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Brno výhrami bojuje s únavou.
Kouč Dostálek navázal na Cipra
Fotbalisté Zbrojovky mají
na čele tabulky čtrnácti-
bodový náskok, zítra na-
stoupí na hřišti Sparty B.

JAROSLAV KÁRA

Brno –Možná to není tak
významnýmilník v historii
Zbrojovky, ovšem i konec
takového čekání ukazuje, že
brněnské fotbalisty v cestě za
návratem do nejvyšší české
soutěže nejspíš nic nezastaví.
Třiatřicet let totiž trvalo, než
Jihomoravané na domácím
trávníku opět zdolali Ústí
nad Labem.
Povedlo se jim to po tri-

umfu 2:1 ve středečním
utkání FORTUNA:NÁRODNÍ
LIGY přesně v den, kdy slavil
pětasedmdesáté narozeniny
legendární kouč František
Cipro. Právě ten stál na la-
vičce při dosud posledním
domácím úspěchu proti se-
veročeskému klubu, 16. dub-
na 1989 Brňané vyhráli 2:0.
Kouč Cipro tehdy dovedl

Zbrojovku k postupu do prv-
ní ligy. Teď na něj navazuje
na brněnské lavičce Richard
Dostálek. „František Cipro je
promě velký trenér a určitě
se nestavím po jeho bok. Sé-
rie jsou od toho, aby pokra-
čovaly, nebo končily. Tahle
skončila v náš prospěch a
jsme za tomoc rádi,“ uvedl
Dostálek.

Někdejší skvělý záložník
může na svého předchůdce
ve Zbrojovce navázat i po-
stupem do nejvyšší soutěže.
Brněnský celek po středeční
výhře navýšil náskok na čele
tabulky, druhá Vlašim po re-
míze 1:1 se Spartou B zaostá-
vá už o čtrnáct bodů.

JEN SEDMKOL
Do konce ročníku zbývá jen
sedm kol. „Zápas s Ústím pro
nás byl strašně důležitý, po-
třebovali jsme ho zvládnout
za tři body, proto jsme hrá-
čům v kabině poděkovali.
Víme, že i taková utkání se
hrají, kdy ne vše jde hladce.
Někdy semusí hodit za hlavu
hra na krásu, je třeba zápas
odbojovat. To se nám poda-
řilo,“ upozornil Dostálek.

Jeho svěřenci se natrápili
se čtrnáctým celkem tabulky,
rozhodli dvěma góly v po-
slední pětiminutovce první
půle, kdy se prosadili Adam
Fousek a Jakub Přichystal.
Polevení v závěru potrestal
hostující Ladislav Krobot.

NÁROČNÝ PROGRAM
Nejspíš se projevil náročný
program, vždyť Zbrojovka
hrála ve třinácti dnech čtvrté
utkání. Všechna vyhrála a
dostala v nich jedinou bran-
ku. Vítězná série je ten nej-
lepší recept na kumulující se
únavu. „Je to lepší, když vy-
hráváme a body naskakují,
regeneruje se líp. Zápasy se
hrají v rychlém sledu, únava
se kupí, ale máme početný
kádr. Kdybychom nevyhrá-

vali a body nesbírali, bude to
horší. A každý hraje radši
utkání než trénuje,“ nechal
se slyšet brněnský obránce
Matěj Hrabina.
Zbrojovka potřebuje veš-

kerý svůj arzenál už zítra, kdy
v půl jedenácté dopoledne
nastoupí na pražském Stra-
hově proti béčku Sparty,
které je v tabulce třetí. Pří-
padné venkovní vítězství už
Jihomoravany výrazně při-
blíží k jejich cíli. „Zápas na
Spartě bude skoro rozhodu-
jící. Nechci kalkulovat, kolik
by nám ještě chybělo bodů,
ale když utkání zvládneme,
bude to už pro nás výrazně
nadějné,“ podotkl Fousek.
Do konce sezony visí ve

hře pouze jedenadvacet bo-
dů. „Celý tým se netají tím,
jaký je náš cíl, chceme přímý
postup a vyhrát soutěž co
nejdřív. Zbrojovka do ligy
patří. Nepolevujeme a věřím,
že jsme na správné cestě,“
pravil Hrabina.
Vzhledem k zítřejšímu du-

elu tak na vedlejší kolej staví
fotbalisté i velikonoční svát-
ky. „Uvidíme, zda se po utká-
ní podíváme domů. Všichni
doma vnímají, jakýmáme cíl,
chceme se dostat do ligy. Po-
čítají, že si vše vynahradíme
na dovolené,“ usmál se br-
něnský zadák.

Fotogalerie na
www.rovnost.cz

RADOST. Ke střelci Adamu Fouskovi (vpravo) běží s gratulací spo-
luhráči Matěj Hrabina a Jakub Šural (vlevo). Foto: Deník/Jiří Sláma

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Morenda je stříbrná!
Závěrečné trojkolo Extraligy ČR se

odehrávalo ve dnech 8.-10. dubna
2022 ve Frýdku-Místku. Uvádíme
konečné pořadí: 1. 1. Novoborský ŠK
37(73), 2. Moravská Slavia Brno
24(59), 3. GASCO Pardubice 24(55), 4.
ZIKUDA Turnov 23(57), 5. Slavia Kro-
měříž 19(55), 6. INGEM – ŠK Líně
18(52,5), 7. Výstaviště Lysá nad La-
bem 18(50,5), 8. Siesta Labs Unichess
17(51), 9. Dopravní podnik Praha
17(50,5), 10. BŠŠ Frýdek-Místek A
14(46), 11. Duras Královo Pole
13(49,5), 12. Slavoj Poruba 13(49), 13.
BŠŠ Frýdek-Místek B 13(40,5), 14. La-
bortech Ostrava 4(37,5). Sestupují 4
poslední týmy. Dvě ukázky hry
Brňanů:

Polák,Tomáš (2509) – Jaku-
bowski,Krzysztof (2471) [A06]
Extraliga 21/22,Moravská Slavia

Brno-ŠK Ostrava (6.3), 19.12.2021
1.Jf3 d5 2.e3 c5 3.b3 Jc6 4.Sb2 Jf6

5.Sb5 (Někdo nazývá toto zahájení
Rétiho hrou, dříve se označovalo jako
Nimcovičův systém) 5...Db6 6.a4
Sg4 7.h3 Sh5 8.d3 (Nebo agresivněji:
8.g4 Sg6 9.Je5 Jd7 10.Jxd7 Kxd7 11.d3
e6 12.Jd2 f6 13.h4 h5 14.g5 Se7 15.Vg1
Sf5 16.e4 Sh7 17.g6 Sg8 18.exd5 exd5
19.Df3 a6 20.Sxc6+ Dxc6 21.a5 Se6
22.0–0–0 Sg4 23.Vxg4 hxg4 24.Dxg4+
De6 25.Dg2 Sd6 26.d4 Vac8 27.dxc5
Vxc5 28.Jf3 De4 29.Dh3+ Kc7 30.Jd4
Vxh4 31.Df1 Dxg6 32.Je6+ Kc6 a bílý
se vzdal v 37. tahu, Cardoso Cardoso,J
(2330) –Mikhailovsky,V (2180),
Chess.com INT 2019) 8...e6 9.Jbd2 a6
10.a5 Dc7 11.Sxc6+ Dxc6 12.g4 Sg6
13.Je5 Dc7 14.f4 (Bílý již vládne ini-
ciativou) 14...d4 15.e4 h5 16.Df3 Sh7
17.Jdc4 Jg8 (Při pohledu na šachov-
nici se zdá, jakoby se černý úspěšně
vracel do prenatálního stavu. To se
mu rozhodně nevyplatí) 18.g5 g6
19.c3 Vd8 20.cxd4 cxd4 21.0–0 f6
(Zoufalý pokus omalé uvolnění. Ale
je již pozdě) 22.gxf6 Jxf6 23.Vac1 h4
24.Df2 Jh5 25.Dxh4 Dg7 26.Dg4 Df6
27.f5 Jg3 28.fxg6 a černý se vzdal.
Jeho role v této partii byla – jen
vzdálený pozorovatel popravy. 1–0

Stinka,Jakub (2312) – Kou-
rousis,Epameinoudas (2355) [E12]
Extraliga 21/22 DP Praha-ŠK Duras

(14), 09.04.2022
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.a3 Sb7

5.Jc3 g6 6.Dc2 Sxf3 7.exf3 8.Se3 Sg7
9.0–0–0 0–0 10.h4 d5 11.g4 Ja5
12.cxd5 exd5 13.h5 (V Dámské in-
dické hře dosáhl bílý pěkného útoč-
ného postavení)13...Dd6 (Nebo:
13...Ve8 14.hxg6 hxg6 15.Sd3 c6 16.Vh3
Jc4 17.Sg5 Dd6 18.Sxg6 fxg6 19.Dxg6
Kf8 20.Vdh1 Ve6 21.Sxf6 Df4+ 22.Kb1
Vxf6 23.Vh8+ Sxh8 24.Vxh8+ Ke7
25.Dh7+ Vf7 26.Dh4+ Kd6 27.Vxa8 a
bílý vyhrál, Gershon,A (2502) – Ana-
stasian,A (2571), Saint Vincent 2000)
14.hxg6 hxg6 (Otevření h-sloupce se
ukáže jako zhoubné) 15.Sd3 Jd7
16.Kb1 Jc4 17.Sxc4 dxc4 18.Dd2
Vfe8 19.Sh6 Df8 20.Je4 Ve6 21.Df4
Vae8 22.d5 Vxe4 (Marný pokus o
záchranu) 23.fxe4 c3 24.Vh3 Sxh6
(Chyba – nutné bylo 24...Dc5)
25.Vxh6 Dg7 26.Vdh1 Je5 27.g5 a
černý se vzdal. 1–0

Víte, že: V sestavě stříbrnéMo-
rendy bodovali hráči podle pořadí v
soupisce takto: Boris Gelfand 2,5-4,
Ivan Sarič 7-11, Csaba Balogh 0,5-2,
Bartolomiej Heberla 7-11, Tomáš Po-
lák 9-13, Martin Neugebauer 4-7,
Vojtěch Straka 6-11, Jakub Roubalík
5-11, náhradníci: Filip Haring 1-2, Petr
Pisk 1-3, Josef Obšívač 3,5-7, Bronislav
Vymazal 3,5-7, Radek Sluka 1,5-3, Ja-
kub Kůsa 7,5-11, Matyáš Zeman 0-1.

Řekli o šachu: „V životě, stejně
jako v šachu, vítězí předvídavost.“
(Charles Buxton)

Vladimír Pachman
Schach Echo 1963

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Vd6
Kxa4 2.Sc2+ Ka5 3.b4mat, 1…bxa4
2.Vb6+ Kv4 3.Vb4mat, 1…Kc4 2.Ka2
bxa4 3.Sd3mat. (Klepáček)

Brněnský půlmaraton se vrací
Brno – Je zpátky. Po Praze se
opět dočká svého velkého
závodu druhé největší město
v republice. Zítra v jedenáct
hodin dopoledne odstartuje
na velodromu devátý ročník
Brněnského půlmaratonu,
desítky a nově i pětky.
Před dvěma lety přišel zá-

vod o tradiční dubnový ter-
mín kvůli rozmachující se
pandemii koronaviru, účast-
níci na pozměněnou trať vy-
razili až v srpnu. Vminulém
roce se vůbec neuskutečnil,
vrací se až teď. „Nedokážeme
tak vůbec odhadnout počet
lidí, kteří poběží. Náš opti-
mistický předpoklad je šest
set startujících ve všech ka-
tegoriích. Potvrzenýchmáme
zhruba o padesát víc, ale tak
deset procent lidí vždy ne-
přijde,“ uvedl ředitel závodu
Aleš Čtvrtníček z pořádající-
ho spolku BehejBrno.com.
Start a cíl Craft Brněnského

půlmaratonu, desítky i pěti-
kilometrové distance bude
stejně jako předloni na ve-
lodromu. Trať dlouhou
21,0975 kilometru rozdělili
pořadatelé na čtyři okruhy.
„Poběží se prakticky po stej-
né trase kolem výstaviště ja-

ko předloni, jenmírně jsme ji
museli upravit, část se běží
přímo na výstavišti,“ popsal
Čtvrtníček.
Před pandemií koronaviru

startoval Brněnský půlma-
raton z náměstí Svobody,
jenže tam se zatím nevrací.
„Byli jsme upozorněni, že
není možné zavřít Poříčí,
takže bychom se z náměstí
Svobody nedostali. Navíc
bychom všechny náležitosti
museli vyřizovat třeba už v
říjnu, jenže tehdejší opatření
bránila tomu, abychom vů-
bec někomu předali žádost,“
líčil ředitel.
Na startu přivítá legendár-

ního triatlonistu Petra Va-
brouška. Zájemci semohou
registrovat ještě zítra před
startem, startovné na půl-
maraton stojí 750 korun.
Pořadatelé přichystali i

doplňkové závody, Charita-
tivní běh pro ranou péči a
Běh pro radost, na nejmenší
čekají Dětskýminipůlmara-
ton aminidesítka. „Děti zá-
vodí jen na velodromu a bu-
dememoc rádi, když jich
přijde co nejvíc,“ pozval i
nejmenší účastníky Čtvrtní-
ček. (jak)

Bystrc remizovala s Bohunicemi
Brno -Utkání dvacátého ko-
la fotbalového krajského
přeborumezi Bystrcí a Bo-
hunicemi skončilo 0:0.
Domácí asistent trenéra

Pavel Srb před zápasem po-
odhalil taktiku: „Chceme vy-
cházet z pevné obrany a po-
kusit se o rychlé brejky.“ To
první se Bystrckým dařilo, ale
k brance soupeře se poprvé
přiblížili až po půlhodině hry.
Favorizovaní hostéměli sice
tlak, k výraznějším šancím se
však nedostávali. Řada cent-
rovanýchmíčů se stávala
kořistí bystrckého gólmana
Martina Nahodila.
Jednostranný průběh se

příliš nezměnil ani ve druhé

půli. Největší šanci měl bo-
hunický Radim Ševčík, jenž
trefil břevno. Stejný hráč byl
posléze po druhé žluté kartě
vyloučen.
V závěru přibývalo nervo-

zity, faulů a žlutých karet.
Výsledek zůstal bezbranko-
vý. „Postrádal jsem víc fot-
balovosti. Věřil jsem, že to je
zápas o jedné šanci, my jsme
ji však promarnili,“ smutnil
hostující kouč Zdeněk Partyš.
Jeho protějšek neskrýval
nadšení. „Ubránili jsme se
favoritovi a udrželi jarní ne-
porazitelnost. S výkonem a
bojovností hráčů převládá
spokojenost,“ řekl bystrcký
lodivod Igor Kos. (sta)

Výhru Znojma nad Vratimovem
zařídil hattrickemOkleštěk
Znojmo – V duelu čtyřia-
dvacátého kola Moravsko-
slezské fotbalové ligy pora-
zilo Znojmo na svém hřišti
Vratimov 5:0. Velkou zásluhu
na zisku tří bodůměl domácí
kapitán Tomáš Okleštěk,
jenž zaznamenal hattrick.
Až do 62. minuty čekali di-

váci na první branku duelu.
Tu vstřelil právě Okleštěk,
který ve včerejším zápase
nazul střelecké kopačky. Než
se stihli Vratimovští z inka-
sované branky vzpamatovat,
stejný hráč rozvlnil síť po-
druhé. Neutekly ani dvěmi-
nuty a nejlepší střelec muž-

stva zkompletoval hattrick.
Chvíli po třetím gólu jej do-
mácí trenér vystřídal a pěta-
třicetiletý kapitán si vychut-
nal ovace diváků.
Znojemští v závěru utkání

přidali ještě dvě branky, o
které se postarali Petr Kir-
schner a Tomáš Prokeš. Svě-
řenci Aloise Skácela tak vy-
hráli již čtvrté utkání v řadě.
V dalším duelu je čeká re-

zerva Jihlavy, která je na po-
sledním sedmnáctémmístě.
Utkání pětadvacátého kola
se odehraje v neděli 24. dub-
na od čtvrt na jedenáct do-
poledne v Jihlavě. (nek)

14 16. dubna 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.

 staré pivní láhve.Sbírku i jed-KOUPÍM
notl.kusy.Tel:732170454

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

 Zetora.Tel:721 199 861.KOUPÍM

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

 zemědělské pozemky, celáKOUPÍM
ČR. Tel: 739641944

 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

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

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

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

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

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

 staré mince, pamětní mince,KOUPÍM
zlaté mince, sady mincí, ČS bankovky.
Tel.722 722 108

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

 svářečku Triodyn. Tel.KOUPÍM
723511149.

 krbovou vložku DecoflamPRODÁM
710 málo používanou , šířka 660,
hloubka 430. výška 695 mm, váha 110
kg.cena 5000 Kč, tel 602468748

 - 20Kč v květináči výška 35-45THUJE
cm. Dovezu! T.608979621

 spolehlivé firemní manaže-HLEDÁME
ry - zástupce německých firem - In-
terInkassoGroup.com Na externí spolu-
práci z ČR Jedná se administrativní prá-
ce především z domova. V češtině. Pau-
šální odměna: 10tis/měs + 25tis bonus
po zkušební době. info@interinkasso-
group.com

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

 Simsona. Tel.723408956.KOUPÍM

 ČIŠTĚNÍ střechy, dlažby, fasády a im-
pregnace. Nátěr plechové střechy.
Za nejlepší ceny. Tel.: 607 023 025

 52/180cm hledá pohodář-POHODÁŘ
ku. Tel.: 607467062


