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Kdo odejde? Zavadil i Moravec
Fotbalisté Zbrojovky dnes
zakončí sezonu proti Tá-
borsku. Kádr opustí
nejméně šest fotbalistů.

JAROSLAV KÁRA

Brno – Pomohli k postupu do
nejvyšší soutěže, jenže s nej-
větší pravděpodobností už si
ji nezahrají. Fotbalová Zbro-
jovka chystá v letní pauze
výraznou obměnu kádru, což
znamená konec brněnské
etapy pro několik hráčů. „Je
pravda, že ze současného tý-
mu jich odejde víc taky pro-
to, aby se vytvořil prostor a
dali jsme týmu nový impulz
pro letní přestupní období,“
sdělil sportovní manažer
Zbrojovky Tomáš Požár.
Podle zjištění Deníku Rov-

nost se odchod týká nejméně
šesti fotbalistů, kterým po
sezoně končí smlouvy. „Budu
konkrétní až příští týden,
nechce semi před koncem
soutěže situaci vířit,“ sdělil
Požár. Zbrojovka uzavře ak-
tuální ročník FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGY dnes od půl šes-
té večer domácím utkáním s
Táborskem, po kterém br-
něnští fotbalisté převezmou
pohár pro vítěze soutěže.
Kdo brněnský kádr opustí?
PAVEL ZAVADIL. V pří-

padě čtyřiačtyřicetiletého
veterána už je jasno, tvořivý

záložník končí kariéru.
Vzhledem ke zranění lýtka
nenastoupí ani v závěrečné
bitvě proti Táborsku.
V této sezoně zasáhl do

devíti duelů a vstřelil jednu
branku, další v první lize ne-
přidá. „Už to cítím jinak, ne-
mám sílu se dál vracet po
zranění, tělomi to dává
strašněmoc najevo. Jsem rád,
že jsemmohl ještě sezonu
být v klubu, kterýmám
strašně rád a kde jsme
udělali úspěch v podobě
postupu,“ usmál se Za-
vadil, který nastřádal
277 utkání v nejvyšší
české soutěži.
Poslední červno-

vý denmu končí
smlouva, o další etapě
zatím jasno nemá.
„Končím jako hráč a co
bude dál, to nevím. V
klubu jsme se zatím o
ničem nebavili, napřed
musí přijít nabídka,“
reagoval na dotaz k
pokračování v Brně.
V sezoně: 9 utkání/

436minut/ 1 gól/
0 asistencí
JANMORAVEC.

Stále patří k nejrych-
lejším fotbalistům v
brněnském kádru, ale
ve čtyřiatřiceti letech
už přece jenmladším
rychlíkům občas

nestačí. Vminulém prvoli-
govém ročníku byl JanMo-
ravec (na snímku) stálice zá-
kladní sestavy, v aktuální
sezoně zasáhl do čtyřiadva-
ceti utkání, ale jak na pod-
zim, tak na jaře užměl hlu-
ché období. V posledních
duelech dostal příležitost
spíš kvůli marodce v obraně.
V sezoně: 24/1521/1/2

PETER ŠTEPANOV-
SKÝ. Slovenskýmata-
dor už od podzimu
tuší, že jeho éra ve
Zbrojovce se po
čtyřech sezonách
chýlí ke konci.
Ani jedno utkání
neodehrál kom-
pletní, na jaře na-
skočil jen šestkrát,
nejvíc času dostal
při poslední prohře
2:3 v Chrudimi, kdy
hrál druhý poločas.
V sezoně:

21/582/0/2
ADRIÁN ČER-
MÁK. Když při-
cházel do Brna,
neuspěl hned ve
Zbrojovce, do které
se vrátil až po půl
roce v Líšni. Teď už
jeho pozice zase
není pevná, byť ani
beznadějná. Vzhle-
dem k podzimní-
mu zranění zatím

nastřádal jen devatenáct
utkání, na jaře se poměrně
pravidelně dělil o místo na
hřišti s Jiřím Texlem.
V sezoně: 19/1135/0/1
DAMIÁN BARIŠ. Sloven-

ský defenzivní univerzál
vždy naskočil, kde bylo třeba,
zvládá posty uprostřed zálo-
hy i na kraji obrany. Rovněž
ve své čtvrté sezoně oblékal
brněnský dres pravidelně,
naskočil do 26 utkání a dal
jeden gól. Jenže s ohledem na
končící kontrakt vyvstává
otázka, zda pomůže Zbro-
jovce k udržení mezi elitou.
Přednost asi dostanou jiní.
V sezoně: 26/2080/1/5
LUKÁŠ KRYŠTŮFEK.Na

podzim sice naskočil do tří
druholigových utkání v zá-
kladní sestavě, jenže jaro už
dohrává jako člen kádru di-
vizního béčka. „Nějaké na-
bídky řeším, ale uvidíme, jak
to bude v létě,“ komentoval
svůj konec Kryštůfek.
V sezoně: 4/283/0/0
KDODÁL? Smlouvy končí

po sezoně taky brankáři
Martinu Berkovcovi, ovšem
jeho pokračování lze označit
za jistotu. Zájem je také o se-
trvání záložníka Adama
Fouska. Vedení klubumusí
řešit stopera Jana Štěrbu a
gólmana Jakuba Šimana,
kterým končí hostování z
Olomouce, respektive Plzně.
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David Navara v Koutku.

VMoravské zemské knihovně byl v úterý 26.

dubna 2022 slavnostně otevřen Šachový koutek

prof. Eduarda Lendla, kde si mohou zájemci pro-

listovat i vypůjčit knihy (nabídka je 300) ze

sbírky šachové literatury, kterou založil prof.

Lendl po II. světové válce. Na zahájení při simul-

tánce porazil velmistr David Navara 20 soupeřů a

dovolil pouze dvě remízy. Partii s jedenáctiletou

ukrajinskou nadějí pro náš list okomentoval:

Navara,David (2693)- Dyshliuk,Fedir

(1330) [E11] Simultánka Brno, 26.04.2022

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 Sb4+ 4.Jbd2 d5 5.Da4+

Jc6 6.e3 0–0 7.Dc2 Ve8 8.a3 Sf8 9.b4 e5 10.b5?

(Bílý měl vyměnit na e5 s rovnou hrou) 10...e4?

(Nějakmi ušlo, že černý po 10...Jxd4! 11.exd4

exd4+ 12.Se2může zahrát 12...dxc4! 13.Dxc4

d3 s velkou převahou) 11.bxc6 exf3 12.Jxf3

bxc6 13.c5 Je4 14.Sd3 Df6 15.0–0 Sf5 16.Je5 Sg6

17.f3 Jxc5 18.Sxg6? (Tah 19...Df5! jsem zpozoro-

val příliš pozdě, jinak bych začal od 18.Jg4! Sxd3

19.Jxf6+ gxf6 20.Dc3 Sxf1 21.Kxf1 s výhrou. Bílému

vychází i 18.Jxg6 Jxd3 19.Jxf8 Jxc1, ale to bych

musel najít 20.Jd7! De6 21.Je5! f6 22.Jg4 h5 23.Jf2!

se ziskem jezdce) 18...hxg6 19.Jg4 Df5! 20.e4

Jxe4 21.Je3 Df6 22.fxe4 Dxd4 23.Va2 Vxe4

24.Dxc6 Vxe3! (Nepříjemné překvapení)

25.Sxe3 Dxe3+ 26.Kh1 Vd8 27.Dxc7 De7

28.Dxe7 Sxe7 29.Vd1 (Tady někde jsem jako bílý

nabídl remízu. Soupeř odmítl a po pár tazích ji

nabídl sám) 29...d4 30.g3 Kf8 31.Kg2 a partie

tady nebo o chvíli později skončila remízou. 1/2

Navara,David (2701) –Mrazík,Tomáš

(1975) [B36]

Simultánka Brno, 26.04.2022

1.e4 c5 2.Jf3 g6 3.c4 Jc6 4.d4 cxd4 5.Jxd4 Jf6

6.Jc3 d6 7.Se2 Jxd4 8.Dxd4 Sg7 9.Se3 0–0

10.Dd2 a5 11.f3 (Proti dračí výstavbě sicilské po-

užil bílý Maróczyho systém) 11...a4 12.g4 Se6

13.Vc1 Da5 14.Jb5 Dxd2+ (Po 14...Vfc8 15.Dxa5

Vxa5 16.Kd2 Jd7 17.Jd4 Je5 18.Jxe6 fxe6 19.h4 Jc6

20.Vb1 a3 21.b4 Va4 22.b5 Ja5 23.c5 dxc5 24.Vhc1

b6 25.Sd1 Vc4 černý vyhrál v 63. tahu, Durarbay-

li,V (2629) – Zvjaginsev,V (2609), Riga 2021)

15.Kxd2 (Velmistr často v této simultánceměnil

dámy a převáděl hru do koncovky podle staré

poučky, že se slabšími hráči je to výhodné)

15...Vfc8 16.h4 Jd7 17.Vc2 Je5 18.Jd4 Jc6 19.Jxe6

fxe6 20.a3 Ja5 21.h5 Jb3+ 22.Kd1 Jd4 23.Sxd4

Sxd4.Dáno za remízu. Tu zde v podstatě garan-

tují nestejní střelci.

Víte, že: Ve Znojměměl Krajský přebor mlá-

deže v rapid šachu 24 účastníků? Výsledek: 1.

František Lukáš (Lok. Brno) 6(7), 2. Tadeáš Hlad-

ký (Jezdci Jundrov) 6, 3. Vladimír Pavlík (ŠK Ku-

řim) 5.

Řekli o šachu: „Dokonce i špatný plán je

lepší než vůbec žádný plán.“ (Michail Čigorin)

Josef Pithart

Lidové listy 1942

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Jd3 Ke4 2.Jd2+ Kd4

3.Dd7mat, 1…b3 2.Dd7+ Kxc4 3.axb3mat, 1…Kc6

2.Df5 b3 3.Jb4mat. (Kvíčala)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

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.

 stavební pozemek, případněKOUPÍM
novostavbu rodinného domu. Tel.
731 850 598

 nabízím odkup bytu neboSENIORŮM
domu s věcným břemenem možnosti
doživotního užívání. Lze vyplácet mě-
síční rentu, nebo jednorázovou výpla-
tu. Zabezpečeno notářským zápisem
a vkladem do katastru.TEL:
792 576 573.

 k pronájmu nebo koupi za-HLEDÁM
hradu v Brně, ne přes realitni kancelář.
Nabídky prosím volejte na
725 901 184. Děkuji.

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

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

 tyto skříně s chromovanýmaKOUPÍM
trubkama nebo podobný nábytek
z ohýbaných trubek. Za nabídky pře-
dem děkuji. Tel.: 775489715

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

 Zetor. Tel: 721 199 861KOUPÍM
 staré plechovky od oleje. Tel.:KOUPÍM

777 158 819.

 dobře zaplatím za tato křesla,VELMI
p. Štrajt. Tel.: 777 886 860
nabytek.kuri@seznam.cz

 a vyklidím starožitný chromo-KOUPÍM
vý a dřevěný nábytek, obrazy, hodiny,
šavle, i celé pozůstalosti, p. Štrajt. Tel.:
777 886 860, 
e-mail: nabytek.kuri@seznam.cz

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

CIRKULU-KOLÉBKOVOU.T-722922660

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

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

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

  150/250 nebo JawuKOUPÍM MZ ETZ
350 /632- 640. T. 775240360.

 Jawa pařez, Moped Stadion,KOUPIM
Pionyr,MZ 150.Tel:728826125

 DŮM S VĚCNÝM BŘEMENEM KDE-BYT,
KOLIV V ČR. Koupím byt nebo dům
s věcným břemenem doživotního uží-
vání i s dluhy. Okamžitá výplata. Volej-
te kdykoliv: 608 899 770.

 Felicia 1,3 MPi, RV: 1998, plat-ŠKODA
ný TP, 232 tis. km, litá kola, cena doho-
dou (nízká - po lehké havárii), Žam-
berk, tel. 731 031 072

 čs. dukáty aj. zlaté mince .Tel:KOUPÍM
778 080 060.

u vás doma ŽELEZNÝ ŠROT KOUPÍM
i malé množství, platba na místě v ho-
tovosti.T. 608 032 305

Nebuďte již 
více sami!

JITKA, 58, od Znojma, je milá, hodná, 
věrná a přátelská žena a hledá muže 
stejných nebo podobných kvalit, se 
kterým by šla životem.
HODNÉHO A  INTELIGENTNÍHO pána 
z Jihomor. kr. by ráda poznala jedna hodná 
a sympatická žena. Ludmila, 76, Blansko
LILI (78), Brno, je bývalá zdravotní se-
stra, která žije v Čechách, matka je ale 
Němka. Miluje vaření, cestování a sport.

PRO VÍCE KONTAKTŮ VOLEJTE NA 906 70 50 40

ZAVOLEJTE NA 906 70 50 40

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., od 18 let, 1 min/70 Kč vč. 
DPH, max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE 
SI DÁREK:
Termofor

DPLATITELE,

:
r

www.mojepredplatne.czwww.mojepredplatne.cz

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE 
SI DÁREK:
Termofor
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14 14. května 2022Deník
www.denik.cz

 ligaproukrajinu.cz

 tuto květinovou stěnu, p.KOUPÍM
Štrajt. Tel.: 777 886 860, 
email: nabytek.kuri@seznam.cz


