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Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

ZMěstského přeboru v Br-
ně.
I v nejnižší šachové soutěži se

mohou zrodit nesmírně poutavé
partie. Bílý obětoval svoji dámu
za pouhé dvě figury, dosáhl však
(s pomocí soupeře) hladce vy-
hraného postavení. Něco tako-
vého se vyskytne i v partiích
velmistrů velmi zřídka.
Pochylý,Bronislav (1876) –

Marša,Alexandr (1886) [C01]
MP /DMKlášterského B-Loko

Brno H/ (1), 19.10.2021
1.e4 e6 2.d4 d5 3.exd5 exd5

4.Sd3 Jc6 5.c3 Sd6 6.Je2 Dh4
7.g3 Dh3 8.Jf4 Sxf4 9.Sxf4 Dg2
(Méně bojovnosti předvedli vel-
mistři: 9...Sg4 10.f3 Se6 11.De2
0–0–0 12.Jd2 Sf5 13.Sb5 Jge7
14.0–0–0 Vhe8 15.Df2 a dáno za
remízu, Neuman,P (2432) – Što-
ček,J (2576), Praha 2018) 10.Vf1
(Zkoušelo se: 10.De2+ Jge7 11.Df1
Df3 12.Jd2 Dh5 13.Sxc7 Sh3 14.De2
Dh6 15.Sf4 g5 16.Se3 0–0–0 17.g4
f5 18.gxf5 Jxf5 19.Sxf5+ Sxf5
20.h4 Vhe8 21.Df3 De6 22.hxg5
Kb8 23.Vh4 Vf8 24.Jb3 Ka8 25.Jc5
Dc8 26.De2 b6 27.Jd3 Se4 28.Je5
Jxe5 29.dxe5 Df5 s výhrou bílého
v 69. tahu, Saidov,B (2297) – Ka-
syan,A (2267), Tashkent 2007)
10...Sh3 11.De2+ Kd7 12.Jd2 Ve8
13.Se3 Jf6 14.0–0–0 Sg4
15.Dxg4+ (Pozoruhodná oběť
dámy za pouhé dvě figury. Ša-
chovémotory nabízejí 15.De1
Sxd1 16.Sf5+ Kd8 17.Dxd1 Je4
18.Jf3 s malou výhodou bílého)
15...Jxg4 16.Sf5+ Kd8 17.Sxg4
h5 (Korektnost oběti by spíš
prověřilo 17…Vxe3 18.fxe3 Dxh2
atd.) 18.Sf3 Dh3 19.Sxd5 Dd7
20.Sg2 f6 (Zde se spíše nabízelo
20...h4 s dalším 21...Df5) 21.h4
Je7 22.Je4 Dd5 23.b3 f5 24.c4
Da5 25.Jc5 Dxa2 (Černá dáma se
ocitla na poměrně nevýhodném
poli a bílý začíná realizovat svůj
plán honu na protivníkova krále.
Materiální převaha černého se
začíná pomalu vytrácet) 26.Jxb7+
Kc8 27.Jc5 Jg8 (Chce dostat jezdce
do boje) 28.Vd2 Da3+ 29.Kb1
Db4 30.Va2 Jf6 31.Vxa7 (Zají-
mavé bylo též 31.Sb7+ Dxb7

(prakticky vynuceno) 32.Jxb7
Kxb7 33.Va5 Jg4 34.Sf4 s vyhra-
nou pozicí bílého) 31...Kd8
32.Vxc7?! (Lépe 32.Kc2 Vxe3
33.fxe3 Jg4 34.Vfa1 Jxe3+ 35.Kd3
Jxg2 36.Vb7 a černý semůže
vzdát. Nabízející se tah v textu
výhodu ztrácí) 32...Ve7 33.Vxe7
Kxe7 34.Kb2 Ve8 35.Va1 Kf8
36.Jd3 Db6 37.Kc3 Je4+ 38.Sxe4
fxe4 39.Je5 Kg8 (Nepřesnost v
časové tísni. Lépe 39...Db7) 40.c5
(Jistou výhodu udržel postup
druhého pěšce na b4) 40...Db5
41.b4 (Nyní vynutí černý remí-
zu) 41...Vxe5 42.dxe5 Dd3+
43.Kb2 De2+ a soupeři si podali
ruce na znamení smíru. 1/2
Víte, že: Krajský přebor I. tří-

dy pokračoval 2. kolem? Husto-
peče –MKS Vyškov 4:4, Garde
Lipovec – Veselí nadMoravou
2,5:5,5, Kuřim B – Hodonín 5:3,
Lokomotiva Brno B – TJ Sloup
4:4, Jezdci Jundrov C – GPOA
Znojmo 3:4, Duras Královo Pole
B – Spartak Adamov 5:3. Vedou
Duras B, GPOA Znojmo a Kuřim
B se 6 body.
Řekli o šachu: „Naštěstí pro

mnoho lidí, kteří nemohou žít a
nechtějí zemřít, existuje třetí
možnost: strávit čas u šachovni-
ce.“ (Hjalmar Söderberg – spiso-
vatel)
Josef HolzmanOesterrei-

chische Schachzeitung 1954

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Sg5

hxg5 2.Dd6 h5 3.Je3mat, 1…Kf5
2.Je7+ Ke6 3.Sd5mat, 1…Kd4
2.Df4+ Kc5 3.Db4mat (Dobrus-
ký)

První pohárová výhra. Královo
Pole k ní dotáhla Kucowská
Basketbalistky Králova
Pole zvítězily ve čtvrtek
v EuroCupu nad island-
ským Haukarem 80:61.

PAVEL ŠŤASTNÝ

Hafnarfjörður (Od zvlášt-
ního zpravodaje Deníku
Rovnost) – Až na víc než tři
tisíce vzdálený ostrov si při-
letěly pro první eurocupové
vítězství. Basketbalistky
Králova Pole ve čtvrtečním
pohárovém duelu porazily
islandský Haukar jasně 80:61
a osamostatnily se na třetí
příčce základní skupiny L. „Je
to obrovská radost, protože
každá výhra v EuroCupu je
cenná a tohle je super. Mys-
lím, že jsme odvedly dobrý
výkon,“ řekla brněnská
hráčka Eva Kopecká.
Brňanky se v předzápasové

přípravě chystaly především
na hvězdu domácího celku
Helenu Sverrisdottovou, jež
na Islandu považují za nej-
lepší basketbalistku poslední
doby. Jenže v utkání Haukaru
scházela. „Připravovali jsme
se na Helenu de facto celý
týden, ale před zápasem jsme
se dozvěděli od předsedy, že
nenastoupí. Řekli jsme si, co

budeme hrát a první poločas
byl fantastický,“ liboval si
královopolský kouč Dušan
Medvecký.
Jeho svěřenky totiž vedly

po dvaceti minutách s rozdí-
lem o šestadvacet bodů,
k němuž si pomohly i přes
padesát procent úspěšnou
střelbou za tři body. „Pod
dojmem, žemáme náskok
šestadvaceti bodů, jsme na-
stoupili do druhého poločasu
laxně. Dostali jsme nějaké
body a zápas se víceméně
dohrával. Bylo to pak zby-

tečně nervózní,“ poznamenal
Medvecký.
K vítězství jeho týmu vý-

razně přispěly Michaela
Stejskalová, jež zaznamenala
sedmnáct bodů v utkání,
a Američanka Natalie Ku-
cowská. Dvaadvacetiletá pi-
votka si jich připsala třia-
dvacet a k nim přidala třináct
doskoků. „Hrála výborně, co
se týče ofenzivy, ale vypustila
pak i poslední doskok, kdy
jsme dostali zbytečně dva
body,“ podotkl Medvecký.
Poslední sekundy zápasu

pokazily zkušenému straté-
govi pocity z první vý-
hry. „Zase nejsem nadšený
z toho, že jsme dostali koš
s klaksonem, protože každý
bod se počítá. Řvu na holky,
ať zápas dohrají, ať dáme koš,
ale místo toho si necháme
doskočit balon nejmenší
hráčkou,“ zdůraznil.
Královopolanky jsou v eu-

rocupové základní skupině L
třetí se čtyřmi body a dál drží
postupové naděje do vyřa-
zovací části. „Musíme vyhrát
doma s Haukarem. Pokud
uspějeme a nedostaneme
někde zase latu, máme šanci
postoupit. Bude také důležitý
výsledek v Tarbes a věřím, že
i Villeneuvemůžeme potrá-
pit,“ dodal Medvecký.
Foto nawww.rovnost.cz

OFENZIVNÍ OPORA. Američanka Natalie Kucowská (v zeleném)
ve službách KP Brno zaznamenala proti Haukaru 23 bodů. Foto: FIBA

Haukar 61
KP Brno 80
Čtvrtiny: 8:25, 11:20, 21:17,

21:18.
Rozhodčí: Unsworthová

(Velká Británie), Kowalski (Pol-
sko), Sand (Norsko).
Body: Palmerová 12, Gray-

ová 10, Alexandersdottirová 9
– Kucowská 23, Stejskalová 17,
Malíková 10.

Z Islandu: Národní poklad? Voda z kohoutku
Hafnarfjörður – V EuroCu-

pu je pravidlem, že vedení
nejen ženských basketbalových
klubů sepíše vysněné menu
a pošle ho svému soupeři. Vět-
šinou se v něm objeví jídla jako
kuřecí maso, těstoviny nebo
ryby. Zkrátka nic nestandard-
ního.
Jenže šéfové islandského

celku Haukar, s nímž Královo
Pole ve čtvrtek vyhrálo 80:61,

jednu položku na seznamu ra-
zantně odmítlo. O co šlo? Džus
byl v pořádku, ale balená voda
už ne. „Z kohoutku máme tu
nejlepší na světě,“ zněla jasná
odpověď.
Něco na tom je. Island je ze-

mě pitné vody, na každého
obyvatele ostrovního státu
připadá přes 674 000 metrů
krychlových vody. Rozdíl oproti
České republice je obrovský –

jde pouze o 1500metrů krych-
lových.
A její kvalita? Nelze nic na-

mítat. Vždyť i v kavárně není
namístě, abyste prosili o vodu
v láhvi. Stačí si jen vzít skle-
ničku a před barem u umyva-
dla si jí napustit, kolik jen po-
třebujete.
Zato v koupelně se jako ná-

vštěvníci z České republiky bu-
dete trochu ošívat. Má speci-

fickou vůni. Podle shody br-
něnské výpravy je cítit sírou…
Na Islandu asi nejde o žádné
překvapení, ostatně ji vnímáte
už jen při dýchání.
Při procházce městem

Hafnarfjörður, které má téměř
třicet tisíc obyvatel, totiž nara-
zíte na lány černých lávových
kamenů.
Pavel Šťastný, sportovní

redaktor Rovnosti

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.

 byt, domek. Peníze mám za-SHÁNÍM
jištěné. Vyškovsko, Brno-venkov. Mo-
bil: 732 417 250 

 VÝKUP STARÝCH peřin. Tel.:
721 469 234

 R-U a ČS mince, ČS bankovky.KOUPÍM
I sbírku.Tel.722-722-108

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

 UNC 060 a Locust 750 či 752KOUPÍM
+ příslušenství. Tel.: 602 230 773

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

 ND na vozy z války VW KDFKOUPÍM
Horch BMW Audi Mercedes Steyr Adler
Ford Opel DKW Maybach hakl tank mo-
torky náklaďáky aj: motor převo dif ná-
pravy kola pásy i malé ND. T.
605948073

 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.

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

 ČZ,MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNY-
Jawa, Indian, Praga, Škoda apod. Moto-
ry, rámy, části a díly do r.1970. Koupím
i různé starožitnosti, kuriozity, sběratel-
ské předměty i celé pozůstalosti. 

, Kostelní 153, VETERÁN MUZEUM
Uh. Ostroh. T: 737 366 099.

 Simsona.Tel:723 408 956KOUPÍM

  a více zaplatím za mechanic-10 000 Kč
ké natahovací hodinky, nefunkční i po-
škozené, s černým číselníkem a nápi-
sem na zadní straně MAJETEK VOJENS-
KÉ SPRÁVY, vyprodávala je dříve býva-
lá československá armáda. 5 000 Kč
a více bez nápisu. Jsem sběratel. Tel.:
777 311 101.

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

 violu, cello i staré a poškoze-HOUSLE,
né. Tel. 728 279 034

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

 Zetor. Tel: 721 199 861KOUPÍM

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu. Tel.: 602 279 965

 poškozený starý a starožitnýKOUPÍM
nábytek i z chromovaných trubek,
hračky, hodiny, obrazy, rádia. Tel.:
777 158 819, maca.soucek@seznam.cz

 - 20Kč v květináči výška 35-45THUJE
cm. Dovezu! T.608979621

 česnek,mák T.604779185DOMÁCÍ

 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

 starou Jawu, Čezetu, moped,KOUPIM
babetu v jakém koliv stavu.Tel.
725511511

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

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

NAJDĚTĚ SVOU

PRO VÍCE KONTAKTŮ VOLEJTE NA 906 70 50 40

VOLEJTE NA 906 70 50 40 A SEZNAMUJTE SE!

HLEDÁ SE kulturně zal.nekuřák, citlivý, 
romantický, společenský, nejlépe moto-
rista štíhlé postavy. Erika,68,od Kyjova

NAJDU VITÁLNÍHO, spolehlivého ne-
kuř. a abst. se zájmem o přírodu, kulturu 
a  společnost? Božena/63/Ivančice dou-
fá, že se ještě najde tolerantní a upřímný 
muž s vyř.min.

LUDMILA (65), Hodonínsko by ráda na-
šla hodného a pracovitého nekuř. a ne-
pijana nejlépe z  venkova. Vlastní auto 
potěší. Budeme si vzájemnou oporou?

HLEDÁM ZATÍM kamaráda na procház-
ky přírodou, posezení u kávy, popovídá-
ní o životě. Později se uvidí. Jana/42, od 
Hodonína

PRO POVÍDÁNÍ, společné trávení vol-
ného času a  třeba i  vážný vztah hledám 
solidního pána. Vlasta,71,Znojemsko věří, 
že ještě někde běhá moje spřízněná duše.

BOŽENA, 63, Ivančice. Hledám obyčej-
ného mužského, který rád cestuje a po-
znává svět! Mám cestovatelskou duši 
a hledám někoho podobného.

MARIE (73) z Brna hledá muže s kterým 
by mohla zajít posedět nad vínko či čaj. 
Pokud nechcete být sám, připojte se 
k ní. Ona už má samoty dost.

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., od 18 let, 1 min/70 Kč 
vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz

Předplaťte si 
Deník 
a získejte 
dárekdádáreek

www.mojepredplatne.cz
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