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Dakar je v cíli. Brabec skončil
z českýchmotocyklistů nejvýš
Dobrodruzi jsou v cíli.
44. ročník Rallye Dakar
je minulostí. Zná své vítě-
ze a poražené.

MILANNOVOTNÝ

J
e dobojováno. Česká
účast v Saúdské Arábii
byla úspěšná. Nikomu
se nic vážného nestalo,
a to je hlavní. Cílem
neprojelo pět posádek,

odstoupit museli motocy-
klista David Pabiška, čtyř-
kolkář Tomáš Kubiena
a v kamionech sestavy vede-
néMartinem Šoltysem a To-
mášem Vrátným.
Nejlépe z českých dobro-

druhů dopadl čtyřkolkář
Zdeněk Tůma, který skončil
čtvrtý. Velký úspěch amatér-
ského závodníka nemůže
znehodnotit ani fakt, že úro-
veň a obsazení soutěže čtyř-
kolovýchmotocyklů nabraly
v posledních letech poněkud
sestupnou tendenci.
Celou soutěž zvládl bez

výraznějších komplikací
a v pohodě závodil i poslední
den. „Věděl jsem, že pojedu
v klidu, nebudu to přehánět.
První část jsem jel opatrně
po kamenech, pak jsem to už
nevydržel a šlápl na to. Chtěl
jsem být brzo v cíli,“ líčil.
„Bral jsem to klidněji. V pátek
už jsem z toho neměl strach.
Zaváhal jsem jen jednou.
Natáčel mě tam vrtulník
a člověk se soustředí, aby jel
pěkně, a rozptýlilo mě to.
Dvě stěmetrů jsem si kvůli
tomu zajel.“
V elitní desítce se umístil

i kamionista MartinMacík.
Sice nenavázal na loňskou
čtvrtou příčku, ale kromě
suverénních Rusů ho před-
jely jen dvě nizozemské po-
sádky. V letošním
maratonském zá-
vodě se sedlčan-
skému týmu
Big Shock!
Racing poda-
řilo získat dvě
pódiová
umístění a ři-
dič sedmou
pozici bere.
„Celý Dakar byl
náročný, ale zvládli
jsme ho a jsme v pořádku
v cíli,“ uvedl Macík.
Největší pozornost si

u českých fanoušků vysloužil
motocyklista MartinMichek.
Jeho snem bylo dostat se do
první desítky.

Jenže v průběhu dvou týd-
nů zažíval značně dramatic-
ké situace. Potkal ho karam-
bol s civilním autem, ale
i štěstí v neštěstí, když ho

v předposlední etapě
od vzdání zachrá-
nil rytířským
gestem ekvá-
dorský soupeř.
„Posledně
jsem pro Čes-
ko vybojoval
historický
výsledek, letos
jsem rád, že
jsem v cíli. Zažil

jsem toho opravdu
hodně. Nejdřív bloudění,

pak problémy s chlazením,
dopravní nehodu až po ha-
várii na duně a zničeném
kole. Šestnáctémísto bylo na
dohled, říkal jsem, že to zku-
sím, co kdyby se povedla

patnáctka. Nakonec to ne-
klaplo. Mě ale zajímají boje
a závody. Od toho jsem tady,“
říkal motorkář, který semu-
sel spokojit s 36. příčkou.
Nejlepším Čechem na dvou

kolech se stal třiadvacátý Jan
Brabec z Nosislavi na Brněn-
sku, který si třiadvacátou
pozicí vytvořil osobní maxi-
mum.Milan Engel v závěru
udržel druhémísto v kate-
gorii Original byMotul pro
jezdce bez asistence. „Jsem
rád, že jsem neměl větší
technické problémy amo-
torka všechno vydržela. Sa-
motná kategorie mi dávala
přes prsty, musel jsem im-
provizovat a také pomáhat
Martinovi. Bylo to letos fakt
těžké,“ řekl Engel, který dva-
krát přiložil ruce k dílu, aby
jeho parťák ze stáje Orion
Moto Racing Groupmohl
pokračovat.

NEJRYCHLEJŠÍ DAKAR
Na lepší než 24. pořadí myslel
Martin Prokop v kategorii
automobilů. „Rozhodně
nejsme šťastní, doufali jsme
v desítku. Byli jsme v boji
o pětku, ale nakonec jsme za
dvacítkou. Nicméně jsme
v cíli, a to je také těžké spl-
nit,“ řekl jihlavský pilot.
Osudným semu staly

technické problémy v desáté
etapě. „Nebyl to nejhezčí
Dakar, ale určitě nejrychlejší.
Obtížnost nebyla velká, ale
naše auto na to nebylo při-
pravené. Měli jsme vůz na
těžký, technický Dakar, jako
byl loni,“ dodal pilot týmu
Benzina Orlen.

„Posledně jsem
pro Česko vybojoval
historický výsledek,

letos jsem rád, že jsem
v cíli. Zažil jsem toho
opravdu hodně.“

motocyklista
Martin Michek

SPLNĚNÁMISE.Motocyklista Jan Brabec z Nosislavi na Brněnsku
skončil na Dakaru třiadvacátý. Foto: Marian Chytka

Florbalisté Hattricku dohánějí ztráty. Kádr je v dezolátním stavu
KRYŠTOF NEDUCHAL

Brno –Do konce základní
části florbalové Livesport
Superligy zbývají poslední
čtyři kola. Hráči jedenáctého
Hattricku Brno stále živí na-
ději na desátou příčku, která
zaručuje účast v předkole
play-off. Na ní semomentál-
ně nacházejí Otrokovice,
kterémají před Brňany tří-
bodový náskok. „Věřím, že se
nám podaří získat nějaké
body a Otrokovice klopýt-
nou,“ přeje si kapitán Hat-
tricku Jakub Procházka.
Jihomoravský celek, jenž

hraje svá domácí utkání ve
sportovní hale vMaloměři-
cích, má za sebou dvě sezony
v nejvyšší soutěži. Ani jed-
nou se však neprobojoval do
její vyřazovací části, když

skončil nejprve na dvanác-
tém a poté třináctémmístě.
V letošním ročníku se to

může změnit. „Sezonu ne-
máme špatně rozehranou.
Probojovat se poprvé v klu-
bové historii do play-off nej-
vyšší soutěže, je velkoumo-
tivací pro všechny hráče
v týmu,“ povídá Procházka,
kterýmomentálně zastupuje
ve funkci kapitána absentu-
jícíhoMarka Fuchse.
Účastí v předkole navazu-

jící části by se naplnily cíle,
které si brněnští florbalisté
určili před startem sezony.
„Podlemě je rozhodující
první polovina soutěže, která
se příliš nepovedla. Teď už
jen doháníme předchozí
ztráty, ale pokud existuje
nějaká šance hrát play-off,
tak se o ni porveme,“ říká

o současné situaci trenér
Hattricku Jan Nizner.
Brněnský celek semusí,

kromě snahy o desátou příč-
ku, ohlížet i za sebe. Před po-
sledními čtrnáctými Králov-
skými Vinohradymá náskok

pouze tří bodů. Ve zbývají-
cích čtyřech kolech tak půjde
o všechno. Poslední čtyři
týmy tabulky se po skončení
základní části utkají o udr-
žení v play-down, které se
hraje na čtyři vítězné duely.

Poražený tým druhého
kola této neoblíbené části
soutěže automaticky se-
stoupí a vítěze čeká baráž
s poraženým finalistou první
ligy. „Pokud neskončíme de-
sátí, budeme semuset při-
pravit na boj o udržení.
V těchto zápasech nikdo ne-
chce prohrát a nečeká nás nic
jednoduchého,“ doplňuje
Nizner, který převzal muž-
stvo v první třetině soutěže
poMarku Fialovi.

ROZSÁHLÁMARODKA
Před rozhodujícími duely se
musí kouč, jenž v klubu dřív
pracoval jako trenér junior-
ky, vypořádat s absencemi
několika opor. „Budeme rádi,
když poskládáme dvě pětky.
Spoustu hráčůmáme zraně-
ných, další onemocněli. Kádr

je momentálně v dezolátním
stavu,“ prozrazuje Nizner,
kterýmusel na volnámísta
v sestavě povolat několik
hráčů z juniorky.
Přes všechny překážky ne-

ztrácejí florbalisté Hattricku
optimismus. „Atmosféra
v kabině je dobrá. Kluci, kteří
nás doplnili z juniorky, za-
padli okamžitě. Táhneme za
jeden provaz a věřím, že se
nám ve zbytku základní části
bude dařit. Zbývají ještě čtyři
zápasy, v nichž semůže stát
cokoli,“ předpovídá třiadva-
cetiletý Procházka, který
v této sezoně dal čtyři góly.
Zítra od pěti hodin odpo-

ledne se Hattrick představí
na palubovce prvního Tatra-
nu Střešovice, týden na to
doma vyzve devátý celek ta-
bulky z Ostravy.

BOJ. V posledních kolech základní části Superligy půjde brněn-
ským florbalistům (v černém) o všechno. Foto: FBŠ Hattrick Brno

KP slaví postup, v poháru si zahraje omedaile
Brno – Po čtyřech letechmá
jihomoravskámetropole
opět volejbalového zástupce
mezi posledními čtyřmi
týmy Českého poháru žen. Ve
čtvrtek se do jeho Final Four
probojovaly hráčky Králova
Pole, když ve čtvrtfinálové
odvetě v domácí hale ve Vo-
dově ulici zdolaly Ostravu 3:2
na sety. „Brno čtyři roky Final
Four nehrálo, takže jsmemoc
rádi, že si ho teď znovu za-
hrajeme. Zápas ale určitě

jednoduchý nebyl,“ pozna-
menal hlavní trenér králo-
vopolského celku Richard
Wiesner.

ZAČÁTEČNÍ NEZDAR
Jeho svěřenky vyhrály první
zápas na soupeřově palu-
bovce 3:1 a v odvetě jim sta-
čily uhrát dvě sady. Ostrav-
ské hráčky se v duelu ujaly
vedení 1:0, jenže další dva
sety už patřily Brňankám.
„Jsmemoc rádi, že se nám po

začátečním nezdaru, kdy ne
všechno fungovalo, podařilo
zvednout,“ řeklWiesner.
O vítězném celku drama-

tického zápasu rozhodl až
tie-break. V něm už domino-
valo Královo Pole, které do
něj vlétlo vedením 8:1
a zkrácenou hru nakonec
ovládlo po výsledku 15:6.
„Z utkání mám trošku smí-
šené pocity, protože jsme
zápas neuhrály tak, jak jsme
si představovaly. Zároveň

mám ale obrovskou radost
z postupu amoc se těšíme na
Final Four,“ poznamenala
kapitánka domácího celku
Daniela Digrinová.
Boje omedaile v Českém

poháru jsou na programu
5. a 6. února. A o lístek na fi-
nálový turnaj usilovaly také
brněnské Šelmy, které však
už ve středu padly v odvetě
na palubovce Olympu Praha
jasně 0:3 na sety. V domácím
utkání vyhrály 3:2. (paš)

Z jihomoravských šachovnic.
Nejprve pozoruhodná bleskovka pa-
na Chládka ze serveru Chess com:
Vlastik59 (2108) – kvnvdv (2073)

[B21]
Chess.com: Live Chess, 25.11.2021
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Jxc3

d6 5.Sc4 (Mezi útočnými hráči stále
populární gambit velmistra Matulo-
viče. Bílý získá za pěšce rychlý vývin
a tlak na černé postavení) 5...e6 6.Jf3
a6 7.0–0 b5 8.Sb3 Se7 9.De2 Va7
10.Vd1 Vd7 11.Se3 Jc6 12.Ja4 (Zají-
mavá idea – využít vazby po c-sloupci.
Možný je obdobný postup: 12.Jxb5
axb5 13.Dxb5 Sb7 14.Sb6 Da8 15.Vac1
Jf6 16.Jd4 Jxd4 17.Vxd4 0–0 18.e5 dxe5
19.Vxd7 Jxd7 20.Dxd7 Sf6 21.f3 e4
22.Vc7 Sd5 23.Sc5 Da5 24.Kf1 Da6+
25.Kf2 Da5 26.Sxf8 Dd2+ 27.Kf1 Dd3+
28.Ke1 De3+ 29.Kf1 Dd3+ 30.Ke1 s re-
mízou, Averjanov,A (2400) – Domo-
gaev,S (2400), Tula 2017) 12...bxa4
13.Sxa4 Sb7 14.Vac1 Da8 15.Dc4 Vc7
16.Sb6 Vc8 17.Jd4 d5? (Přímočařeji se
bránil černý tahem 17...Kd7 18.e5 d5
19.Jxc6 Sxc6 20.Vxd5+ exd5 21.Dxd5+
Ke8 22.Vxc6 Kf8 23.Dd7 Ve8 24.Vc7 h5
25.h3 Vh6 26.Sc5 Ve6 27.Dxe8+ Dxe8
28.Sxe8 Kxe8 a bílý uznal porážku ve
41. tahu: Chereches,M (2292) – Hide-
gh,E (2181), Gyongyos 2003) 18.exd5
exd5 19.Dc2 Jf6 20.Jxc6 Kf8 21.Vd3
g6 22.Vc3 Je4? 23.Jxe7 Vxc3 24.bxc3
Kxe7 (Zdánlivě je pozice v rovnováze,
ale nešťastné postavení černého krále
rozhodne) 25.f3 Jd6 26.Sc5 Vd8
27.De2+ Kf8 28.De5 Db8 29.Dh8+
Ke7 30.Ve1#. Pozoruhodnýmat
v centru šachovnice! 1–0

Sympatický RadekWünsch z Lo-
komotivy Brno obsadil v loňském
Olexověmemoriálu třetí příčku.
Kdyby semu podařilo zúročit výsle-
dek dobrého zahájení a výborné
střední hry v utkání s pozdějším ví-
tězem, stál by při rozdělování cen
pravděpodobně na jehomístě.

Wünsch,Radek (1923) – Pá-
ral,Stanislav (1961) [B06]
Brno /Olexa/ (5), 29.12.2021
1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 c5 4.dxc5

Sxc3+ 5.bxc3 Jc6 6.Se3 Da5 7.Dd2 Jf6

8.f3 0–0 9.Sd3 b6 10.cxb6 axb6
11.Je2 Je5 12.0–0 d5 13.Vfb1 Jed7
14.Vb5 Da3 15.exd5 Sa6 16.Vb3 Dd6
17.c4 Vfc8 18.Db4 Jc5 19.Va3 De5
20.Sd4 Jxd3 21.cxd3 Dxe2 22.Ve1
Dc2 23.Dxb6? (Lépe 23.Dxe7 Ve8
24.Vxa6 Vad8 25.Db4 s výhrou. Ta se
pak nabízela vůdci bílých kamenů
ještěmnohokrát, ale patrně v časové
tísni neuspěl v propočtu složitějších
variant) 23...Jxd5 24.cxd5 Sxd3
25.Db7? (25.d6 Vab8 26.dxe7 a vy-
hraje) 25...Dd2 26.Dxe7?! (26.Sc3 Sa6
27.Dxc8+ Sxc8 28.Sxd2 a je konec)
26...Sb5 27.Vxa8?? (27.De5 a černý se
může vzdát) 27...Dxd4+ 28.Kh1 Vxa8
a bílý se vzdal. 0–1

Víte, že: 14. ledna 2022 se dožil 55
let RNDr. David Ciprys, zasloužilý or-
ganizátor zejménamládežnického
šachu na Břeclavsku? Věnoval se in-
tenzivně funkcionářské činnosti jako
předseda Jihomoravského šachového
svazu, byl členem STK v Šachovém
svazu ČR, vedl Krajský přebor I. třídy.
Psal skvělé články na webu JmŠS a je
doslova duší oddílu Tatran Poštorná,
ve kterém vychoval řadu talentů.

Řekli o šachu: „Když vstoupí do
sálu žena, nenávidím šachy.“ (Jose
Raoul Capablanca)

František Hladík
Národní listy 1939

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Vg6 e3

2.Vxf6 Kg8 3.Vf8mat, 1…Jd5 2.Jd8 f5
3.Jf7 mat, 1…Sd5 2.Sd8 Sxe6 3.Sxf6
mat. (Brehmer)

Chvilka nad Šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Taschlerovi útočí na první desítku
Tallinn – Taneční pár Natá-
lie a Filip Taschlerovi z Brna
útočí na krasobruslařském
mistrovství Evropy v Tallin-
nu na umístění v elitní de-
sítce. Po včerejším rytmic-
kém tanci jsou jedenáctí se
ztrátou 0,75 bodu na deváté
Poláky Natalii Kaliszekovou
aMaksima Spodyrieva. Čes-

kému sourozeneckému páru
se energický tanec na hudbu
popové hvězdyMadonny
vydařil. „Sice nám trošičku
utekl blues ve velkých poin-
tech, ale jinak všechny levely
byly namístě,“ uvedla
Taschlerová. Volné tance za-
čnou dnes pětatřicet minut
po poledni. (čtk)
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