
SPORT | Na jižní Moravě

Nervozitu Brna utnul nečekaný
hrdina. Bariš věnoval gól dceři
Fotbalisté Zbrojovky si
v chladném včerejším ve-
čeru poradili v domácím
klání s Příbramí 1:0.

VÁCLAV PETRŮ

Brno –Ozvěna dvou týdnů
staré prohry v derby 1:3
s Líšní byla patrná v úvod-
níchminutách. Fotbalisty
Zbrojovky ale v domácím
utkání FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY proti Příbrami podržel
brankář Martin Berkovec
a Brňané v chladném včerej-
ším večeru nakonec dokrá-
čeli k výhře 1:0.
Tu druholigovému lídrovi

vystřelil ve třiadvacátémi-
nutě ukázkovou trefoumezi
nohy gólmana Příbrami
MartinaMelichara sváteční
střelec Damián Bariš. „Jsme
moc šťastní za tři body. Po
tom posledním zápase s Líšní
jsme takový zápas potřebo-
vali. V určitých fázích to ne-
bylo, co jsme chtěli, to ale
pramenilo z nervozity.
Zvládli jsme vyhrát, hrozně si
přeju, abychom byli muž-
stvo, které se oklepe z pro-
hry,“ prohlásil brněnský tre-
nér Richard Dostálek.
Ten poprvé od začátku říj-

namohl kmistrovskému zá-
pasu poslat do hry obránce
Jakuba Šurala, jenž odehrál
celý zápas. „Cítil jsem se na

hřišti dobře, i když jsem pak
docela brzo pociťoval únavu,
dlouhá pauza byla znát,“ při-
znal pětadvacetiletý zadák.
Hrdinou zápasu se ale stal

jiný brněnský obránce. Ve
třiadvacátéminutě na sebe
strhl veškerou pozornost
Bariš. Ten si našel přetažený
centr Jiřího Texla a efektní
střeloumezi nohyMelichara
vstřelil svůj první gól po
třech letech. „Soustředil jsem
se hlavně na to, abych trefil
bránu. Gólmanmá prostor
mezi nohama vždy víc ote-
vřený a vyšlo to. Jsem strašně
šťastný, že jsem se konečně
trefil. Branku věnuji dceři,

která v pátek slaví své první
narozeniny,“ radoval se
sedmadvacetiletý zadák.
I kdyžmají Brňané k dis-

pozici osvědčené kanonýry
Jakuba Řezníčka nebo třeba
Filipa Blechu, tentokrát za
výhru vděčí bekovi. „Jsme
rádi za každý gól, který dají
naši defenzivní hráči, zatím
jich je strašněmálo,“ pozna-
menal Dostálek.
Po Barišově trefě Zbrojov-

ka definitivně přebrala kon-
trolu nad vývojem utkání.
Vytvořila si další solidní pří-
ležitosti, ale druhý gól už
z nich nevytěžila. Neprosadil
se ani podruhé Bariš, ani

Adam Fousek razantní stře-
lou z dobrých dvaceti metrů,
ani ve druhé půli hlavičkou
zblízka Šural. Domácí ale zá-
roveň bez větších problémů
kontrolovali hru a Příbram
už do konce zápasu nepustili
do gólové šance.
Zbrojovkamá před víken-

dovými duely v druholigové
tabulce náskok devíti bodů
na druhou Líšeň, už ve středu
ji nicméně čeká odložený
zápas dvacátého kola ve
Varnsdorfu.

Fotogalerie na
www.rovnost.cz

BOJ. Fotbalisté Zbrojovky (na snímku v červených dresech) se na
výhru s Příbramí nadřeli. Foto: Deník/Jiří Salik Sláma

Zbrojovka Brno 1
Příbram 0
Poločas: 1:0.
Branka: 23. Bariš

Rozhodčí:Černý – Dohnálek,
Lakomý.
Žluté karty: 87. Nečas – 79.

Soldát.
Diváci: 2118.
Zbrojovka Brno: Berkovec

– Hrabina, Ad. Čermák, Jakub
Šural, Bariš – Texl – Nečas (90.
Jan Moravec), A. Fousek (69.
Hladík), Blecha (69. Kohoutek),
Přichystal (69. M. Ševčík) – Ja-
kub Řezníček (C).
Příbram:Melichar – Kvída,

Halinský, M. Čermák, Fišl – Vo-
křínek (87. Schindler), D. Pro-
cházka (60. Novotný), Hájek,
Vávra (75. Soldát), E. Antwi (60.
Gembický) – Wágner (C).

Vyškovmá kompletní kádr i nováčka z Afriky
Vyškov – Především návrat
Bienvenueho Kanakimany je
velkým lákadlem pro fa-
noušky fotbalistůMFK Vyš-
kov k návštěvě jejich dneš-
ního zápasu s Viktorií Žižkov.
Utkání jedenadvacátého kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
začne na drnovickém stadi-
onu ve čtvrt na jedenáct do-
poledne.
Útočník z Burundi na pod-

zim před svým odjezdem na
reprezentační sraz nastoupil
v devíti druholigových zápa-
sech, sice jen dvakrát odehrál
celých devadesát minut, ale
stihl dát pět gólů.
Bohužel pakmu nastaly

problémy s vyřízením víza

a do České republiky se vrátil
až v tomto týdnu. „Byl jsem
celý týden ve škole na áčko-
vou licenci, ale samozřej-
mě jsem byl v kon-
taktu se svými
asistenty. Podle
nich se Beny
vrátil ve vý-
borném sta-
vu. Určitě
půjde na la-
vičku a dál se
uvidí, jestli
naskočí do zá-
pasu,“ sdělil vyš-
kovský trenér Jan
Trousil.
Realizačnímu týmu dru-

holigového nováčka tak při-

byla další příjemná starost.
Podle informací z klubu se
totiž po dlouhé době vy-
prázdnila marodka a včera

se k týmu připojil
další hráč z Afriky.
„Je to devate-
náctiletý sto-
per a s ním
bychomměli
nyní k dispo-
zici kádr je-
denadvaceti
fotbalistů,“ po-
znamenal kouč.
Trousilovi svě-

řenci na podzim na
Žižkově vyhráli 4:1. Šéf vyš-
kovské lavičky by jistě v od-
vetě bral podobný výsledek.

„Viktorka je sice poslední, ale
určitě nesmíme nic podcenit.
Nakonec i z jejího tábora
jdou hlasy, že si k nám jedou
pro tři body a nastartovat
záchranářskou sérii,“ řekl
Trousil.
Pražané v jarní části sezo-

ny pod vedením zkušeného
trenéraMartina Pulpita zís-
kali ze tří zápasů bod za re-
mízu 0:0 v Ústí nad Labem.
„To sebevědomí ale není ne-
opodstatněné. Viděl jsem
několik videí jejich zápasů
a hrají opravdu dobrý fotbal.
Jenžemají problémy s kon-
covkou, góly dávají hlavně ze
standardních situací,“ dodal
koučMFK. (ula)

„Podle
mých asistentů

se Beny vrátil ve vý-
borném stavu. Určitě
půjde na lavičku a dál
se uvidí, jestli naskočí

do zápasu.“
Jan Trousil

koučMFK Vyškov

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Problémy stáří.

Představte si, že hrajete šachy již přes

šedesát let. Za tu dobu jste vstřebali

všechny strategické poučky a pamatujete

si stovky taktických obratů. Vedení partie

pro vás není problém, oblíbená zahájení

znáte lépe než knihy. A přece v kritické

chvíli přijde slabá chvilka a vy některý ze

soupeřových tahů nedoceníte a pozice se

vám zhroutí. Z druhé ligy E přinášíme hry,

ve kterých neuspěli čtyřiasedmdesátiletý

mezinárodní mistr Lanč a osmdesátiletý

kandidát mistra Petr Blaha.

Gabriel,Adam (2097) – Lanč,Alois

(2309) [A40]

2.liga E (Boršice-Prušánky) (9.1),

27.02.2022

1.d4 c5 2.d5 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 d6 5.e4

Ja6 6.h3 (Soupeři rozehráli klasickou va-

riantu Benoni) 6...Jc7 7.Sd3 Sd7 8.Sg5

(Přechůdce: 8.Jf3 a6 9.a4 Vb8 10.De2 Kf8

11.Sf4 f6 12.0–0 Jh6 13.Sg3 Jf7 14.Jd2 Sh6

15.f4 Kg7 16.e5 e6 17.Jde4 f5 18.Jxd6 Vf8

19.Df2 b6 20.Sh4 g5 21.Jxf7 Vxf7 22.Dg3 a

černý se vzdal v 35. tahu, Mantovani,R

(2355) – Magrin,A (2200), Ticino 1992)

8...a6 (Černý připravuje průlom na dám-

ském křídle, kdy za otevření sloupců dá

rád pěšce) 9.a4 b5 10.axb5 axb5 11.cxb5

Vb8 12.De2 Jf6 (Za úvahu stála výměna

střelce g7 za bílého jezdce s dobytím pěš-

ce zpátky. Ale černý by se nerad svého ju-

náka na černých polích vzdal) 13.Jf3 0–0

14.Va7 (Pozice se téměř vyrovnaly, černý

však stále přilévá oleje do ohně) 14...e6?!

15.dxe6 Jxe6 16.0–0 Jxg5 17.Jxg5 Jh5

18.Sc4 Sxc3 (Teď přichází výměna

ochránce krále pozdě. Šlo ještě zkusit

18...Jf4 19.Df3 Je6 s jistými šancemi na

obranu) 19.bxc3 Sxb5 20.Jxf7! (A to je

vyvrácení myšlenky černého) 20...Sxc4

21.Dxc4 d5 22.Jh6+ Kh8 23.Dxc5 Db6

24.De7. Vzhledem k hrozběmatumusí

černý obětovat dámu za věž a proto se

vzdal. 1–0

Křena,Bohuslav (1951) – Blaha,Petr

(1980) [A18]

2.liga E (Kuřim-Staré Město B) (9.7),

27.02.2022

1.c4 Jf6 2.Jc3 e6 3.e4 d5 4.cxd5 exd5

5.e5 Jg8 (Lepším se zdá: 5...d4 6.exf6 dxc3

7.Sb5+ Jc6 8.De2+ Se6 9.dxc3 Dxf6 10.Jf3

Sd6 11.Sg5 Dg6 12.Sd3 Dh5 13.h3 0–0

14.0–0–0 Je5 15.Se4 Jxf3 16.h4 Jxg5

17.Dxh5 Jxe4 18.Df3 f5 19.g4 Vae8 20.g5

Sc5 21.Vh2 Sxa2 22.b4 Sd6 23.Vxd6 cxd6 a

bílý se vzdal v 30. tahu, Duda,J (2760) –

Aronian,L (2772), Varšava 2021) 6.d4 Je7

7.Jf3 Sg4 8.Se2 c6 9.Sg5 Sxf3 10.Sxf3 Ja6

11.0–0 h6 12.Sh4 Jc7 13.Sh5 g5 14.Sg3 Je6

(Stačí pohled na šachovnici a je zřejmé,

kdo stojí lépe. Bílý má s výjimkou věží

zapojeny do útočných akcí všechny figu-

ry, zatímco černý král zůstal v centru a

jeho figurky stojí nevhodně po velké

ztrátě vývinových temp) 15.f4 Db6 16.f5

Dxd4+ 17.Dxd4 Jxd4 18.e6 Jexf5

19.exf7+ Kd8?? (Nutné bylo 19...Kd7

20.Sg4 Ke6 21.Vae1+ Kxf7 22.Sxf5 Jxf5

23.Vxf5+ Kg6 24.Vfe5 a bílému by zůstala

figura navíc za 2 pěšáky) 20.Se5 Vh7

21.Sg6 Sc5 22.Kh1 Vg7 23.Sxg7 a černý se

vzdal. 1–0

Víte, že: V pátek 25. března 2022 ze-

mřel v Brně ve věku nedožitých 80 let

mezinárodní mistr Josef Augustin? Byl

přeborníkem Československa 1965,

olympionikem (Lugano 1968), účastní-

kemmezinárodních turnajů (Pula 1975),

spoluvítězem studentské olympiády v

Budvě 1963. Poslední rozloučení se koná v

úterý 5. dubna v obřadní siní brněnského

krematoria v 13.15.

Řekli o šachu: „Šachy jsou hroumysli,

nikoliv paměti.“ (Eugene Snosko-

Borowski)

Miroslav Soukup

Československý šach 1935

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Sf3 exd6

2.Vxe6+ Kxe6 3.De8mat, 1…Kxd6 2.Dd4+

Kc7 3.Dd8mat, 1…f4 2.Vd8 exd6 3.De4

mat. (Běhal)

KP poslal do boje o bronz debakl
Praha, Brno – Pouze jednou
v této sezoně obdržely od
suveréna nejvyšší české sou-
těžeméně než sto bodů. Na-
posledy včera basketbalistky
KP Brno podlehly USK Praha
na jeho palubovce 55:120
a v semifinále play-off pro-
hrály 0:3 na zápasy.

V duelu se blýskla Ameri-
čanka ve službách domácího
celku Brionna Jonesová, kte-
rá zaznamenala třiadvacet
bodů a sedmnáct doskoků.
Brňanky nyní narazí v sérii

o třetí místo na Hradec Krá-
lové, USK zase ve finále vyzve
Žabiny. (paš)

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.

POKUD je ti 65-75 let a jsi z Jihomo-
ravského kraje, jsi hodný, milý a máš 
vyřešenou minulost, zavolej Ludmile, 
67, Hodonín, t. č. 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.

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

 Rocket III Roadster. Rok vý-TRIUMPH
roby: 2013. Najeto: 52.500 km. Objem:
2300 ccm, cena: 345.000 Kč. Perfektní
stav, originál kufry, pneu 90%, doplň-
ky, přidám opěrku řidiče včetně nosi-
če. Tel.: 608262666

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu, i vysokozdvižný vo-
zík Desta. Tel.: 602 230 773

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

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

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

 známých i neznámých malířůOBRAZY
např. Bubeníček, Mervart, Jambor, Pro-
cházka, Sovánka, Bárta, Beneš, Blaží-
ček, Číla, Sedláček, Havelka, Holub, Hu-
deček, Lukášek, Kalvoda, Král, Lhoták,
Panuška, Svoboda, Ullman a mnoho ji-
ných autorů. Solidní jednání. Platba
v hotovosti. Tel. 724 033 733
p. Adámek

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

 šikovné a pracovité mužeHLEDÁM
pro práci v Německu.
Informace na tel. č.: +420725875655

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

 zemědělské pozemky, celáKOUPÍM
ČR. Tel: 739641944

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

 VÝKUP VŠECH NEMOVI-OKAMŽITÝ
TOSTÍ PO CELÉ ČR. Exekuce a dluhy
ihned vyplatíme. Špatný stav není pro-
blém. www.evykupnemovitosti.cz VO-
LEJTE NONSTOP: 608 212 217

Předplaťte si 
Deník 
a získejte 
dárekdárek

www.mojepredplatne.cz
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