
SPORT | Na jižní Moravě
Trenér Komety Brno JIŘÍ KALOUS (57) zažil s týmem posun v tabulce. Říká:

Nebylo to ideální, klukům věřím
VÁCLAV PETRŮ

Brno – Jeho hlavním cílem
bylo pozvednutí hokejové
Komety. Trenérovi Jiřímu
Kalousovi (na snímku) se
zmíněnémety na jihuMora-
vy zkraje sezony nedařilo
dosáhnout. Obměněný tým
střídal výhry s porážkami
a v tabulce se pohyboval na
spodních pozicích.
Po první reprezentační

pauze došlo ke změně a Ko-
meta následně vyhrála sedm
z devíti utkání. V extraligové
tabulce je při další přestávce
šestá. „Hra semoc nezměni-
la, ale daří se nám víc pro-
měňovat šance,“ říká v roz-
hovoru pro Deník Rovnost
zkušený kouč, jenž na začát-
ku prosince oslavil sedma-
padesáté narozeniny.

V čem ještě vidíte zlepšení?
Velkým impulsem byl taky
příchod brankáře Kuby Sed-
láčka. Přinesl do týmu klid a
své zkušenosti. Velmi dobře
se v brankovišti orientuje a
čte herní situace.

Hodláte si nadále ponechat
kromě něj také brankáře
Mateje Tomka a Lukáše Kli-
meše?
Takto je situace s gólmany
daná. Počítáme se všemi tře-
mi, všichni jsou nedílnou
součástí týmu. Matej s Kubou

jsou tady v Brně a Lukáše
posíláme do Přerova, abyměl
zápasové vytížení.

Jak to vypadá se zraněnými?
Petr Holík už trénuje amá
stále větší zátěž. Pokud
všechno půjde dobře a jsem
optimista, chceme, aby příští
týden zasáhl do hry. Co se
týče Andreje (Kollára – pozn.
red.), tak ten bude s velkou
pravděpodobností až po No-
vém roce.

Spekuluje se o příchodu ka-
nadského obránce Kevina
Tanseyho, jenž skončil v
Košicích. Vminulosti nastu-
poval i za Orly Znojmo.Mů-
žete jeho příchod potvrdit?
Jednali jsme o bekovi, ale

zatím nechci být konkrétní.

Kromě obránce
sháníte ještě další
hráče, nebo jste
spokojení se stá-
vajícím kádrem?
Hokejový tým je
dynamický tvar
a hráči semo-
hou obměňo-
vat. Někdo
může přijít,
to je ote-
vřené. Ale
tým už
chceme
stabilizo-
vat.

Máte za sebou polovinu zá-
kladní části v roli trenéra
Komety. Jaké to pro vás bylo
období z osobního hlediska?
Co se týče pracovního na-

sazení, je to promě podobné
jako v jiných klubech, jedu
vždycky naplno. V Kometě je
práce náročná a i vzhledem
k rozpačitému začátku to
nebylo vždy jednoduché.
Týmu ale věřím a věřil jsem
od začátku. Jedna věc je, že
přišlo dvanáct nových hráčů.
Šlo o velkou obměnu a zabe-
re nějaký čas, než si to začne
sedat, co se týče herního
systému, náročnosti trénin-
ků a podobně. Věděli jsme, že
to vezme čas a to se potvrdilo
v září a říjnu. Nyní začíná jít
tým dopředu.

Majitel Libor Zábranský
v jednom z rozho-
vorů pro klubový
web hovořil o tom,
že semusí změnit
přístup některých
hráčů a že nad nimi
přestává držet

ochrannou
ruku.

Vnímal jste, že někteří
musejí zabrat?
Vždy je co zlepšovat, všichni
semusíme posouvat. Není
dobře, když je člověk uspo-
kojený aktuální situací.

Jak se vám spolupracuje se
Zábranskýmna střídačce?
I když na ní nestál od začátku
sezony, byli jsme v každo-
denním kontaktu a o všem
diskutovali. Promě to nebyla
žádná změna. Mezi tím, jestli
se vidíme v kabině, nebo
přijde přímo na střídačku,
není takový rozdíl. Spolu-
práce je velmi úzká.

Jak vnímáte, že jste v tako-
vém kontaktu smajitelem?
Beru to jako součást mé prá-
ce. Jako trenér vítám každý
názor, který násmůže posu-
nout dál.

KolemVánoc vás čeká ná-
ročný program. V úterý hra-
jete vMladé Boleslavi, ve
středu doma s Pardubicemi a
na Štěpána v Třinci. Stihnete
si vůbec užít svátky?
Nemám šanci na předvánoč-
ní přípravy. Jsem v Brně sám
pryč od rodiny amoc vánoční
atmosféry si neužiju. Třia-
dvacátého navečer se dosta-
nu domů amoc se těším na
klidný Štědrý večer. Ale hned
druhý den ráno užmusím
zpátky do Brna.

Poslední partie pana Zikana.
Ve věku 89 let zemřel v sobotu 11. pro-

since pan Karel Zikan, neodmyslitelný

účastník většiny turnajů pořádaných v Br-

ně a okolí a také věrný reprezentant Loko-

motivy Brno v krajském i městském pře-

boru. Větší část aktivního života strávil po

okupaci Československa v roce 1968 v USA,

kde žijí i jeho děti. Zde po nelehkých začát-

cích působil na univerzitách jako lektor ci-

zích jazyků a ve volných chvílích hrával ša-

chy (které se naučil v roce 1948, uchvácen

Botvinnikovým bojem omistrovství světa)

na nejrůznějších Openech, kde se blíže se-

známil s mnoha americkými velmistry

(Samuel Reshewsky, Larry Evans, Robert

Byrne, Walter Browne) a také s emigranty,

jako byli Luboš Kaválek, Luděk Pachman,

Viktor Korčnoj.. Do Česka se navrátil již ja-

ko důchodce v roce 1993. Pro svoji přátel-

skou povahu byl mezi našimi hráči velmi

oblíben. Některé z nich přímo podporoval

(Kučík, Makeš) a hrával s nimi ve svém do-

mě ve Vranově četné volné partie. Jeho

herní styl byl klidný, poziční, skvěle ovládal

černými zahájení Caro-Kann. Bílými zaha-

joval hru většinou dámským pěšcem. Svoji

poslední partii sehrál v městském přeboru

a byla vítězná!

Zikan, Karel (1670) – Pelikán, Jaromír
(1768) [D74]
MP /Bystrc Oilers-Loko Brno G/ (3), 15.

11. 2021

1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.g3 d5 4.c4 Sg7 5.cxd5
Jxd5 6.Sg2 0–0 7.0–0 Jc6 8.Jc3 Jxc3 9.bxc3
(Hraje se stále populární Grünfeldova in-

dická) 9...e5 10.e3 exd4 (Nebo v podání
velmistrů: 10...Ve8 11.Sa3 Vb8 12.Jd2 Sd7

13.d5 Je7 14.c4 b6 15.Dc2 c5 16.dxc6 Jxc6

17.Je4 Sf5 18.Vfd1 Dc8 19.De2 Sg4 20.f3 Se6

21.Jd6 Da6 22.Jxe8 Vxe8 23.Sb2 Sxc4 24.Dd2

h5 25.Dd7 Ve6 26.a4 h4 27.Vd2 Da5 28.Vdd1

Dc5 29.Dd2 e4 30.Sxg7 exf3 31.Sd4 Dh5

32.Sf1 Sd5 33.Df2 hxg3 34.Dxg3 Ve4 35.h3

Kh7 36.Vac1 Je7 37.Vc7 Jf5 38.Df2 Dg5+

39.Kh2 Jxd4 40.Vxd4 a bílý vyhrál v 80. ta-

hu, Huzman, A (2562) – Chigaev, M (2588)

Lichess.org INT 2020) 11.cxd4 Sf5 12.Db3
(Přechůdce: 12.Jh4 Se6 13.a4 Ve8 14.Vb1 Sc4

15.Ve1 Sa6 16.Sa3 Sf8 17.Sxf8 Kxf8 18.Dc2

Dd6 19.Vec1 Ve6 20.d5 Ve5 21.dxc6 b6

22.Vd1 Da3 23.Db2 De7 24.Jf3 a černý se

vzdal, Boettcher, U (2078) – Thieme, W

(1911), BadWoerishofen 2014) 12...Vb8
13.a4 (Hodlá znesnadnit černému průlomy
na dámském křídle. Za úvahu stálo i 13.Sa3)

13...Ja5 14.Dc3 Jc6 (Zde mohl černý bojovat
o centrum tahem 14...c5) 15.Sa3 Ve8 16.Je1
Se4 (Svůdné 16...Jxd4 17.exd4 Sxd4 18.Dc1
Sxa1 19.Dxa1 bylo výhodné jen bílému)

17.Sxe4 Vxe4 18.Vc1 Dd5 19.Jd3 Vee8
(Oboustranná nepřesnost. Černý zde mohl

využít slabosti bodu d4: 19...Sxd4 20.exd4

Jxd4 21.Dc5 Je2+ 22.Kg2 Dxd3 23.Vfd1 Jxc1

24.Vxd3 Jxd3 25.Dd5 Je1+ s malou výhodou)

20.Jc5 Je7 (Chyba, v úvahu přicházel stejný
motiv) 21.Jd3 c6 22.Vb1 Df5 23.Sxe7 Vxe7
24.Vfc1 h5 (Pokus o matový útok bude
bezzubý) 25.h4 Dh3 26.Jf4 Dg4 27.Dc5
Dd7 28.Dxa7 Vc8 29.Dc5 (S event. hrozba-
mi Jd5 a Jxg6) 29...Va8 30.Dc4 Sh6 (Roz-
hodující chyba!) 31.Jxg6 a černý se dvěma
pěšci méně se vzdal. 1–0
Víte, že: Poslední rozloučení s Karlem

Zikanem se koná v brněnském krematoriu

20. prosince ve 14.45 hod.?

Řekli o šachu: „Po hře jdou král i pěšec
do stejné krabice.“ (Italské přísloví)

Hans Vetter
Schach 1952

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Da6 Kxe4

2.Dc6+ Kf5 3.g4 mat, 1…e5 2.Db7+ Ke6 3.f5

mat, 1…d3 2.Vxd3 Kxe4 3.Dg6 mat. (Malen)

Pan Zach objevil vedlejší řešení, které začí-

ná tahem 1.Kb4.

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Foto:Deník/JiříSlám
a

Orli začali trip
šesti brankami

Dornbirn, Znojmo –Orlům
po dlouhé době přálo ven-
kovní štěstí. Znojemští ho-
kejisté po víc než dvouměsí-
cích bodovali na ledě soupe-
ře. Třetí prosincový pátek
porazili celek Dornbirnu na
jeho ledě 6:1.
Dornbirnští byli Orlům

před osmadvacátým kolem
mezinárodní soutěže ICEHL
na dohled v tabulce, Jihomo-
ravané drželi desátou příčku
a Rakušané dvanáctou.
Na výhře Znojma začal

pracovat už ve třetí minutě
hostující Ilja Zubov. O pět
minut později protlačil na-
hrávku zpoza branky až za
záda domácího gólmana To-
máš Svoboda. Ve druhé a
třetí periodě pakměli jasnou
převahu hosté.
Další zápas čeká hokejisty

změsta nad řekou Dyjí již
dnes. Jejich alpský trip po-
kračuje na ledě italského
Pustertalu. (bud)

Dornbirn 1
Orli Znojmo 6
Třetiny: 0:2, 1:1, 0:3.Branky

a nahrávky: 35. Beck (Anto-
nitsch, Vandane) – 3. Zubov
(Immo), 8. Svoboda (Luciani,
Němec), 26. Luciani (Němec),
41. Gořčík, 43. Zubov (Immo),
49. Younan (Matuš).Rozhodčí:
Berneker, Trilar – Hribar, Par-
datscher. Vyloučení: 4:1, na-
víc 5min. Kvasnica (Znojmo),
Spencer (Dornbirn).Bez vyu-
žití: Diváci: 500.
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Vánoční prodej čerstvých zpracovaných kaprů 

přímo od producenta a výrobce

● kapr trup

● kapr půlený

● kapr filet

● rybí hlavy a vnitřnosti na polévku

Rybí výrobky budou prodávány 

v chlazené formě na ledu.

Prodejní místo

Dornych 404/4, Brno, Trnitá
– před hlavním vchodem v přízemí do OD Tesco

20.–23. 12. 2021 (4 dny) od 8.00 do 18.00 hod.

   stánkový prodej zpracovaných kaprů

Rybníkářství Pohořelice a.s. děkuje svým zákazníkům za jejich přízeň 

a přeje klidné pohodové prožití vánočních svátků 2021.

Přípravu kapra  pro Vaši kuchyni nechte na nás. 

cab_R1846438-002

d
b
i_
1
1
3
1
9
8
2
-4
8

cab_R1807437-007

cab_R1799765-034

cab_R1849327-002

cab_R1838885-003

cab_R1846426-006

cab_R1782239-048

cab_R1790953-005

cab_R1836227-009

cab_R1836228-009

cab_R1851234-006

cab_R1766930-056

cab_R1657687-048

cab_R1844076-004

cab_R1844071-012

cab_R1791004-005

cab_R1844071-013

cab_R1823378-010

  

  

  

  

  

  

  

 zemědělské pozemky někdeKOUPÍM
u zástavby. Nabízím min. 50 Kč/m2.
Tel. 603 442 474.

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.

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

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.

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

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

. T. 775240360 TATRU 613KOUPÍM

 T:608 773 933 STADIONA.KOUPÍM

Tel:728 826 125 SIMSONA.KOUPÍM

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

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

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu. Tel.: 602 230 773

 nakladač UNC 060 a LocustKOUPÍM
750 či 752 + příslušenství. Tel.:
602 230 773

 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. Čest-
ně. Soukr. muzeum. Tel.: 737 366 099.

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

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

 motocykly, i díly. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

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

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

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

 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


