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Chvilka nad
šachovnicí
Řídí Jan
Kalendovský

Pětasedmdesátka Ctibora Peli-
kána.Oslavil ji 4. února 2022. Znám
ho jako kolegu ze šachového klubu
Univerzita Brno. Je to hravý člověk,
který kromě šachu pěstoval závodně
bridž. Později se zúčastnil Mistrovství
České republiky v Sudoku a věnoval
se i politice. Jeho partie byly vždymi-
mořádně zajímavé. Jako příklad jsem
zvolil partii s Františkem Pithartem:
Pithart,František – Pelikán,Cti-

bor [A38]
CL (Univerzita-Dopravní podnik

Praha) (12), 17.03.1979
1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.g3 Jc6 4.Sg2 g6

5.0–0 Sg7 6.d4 cxd4 7.Jxd4 0–0 8.Jc3
a6 9.Jc2 (V zahájení postavil mistr
Pithart pozici své oblíbené Anglické
hry) 9...d6 10.e4 Je5 (Zkoušelo se
10...Se6 11.Jd5 Je5 12.b3 Jxd5 13.exd5
Sg4 14.f3 Sf5 15.Se3 Sxc2 16.Dxc2 Jd7
17.Vac1 a5 18.Vfe1 s remízou v 36 ta-
zích, Perez Nivar,M – Orestes,J, Bue-
nos Aires 1978) 11.Ja3 Se6 12.De2 Vc8
13.Jd5 Sd7 14.Vb1 Jxd5 15.cxd5 b5
(Černý nejen vyrovnal hry, ale získal
trvalou iniciativu) 16.f4 Sg4 17.Dd2
Jc4 18.Jxc4 Vxc4 19.f5 gxf5 20.h3
Sh5 21.exf5 (Pokus o dobývání střel-
ce bílému nevyjde, naopak černý
ovládne c-sloupec) 21...Db6+ 22.Kh1
f6 23.b3 Vc7 24.Dd3 Vfc8 25.Sd2 Se8
26.Vf4 Vc2 27.Ve1 Sf8 28.Se4!?
(Pěšce neměl bílý odevzdávat)
28...Vxa2 29.Vg4+ Kh8 30.Se3 Da5
31.Df1 Sf7 32.Kg1 Vb2 33.Vc1 Vxc1
34.Dxc1 Vxb3 35.Dc8 (Okamžitě
prohrává. Lepší bylo 35.Sh6 nebo
35.Sd4 s výhodou černého) 35...De1+
36.Kh2 Vb2+ 37.Sc2 De2+ 38.Kg1
Dxe3+ a bílý se před vidinou ztráty
dámy imatu vzdal. 0–1
Pelikán,Ctibor (1966) – Při-

byl,René (1989) [A39]
KP II C (Bystrc-VSK Univerzita B)

(1), 14.10.2018
1.Jf3 Jf6 2.g3 g6 3.Sg2 Sg7 4.0–0

0–0 5.c4 c5 6.Jc3 Jc6 7.d4 cxd4
8.Jxd4 Jxd4 9.Dxd4 d6 10.Vd1 Jd7
11.Dh4 Ve8 12.Sh6 Sxh6? (Proč dávat
soupeři dvě tempa v útoku a přivodit
si hrozivé postavení bílé dámy? Tak
začíná taktická sebevražda) 13.Dxh6
Db6 14.b3 Jf6 15.Jd5 Jxd5 16.Vxd5 (S
braním věží černý nepočítal) 16...Vb8
17.Vad1 Se6 18.V1d4! Sxd5 19.Vh4
e6 20.cxd5 e5 (Tak doufal černý, že
se s kvalitou víc zachrání. Byl to ale
chybný propočet) 21.Se4 (Šlo zřejmě
okamžité 21.Dxh7+ Kf8 22.Dh6+ Ke7
23.Dg5+ Kd7 24.Sh3+ Kc7 25.Vc4+ a je
vymalováno) 21...Dd8 (Nebo 21...Vbc8
22.Dxh7+ Kf8 23.Sxg6 Vc1+ 24.Kg2
fxg6 25.Dxg6 Ke7 26.Dg5+ Kd7 27.Vh7+
Kc8 28.Dxc1+ atd.) 22.Sxg6! (Amatu
nelze zabránit) 22...fxg6 23.Dxh7+
Kf8 24.Dh8+ Kf7 25.Vh7mat. 1–0
Víte, že:Moravská Slavia po remí-

zách 4:4 s 1. Novoborským ŠK a ŠK
Líně figuruje v tabulce Extraligy na 4.
místě s 12 body, zatímco Duras Krá-
lovo Pole je po dvou porážkách s tý-
miž soupeři ziskem 4 bodů poslední?
Řekli o šachu: „Šachy – tragedie

jednoho tempa.“ (Sergej Bělavenec)
Cyril Dedrle
Zlatá Praha 1925

Mat 3. tahem. Řešení z minulé
hlídky: 1.Vb8 Kxd7 2.Dxh3+ e6 3.Dxh7
mat, 1…h2 2.Df4 h1D 3.Jc5mat, 1…Kf7
2.Dh6 c5 3.Vf8mat, 1…c5 2.Dxc5 Kxd7
3.Dc8mat. (Bílek)

Šmahaj ve Bzenci končí. Odchází
přirozený lídr, smutní spoluhráči
KRYŠTOF NEDUCHAL

Bzenec – Spojení Davida
Šmahaje (na snímku) s fot-
balovým Bzencem již není
aktuální. Celek z Hodonínska
hrající Moravskoslezskou di-
vizi E navíc ztrácí ještě Ada-
ma Ševčíka. „Místo nich hle-
dáme stopera a útočníka do
základní sestavy. Jednání se
ještě nerozběhla, každopád-
ně posily přijít musí,“ reaguje
na ztráty dvou opor předseda
klubu Luboš Drozdy.
Šmahaj, jenž vstřelil šest

branek v pětaosmdesáti pr-
voligových zápasech, vydržel
ve Bzenci sedm let. „David
přebral od svého otce po-
hostinství ve Strážnici, proto
u nás končí. Řekl, že práci
věnuje veškerý čas a fotbal si
zahraje už jen pro zábavu,“
říká Drozdy o odchodu čtyři-
cetiletého fotbalisty do
Strážnice.
Přestup bývalého hráče

Synotu či Zlína zasáhl kro-
mě vedení klubu i samot-
nou hráčskou kabinu. „Da-
vid je velká persona. Ve
Bzenci působil řadu let a
byl přirozeným lídrem.
Mně osobně se líbil svým
stylem hry. Jeho servis v
podobě přihrávek či
centrůmi bude chybět,“
praví smutně o ztrátě spo-
luhráče útočník Petr Kasala.
Když v létě přebíral po Ri-

chardu Hrotkovi trenérskou
pozici Jiří Dekař, nechal se
slyšet, že na pozici útočníka
má v kádru dva nadstan-
dardní hráče. Tímmyslel
právě Kasalu, který jeho slo-
va potvrdil devíti podzimní-

mi brankami, a Adama Šev-
číka.
Druhý jmenovaný ale v zi-

mě opustil bzeneckou kabi-
nu a v jarní části nastoupí za
rakouský Ladendorf. „Vzhle-
dem k tomu, že nemáme
příliš široký kádr, je každý
odchod velkou ztrátou. Mrzí
to dvojnásob, když se jedná o
tak kvalitního hráče,“ při-
znává dvaatřicetiletý Kasala.
Odchody dvou zkušených

hráčů nutí vedení klubu ke
shánění případných posil.
„Zatím jsme nikoho neoslo-
vili. Pokud nepočítám naše
odchovance z dorostu, které
si kouč vytáhl do zimní pří-

pravy, tak s námi nikdo nový
netrénuje,“ vysvětluje situaci
s doplněním kádru předseda
klubu.
Zimní přípravu fotbalisté

Bzence odstartovali ve dru-
hém lednovém týdnu. „Tré-
nujeme v domácích pod-
mínkách a dvakrát týdně
jezdíme na umělou trávu do
Strážnice. První přípravný
zápas odehrajeme v sobotu
proti Spartě Brno,“ přibližuje
aktuální program šéf klubu.
V následujících týdnech

Dekařovy svěřence čekají
Lanžhot, juniorka Slovácka,
Gbely a v generálce Břeclav. K
tomu navíc odjedou na kon-
diční soustředění do Uher-
ského Brodu, kde odehrají
zápas s Hodonínem.
A jaká je spokojenost s de-

vátýmmístem po podzimní
části? „Do sezony jsme
vstoupili s cílem hrát střed
tabulky, možná i výš, protože
kádr na tomáme. Bohužel
jsme ani jednou nevyhráli na
domácím hřišti, to pak těžko
můžete pomýšlet na horní
patra. Přiznávám, že očeká-
vání byla větší, ale berme v
potaz, že přišel nový trenér a
všechno si teprve sedá,“ vy-
světluje příčiny nenaplně-
ných ambicí Drozdy.
Ze čtrnácti účastníků divi-
ze E sestoupí pravděpo-
dobně pouze jeden. Před
poslednímHolešovem
mají Bzenečtí devítibo-
dový náskok, přesto si
uvědomují, že je čeká bitva o
záchranu. „Bodů nemáme
moc, ale věřím, že další
uhrajeme a v klidu se udrží-
me,“ přeje si předseda.

Foto:Deník/LiborKopl

Basketbalový kouč LUBOŠ BARTOŇ (41) trénuje v Brně, nyní přijal i reprezentační nabídku. Říká:

Je to krok dopředu, chci ale do zahraničí
PAVEL ŠŤASTNÝ

Brno –Národnímu týmu
dřív šéfoval coby kapitán
a stal se jedním z nejlepších
českých basketbalistůmo-
derní éry. Po konci hráčské
kariéry se Luboš Bartoň (na
snímku) okamžitě vrhl na
trenérskou dráhu a o téměř
šest let později už znovu zís-
kal výrazný hlas u seniorské
reprezentace, když přijal na-
bídku na asistenta kouče
Ronena Ginzburga.
Kvůli nové výzvě však

skončil jako hlavní trenér
českého výběru do osmnácti
let. „Je to posun o úroveň výš,
co se týče kvality, což je pro
mě důležité. Samozřejmě je
dobrémít pod seboumladé
talentované kluky a posou-
vat je. Další věc je ale vzít
nejlepší české hráče a udělat
s nimi co nejlepší výsledek,
i z pozice asistenta,“ pravil
Bartoň, jenž po konci této
sezony opustí ligové Brno.

Váhal jste nad nabídkou od
seniorské reprezentace?
Je pravda, že když jsem šel

k reprezentaci mužů, musel
jsem se vzdát i postu hlavní-
ho trenéra kategorie do
osmnácti let, což semi úplně
moc nechtělo. Na druhou
stranu je tohle ale jasný krok
dopředu, akorát načasování
není nejlepší.

V čem vidíte problém?
Lepší by to bylo pomis-

trovství Evropymládeže
v létě, kdy bych s kategorií
U18 dovršil nějaký cyklus,
který jsemměl s tím šikov-
ným ročníkem 2004 dopředu
nastavený. Zase na druhou
stranu bude evropský šam-
pionát dospělých doma v
Praze, což je skvělá věc. Vět-
šinou to tak bývá, že se člo-
věkmusí něčeho vzdát, ne-
může dělat oboje najednou.

Zmínil jstemistrovství Ev-
ropy v Praze, které je na
programu letos v září. Je to
pro vás velké lákadlo?
Určitě. A nejen promě, ale

i pro hráče. Doufám, že bu-
deme v plné sestavě a že pů-
jde o zlatý hřebíček na celé
uplynulé roky, které pro
tuhle generaci basketbalistů
byly úspěšné.

Akci byste zřejmě prožíval
jako divák, jak se situace
změní v pozici asistenta tre-
néra?
Doufám, že si to užiju i tak.

Většinou je to ale hodně
práce, stresu a tlaku.
A na trenéry jemožná
ten tlak ještě větší než na
kluky. Sám jsem si tím pro-
šel, hráči se starají hlavně
o sebe, kouč ovšem řeší nejen
své svěřence, ale také dyna-
miku týmu, soupeře, vnější

tlaky a tak dále. Navíc jsme
furt v době koronaviru. To
jsou věci, se kterými semu-
síme vypořádat a doufám, že
tlak bude úměrný, aby nás
naopakmotivoval k dobrým
výkonům, protože nějaká
očekávání tady budou.

Do reprezentace se vracíte
po víc než dvou letech, ale
v jiné roli. Cítíte se jako no-
váček v realizačním týmu?
Je pravda, že jsem u repre

mužů byl už dvakrát. Poprvé
v roce 2017 jako dru-
hý asistent. Bylo to
spíš na zkušenou,
než abych dal
týmu nějaké
know-how, pro-
tože jsem tré-

noval teprve druhým rokem.
Pak jsem vzal osmnáctku ja-
ko hlavní kouč, proto jsem
nemohl být součástí toho
procesu. Realizační tým do-
spělých jsem doplnil akorát
namistrovství světa v Číně,
kde jsem dělal skauta. Byl
jsem smužstvem, ale ne na
lavičce. Teďmámoje pozice
větší váhu, budu řešit hlavně
náš tým, skauting soupeře
bude až druhořadý. Jako no-
váček se ale neberu.

Dal jste se už do práce?
Už jsme se dlouho bavili
s trenérem Ginzburgem
a řešíme problematiku
pivota během reprezen-
tačních oken. Musíme se
koukat taky dopředu, co
nás čeká v létě, a mít jas-

no v tom, co chceme
a komu dáme pri-
oritu.

V čem je podle
vás největší
rozdíl u tréno-
vání repre-
zentacemlá-
deže a dospě-
lých?
Umládeže je

neustále priori-
ta hráče vycho-
vávat a rozvíjet
jejich schop-
nosti, což chlapi
se těžkomůžou

něčemu přiučit v tak krátké
době, jako je repre okno.
Většinou jde jen o dobrou
chemii v týmu a jít do zápasu
s hlavně co nejlepším týmo-
vým duchem a energií. I když
umládeže je to taky krátko-
dobé, dbáme na základní vě-
ci, aby fungovala jakomuž-
stvo.

Coby basketbalista jste hrál
dlouho i ve Španělsku. Míří-
te i jako trenér do zahraničí?
V Česku jsem zakotvil na

dva roky, protože byl koro-
navirus. Moje cesta určitě
vede do ciziny. V Brně nás
teď čeká nejdůležitější část
sezony, zatím ji máme dobře
rozehranou a vím, že se ještě
můžeme zlepšit. Nechci nic
zakřiknout, ale můžeme tady
udělat skvělý ročník. Pak chci
z Brna odejít do zahraničí,
ještě však nevím kam.

Luboš Bartoň
P narozen: 7. dubna 1980
v České Lípě

P jako hráč ovládl se slavnou
Barcelonou prestižní Euroligu

P vminulosti vedl českou re-
prezentaci jako kapitán

P po konci hráčské kariéry se
stal trenérem

P je asistentem brněnského
kouče Lubomíra Růžičky
a šéftrenérem projektu Next
Generation Basket Brno

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

NAJDU touto cestou milého a hodné-
ho pána do 55 let z  Jihomoravského 
kraje, který už také nechce být sám? 
Magda (48), Brno, tel. 906 70 20 70.

JITKA, 58, od Znojma, je milá, hodná, 
věrná a přátelská žena a hledá muže 
stejných nebo podobných kvalit, se 
kterým by šla životem. T. 906 70 20 70.

DARINA, 44, Brno, tel. 906 702 070, 
potřebuje k sobě najít hodného, vese-
lého, upřímného, pracovitého a věrné-
ho pána z Jihomoravského kraje.

ZDENA, 58, Brno, by se ráda seznámila 
s mužem ve věku 58-68 let, který bude 
třea i z Prahy. Musí být milý a hodný, ne 
alkoholik. Tel. 906 70 20 70.

PÁN může být odkudkoliv z České re-
publiky. Ráda se s ním sejdu a popo-
vídám. Třeba si padneme do oka. Rad-
ka/55/Hustopeče/906 70 20 70.

LIBUŠE (59), Mladějov na Moravě, 
tel. 906 702 070, by se ráda scházela 
s pánem mezi 55-63 lety. Byla by ráda, 
kdyby byl z Jihomoravského kraje.

IVA, 44, od Brna, tel. č. 906 70 20 70. Ur-
čitě je někde pohodový muž s vyřeše-
nou vlastní minulostí. Ozvi se mi hned!

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 11 60 a sdělte své požadavky.

 k výstavbě do 50 km odRD/POZEMEK
Brna - koupíme. T.: 739 703 909

 moto Jawa 21 (Pionýr) s TP.KOUPÍM
Peníze ihned.Tel.603963494

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

 stará křesla. Tel.: 777 158 819,KOUPÍM
Souček. MOPED STADION NEBO JA-KOUPÍM

WETTA. TEL: 771 221 112.

  150/250 nebo JawuKOUPÍM MZ ETZ
350 /632- 640. T. 775240360.

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

 TERU, malotraktor, MT8, TKKOUPÍM
i ZETOR. T. 608 915 576

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

CIRKULU-KOLÉBKOVOU.T-722922660

 violu, violoncello, basu i po-HOUSLE,
škozené tel.728 279 034

 - Sady oběžných mincí - Pa-KOUPÍM
mětní mince - ČS bankovky - Sbírku
mincí. Tel.722 722 108

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

 staré komody jako na obráz-KOUPÍM
ku. Barevné i dýhované. Cena je závislá
na stavu. Platím velmi pěkně. Za nabíd-
ky předem děkuji. Tel. 775489715

 starou vzduchovku nebo ji-KOUPÍM
nou starou palnou zbraň, i nefunkční.
Tel.: 721 302 277, enrice.65@seznam.cz
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