z roku 1975 nezmiňuje!) 10...h6 11.Sh4 Sd7 12.Sh3

Vc8 13.Vhe1 g5 14.Jxc6 Sxc6 15.fxg5 hxg5 16.Sxg5

(Kritický okamžik partie) 16...Jxe4 (Lépe 16...Sxe4!,

např.: 17.Dg3 Sg6 18.Vd2 Da5 a pozice je nadále nejas-

ná) 17.Sxe7 Jxc3 18.Dxc3 Kxe7 (Vynuceno) 19.g5

Vh7? (Prohrává. Za pokus stála oběť kvality: 19...Vxh3

20.Dxh3 Sa4 21.Dc3 Sxc2 atd.) 20.Df6+ Kf8 21.Sxe6

Sa4 22.c3 Sxd1 23.Sxc8 Vxh2 24.Vxd1 a černý se

vzdal. 1–0

Víte, že: Dnes pohlíží Moučka na hru korespon-

dencí skepticky, vždyť prakticky každou „lidskou“

partii hrají počítačové programy proti sobě?

Řekli o šachu: „Prostřednictvím šachu jsem vy-

pěstoval svůj charakter.“ (Alexandr Aljechin)

Rudolf Běhal

Časopis čsl. šachistů 1919

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Da4 Kxg7 2.De8 Kf6

3.De7 mat, 1…Ke5 2.Jh5 Ke6 3.De8 mat, 1…Kg5 2.Dxd4

Kh6 3.Df6 mat. (Traxler)

14 7. srpna 2021Deník
www.denik.cz
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• Vykoupíme 
za hotové 
nebo přijmeme 
do aukčního prodeje 
obrazy, starožitnosti 
a jiné umělecké 
předměty

• Zprostředkujeme odhad 
a znalecký posudek 
po předchozí domluvě

• Jezdíme po celé ČR (odhad 
zdarma)

• Solidní a diskrétní jednání

MARIE, 60, 906 70 20 70. Nechci trávit 
čas o samotě, proto by ráda, kdyby se mi 
ozval sympatický a hodný muž z Jiho-
moravského kraje – ve věku 51 až 85 let.

JSEM pohodová žena, která hledá stej-
ně laděného muže, jenž má rád přírodu 
a procházky, nejlépe Brnem a okolím. 
Jana, 55, Brno, tel. 906 702 070.

MÍLA (73), Kyjovsko/Hodonínsko, 906702070. 
Hledám kamaráda, který mě bude vozit do 
přírody či za rodinou. Mám přehled, jsem ko-
munik. a hledám už jen TEBE!

BOŽENA, 59, kousek od Brna, tel. č. 
906 70 20 70, nechce být sama, proto 
by ráda poznala muže, nejlépe s au-
tem, který nepije ani nekouří.

BYDLÍM v penzionu a ráda bych milého 
a vzdělaného přítele, který by mě navště-
voval a doprovázel. Netoužím po sexu! 
906 70 20 70. Vilma/85/Tišnov za Brnem.

MARIE (64), od Klobúk, by si moc přá-
la poznat spolehlivého, sympatického 
a milého muže. T. č. 906 70 20 70.

MOC ráda bych poznala hodného, 
spolehlivého a tolerantního muže z Ji-
homoravského kraje. Dagmar/68/Uh-
ličice u Kojetína. Tel. 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.

 důvodu stěhování hledám bydlení.Z
Platba v hotovosti z prodeje. Tel.
732 448 527

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

 Škoda 110r. T:721199861KOUPÍM

 MOPED STADION NEBO JA-KOUPÍM
WETTA. T.: 608 773 933

 SIMSON ENDURO nebo ELEK-KOUPÍM
TRONIK, pěkný stav.775 240 360

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu. Tel.:602279965

 UNC 060 a Locust 750 čiKOUPÍM
752+příslušenství. Tel.:602230773

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

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

 dobře zaplatím za tuto stěnu.VELMI

Tel.: 608 081 696.

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

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

 Prim. Tel. 777 311 101HODINKY

 červotočivý nábytek do r.KOUPÍM
1950 a jinou půdní veteš. Tel.:
607 753 719, 606 560 302.

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

 trámy a prkna z demolic, popř.STARÉ
provedu demontáž zdarma. Tel.:
608 080 077.

 pozůst. 777311101HODINÁŘSKOU

 dobře zaplatím za tato křesla.VELMI

Tel.: 608 081 696.

 do sbírky staré pivní lahveKOUPÍM
a sklenice, tel:732170454

 cena za nábytek. Tel.:NEJVYŠŠÍ
777 158 819, Souček.

 - tenisový areál. HledámeSPRÁVCE
pro náš tenisový areál s celoročním
provozem v širším centru Prahy správ-
ce areálu. Nástup možný od 1.9.2021.
Ohledně údržby tenisových dvorců za-
učíme. Podrobnosti sdělíme na vyžádá-
ní na emailu: lenka.velova@seznam.cz


