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Boris Gelfand opět v Brně.

V sobotu se v rámci šachové Extraligy

utkala v Bowlingovém klubu v Líšni Morav-

ská Slavia s týmem ZIKUDA Turnov. Při ví-

tání hostů zmínil pan Vávra (sponzor do-

mácích), že po dvouleté přestávce opět po-

sílil Morendu supervelmistr Boris Gelfand

z Izraele. Jako host jsem sledoval celý zápas

a díky rozhodčí Kateřině Šimáčkové jsem

získal opis partií, které jsem tipoval na vy-

psanou cenu za krásu – totiž teplé ponožky

od dalšího ze sponzorů. Ale nejspíš si ji od-

nese Boris Gelfand. Bylo velmi zajímavé ho

při hře pozorovat. Zdánlivě byl velice ner-

vózní. Po tahu vždy procházel velmi rychle

celou hrací místností a z pultu s občerstve-

ním si bral butylky AquaMaria. Kdyžměl na

svém stole již čtvrtou neotevřenou láhev,

tiše se pousmál i přísný pořadatel Petr Pisk.

Občas pan Gelfand odběhl na toaletu, i když

byl na tahu, ale „Quot licet Jovi, non licet

bovi“. Při přemýšlení mnul v rukou několik

sebraných figurek a často si pak rukama za-

kryl celou tvář, aby se lépe soustředil. Nako-

nec udolal svého polského soupeře Cybo-

rowského v koncovce dvou střelců proti

dvěma střelcům s pěšcem víc. Tím zajistil

svému klubu nerozhodný výsledek 4:4.

A teď v krátkosti ony dvě zajímavé partie:

Vykouk,Jan (2471) – Sarič,Ivan (2678)

[B90]

Extraliga /MS Brno-Zikuda Turnov/ (11),

26.02.2022

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6

5.Jc3 a6 6.Se3 e5 7.Jb3 Se6 8.f3 h5 9.Jd5

Sxd5 10.exd5 Jbd7 11.Dd2 Dc7 12.0–0–0 g6

13.Kb1 Sg7 14.c4 0–0 15.Se2 (Podobnýmo-

tiv: 15.h3 b6 16.g4 Jc5 17.Vg1 a5 18.Ja1 a4

19.Jc2 a3 20.Jxa3 Vxa3 21.bxa3 Va8 22.Sg5

přinesl černému výhru po chybách soupeře

v 36. tahu, Mekhitarian,K (2554) – Domin-

guez Perez,L (2758), Chess.com INT 2020)

15...a5 (Zahajuje postup pěšce, spojený s

obětí kvality) 16.Ja1 a4 17.Jc2 a3 18.Jxa3

Vxa3 19.bxa3 Jc5 20.Db4 Jfd7 21.Kc2 (Bílý

cítí nebezpečí a odklízí krále) 21...Va8

22.Vd2 Va4 23.Dc3 Dc8 24.Vb1 Da8

25.Sxc5 Jxc5 26.Kd1 e4 (Rozhodující ote-

vření diagonály pro zásah střelce) 27.De3

Vxa3 28.Dg5 Da4+ 29.Ke1 Sc3 30.Dd8+ (To

už je zoufalství) 30...Kg7 31.Dxd6 Vxa2

32.Dxc5 Vxd2 33.Kf1 Vxe2 a bílý se vzdal.

0–1

Šimáček,Pavel (2448) – Neuge-

bauer,Martin (2502) [B82]

Extraliga /MS Brno-Zikuda Turnov/ (11)

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6

5.Jc3 a6 6.f4 e6 7.Df3 Dc7 8.Sd3 b5 9.g4 Sb7

10.g5 Jfd7 11.Sd2 Jc6 12.Jxc6 Sxc6 13.0–0–0

Jc5 (Přechůdce: 13...Db7 14.Vhe1 Se7 15.f5 Je5

16.Dh3 b4 17.Je2 exf5 18.exf5 Sg2 19.Dg3 Sf3

20.Sf4 f6 21.Sxe5 fxe5 22.Vf1 e4 bílý se vzdal

v 36. tahu, Schmaus,H (2052) – Knechtel,R

(2253), Bayern 2005) 14.Kb1 b4 15.Je2 Db7

16.Jg3 d5 17.Vhe1 Se7 18.f5 (Očekávaný

průlom) 18...Jxd3 19.cxd3 dxe4 20.Jxe4

0–0–0 21.f6 gxf6 22.gxf6 Sf8 23.Sf4 Db5

24.Vc1 Kd7? (Prohrávající chyba. Lépe

24...Kb7) 25.Vc4 (Ihned vyhrávalo 25.Vxc6!

Dxc6 26.Dh5 Ke8 27.Jg5 atd.) 25...Ke8

26.Vec1 Sb7 27.Vc7 Sd5 28.Ve7+! Sxe7

29.fxe7 Va8 30.Jd6+ Kxe7 31.Vc7+ Kd8

32.Jxf7+ Ke8 33.Jd6+ Kd8 34.Jf7+ Ke8

35.Dd1 (Důraznější bylo 35.Dg3 Vd8 36.Dg7 a

je vymalováno) 35...Da5 36.b3 e5 37.Dc1

Dxc7 38.Dxc7 Sxf7 39.Dxe5+ Kd7 40.Dd6+

Ke8 41.Sg5 a předmatem se černý vzdal. 1–0

Víte, že: V neděli porazila Morenda Ly-

sou nad Labem 5,5:2,5 a je 2. za Novobor-

ským ŠK?

Řekli o šachu: „Nevěřím na psychologii,

věřím jen na silné tahy.“ (Robert James

Fischer)

František Hladík

Šachové umění 1970

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Je5 Vc3 2.Jb5+

Kd5 3.Jxc3mat, 1…Ke7 2.Df8+ Kxf8 3.Sc5mat,

1…Kxe5 2.Db6 Kf6 3.Dxe6mat, 1…d2 2.Je8+

Kd5 3.Jf6mat. (Košek)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský Řezníček pečetil výhru nůžkami

Brněnští fotbalisté na do-
mácím trávníku porazili
Prostějov 4:1, dvě branky
vstřelil Jakub Přichystal.

JAROSLAV KÁRA

Brno –Už zbývá jediný tým,
se kterým fotbalisté Zbro-
jovky v tomto ročníku FOR-
TUNA:NÁRODNÍ LIGY nebo-
dovali. V úvodním jarním
kole soutěže brněnský celek
na domácím stadionu v Srb-
ské ulici porazil Prostějov 4:1,
čímž vrátil Hanákům pod-
zimní prohru 0:2. „S výsled-
kem utkání jsme velmi spo-
kojení,“ těšilo vítězství kouče
Zbrojovky Richarda Dostálka.
Druhý celek, který jeho

svěřence porazil, je pražská
Dukla. Ta začátkem listopadu
na Julisce vyhrála 1:0. Čas na
domácí odvetu nadejde až
začátkem května.
To už přitommůže brněn-

ský celek slavit návrat do
nejvyšší soutěže. Zbrojovka
navýšila náskok na čele ta-
bulky na dvanáct bodů před
Líšní, o bod zpět je béčko
Sparty. Oba celky ovšemmají
duel k dobru. „Mám zkuše-
nosti, že první kola bývají
strašně těžká, což bylo na
začátku utkání vidět. Pro nás
je určitě velké povzbuzení, že
jsme ho zvládli a zvedli si se-
bevědomí do dalších zápasů,“
radoval se brněnský kapitán
Jakub Řezníček.
Jeho nádherná branka

nůžkami ve stylu legendár-
ního Romana Kuklety v prv-
ní minutě nastavení orámo-
vala povedené vystoupení
Zbrojovky v jarní premiéře.
„Věděl jsem, že gólman šel do
centru a brána je prázdná.
Chtěl jsem to takhle, ale ne-
věděl jsem, zda dozadu třeba
neodskočil jiný hráč. Otočil
jsem se amíč byl v síti,“ po-
psal Řezníček.
Střelbu přes hlavu přitom

na tréninku vůbec nezkouší.
„Byla to taková spontánní
akce. Nejsemmoc obratný
typ, kluci si dělali srandu, že
trávníkáři tam teďmusejí
zavézt díru,“ smál se třiatři-
cetiletý kanonýr.
Ještě větší důvod k oslavě

měl jeho parťák z útoku Ja-
kub Přichystal, který ve 37.
minutě vstřelil vítězný gól,
když navázal na úvodní

brankuMichala Ševčíka.
V padesátéminutě už Při-
chystal přidal druhou trefu
v duelu. „Jsem velmi spoko-
jený, nečekal jsem, že na tom
budu tak dobře statisticky
hned na začátku jara,“ po-
dotkl forvard, jenž si připsal
také jednu asistenci.
Pomýšlel i na třetí zásah

v zápase, ovšem v sedmde-
sátéminutě přepustil místo
Otu Kohoutkovi. „Čekal jsem,
žemůže vyjít hattrick, bo-
hužel mě trenér dal dolů.
Třeba to vyjde příště, aspoň
mámmotivaci do dalších
utkání,“ pronesl Přichystal.
Jeho druhá branka přitom

přišla dvěminuty poté, co
parádní trefou snížil na 1:2
prostějovský kapitán Jan
Koudelka. „Nadechli jsme se,
když jsme dali gól, ale z pro-
tiútoku jsme dostali na 1:3,

tam se utkání lámalo. Zbro-
jovka vyhrála zaslouženě,
největší rozdíl mezi týmy byl
v pokutových územích,“
hodnotil duel hostující tre-
nér Daniel Šmejkal.
V první půli se několikrát

zaskvěl také brněnský gól-
manMartin Berkovec. „Neu-
věřitelně nás podržel za sta-
vu 0:0, kdy chytil velkou
šanci, a taky krátce po vstře-
lení první branky, kdy jsme
mohli dominuty gól i obdr-
žet. Zaslouží si velký dík.
Všechny situace vyřešil velmi
dobře, se střelou, která za-
padla za háčky, nemohl nic
dělat,“ ocenil trenér Dostálek.

Fotogalerie na
www.rovnost.cz

Zbrojovka Brno 4
1.SK Prostějov 1
Poločas: 2:0.Branky:

29. Ševčík, 37. Přichystal, 50.
Přichystal, 90+1. Řezníček –
48. Koudelka.Rozhodčí: Kře-
pský – Dresler, Bureš. Žluté
karty: 35. Kopřiva, 66. Kušej,
72. Píchal (všichni Prostějov).
FC Zbrojovka Brno: Ber-

kovec – Hrabina, Hlavica,
Štěrba (80. Endl), Moravec
– Texl (80. Čermák) – Ševčík,
Fousek (57. Hladík), Blecha
(70. Nečas), Přichystal (70. Ko-
houtek) – Řezníček (C).
1.SK Prostějov:Nemrava

–Machynek (60. Hönig), Bialek,
Zukal, Stříž – Urbanec, Jiráček,
Kopřiva (64. Píchal), Kušej
– Bartolomeu, Koudelka (C).

DVAGÓLY. Brněnský útočník Jakub Přichystal (v červeném) dva-
krát překonal prostějovského gólmana Víta Nemravu. Foto: Jiří Sláma

Toutou v soutěžním debutu za Líšeň dal gól
Brno – Soutěžní premiéru
v novém týmu ozdobil důle-
žitou brankou. Francouzský
útočníkMartins Toutou ve
službách fotbalové Líšně za-
řídil brněnskému celku
ve včerejším utkání sedm-
náctého kola FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGY bod za remízu
2:2 na hřišti Ústí nad Labem.
Do hry přitom naskočil ze

střídačky v 77. minutě poté,
co nahradil záložníka Toma
Ulbricha. Z prvního zásahu
v této sezoně se Toutou ra-

doval za necelých deset mi-
nut a stal se posledním
střelcem utkání.
Naopak jako první se už

v první půli prosadil Martin

Zikl, jenž se po odchodu for-
varda Jana Silného do prvo-
ligového Jablonce zařadil do
základní sestavy líšeňského
týmu. Zikl překonal ústecké-

ho brankáře Jana Plachého
střelou zmalého vápna.
Jenže domácí otočili skóre

duelu dvěma brankami
v rozmezí čtyř minut. Nejpr-
ve se trefil Ilya Tymošenko,
po něm Ladislav Krobot.
Jihomoravané se po vče-

rejší remíze posunuli na
druhou pozici druholigové
tabulky, když přeskočili re-
zervu Sparty. Pražský celek
hraje zítra doma s Varnsdor-
fem. Ústí nad Labem je dál
jedenácté. (paš)

Ústí nad Labem – SK Líšeň 2:2 (0:1)
Branky: 66. Tymoshenko,

70. Krobot – 24. Zikl, 86. Tou-
tou.Rozhodčí: Starý – Leška,
Černoevič. ŽK: 74. Tymoshen-
ko – 72. Jeřábek.Diváci: 623.
Ústí: Plachý – Brak, Havrda,

Krobot (83. Hudec), Černý –
Ogiomade, Emmer (71. Jiránek),

Kurka, Tymoshenko (89. Kale-
niuk) – Kabantsov, Gedeon.
Líšeň: Veselý – Jeřábek,

Matocha (77. Minařík), Ulbrich
(77. Toutou), Šumbera – Málek,
Zikl (83. Krška), Machalík (77.
Černín), O. Ševčík – Pašek (83.
Otrísal), Lutonský.

Na startu válka. Vyškov vyrazí za záchranou
ZDENĚK VLACH

Vyškov – Výjimečný rok po-
kračoval výjimečnou zimní
přípravou. Nováček druhé
fotbalové ligy MFK Vyškov
v ní vyzkoušel hned osmnáct
fotbalistů a deset z nich si
trenéři vybrali do jarních
bojů. Velmi výjimečným po-
činem bylo i historicky první
zahraniční soustředění
v Turecku. Vše to směruje
k jednomu cíli – záchraně ve
FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE.
Tu Vyškovští rozehrají

dnes od čtvrt na jedenáct
dopoledne s Opavou na sta-
dionu v Drnovicích. „Příprava
se hodnotí až podle výsledků
v lize a věřím, že ji s odstu-
pem času budeme hodnotit
kladně,“ předeslal generální
manažer MFK Zbyněk Zbořil.
Druholigový nováček přes

zimu posílil ve všech řadách.
„Dáváme šanci hlavněmla-
dým talentům z prvoligových
klubů. Navíc vzhledem k
problémům s udělováním víz
pro hráče z Afriky jsme zvo-

lili i jinou cestu. Využili jsme
kontaktymajitele klubu a
řešili hostování hráčů z
americko-kanadské profi ligy
a z Anglie,“ uvedl Zbořil.
Do Vyškova tak přišel

Ethan Dobbelaere ze Seattlu
a Joe Ackroyd z Barnsley.
„Kádr jsme rozšířili, pro-
tože se chceme vy-
hnout problé-
mům z pod-
zimní části,
kdy jsme se-
stavu promi-
strovská
utkání dopl-
ňovali doros-
tenci a hráči B
mužstva,“ po-
dotkl manažer.
Vyškovský kádr utr-

pěl ztráty především v ofen-
zivě, když odešli Patrik Sla-
měna, David Jambor nebo
takéMarek Vintr. „Je těžké
hledat hráče do útoku, pro-
tože když je někdo dobrý, jde
do první ligy. MámeMartina
Sedláka ze Zbrojovky, který
bymohl jejichmísto za-

ujmout. Přišel i DavidMouč-
ka, který sice nemá druholi-
govou zkušenost, ale góly
dávat umí. To stejné Barna-
báš Lacík. Věříme, že se s tím
kluci poperou,“ řekl vyškov-
ský kouč Jan Trousil.
Přestože složení týmu pro
první utkání neodhalil,

blízko do základní
sestavymá Ang-
ličan Ackroyd.
„Joe to v sobě
má, velice
dobře se po-
hybuje, ze své
pozice střed-
ního záložníka
dobře organi-
zuje hru. Rozho-

duju se, jestli půjde
hned od začátku, nebo

mu dáme prostor později.
Přinesl nám velkou kvalitu.
Stejně na tom byl Ethan,
který byl velkým přínosem,
ale bohužel si v závěru pří-
pravy zlomil ruku,“ litoval
Trousil.
Jihomoravany čeká nároč-

ný jarní start. První týden

bude anglický, tedy zápasy
sobota, úterý a sobota. Navíc
s těžkými soupeři. Loni ještě
prvoligová Opava, derby v
Líšni a doma se štikou pod-
zimu Táborskem. „Hned
první dva zápasy jsou ne-
smírně atraktivní. Bude to
pro nás trochu válka. Musí-
me se vyhnout nějaké šňůře
bez výher, protože by se na
nás soupeři dotáhli a nervo-
zita v našemmladém kádru
bymohlamít negativní vliv,“
upozornil Trousil.
Po těžším rozjezdu Vyš-

kovští na podzim dosáhli řa-
dy výborných výsledků a v
tabulce jim patří se sedm-
nácti body dvanáctá pozice.
„Jednoznačný cíl je záchrana.
Myslím, žemužstvomáme
dobře poskládané, skloubila
se zkušenost s dravýmmlá-
dím. Budu si jen přát, aby se
nám vyhýbala zranění, což
nám na podzim nevyšlo. Pro
jistotu záchrany bude stačit
třicet bodů, jestli je nenasbí-
ráme, nemáme tam co dělat,“
dodal Zbořil.

„Pro jistotu zá-
chrany soutěže bude
stačit obligátních tři-
cet bodů. Jestli je ne-
nasbíráme, nemáme

v ní co dělat.“
Zbyněk Zbořil
manažer MFK

14 5. března 2022Deník
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.

 VÝKUP NEMOVITOSTÍ po celéPŘÍMÝ
ČR. Domy, byty, pozemky v jakémkoliv
stavu. Rychlé a seriózní jednání. Tel:
608 212 217.

 výkup všech nemovitostí.OKAMŽITÝ
Exekuce a dluhy vyplatíme. www.evy-
kupnemovitosti.cz VOLEJTE NONSTOP:
777 150 260

 domek do 5.000.000 Kč. Lo-KOUPÍME
kalita Tvarožná, Sivice, Pozořice, Jiříko-
vice, Blažovice, Kovalovice, Prace, Ko-
bylnice. Nyní služebně bydlíme s rodi-
nou na Slovensku. SMS: 608333005 /
Tel. +421910870006, c.mark@centrum.
cz. Bez RK! K bydlení do podzimu 2022.

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

 chatu/zahradu v blízkosti le-KOUPÍME
sů nebo vodní nádrže. Cena nerozho-
duje. Tel. 731 205 786

 Felicia 1.3MPi/1998/232 tis.kmŠKODA
/na náhr. díly/cena dohodou/Žamberk
/tel:731 031 072

 Tatru 603.Tel:723408956KOUPÍM

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

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

 Simson,Mz.Tel:728826125KOUPÍM

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

 T4K-14, MT8. T603170926KOUPÍM

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

 ZETOR. TEL: 721 199 861KOUPÍM

 VARI-TERA.TEL:728826125KOUPÍM

 ZETOR 4611. T 608966354PRODÁM

 T4K-14, MT8. T603170926KOUPÍM

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

 nemovitost?PRODÁVÁTE/VYKLÍZÍTE
Koupím červotočivý nábytek a různé
věci. Tel.: 607 753 719

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

 ZAMĚSTNÁNÍ V NĚMECKUHLEDÁTE
 Rádi Vám pomů-(REGION FRANKY)?

žeme. Více informací na
www.job-connect-europe.com
Těšíme se na Váš kontakt.


