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KP po poháru: Ať s námi počítají
Volejbalistky KP Brno
po šestnácti letech opa-
novaly Český pohár, v ex-
tralize jsou druhé.

PAVEL ŠŤASTNÝ

Brno – Až najdeme recept na
Liberec, můžeme vyhrát ex-
traligu. Takové prohlášení
zaznělo z Králova Pole loni
v listopadu a od té doby si
volejbalistky brněnského
celku na suverénní Severo-
češky vyšláply hned dvakrát
ve dvou duelech. „Určitě si už
můžeme říkat, že je to sou-
peř, se kterým se dá hrát
a v sérii lze pomýšlet na
úspěch. Mělo by se s námi
počítat,“ zdůraznil prezident
klubu a současně jeden
z trenérů týmu Richard
Wiesner.
Jihomoravanky porazily

Duklu nejprve v polovině
ledna v extraligovém duelu
na její palubovce 3:0 na sety,
v neděli ji pak zdolaly ve fi-
nále Českého poháru 3:1.
„Snad jsme na Liberec ko-
nečně našly recept a budeme
ho dál používat i v extralize.
Jsme hrozně rády za naši
první ženskoumedaili,“ ra-
dovala se po posledním ví-
tězném zápase kapitánka
brněnského celku Daniela
Digrinová.
Královopolanky navíc

opanovaly domácí pohár po
šestnácti letech, na turnaji
mezi posledními čtyřmi
družstvy soutěže chyběly
čtyři roky. „Dlouho jsme
žádnou trofej nezískali a na
začátku sezony jsme ani ne-
předpokládali, že na takový
úspěchmůžeme pomýšlet.
O to jsme raději, že se to po-
vedlo,“ uvedlWiesner.
Po letech útlumu se králo-

vopolské volejbalistky opět
deroumezi českou špičku.
„Situace ale není úplně tak
jasná, že teď po triumfu
v pohárumusíme nutně do-
kráčet i pro podobný úspěch
v extralize,“ upozornil
Wiesner.
Jeho svěřenky se v tabulce

nejvyšší české soutěže na-

cházejí na druhémmístě,
když ztrácejí devět bodů na
vedoucí Liberec. Do konce
extraligové základní části
zbývá Brňankám sedm zá-
pasů, poslední z nich ode-
hrají 10. března. „Soutěž je
vyrovnaná, prvních pět týmů
si je bodově velice blízko.
Jde ale o určité potvrzení to-
ho, že jsme na správné cestě,
i kdyžmáme před sebou ještě
spoustu práce a obětí,“ po-
znamenalWiesner.
V úvodu této sezony při-

tom KP Brno prohrálo třikrát
za sebou. Pak nastal zlom
amomentálně vytvořilo sérii
devíti soutěžních výher v řa-
dě. „Ze začátku jsme se tro-
chu trápili, než se dala do
pořádku kubánská nahrá-

vačka (Gretell Elena Moreno
Borrerová – pozn. red.), proto-
že přijela pozdě a dost nepři-
pravená. Není to samozřejmě
jen o ní, ale byl to silný im-
pulz pro tým, aby zlomil po-
čáteční neúspěchy. Teď se
nám daří, jsme na vlně eufo-
rie, ale musíme pořád s po-
korou pracovat dál a výsled-
ky potvrdit,“ zmínilWiesner.
A jaký je cíl brněnského

celku v této extraligové se-
zoně? „Chceme se zaměřit na
udržení druhéhomísta, které
nám dávámožnost začínat
všechny série kromě té finá-
lové doma. Už před sezonou
jsme si dali cíl, kterým je zisk
medaile,“ dodalWiesner.
Natáhne Brno svou šňůru

výher už dnes od pěti hodin
odpoledne na palubovce třetí
Olomouce?

TROFEJ. Královopolské volejbalistky se v neděli radovaly z vítěz-
ství v letošním ročníku Českého poháru. Foto: Ondřej Driml

Královo Pole
ročník 2021/2022

P Český pohár žen
osmifinále: České Budějovice

– KP Brno 0:3 na sety
čtvrtfinále: Ostrava – KP 0:2

na zápasy (1:3 a 2:3)
semifinále: Olymp Praha – KP

2:3 na sety
finále: Liberec – KP 1:3 na sety

P Česká extraliga žen
aktuální umístění: 2.
počet bodů: 45
bilance: 15 výher, 5 proher
skóre: 52:20

Hron v seriálu práskl s kaskadérem o zem
JAROSLAV KÁRA

B
ývalý voják, který
moc nemluví a
jeho vzezření
budí respekt. A
policie ho pode-

zřívá z vraždy kamaráda. To
je charakteristika postavy,
kterou v seriálu Odznak Vy-
sočina ztvárnil brněnský
thajboxer Tomáš Hron.
Pátý díl seriálu odvysílala

televizní stanice Nova ve
čtvrtek večer. „Pustil jsem si
to dopředu na internetu,
abych se podíval. Moc jsem
se sobě nelíbil, ale to je nor-
mální, že je člověk k sobě
kritický. Podle ohlasů lidí, co
mi psali a volali, se to poved-
lo,“ hlesl světový a evropský
šampion řady organizací.
K účasti v seriálu ho oslo-

vila castingová agentura a
Hron neváhal. „Rád zkouším
nové věci a dostanu se do ji-
ných vod než sportovních.
Bavilomě to a rád do toho
půjdu znovu,“ líčil brněnský
rodák.

Thajboxer s přezdívkou
Chřestýš si zahrál roli Radka
Horvátha, bývalého vojáka
s drsnou vizáží i chováním.
„Nevím, zda to byla vyloženě
role namíru, ale asi se k to-
mu hodil můj pomačkaný
obličej. Těžko bych s ksich-
tem omláceným po dvaceti
letech zápasů hrál nějakého
romantickéhomilovníka,“
smál se Hron.
Brněnský thajboxer užměl

za sebou štěky ve filmu
Správnej dres a seriálu Ulice,

ale tentokrát byla role o dost
větší. „Nemám zkušenosti,
ale nešlo o nic náročného.
Režisér byl v pohodě amys-
lím, že jsem nebyl za idiota,
abych nevěděl, comám dělat.
Něco jsem zkazil, přeřekl se,
ale to se stává i hercům.
Udělali jsme to znovu,“ řekl.
Setkal se s oblíbenými

českými herci MartinemHo-
fmannem, PatrikemDěrge-
lem, Michalem Suchánkem
neboMichalemDlouhým.
„Jsem neherec, takže jsem se

aspoň snažil tvářit vedle ta-
kových hvězd. Byla promě
čest se s nimi ukázat na ka-
meře a natáčení bylo super,
všichni se chovali perfektně.
S MartinemHofmannem a
PatrikemDěrgelem jsme si
padli do noty, sledují bojové
sporty a byli i namém zápa-
se,“ popsal Hron.
V jedné scéně dokonce

Hofmanna v roli vyšetřova-
tele přehodil přes hlavu a
švihl s ním o zem. Samozřej-
mě za herce zaskočil kaska-
dér. „Volali mi, že přijedou do
Brna, že to dopředu ani ne-
budeme trénovat, jen s ním
zkusím párkrát škrábnout.
Ale není to jen tak chytit
osmdesátikilového chlapa a
prásknout s ním o zem.
Kaskadér se navíc rozběhl a
ještě naskočil. Když jsme to
několikrát zkoušeli, fakt už
mě bolela ruka a rameno.
Kdybych homěl praštit nebo
kopnout, nemám s tím pro-
blém, ale tohle bylo jiné. Na-
konec se záběr podlemě po-
vedl,“ podotkl Hron.

V SERIÁLU. Tomáš Hron s PatrikemDěrgelem (na snímku vlevo)
a MartinemHofmannem (vpravo). Foto: archiv Tomáše Hrona

Pardubice doma zdolaly Kometu
Pardubice, Brno –Hokejisté
Pardubic zdolali v dohrávce
49. kola extraligy Brno 4:0 a
po pěti zápasech vybojovali
tříbodové vítězství. Hráči
Komety se do hry vrátili po
deseti dnech, ale na východě
Čech ani jednou neskórovali.
Dvakrát se střelecky prosadil
Robert Kousal, potřetí v se-
zoně udržel nulu Dominik
Frodl.
Zásluhou brněnského gól-

manaMarka Čiliaka trval
dlouho bezbrankový stav,
pardubičtí hokejisté se do-
čkali až ve druhé třetině z
přesilovky. První Říčkův po-
kusmířil mimo, ale vzápětí

se navrátilec do sestavy už
trefil přesně. Za neceloumi-
nutu navíc do sítě prošla
skrytá střela Kousala.
Ten zvýšil po skvělé kom-

binaci ve 44. minutě, když
přes ležícího Čiliaka trefil
odkrytou branku a zvýšil na
3:0. Ve 48. minutě ujel v
oslabení brněnský kapitán
Martin Zaťovič, jehož Cienci-
ala hákoval. K trestnému
střílení se rozjel Zaťovič, ale
zakončení semu nevydařilo.
V závěru utkání hosté hráli

přesilovku v šesti proti
čtyřem, do prázdné branky se
trefil obránce Zdráhal a pe-
četil výhru Pardubic. (čtk)

Zbrojovka získala záložníka
Blechu až do konce příští sezony
Brno – Zajímavou posilu do
ofenzivy získala fotbalová
Zbrojovka. Z pražské Slavie
dorazil čtyřiadvacetiletý zá-
ložník Filip Blecha, kterýmá
v Brně hostovat do konce
příští sezony.
Odchovanec Bohemians,

v jejichž dresu si v roce 2017
připsal jeden prvoligový
start, nastupoval za Táborsko
a naposledy ve druhé lize ve
Vlašimi, kde si v aktuálním
ročníku FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY připsal osm gólů a pět
nahrávek. To zaujalo Slavii,
kam v lednu přestoupil.

Součástí dohody o rok a
půl dlouhém hostování je i
možnost případného dalšího
angažmá ve Zbrojovce. „O
Filipa jsme stáli dlouho. Je to
hráč, který přinese kvalitu do
středu pole, zejména směrem
do ofenzivy nám zvyšuje va-
riabilitu, navíc má i čísla,“
uvedl na klubovémwebu
brněnský trenér Dostálek.
Nejspíš už dnes Blecha na-

stoupí do přípravného utkání
proti slovenské Podbrezové,
které začíná v Uherském
Brodu v jedenáct hodin do-
poledne. (jak)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Dvě pozoruhodné oběti dámy.
„Kdo se bojí, nesmí do lesa“. Ta-

to starámoudrost platí i pro ša-
chisty. Chce-li člověk vyhrát partii,
musí riskovat. O tom byli přesvěd-
čeni všichni mistři světa, počínaje
pražským rodákemWilhelmem
Steinitzem a konče Garri Kasparo-
vem. Dvě takové partie jihomo-
ravských šachistů vám dnes při-
nášíme. Obě oběti dámy byly zcela
korektní, soupeři ovšem trochu
pomohli, neboť se polekali ve
chvíli, kdymohli vynutit neroz-
hodný výsledek.

Zpěvák, Pavel (2365) – Bureš,
Jaroslav (2406) [A07]
2.liga E 21/22 (Prušánky-

Jundrov B) (7.1), 30. 1. 2022
1.Jf3 d5 2.g3 Sg4 3.Sg2 Jd7

4.0–0 Jgf6 5.d3 e5 6.Jbd2 (Na po-
klidný vývin bílého, připomínající
Pircovu obranu s obrácenými
barvami, reaguje černý aktivní vý-
stavbou) 6...e4 (Přechůdce: 6...Sd6
7.e4 c6 8.h3 Sh5 9.exd5 cxd5 10.c4
0–0 11.cxd5 Jxd5 12.Db3 J5b6 13.Je4
Se7 14.a4 a5 15.Se3 Sb4 16.d4 exd4
17.Jxd4 Sg6 18.Jb5 De7 19.Sg5 De5
20.Sf4 De7 21.Sd6 Sxd6 22.Jexd6 Jc5
23.Da3 a bílý vyhrál v 91. tahu,
Amin, B (2673) – Kollars, D (2592)
Chess.com INT 2020) 7.dxe4 dxe4
8.Jg5 e3!? (Začátek aktivních pro-
tiakcí černého) 9.fxe3 h6 10.Jge4
c6 11.c3 Dc7 12.Jxf6+ Jxf6 13.Jf3
Sd6 14.Da4 (Po tomto výpadu bílé
dámy iniciativa černého vzroste)
14...0–0 15.e4 (Další nepřesnost.
Lépe bylo 15.Jd4) 15...Vfe8 16.e5
Sc5+ 17.Kh1? (Lepším se zdá 17.e3
b5 18.Df4 Sxf3 19.exf6 Dxf4 20.gxf4
Sxg2 21.Kxg2 Sxe3 22.Sxe3 Vxe3
23.fxg7 s vyrovnáním) 17...Sxf3
18.Sxf3 Dxe5 19.Sf4 De6 20.Vad1
Jg4 21.Kg2 h5?! 22.Db3? (Prohrá-
vající chyba, umožňující černému
krásný závěr s obětí dámy. Nutné
bylo 22.h3, např. 22...g6 23.Db3 Je3+
24.Sxe3 Dxb3 25.axb3 Vxe3 26.b4 a
bílý se ubrání) 22...Dxe2+!!
23.Sxe2 Vxe2+ 24.Kf3 Vae8
25.Se5 V8xe5 26.Vd8+ Kh7 amat
nejpozději v 5 tazích. Proto se bílý
vzdal. 0–1

Koller, Hubert – Pakosta, Mi-
roslav [D02]
Ennsbach /NÖ Landesliga/, 27.

11. 2016

1.d4 c5 2.c3 e6 3.Jf3 d5 4.Sg5
Db6 5.Db3 Jd7 6.Jbd2 f6 7.Se3 Je7
8.dxc5 Jxc5 9.Sxc5 Dxc5 10.e4
dxe4 11.Jxe4 Dd5 12.Dc2 Jf5
13.Vd1 Dc6 (V zahájení dámským
pěšcem udržel bílý výhodu) 14.Sd3
Se7 15.0–0 0–0 16.Jg3 g6 17.Jxf5
exf5 18.Vfe1 Sc5 19.b4 Sb6
20.Db3+ Kh8 21.a4 a5 22.Sb5 Dc7
23.Ve2 f4 24.Vde1 Sg4 25.Ve7
Dd6 26.Vxb7 Sxf3 27.Vd7 Vae8!?
(Odvážná oběť dámy, která asi vy-
vedla soupeře zcela z konceptu.
Patrně se domníval, že s dámou
navíc lehce zvítězí a přestal hledat
cestu k záchraně) 28.Vxe8 Vxe8
29.Vxd6 Ve1+ 30.Sf1 Se2 31.h4?
(Prohrává! Nutné bylo 31.g3 Vxf1+
(nebo 31...f3 32.h4 Vxf1+ 33.Kh2 Vxf2+
34.Kh1 Vf1+ 35.Kh2 a černý nemá jak
hru zesílit) 32.Kg2 Vxf2+ 33.Kg1 Vf1+
s věčným šachem) 31...Vxf1+
32.Kh2 Sxf2 33.Vd8+ Kg7
34.Dg8+ Kh6 35.Df8+ Kh5
36.Vd5+ Kg4 37.Vg5+ fxg5
38.Dc8+ Kh5 39.g4+ fxg3+ 40.Kg2
Vg1+ amat příštím tahem. 0–1

Víte, že: Jihomoravský KP I. tří-
dy pokračoval 8. kolem:
Hustopeče-Loko Brno B 6:2, Jezdci
Jundrov C- Kuřim B 5:3, Duras Krá-
lovo Pole B-Garde Lipovec 6,5:1,5,
TJ Sloup-TJ Hodonín 4:4, GPOA
Znojmo-Veselí n. Mor. odloženo.
Vede Znojmo 16 před Jundrovem C
13 bodů.
Řekli o šachu: „Šach je umění

analýzy“. (Michail Botvinnik)

Karel Pospíšil
Šach-Mat 1884
Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Je2
exf5 2.Dxc6+ Kxe5 3.f4mat, 1…Kd5
2.Dd8+ Ke4 3.Jg3mat, 1…Kxf5
2.Dh5+ Ke4 3.Jc3mat. (Cyril Dedrle)
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www.denik.cz
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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.

JINDŘIŠKA (70), okr. Břeclav, tel. č. 
906 70 20 70, by chtěla poznat muže z 
Jihomoravského kraje, i mladšího.

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.

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

 pozemek vhodný k rybařeníKOUPÍM
u řeky. Tel: 739641944

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

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

 MOPED STADION NEBO JA-KOUPÍM
WETTA. TEL: 771 221 112.

 PIONYRA. TEL: 728826125KOUPÍM

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

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

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

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

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

 ČS bankovky, sady oběžnýchKOUPÍM
mincí ČR a ČSSR, sbírku mincí, medaile.
Tel.722 722 108

 stará křesla. Tel.: 777 158 819,KOUPÍM
Souček.

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

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

 koupí staré rybářské navijá-SBĚRATEL
ky, pruty a jiné potřeby. Vysočina, tel:
739641944


