
Jundrov do I. ligy.

Stoprocentní výkon podal tým Jezdci

Jundrov B, který vyhrál II. ligu E ziskem 33

bodů při skóre 57. Další pořadí: 2. Orel Oře-

chov 24(47,5), 3. Podlužan Prušánky 19(45),

4. Univerzita Brno 16(46), 5. Lokomotiva

Brno 16(40), 6. Gambit Jihlava 15(41), 7.

Slavia Kroměříž B 14(44,5), 8. ŠK Zlín

14(42), 9. Jezdci Jundrov A 13(44), 10. Staré

Město B 11(43,5), 11. ŠK Kuřim 9(41), 12. SK

Boršice 6(36,5). Vítězové postupují do 1. li-

gy východ, sestupují 3 poslední.

Babula Vlastimil ml. (2154) – Blat-

ný,Pavel (2313) [C45]

2.liga E 21/22 (Jundrov B-Staré Město B

(10.2), 20.03.2022

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Sc5

5.Jb3 Sb6 6.Jc3 d6 7.Sf4 Jge7 8.Dd2 0–0

9.0–0–0 Se6 10.Kb1 Jg6 11.Sg3 (Známé

postavení, vzniklé ze skotské hry) 11...a5

(Častěji se zde zkoušelo 11...f5 12.f4 fxe4

13.Jxe4 Kh8 14.Jg5 Sg4 15.Ve1 Df6 16.h3 Sd7

17.Sc4 Jd4 18.Jxd4 Dxd4 19.Dxd4 Sxd4

20.Jf7+ Kg8 21.Je5+ a černý se vzdal, Muet-

sch,A (2206) – Xing,A (1889), Porto Carras

2018) 12.a4 Dd7 13.Sb5 f5!? 14.exf5 (Ne-

přesnost. Lépe bylo jít do zápletek po

14.Jd5! f4 15.Sxf4 Sxd5 16.Dxd5+ Df7

17.Dxf7+ Kxf7 18.Sg3 s pěšcem víc) 14...Vxf5

15.Vhe1 Kh8 16.f3 Df7 17.Sd3 Vh5 18.Se4

Sxb3 19.cxb3 Jd4 20.Dd3 d5 21.Sxg6 hxg6

22.Sf2? (Opět pasivní tah. Správné bylo

22.Se5 Jc6 23.Dxd5 Dxd5 24.Vxd5 Jxe5

25.Vexe5 Vxh2 26.Ve2 atd.) 22...Jxf3

23.gxf3 Sxf2 24.Ve2 Sb6 25.Vg2 Vf5

26.Vg3 c6 27.Vd2 Vf8 28.Vdg2 Vxf3

29.Vxf3 Dxf3 30.Dxg6 Df5+ a bílý se vzdal.

0–1

Novosadová,Kristýna – Slepov,Cyril

[C56] 2.liga E 21/22 (Jundrov A-Jundrov B)

(1.2), 17.10.2021

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Sc4 Jf6

5.e5 d5 6.Sb5 Je4 7.Jxd4 Sc5 8.0–0 0–0

9.Sxc6 bxc6 10.f3 f6 11.b4 Sb6 12.exf6

(Předchůdce: 12.e6 Jd6 13.Ve1 Ve8 14.Se3

Sxd4 15.Sxd4 Vxe6 16.Vxe6 Sxe6 17.Jd2 Sf5

18.c3 De8 19.Df1 a5 20.a4 Sc2 21.Va2 Dg6

22.Dc1 Sd3 23.bxa5 h5 24.Sf2 Dg5 25.h4 Df4

26.Db2 Df5 27.Db4 Ve8 28.Jb3 Sc4 29.Jd4 c5

30.Jxf5 cxb4 31.Jxd6 Sxa2 32.Jxe8 b3 33.a6

b2 34.a7 b1D+ 35.Kh2 Db7 36.Kh1 d4

37.Sxd4 Sd5 38.a8D Dxa8 39.Jxc7 Db7

40.Jb5 Sc4 41.Jd6 Db1+ a bílý se vzdal, Kac-

zmarek,A (2380) – Jeet,J (2191), Warsaw

2017) 12...Dxf6 13.Se3 Jd6 14.c3 a5

15.bxa5 Vxa5 16.Jd2 Sa6 17.Ve1 Jc4

18.Jxc4 Sxc4 19.Sf2 Va3?! (Věž seměla

vrátit na a8) 20.Ve6 Df7 21.De1 c5 22.Ve7

Dg6 23.Je6 Ve8 24.Jxc7 Vxe7 25.Dxe7 h6

26.Ve1 Kh7? (Prohrávající chyba. Správné

bylo 26...Vxa2 27.Je6 d4 28.Db7 Sxe6

29.Dxb6 d3 30.h4 s rovnou hrou) 27.Je6

Df6 28.De8 a černý se vzdal. Musí kvůli

hrozícímumatu odevzdat dámu za koně.

1–0

Víte, že: Vítězové II. ligy E : Jaroslav

Bureš 5,5-6, Pavel Blatný 3-4, Petr Buchní-

ček 3,5-8, Kristýna Novosadová 5,5-7, Mar-

tin Hošek 3,5-7, Jiří Musil 0,5-2, Miroslav

Pakosta 1,5-5, Tomáš Zdražil 6-8, náhrad-

níci: Petr Skácelík 7,5-9, Jakub Bednář 6-7,

Petr Mlýnek 5-8, Antonín Továrek 6-10

Řekli o šachu: „Šachy a boxmají hodně

společného, oba závisí na správné strate-

gii.“ (Vitalij Kličko)

Josef Pithart

Československý šach 1964

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Vd4! Jc5

2.Vd8+ Kc7 3.Da5mat, 1…Kxa8 2.Vd7 Kb8

3.Dh8mat, 1…KaZ 2.Vb4 Kxa8 3.Dxa6mat

(Vl. Pachman)

Chvilka nad
šachovnicí
Řídí Jan
Kalendovský

Nový hlavní trenér KometyMARTIN PEŠOUT (55) se těší na novou výzvu. Míní:

Pár lidí mi řeklo, žemámbýt ve Varech
VÁCLAV PETRŮ

Brno – Ačkoliv pochází ze
Slaného na Kladensku, jižní
Moravu si zamiloval. Ve Vr-
bici na Břeclavskumá hoke-
jový trenér Martin Pešout
(na snímku) i vinný sklep. Po
pětiletém angažmá v Karlo-
vých Varech, kam zamířil z
Brna, se do regionu vrací
zpět.
Stal se totiž novým hlav-

ním trenérem Komety, která
má za sebou další neúspěš-
nou extraligovou sezonu.
„Cítím se naMoravě velmi
dobře, z Komety jsem v pod-
statě ani neodešel,“ říká v
rozhovoru pro Deník Rov-
nost pětapadesátiletý kouč.

VKarlových Varech jste vy-
držel pět roků, říkal jste si už
třeba delší dobu, že potře-
bujete změnu, nebo byste
pokračoval nebýt nabídky
Komety?
Kdyby nabídka nepřišla, tak
bych klidně pokračoval. Měl
jsem tedy ještě jeden telefon
z dalšího klubu, ale už jsem
byl domluvený s Kometou.

Není to teď v Brně trochu
sebevražednámise, kdyžmá
klub za sebou dvě nevyda-
řené sezony a evidentně ny-
nímezi špičku nepatří?
Pár lidí mi řeklo, že bychměl
zůstat ve Varech, kde je tým

už hotový amužstvo stabili-
zované. Ale Kometa je Ko-
meta, touha hrát nahoře je v
klubu patrná počínaje Libo-
rem (Libor Zábranský – majitel
klubu – pozn. red.) a konče
posledním vrátným. Že se
chvíli nedaří a tým nemá vý-
sledky, jako očekává veřej-
nost, to je přechodné období.
Věřím, že se Kometa zase vy-
dá nahoru.

Jak se potkávají vaše před-
stavy o nových posilách s
představamimajitele Zá-
branského?
Určitě se potkáváme. Do
klubu by nepřišel hráč, na
kterém bychom se neshodli.
Funguje to velmi dobře. Sa-
mozřejmě je tam zmé strany
vytipovávání hráčů. Poslední
slovomá Libor, což tak ale
funguje v každém klubu. Je
logické, že o tom rozhoduje
majitel. Zvlášť když žijeme v
době covidové a válečné, což
ovlivňuje rozpočty. Je hezké
si nasmlouvat hráče, ale je
třeba taky na němít.

Váš realizační tým, v němž
zatím figurujete vy a Jiří
Horáček, bymohl doplnit
kouč ze zahraničí. Jak se na
tutomožnost díváte?
Je to v jednání, takže zatím se
k tomu nevyjadřuju.

VKometě budetemít pod

sebou hvězdná extraligová
jména jakoMartina Zaťovi-
če, Petra Holíka, a pokud
zůstane, i PeteraMuellera.
Jaká to bude změna oproti
KarlovýmVarům?
I tam jsem pracoval se jmé-
ny, jako jsou Venca Skuhra-
vý, Tomáš Rachůnek nebo
Filip Novotný, kterámají v
extralize zvuk. Navíc jsem
dělal v Kometě asistenta tre-
néra a nikdy jsem s klukama
jakoMartin Erat neboMartin
Zaťovič neměl problém, spíš
naopak.

V čem vám angažmá ve Va-
rech sedlo, že jste tam vydr-
žel tak dlouho? To už se v
extralize jen tak nevidí.

Jednakmi pomohla znalost
prostředí a paradoxně taky
to, že jsem přebíral tým, kte-
rý sestoupil z extraligy do
první ligy. Mohli jsme to po-
stavit namladých, které jsme
obehráli v první lize. Potom
jsme sice zasemuseli dost
obměnit kádr, ale ta cesta,
kterou jsme se vydali už v
první lize, se ukázala jako
dobrá. Teď jsou někteří hráči
v reprezentaci, z čehožmám
velkou radost.

Ačkoliv jste z Brna odešel v
roce 2017, stále jste s Kome-
tou udržoval kontakt...
Ano, měli jsme na stadionu
Komety s Karlovými Vary
vždy základnu, když jsme
měli trip naMoravu, kdy
jsme hráli v Brně a pak třeba
ve Zlíně nebo Olomouci. Byl
to takový náš základní tábor,
kde jsme to rozbalili a tré-
novali tam.

Předtím jste bydlel v Ko-
bylí na Břeclavsku, vrátíte
se tam?
Ne, v Kobylí zůstal byd-
let můj syn s bývalou

přítelkyní. Dojíž-
děl jsem

tam ale i po přestěhování do
Varů za synem. Teď se poo-
hlížím po bydlení v Brně.

K jižní Moravěmáte vřelý
vztah...
Ano, mám tam syna, který
odmalička nastupoval za
Kometu, od května bude v
klubu chytat za devátou tří-
du. V podstatě jsem tedy z
Komety ani neodešel. A taky
mám ve Vrbici sklep. Můj
bývalý tchánmá vinařství,
takžemě to trošku učarovalo
a s kamarády od hokeje tam
máme sklípek. Tyto věci jsou
mi hodně blízké.

Hlavní trenéři
Brna v extralize
9/2009: Vladimír Kýhos
9/2009 – 11/2009: Pavel

Pazourek
11/2009 – 1/2011: Vladimír

Jeřábek
1/2011 – 3/2011: Ladislav

Lubina
5/2011 – 2/2013: Zdeněk

Venera
3/2013 – 5/2015: Vladimír

Kýhos
5/2015 – 2/2016: Alois Ha-

damczik
5/2016 – 4/2019: Libor Zá-

branský
5/2019 – 11/2019: Petr Fiala
11/2019 – 3/2021: Libor Zá-

branský
4/2021 – 4/2022: Jiří Kalous
4/2022: Martin Pešout

Foto:Č
TK

SPORT | Na jižní Moravě

ZAVOLEJTE JEŠTĚ DNES NA TEL.: 906 70 50 40 A POTKEJTE SVOU LÁSKU!

Nenašli jste? Zkuste více našich kontaktů. Volejte na tel.: 906 70 50 40

On hledá jiOna hledá jeho

Ve dvou se to 
lépe táhne!

 ■ Říkají, že jsem milá, příjemná a přá-
telská ženská. Ale to musíš poznat 
sám! Hledám partnera, co rád sportu-
je, má všeobecný přehled a neholdu-
je alkoholu. Najdu Tě? Hanka,51, Brno

 ■ Pro kousek lásky šel bys světa kraj? 
Tak zajdi na kafe, třeba si budeme ro-
zumět! Ilona (56), Brno - Kohoutovice

 ■ Nejenom na volný čas, ale život 
jak má být hledám muže do nepoho-
dy. Marie (56), od Břeclavi se těší, až 
si promluvíme z očí do očí!

 ■ Najde se nekuřák a nepijan, ales-
poň SČ, kulturně založený s vyř.min., 
pohodář a optimista s ŘP? Co hle-
dám, to nabízím! Stanislava/59/Brno

 ■ Ráda bych našla vyššího muž-
ského na přátelství i víc. Uvidíme, co 
nám první setkání nabídne. Erika (52) 
od Hodonína

 ■ Ani ve svém věku se nevzdávám 

naděje na lásku! Jak jsi na tom ty? 
Jarka/69, od Břeclavi se ráda sejde, 
ať o sobě zjistíme víc.

 ■ Netrapme se samotou a pojďme 
si ruku v ruce užít příjemný podzim 
života. Život má spoustu krás! Mar-
ta,74,od Blanska

 ■ Eva (65), Svitávka hledá vyšší-
ho věrného muže na vážný vztah. 
Vzhled příliš neřeším, hlavní jsou 
oboustranné sympatie. 

 ■ Nadšená sportovkyně hledá 
muže duševně na výši. Mám rádá 
gógu,tai-chi, třeba se můžeš přidat. 
Zuzana/50,BRN

 ■ Ráda bych poznala aktivního, in-
telig. pohodáře, co má rád procház-
ky, zvířata. Miluše (58), Brno se těší 
na brzkou shledanou!

 ■ Jitka, 53, Nov. Město na Moravě 
hledá všestranně založeného, prav-
domluvného, spolehlivého, vysoké-
ho muže na krásný vztah.

 ■ Rád bych měl vedle sebe spí-
še starší ženu, cca mezi lety 55-90. 
Může být z  celé České republiky. 
Josef/55/Brno

 ■ Milan (55), Brno, se rozhlíží Jiho-
moravským krajem, zda by se tam 
nenašla příjemná optimistická žena 
ve věku 52-59 let.

 ■ Na věku ženy mi vůbec nezáleží, 
rád bych, aby měla vyřešenou minu-
lost a byla z Jihomoravského kraje. 
Pavel, 56, Křižanovice u Vyškova

 ■ Jaromír/57/Brno, by se rád se-
známil s paní ve věku 50-57 let, kte-
rá také hledá hezký vztah. Byl bych 
rád, kdyby byla z Jihomoravský kého 
kraje.

 ■ Miroslav/58/od Znojma, je rozve-
dený, a rád by našel životní partner-
ku z Jihomoravského kraje ve věku 
55-60 let.

E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, Materna, 1min/70Kč vč. DPH , max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
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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.

 byt kdekoliv v ČR jako inves-HLEDÁM
tici. Špatný stav, nebo exekuce není
problém. Může být v osobním, nebo
v družstevním vlastnictví. Preferuji
rychlé a seriózní jednání. Záloha není
problém. Předem děkuji za nabídku.
Telefon: 608 212 217

 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

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

 VÝKUP NEMOVITOSTÍ po celéPŘÍMÝ
ČR. Domy, byty, pozemky v jakémkoliv
stavu. Exekuce není problém. Rychlé
a seriózní jednání. Tel: 777150260.

 pozemek vhodný k rybařeníKOUPÍM
u řeky. Tel: 739641944

 Ford C Max 1,6 benzín,PRODÁM
92 KW 8/2011, 75000 km, 1. maj.,
cena 229.000 Kč. T. 721 107 780.

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

 Jawa Pionýr s TP. PenízeKOUPÍM
ihned.Tel.603963494

 Simsona. Tel.723408956.KOUPÍM

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

 Zetora.Tel:721 199 861.KOUPÍM

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

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

 T4K-14, MT8. T603170926KOUPÍM

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

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

 srovnávačku s protahem KDRKOUPÍM
nebo Rojek. T: 774 707 147

 MOPED STADION/ JAWET-KOUPÍM
TA/ PIONÝR. TEL: 771 221 112.

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

 výkup knih a LP,přije-ANTIKVARIÁT,
du,zaplatím,tel.604826798

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

 retriever - štěně s PP Chovatel-ZLATÝ
ská stanice Vera Lerch - facebook. paja-
lerch@seznam.cz

 perverzní sex 30Kč/m909300000

www.mojepredplatne.cz

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE 
SI DÁREK:
edice 

Receptář 

Maso


