
 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

 česnek,mák T.604779185DOMÁCÍ

 coated retriever s PP-pes nepří-FLAT
buzné krytí. Velký výstavní a pracovní
potenciál. Matka imp. Portugalsko
Otec Německo. Odběr možný:
28.11.21. Kontakt: 777724317

 ovčák štěňata Rokycany -NĚMECKÝ
pes a fenka již k odběru. Více info a fo-
to na www.rhodopy.webnode.cz

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.

Prostřeno! si vyzkouší cukrářské 
legendy. Bude se jim dařit i u plotny?
Prostřeno! bude tentokrát 
speciální. K prostřenému 
stolu usednou cukrářské le-
gendy. Jak se mistrům slad-
kého řemesla bude dařit 
u plotny? Maso není cukr 
a omáčka není krém. I tak 
se ale pořád hraje o 60 
tisíc, další tisíce v divácké 
volbě, a hlavně o hostitel-
skou čest k tomu. 

Jako první se k plotně, 
respektive k troubě, postaví 
Markéta Krajčovičová, jejíž 
Božské dorty zná snad každý. 
O tom, že Markéta umí péct, 
nikdo nepochybuje, ale jak je 
na tom s vařením? Hostům 
slibuje čerstvý domácí chléb 
s bůčkovou pomazánkou, 
hráškový krém, rybu v pa-
pilotě, šťouchané brambory 
s kudrnatou petrželkou 
a makronky. A hodně překva-
pí čarodějnická zábava.

V úterý navaří a napeče 
Andrea Burešová Lišková. 
I ona se už jednou v Prostře-
no! objevila. Bylo to ve VIP 
speciálu, kde pomáhala své 
sestře Alici Bendové. A teď 
doufá, že ona zase pomůže jí. 
Na dálku. Vydražit obrázky, 
které hosté namalují při 
zábavě. Andrea má totiž ráda 

zvířata a pomáhá pejskům. 
Andrea připraví hovězí 
a lososový tatarák na bram-
borovém lupínku, polévku 
z čerstvých rajčat s parmazá-
nem a smetanou, babiččiny 
houstičky, vepřovou panen-
ku, šťouchaný brambor a ja-
hodový koláč. Nálada bude 
víc než uvolněná, mluvit se 
bude o jídle, o dortech a taky 
o pejscích.

Středeční menu navaří 
a napeče Helena Fléglová, 
která je lektorkou cukrář-
ských kurzů, viceprezidentka 
Asociace kuchařů a cukrářů 
ČR, cukrářka Národního týmu 
kuchařů a cukrářů ČR a má 
vlastní cukrářskou akademii. 
Helenino menu už na papíře 
vypadá luxusně – jako před-
krm připraví crème brûlée 
z foie gras, dále bude podávat 
bramborovo-pórkový krém, 
jako hlavní chod bude hovězí 
Wellington a jako dezert 
Exotic. Už na papíře to zní 
parádně, a co teprve na talíři? 

Ve čtvrtek své soutěžní 
menu představí jediný muž 
sladké partičky Jenda Jirka. 
Ten se živí především jako 
kadeřník. Cukrařina a pečení 
je pro něj koníček. Jenda při-

praví kanapky – vajíčkové, ze 
sušených rajčat a šunkovou 
pěnou. Dále bude krko-
nošský oukrop, chlupačky 
s houbami, chlupačky s trha-
ným masem z tajine a zelím 
a jako dezert Signifi kant 
opium. Jenda dámy přivítá 
v krásném, ale malém bytě. 
Hned po příchodu jim řekne, 
že nestíhá, ale odmítne 
pomoc a věří si, že všechno 
dožene. Podaří se? 

Páteční večeři, a hlavně 
dezert, připraví Adéla Tas
– malířka, sochařka a nyní 
i umělecká cukrářka. Adéla 
bere cukrařinu jako školu 
na celý život. Adéla sází na 
menu plné cizích názvů: 
ceviche s lososem, brambo-
rovo-hráškový krém s chip-
sem, sous vide kachní prsa 
s omáčkou z portského vína 
a opečenými grenaillemi 
a fazolkami a fi alkový dort. 
A právě z něho mají zkušení 
cukráři obavy. Když se to s fi -
alkou přežene, hned takový 
dort chutná jako mýdlový. Jak 
si s fi alkovým bičem, který si 
sama na sebe upletla, Adélka 
poradí? A jak celý týden do-
padne? Kdo to vyhraje?

INGREDIENCE: 500 g čer-
stvého lososa bez kůže • 1 
cibule červená  nebo jarní, 
na kolečka • salát rukola 
• ledový salát • 1 ředkvič-
ka, na plátky • 1 avokádo 
nakrájené nadrobno • 2 
chilli papričky • svazek 
koriandru • 2 PL olivový 
olej extra panenský  • špet-
ka krupicového cukru • 3 

limety • tortillové lupínky nebo 
opečené proužky pšeničné tor-
tilly nebo toust k podávaní • sůl
POSTUP: Ve velké mise smíchejte rybu, limetovou šťávu, sůl, 
pepř̌ a chilli. Šťáva by měla rybu kompletně zakrývat, jestli 
ne, přidejte jí  víc. Zakryjte potravinářskou fólií  a dejte na 20 
minut marinovat. Kousky by měly být velké 2 x 2 cm. Rybu 
a cibuli vylovte z limetové šťávy a dejte do ploché mísy nebo 
na hlubší servírovací talíř. Přidejte ostatní ingredience a oli-
vový olej. Zlehka promíchejte, pak ochuťte pořádnou špet-
kou soli a cukru. Podávejte s tortillovými lupínky či proužky. 

PŘEDKRM: Ceviche s lososem

padne? Kdo to vyhraje?

b li t šťá ůl

 k trvalému bydlení domek,HLEDÁM
případně byt 3+1 s balkonem do 50
km od Brna. T.: 732 578 325

 výkup všech nemovitostí.OKAMŽITÝ
Exekuce a dluhy vyplatíme. www.evy-
kupnemovitosti.cz

 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.

 historický motocykl, mopedKOUPÍM
i nepojízdný.T:608 773 933

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

 starý traktor, i silně poškoze-KOUPÍM
ný. Tel.: 721 302 277.

 nefunkční motorovou piluKOUPÍM
tel. 604784950

 VARI-TERA.TEL:728826125KOUPIM

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

 STAROU VZDUCHOVKU NE-KOUPÍM
BO JINOU STAROU PALNOU ZBRAŇ,
I NEFUNKČNÍ. TEL.: 721 302 277,
enrice.65@seznam.cz

 Babetu, Korádo. Tel.:KOUPÍM
724 047 000.

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

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

 červotočivý nábytek do r.KOUPÍM
1960, skříně, křesla, stoly, židle a jinou
půdní veteš. Tel.: 607 753 719,
606 560 302.

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

 vzduchovku vzor 47. Tel.:KOUPÍM
725 582 102.

 heligonku. Tel.: 725 582 102.KOUPÍM

 MKD Nabízíme práci řidiče taha-ŘIDIČ
čů C+E, na frigu. Destinace Sp,Fr,Nl. Vo-
zidla Daf a Scania v plné výbavě do 3
let stáří. 6 dní na cestě a 2 dny doma.
Mzda 42.000 - 55.000,- čistého Tel.
777743969 SERVIS@STELLAR.CZ

NAJDĚTĚ SVOU

PRO VÍCE KONTAKTŮ VOLEJTE NA 906 70 50 40

VOLEJTE NA 906 70 50 40 A SEZNAMUJTE SE!

NEPLÝTVEJ ČASEM u počítače a novin a ra-
ději zvedni telefon a domluv si rande. Rychle 
zjistíš, jestli by nám to fungovalo. Hledám fajn 
parťáka, 30-35, z JM! Alžběta 32, V. Pavlovice
PĚTAPADESÁTNICE ILONA z Brna-Ko-
houtovic by se chtěla seznámit s  hod-
ným pánem, kterému by nevadilo, že 
chodím s hůlkou. Třeba je kouzelná!
NAJDE SE štíhlý nekuřák - milovník pří-
rody, 57 - 65, z JM pro Květu (61) z Brna? 
Zn.: Ukážeš mi cestu rájem?
NAJDE SE kamarádský nekuřák a  ne-
pijan na fajn cestu životem se sympa-
tickou dvaašedesátiletou Marií z Hodo-
nína? Zavolej a skoč na něco dobrého!
HLEDÁM SOBĚSTAČNÉHO optimis-
tického a  pozitivně laděného chlapa 
z JM! Zn.: Úsměv na tváři! Eva (60, Brno)
SPORTOVNĚ A  KULTURNĚ založená Jiři-
na (59) z Břeclavi hledá nekuřáka s vyř. min. 
se SŠ/VŠ. První rande na nás prozradí víc!
ATRAKTIVNÍ ŠEDESÁTNICE Dana z  Brna 
se ráda seznámí s aktivním nekuřákem a ne-
pijanem z JM. Mám spoustu koníčků, určitě 
si v nějakém budeme rozumět!
MÁM TOHO už spoustu za sebou, ale raději se dívám 
kupředu. Třeba tam na mě čekáš ty! A  společně si 
vytvoříme ty nejhezčí vzpomínky! Lída 67, Hodonín

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

Využijte všech výhod 
pro předplatitele, 

VYBERTE SI DÁREK
2x NÁPLAST
COSMOS DO VODY 
PROUŽKY 12 ks

www.mojepredplatne.cz

SPORT | Na jižní Moravě

Legenda skončila, Kometa ale
stoupá. Na střídačce byl i boss
Hokejisté Komety B vy-
stoupali v tabulce vý-
chodní skupiny druhé ligy
z předposlední sedmé na
pátou pozici.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Cestou vzhůru se vy-
dali hokejisté rezervy Kome-
ty. Po rozpačitém úvodu roč-
níku východní skupiny dru-
hé ligy, kdy dlouho figurovali
na předposlední pozici před
outsiderem z Hodonína, vy-
hráli čtyři z posledních šesti
duelů.
Naposledy si svěřenci tre-

néra Jana Konečného ve
středu poradili na domácím
ledě s VelkýmMeziříčím 3:2
po prodloužení a v osmi-
členné tabulce už jsou pátí.
„Jsme rádi, že jsme to urvali.
Máme hodně zraněných
hráčů, přesto jsme to zvládli
dovést do vítězného konce.
Vyvarovali jsme se zbyteč-
ných chyb, které nás vždy
stojí mnoho sil, a věci, které
jsme si v kabině řekli, jsme
zdárně plnili,“ radoval se
trenér Konečný.
Deník Rovnost shrnul do-

savadní zajímavémomenty
sezony Bmužstva Komety.
VETERÁNI KNEZAPLA-

CENÍ.
Z kvartetamušketýrů už je

po odchodu Jozefa Kováčika

jen trio, přesto smrtelné.
Když jsou na ledě Kamil Bra-
benec, TomášMalec nebo
Patrik Moskal, soupeři
musejí zbystřit.
Pětačtyřicetiletý Brabenec

je s devatenácti body v šest-
nácti duelech nejproduktiv-
nějším hráčemKomety a
třetím nejpilněji bodujícím
mužem soutěže. „Fyzicky se
cítím dobře, úměrně věku.
Nikdo nemůže čekat, že
mladé přebruslím. Šel jsem
do týmu s tím, žemu chci
pomoct zkušenostmi,“ pravil
Brabenec, jenž se až do to-
hoto týdne těšil dobrému
zdraví. Nenastoupil až ve
středu s VelkýmMeziříčím.
DOMÁCÍ PEVNOST. Ač-

koliv jejich zápasy veWin-
ning Group Areně navštěvuje

maximálně pár stovek fa-
noušků, týmu se v jeho
stánku daří. Z devíti partií na
domácím ledě vyhráli Ko-
nečného svěřenci šest a v ta-
bulce domácích zápasů jim
patří třetí příčka. „Když se
hraje doma, je to příjemnější.
Přijdou rodiny, kamarádi a je
to takové vyhecované. Vždy
se nám tam hraje líp,“ pravil
útočník Dominick Vašíček.
Na ledě soupeřů je naopak

rezerva Komety nejhorší
v soutěži. Z osmi zápasů vy-
hrála jediný.
ŠÉFNASTŘÍDAČCE.

Majitel Komety Libor Zá-
branský se ve čtvrtek v Čes-
kých Budějovicích kvůli ne-
uspokojivým výsledkům
vrátil na střídačku A týmu
Komety, o jeho první pobyt

mimo kancelář nebo VIP
prostor při zápase v této se-
zoně se ale nejedná.
Začátkem listopadu si totiž

stoupl na střídačku rezerv-
ního družstva. Stalo se tak při
rozlučce Kováčika, jenž dal
definitivní sbohem své
hráčské kariéře a toužil, aby
u toho nechyběl ani Zábran-
ský. „Chtěl, abych byl po-
sledním koučem, který ho
v zápase trénoval. Emoce
moc najevo nedávám, ale pro
mě to znamenalo hrozně
moc. Myslím si, že jsme spolu
vminulosti prožili mnoho.
Comi řekl, v podstatě sym-
bolizuje to, jak Kometa fun-
guje,“ uvedl pro klubový web
Zábranský, před jehož zraky
B tým porazil ValašskéMezi-
říčí 3:1.

Kometa Brno B
P zápasů: 17
P výhry: 7
P prohry: 10
P bodů: 22
P skóre: 51:53
P pozice v tabulce: 5.
P posledních 5 zápasů:
3. 11.: Žďár nad Sázavou –

Kometa Brno B 7:2
6. 11.: Brno B – Valašské

Meziříčí 3:1
10. 11: Brno B – Nový Jičín 6:3
13. 11: Opava – Brno B 4:1
17. 11.: Brno B – Velké Mezi-

říčí 3:2 pp.
ROZLUČKA. Jozef Kováčik (na snímku vepředu vpravo) se s karié-
rou rozloučil v partii s ValašskýmMeziříčím i před zrakymajitele
klubu Libora Zábranského. Foto: HC Kometa Brno/Roman Kantor

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský
Ohlasy čtenářů.

O prestiži této hlídky svědčí ohlasy čtená-

řů, kteří mi občas posílají své povedené partie

ze soutěží, které nebývají povinně zdoku-

mentovány. Dnes přinášíme dvě ukázky:

Bureš, Vít (2095) – Vičar, Lubomír

(1826) [D41]

KP II C /Mor. Slavia Brno C-Veselí B/ (2), 7.

11. 2021

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 d5 4.cxd5 Jxd5 5.e4

Jxc3 6.bxc3 c5 7.Jf3 cxd4 8.cxd4 Sb4+ 9.Sd2

Sxd2+ 10.Dxd2 0–0 11.Sc4 (Klasická varianta

dámského gambitu, ve které získal bílý velkou

převahu ve vývinu, ale černý zatím nemá

žádné slabé body. Nejen psychologickou vý-

hodumá ovšem rozhodně aktivní strana)

11...b6 12.0–0 Sb7 13.Vfe1 Jc6 14.Vad1 a5

(Dovoluje soupeři důležitý průlom v centru.

Za zmínku stojí obranný plán černého z ne-

dávné partie velmistrů: 14...Vc8 15.d5 Ja5

16.Sd3 exd5 17.e5 Jc4 18.Df4 De7 19.Jg5 g6

20.Dh4 h5 21.g4 Jxe5 22.Vxe5 Dxe5 23.gxh5 f6

24.Jh7 g5 25.Dh3 Vf7 26.Sg6 Vfc7 27.Dh4 gxh4 a

bílý se vzdal, Piorun, K (2601) – Paravyan, D

(2653), Lichess.org INT 2020) 15.d5 exd5

16.exd5 Jb4 17.a3 Ja6 18.Jg5 h6? (Černý asi

neviděl hrozící oběť jezdce. Lepším se zdá

18...Vc8, i když po 19.Sa2 Dd6 20.Dd3 g6 21.Je4

bude volný d-pěšec rovněž nebezpečný)

19.Jxf7! Vxf7 20.d6 Vc8 21.Sxf7+ Kxf7

22.Ve7+ Kg8 23.Vxb7 (Partie je rozhodnuta,

bílý směřuje k proměně volného pěšce v dá-

mu) 23...Jc5 24.Dd5+ Kh8 25.Ve7 Df8

26.Vde1 Vd8 27.d7 Kh7 28.Vf7 Dg8 29.Df5+

Kh8 30.Ve8 a černý se vzdal. 1–0

Rejžek, Leoš – Masařík, Jan [B12]

KP II B /ŠK 64 Brno-GPOA Znojmo B/ (2),

07.11.2021

1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.Sd3 Sxd3

5.Dxd3 e6 6.Jf3 Da5+ 7.c3 Da6 8.Dxa6 Jxa6

9.Se3 10.Ja3 h5 11.Jc2 Jf5 12.Kd2 (Přechůdce:

12.b4 Jb8 13.a3 Jd7 14.Sg5 f6 15.exf6 gxf6 16.Sf4

Sg7 17.Je3 Jxe3 18.Sxe3 Jb6 19.a4 Jc4 20.Jd2 Jxd2

21.Sxd2 Kd7 22.Se3 Sf8 23.Sf4 a remíza v 77.

tahu, Kabanov, V – Baranov, J (2143), Južnyj

2011) 12...c5 13.h3 g6 14.g4 Jg7 15.Jg5 Se7

16.a3 (Zatím soupeři úspěšně blokují obě kří-

dla. Kdo projeví větší zběhlost v lavírování bez

dam?) 16...c4 17.Vaf1 Jc7 18.Jf3 Kd7 19.Sg5

Vaf8 20.Je3 Jce8 21.Ke2 Vh7 22.Sxe7 Kxe7

23.Jg5 (Teď byla možná vhodná chvíle poku-

sit se o průlom na dámském křídle) 23...Vh6

24.f4 f5 25.gxf5 (Nebo 25.gxh5 Jxh5 26.Kf3

Vhh8 27.Vb1 a využít nahromadění černých

figur na král. křídle. Tah v textu umožňuje

soupeři vyrovnání) 25...Jxf5 26.Jxf5+ Vxf5

27.Ke3 Jg7 28.Jf3 h4 29.Vhg1 Vf8 30.Vg4

Jf5+ 31.Kf2 Vg8 32.Vfg1 Vg7 33.V1g2 Dáno za

remízu. Dobrý výkonmladé znojemské nadě-

je proti zkušenému veteránovi. 1/2

Víte, že: V klubu Bowling Brno se konal

sedmikolový turnaj 33 smíšených dvojic? Vy-

hráli Vojtěch Zwardoň a Jana Zpěváková 10,5

před RichardemMládkem a Kristýnou Lau-

rincovou 10,5 a Jaroslavem Burešem s Natálií

Kaňákovou 10 bodů.

Řekli o šachu: „Diplomacie je šachová hra,

při níž národy dostávají mat.“ (Karl Kraus)

K. A. L. Kubbel

Swiat Szachowy 1929

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.d4 g2 2.Dh4+

Kxf5 3.e4 mat, 1…Sxf5 2.Sh5+ Kh3 3.Sf3 mat,

1…Kxf5 2.Se6+ Ke4 3.Dh4mat. (Cumpe)
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