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SPORT | Na jižní Moravě
I druhá liga ve Znojmě mi dává
smysl, podotýká věrná opora
Hokejisty Znojma čekají
po přesunu do druhé české ligy radikální změny.

Nějací hráči už vytipovaní
jsou, teď je otázka, jak se vše
vyvrbí,“ popsal útočník Svoboda.

VÁCLAV PETRŮ

Znojmo – Ačkoliv ho znovu
čeká “pád“ z profesionální
rakouské ICE Hockey League
do druhé české ligy, opora
znojemských Orlů Tomáš
Svoboda zůstává jihomoravskému klubu věrný. „Konec
v Rakousku mě mrzí, soutěž
to je dobrá a zajímavá, ale
myslím si, že majitel vysvětlil
důvody dobře,“ narážel pětatřicetiletý forvard na vyjádření prezidenta Pavla Ohery
na klubovém webu.
Ten za hlavní příčinu odchodu Znojma z rakouské
soutěže označil její zhoršující
se ekonomickou situaci. „Po
odchodu Erste Bank se lize
nepodařilo sehnat adekvátní
náhradu za tohoto partnera,
což se odráží na jejím fungování a ekonomické stabilitě.
Nejsme si jisti, zda přežije
několik budoucích let,“ podotkl Ohera.
Místo toho se Znojmo
hodlá v horizontu tří let porvat o postup do české extraligy, začít ale musí od druhé
ligy, protože licence na vyšší
soutěž není k mání. A zatímco jiným oporám jihomoravského celku je druhá liga
malá, Svoboda se rozhodl
zůstat. „S majitelem jsme se
domluvili, že to tady snad už
i dohraju. Podmínky mám
slušné a nadstandardní. Teď

VLČÁCI

DOMOV. Ačkoliv Orly čeká v příštím ročníku jen druhá česká liga,
Tomáš Svoboda (na snímku) zůstává. Foto: Deník/Lubomír Budný

zásadní přestavba, aspoň jesamozřejmě nebudu mít
ho torzo se poprvé setká
stejné, jaké by byly,
při zahájení přípravy
kdybychom hráli
„Mám to
v pondělí 16. květv Rakousku, ale
na. Majitel i přes
pořád jsou tado Znojma kouúčast v polokové, že mi
sek od baráku a
profesionální
setrvání dáv mém věku už se mi
druhé lize
vá smysl.
nechce hnát mimo
hodlá v klubu
Mám to do
zachovat proZnojma
domov a rodinu.“
fesionální podkousek od
opora hokejistů Znojma Tomáš Svomínky. „Kádr se
baráku a v
boda, který žije v Pohořelicích
doplní. Na trhu
mém věku už
na Brněnsku
teď není moc velký
se mi nechce hnát
boom. Čeká se na to, jak
mimo domov a rodivše dopadne s hráči, kteří
nu. Pokud bude ve Znojmě
stávající majitel, zůstanu tu,“ byli v Rusku. Potom až si je
případně týmy rozeberou, se
přesvědčoval zkušený fortrh může někdy v létě vyvard z Pohořelic na Brněnkrystalizovat tak, že se nasku, který patří mezi nejproduktivnější znojemské hráče. skytnou nějaká zajímavá
jména, která zamíří k nám.
Je tak jasné, že tým čeká

Mise za postupem do Chance
ligy ze třetí nejvyšší soutěže
podle něj nebude jednoduchá. Druhou ligu si vyzkoušel
ve Znojmě již před dvěma
roky, kdy se do ní klub přihlásil kvůli pandemii koronaviru. Orli ale odehráli jen
pět zápasů, než byl ročník
zrušený. „I když si to spousta
lidí myslí, druhá liga není
sranda. Je tam hodně vlčáků,
kteří se o to hodlají porvat.
Když vezmu, že ji budou hrát
týmy jako Ústí nad Labem,
Chomutov nebo Tábor, u nás
na východě třeba Opava a
potom máme ještě sehrát
baráž s prvoligovým týmem,
postup nebude nic jednoduchého. Ale je to primární cíl,
o který nám jde v první řadě,“
zdůraznil rodák z Litoměřic.
Případný postup do extraligy podle něj v budoucnu
nezávisí jen na výkonech
hokejistů. „Bavili jsme se
s majitelem, čeho chceme
dosáhnout, ale pořád je to
ošemetné. Je strašně těžké
říct, jak se povede. Pokud by
ta situace nastala, bude taky
otázka, jak se k účasti v extralize postaví město, sponzoři a další. Těch vlivů mimo
hokej, které do toho mohou
promluvit, je hodně,“ dodal
bývalý útočník Komety, Plzně, Slavie nebo Chomutova.

Kdo z Drtičů by mohl posílit rivala? Vedení
SHKM Hodonín řeší nového kouče i posily
KRYŠTOF NEDUCHAL

V

polovině května
začne pro hokejistky hodonínského SHKM suchá příprava.
Mezitím co hráči využívají
volné dny k odpočinku po
náročné sezoně, vedení klubu usilovně řeší složení kádru i trenérského štábu. „Jednání s novým koučem pro
druhou ligu se blíží k úspěšnému konci, řešíme spolu už
i hráčský kádr. Trenéra
představíme v nejbližších
dnech,“ uvedl hrající manažer hodonínského SHKM
Martin Vyrůbalík.
Michal Kuba, jenž vedl
mužstvo v minulé sezoně,
v klubu dál zůstává. „Michal
bude v trenérské pozici i
v následující sezoně. Řešíme,
jestli povede juniorku, nebo
vznikající B tým, který bude
pravděpodobně hrát krajskou ligu,“ neskrýval jedenačtyřicetiletý hokejista.
Hodonínský celek po oslavách postupu do druhé ligy
opustila již trojice hokejistů,
mezi nimi i klíčový hráč
Ľubomír Vaškovič. „Ľubo
rozjíždí nově vzniklý hokejový tým ve slovenské Senici.
Dopředu nás připravil, že
myslí na návrat domů. Pro
hokej v Hodoníně udělal
hrozně moc práce, vážím si
ho a přeju mu, aby se mu
nadále dařilo. Spolu s ním

MANAŽER. Bývalý extraligový obránce Martin Vyrůbalík (v bílém
dresu) je hrajícím manažerem SHKM Hodonín. Foto: Jakub Formánek

je to tak. Nejenže přibude
odešli do Senice obránce Róbert Mikéska a útočník Mario středeční zápas, ale také bude víc tréninků. V létě chceKonečný. Oba měli velkou
me trénovat každý den,
zásluhu na postupu do
to si samozřejmě
vyšší soutěže,“
„Co stakaždý kvůli práci
chválil Vyrůbalík
čilo na krajskou
nemůže dovolit.
odcházející
hráče.
ligu, na vyšší soutěž S jednotlivými
hráči jsem
Manažer
už nemusí. Musíme
probíral jejich
mužstva v
vybudovat mužstvo,
pozici v kádru,
těchto dnech
které bude odpovídat někteří nařeší příchod
bídku přijali,
posil i setrvání
úrovni druhé ligy.“
jiní
si vzali čas
klíčových opor.
Martin Vyrůbalík
na rozmyšlenou,“
Ke konci minulé
manažer SHKM
prozradil.
sezony se několik
Největší otazník visí
hráčů nechalo slyšet, že
nad kapitánem a nejprodukneví, zda kvůli pracovním
tivnějším hráčem minulé
povinnostem budou ve drusezony Petrem Pešem. „Nahé lize nastupovat. „Bohužel

značil, že přemýšlí o konci
kariéry. Už v play-off toho
měl ve spojení s jeho prací
dost, finální verdikt však zatím nepadl. Peťa je obrovská
osobnost hodonínského hokeje, nerad bych o něj přišel.
Ale pokud nebude chtít druhou ligu hrát, pochopím jej a
budeme řešit jeho setrvání
v klubu v jiné roli. O takovou
personu nesmíme přijít,“
zdůraznil Vyrůbalík, kterého
čeká v nejbližších dnech jednání s předsedkyní SHK Hodonín Janou Gajošovou.
Nováček druhé ligy by rád
získal některé hráče z konkurenčního klubu, jehož budoucnost je zatím nejasná.
„Máme zájem hlavně o Hodoňáky. Rád bych přivedl
Martina Miklíka, Ľuba Škápika či útočníka Erika Hložánka. Zaujali nás také Tomáš Komínek s Michalem
Romančíkem, ale ti se nejspíš
vydají jinou cestou,“ předpověděl bývalý hokejista extraligové Olomouce.
Podle chystaných změn je
jasné, že kádr pro druhou ligu dozná velkých změn. „Co
stačilo na krajskou ligu, už na
vyšší soutěž nemusí. Musíme
vybudovat konkurenceschopné mužstvo, které bude
odpovídat úrovni druhé ligy.
Nesmíme ani zapomenout
na naše fanoušky, proto bych
rád přivedl hráče s hodonínskou minulostí,“ řekl Vyrůbalík.

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský
Marný boj Durasu.
V závěrečném trojkole extraligy ČR
bojoval tým Durasu Královo Pole statečně, ale k záchraně to nestačilo. Po
divoké remíze s Moravskou Slavií oba
zbývající zápasy s Dopravním podnikem Praha (5:3) a Siestou Labs Unichess
(5,5:2,5) brněnské družstvo vyhrálo a
nakonec mu chyběl jediný bod k udržení v soutěži. Nejvíc individuálních
bodů získal rakouský mezinárodní
mistr Christoph Menezes. Měl 6 výher, 4
prohry a jedinou remízu!
Menezes, Christoph (2405) – Rašík, Vítězslav (2424) [E62]
Extraliga 21/22, ŠK Duras BVKLabortech Ostrava (6.5), 19. 12. 2021
1.d4 d6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 Jf6
5.g3 0–0 6.Sg2 c6 7.0–0 Sf5 8.Je1 Dc8
9.e4 Sh3 10.f3 Sxg2 11.Kxg2 Ja6 (Soupeři rozehráli královskou indickou
obranu. Zde se zkoušelo: 11...Jbd7 12.Se3
b5 13.cxb5 cxb5 14.Vc1 Db7 15.Vf2 Jb6
16.b3 b4 17.Jb1 Jfd7 18.Vfc2 f5 19.Dd3
fxe4 20.fxe4 d5 21.Vc7 dxe4 22.Vxb7
exd3 23.Jxd3 Jd5 24.Sf2 J7f6 25.h3 Je4
26.Sg1 a5 27.Jc5 Vfc8 28.Vd7 Jef6 29.Vb7
Je4 30.Vd7 Jd6 a bílý se vzdal ve 41. tahu,
Karpov, A (2623) – Almasi, Z (2682), Německo 2019) 12.Se3 Dd7 (Málo bojovnosti předvedli Muse, M (2434) – Mohr,
G (2495), Bol 2013: 12...Jd7 13.Vc1 Ve8
14.Dd2 c5 a dáno za remízu) 13.Jd3 Jc7
14.Vc1 Vfc8 15.e5 Jfe8 16.f4 (Bílý získal
prostorovou převahu a šance na křídle
krále, černý kontruje protiútokem na
dámském) 16...b5 17.b3 Vab8 18.Df3
bxc4 19.bxc4 Ja8 20.Je4 Jb6 21.g4 f5
(Černý se brání dobrými tahy jako
oživlý počítačový program, dokonce se
postupně zmocní iniciativy) 22.gxf5
Dxf5 23.Sg1 d5 24.Jg3 Df7 25.c5 Jc4
26.f5 Jd2 27.De2 Jxf1 28.Vxf1 Vb7 (K
úvaze zde nabízí Fritz 13 tah 28...Sh6)
29.fxg6 Dxg6 30.Jf4 Dg5 (A to už je
vážná chyba. Spíš se mělo stát 30...Df7
31.Dg4 Vcb8 32.Jf5 Kh8 33.Jh4 Jf6 s
menší výhodou bílého) 31.Je6 (Teď bílý
zopakuje tahy, správný postup však
objeví záhy) 31...Dg6 32.Jf4 Dg5 33.Se3
Vcb8 34.h4 (Je rozhodnuto, černý ztrácí
dámu) 34...Dxh4 35.Vh1 Dxh1+
36.Kxh1 Vb1+ 37.Sg1 Va1 38.Dg4 Vbb1

39.De6+ Kf8 40.Jh3 Vd1 41.Jf5 a černý
se vzdal. 1–0
Shengelia, David (2499) – Miton,
Kamil (2573) [A40]
Extraliga 21/22,SK Duras BVKLabortech Ostrava (6.1), 19. 12. 2021
1.d4 e6 2.g3 d5 3.Sg2 Jf6 4.Jf3 b5
5.0–0 Sb7 6.c3 c5 7.a4 b4 8.a5 bxc3
9.Jxc3 Ja6 10.Je5 (Ve hře Dámským
pěšcem získal bílý v zahájení jisté plus)
10...Jd7 11.Jxd7 11...Dxd7 12.e4 dxe4
13.dxc5 Jxc5 14.Dxd7+ Jxd7 15.a6 Sc6
16.Jxe4 (Nyní je výhoda bílého zjevná:
lepší vývin, dobře ukrytý král, daleko
postouplý a-pěšec) 16...Sd5 17.Se3 f5
(Tah ze zoufalství vede k rychlému
konci) 18.Jg5 Sxg2 19.Kxg2 Sc5 20.Jxe6
Sxe3 21.Jc7+ Kd8 22.Jxa8 Sc5 23.Vfd1
Ve8 24.Vac1 a černý se vzdal. 1–0
Víte, že: Duras reprezentovali Niclas
Huschenbeth 2-3, Valentin Dragnev 4,59, David Shengelia 3-7, Felix Blohberger
0,5-1, Cyril Ponížil 5-13, Martin Červený
4-10, Martin Blahynka 3-11, Ilja Balinov
1-2, náhradníci Christoph Menezes 6,511, Roman Chytilek 4,5-10, Jakub Stinka
5,5-7, Neklan Vyskočil 2-4, Martin Šklíba
3-3, Petr Glozar 2-4 atd.
Řekli o šachu: „Všechno je v pohybu, včetně šachového světa.“ (Michail
Botvinnik)
Antonín Kvíčala
Šachové listy 1902

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1. Dh8 Jxh8
2.Sc4 Jg6 3.Ve2 mat, 1…Jg5 2.Kg6 Jf3
3.Da1 mat, 1…Je5 2.Kh7 Jd3 3.Dc3 mat.
(Rott)

Basket zmrazil Opavu ve třetí
čtvrtině a stav semifinále snížil
Brno – Semifinálová série
basketbalové nejvyšší soutěže mezi Brnem a Opavou se
přestěhovala do jihomoravské metropole. Slezané prahli
po třetím vítězství. Tento
záměr jim v prvním poločase
vycházel. Po přestávce ale
Czudkově družině odešla
střelba a Brno zavelelo k obratu. Třetí utkání vyhrál
Basket 95:88 a před téměř
dvanácti sty diváky snížil
stav semifinálové série na 1:2.
Opavští vstoupili do utkání
dobře. „Dařilo se nám na
útočné polovině. Náš výkon
v prvním poločase nebyl
špatný,“ řekl opavský trenér
Petr Czudek. Opavští si drželi
po dvaceti minutách sedmibodový náskok. Opět se jim
dařilo skvěle v útoku. K výbornému výkonu se rozehrál
kapitán Jakub Šiřina.
Klíčem k osudu třetího
utkání bylo jeho třetí hrací
období. „Nedokázali jsme se
trefit. Klobouk dolů před Brnem, jak velkou snahu vyvinulo k tomu, aby třetí zápas
vyhrálo,“ pokračoval v zápasovém rozhovoru šéf opavské lavičky. „Třetí čtvrtina
rozhodla o osudu zápasu. My
jsme snažili s výsledkem něco udělat. Tentokrát se ke
Kubovi Šiřinovi ale nikdo
nepřidal,“ povzdechl si.

Basket Brno 95
BK Opava
88
Po čtvrtinách: 23:26, 47:54,
73:71. Body: Mickelson 19,
Mishula 16, Bálint 12, Puršl 11,
Marko, 10, Körner 8, Krakovič
7, Nečas 6, Djuričič 6 – Šiřina
16, Gumbs 12, Švandrlík 11,
Kvapil 10, Slavík 9, Markusson
8, Gniadek 7, Kouřil 7, Jurečka
5, Zbránek 3. Rozhodčí: Matějek, Kučírek, Kapaňa. TH:
25/33:21/31. Trojky: 6:9. Doskoky: 39:58. Fauly: 29:29.
Diváci: 1187.

Nejlepším střelcem utkání
se stal domácí Hunter Mickelson s devatenácti body.
Další zápas je na programu
v Brně už dnes od šesti hodin
večer. „Musíme dobře zregenerovat a ukázat si chyby,
které jsme dělali,“ řekl ještě
Czudek.
Na rozdíl do domácích duelů se tentokrát tolik střelecky neprosazoval opavský
Keenan Gumbs. „Snažil se
hrát přes hráče, kteří ho bránili, ale tolik mu to nešlo. Měl
trojky 9/1, což se číslům z
domácích zápasů nepodobalo. Některé střely měl i otevřené, ale nedal. Musíme
zvednout hlavy a dobře se
připravit na čtvrtý zápas,“
uzavřel kouč BK Opava. (rb)

