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Švancara králem střelců? Ty
góly nejde nedat, kontruje Siegl
Fotbalisté Vilémovic si
s měsíčním předstihem
zajistili postup do I. A tří-
dy, dalším gólovým před-
stavením se na tom podí-
lel i Petr Švancara.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Jako by s ubývajícím
časem na štaci ve fotbalo-
vých Vilémovicích exligový
útočník Petr Švancara ještě
vyšponoval svůj přínos pro
tým.
Už podruhé v rozmezí pěti

týdnů přispěl známýmode-
rátor k výhře svého týmu
v A skupině I. B třídy čtyřmi
góly. Tentokrát jeho před-
stavení odnesla Vysočina-
Šošůvka, která schytala de-
bakl 0:6.
Švancara se po vyvedeném

víkendu katapultoval s dva-
advaceti brankami do čela
střeleckých statistik soutěže
před spoluhráče Tomáše Ja-
růška, kterýmá o dva góly
míň. „Švanci nám každý tý-
den posílá do naší whatsap-
pové skupiny statistiky, kolik
dal gólů a asistencí a žemusí
Tomáše porazit. V tomto je
akční. Jde o takové zábavné
štengrování, to je on,“ směje
se Patrik Siegl, hrající kouč
Vilémovic a další exligový
fotbalista ve sledovaném tý-
mu. V něm nechybí ani další

bývalí profesionálové jako
Tomáš Polách neboMartin
Kasálek.
Vilémovice si i díky Švan-

carovým gólům
hrají vlastní li-
gu. Na čele
tabulky
nejnižší
krajské
soutěže
mají čtyři
kola před
koncem
nedostižný
náskok šest-
nácti bodů. Ve
dvaadvaceti zápasech
nasázely sedmadevadesát
branek. Postup už stihly čás-
tečně oslavit uplynulý ví-

kend. „Měli jsme od vedení
nachystaná trika s potiskem,
že jsme vyhráli. Bylo tam i
šampáňo a nějaké pivko, ale

pořádné oslavy teprve
přijdou,“ zdůrazňuje
Siegl.
Jako hrající
trenérmá pře-
hled o přínosu
jednotlivých
hráčů. „Švanci-
mu to tam padá,
protožemu to
dáváme tak, že góly
nejde nevstřelit. On

nám zase opakuje, co
bychom bez něho dělali,“
glosuje Siegl a už vážnějším
hlasem dodává: „Švanci je
pořád na tuto soutěž nad-

standardní. Je tam vidět
zkušenost a kvalita. I když
mu táhne na padesát, doka-
zuje, že věk je jenom číslo.“
Švancaru ani přes jeho vy-

hlášený odpor k defenzivě
Siegl usměrňovat nemusí.
„Těm borcům, co prošli ligou
nebo legenděmístního fot-
balu Pepovi Maškovi, se kte-
rým tvoříme nejstarší sto-
perskou dvojici na jižní Mo-
ravě, člověk nic říkat nepo-
třebuje. Pořád je to B třída,
kde jde hlavně o to, aby byla
dobrá atmosféra v kabině.
Snažím se dávat pokyny jen
mladším klukům. Nestano-
vili jsme si za cíl vyhrát sou-
těž a postoupit, ale hrát pěk-
ný fotbal. Je hezké, že jsme v
tabulce první,“ oceňuje Siegl.
Ve vyšší soutěži se ale nej-

spíš musí obejít bez nejlep-
šího kanonýra. „Stěhuju se
ještě o patnáct kilometrů dál
od Vilémovic, než jsem teď a
měl bych to strašně daleko.
Kluci to nechtějí ani slyšet,
ale už jsem se rozhodl. Od
příští sezony budu hrát za
Střelice,“ uvedl Švancara.
Siegl se ještě jeho rozhod-

nutí snaží zvrátit. „I. A třída
užmá vyšší kvalitu a je tam
taky trochu třeba trénovat.
Snažíme se ho ale s naším
šéfem Jardou Grégrem ještě
přemluvit. Uvidíme,“ dodává
šestačtyřicetiletý zadák.

KANONÝR. Petr Švancara (na snímku vlevo) je i ve čtyřiačtyřiceti
letech obávaný střelec. Foto: Jaroslav Michal

„Měli
jsme od vedení

nachystaná trika s
potiskem, že jsme vy-
hráli. Bylo tam i šam-
páňo a nějaké pivko,
ale pořádné oslavy
teprve přijdou.“

Patrik Siegl

Bleskovky u Pásků.
Po několikaměsíční přestávce se sta-

lo první květnovou sobotu Bowlingové

centrum v Líšni dějištěm Bleskovek pa-

na Páska. K obnovené premiéře dorazilo

17 zájemců. V anketě zvítězilo dnes po-

pulární tempo 3minuty na partii s při-

dáváním 2 vteřin za tah. Hrající rozhodčí

Neklan Vyskočil navrhl provést turnaj

systémem každý s každým, což bylo

přijato. Po hladkém průběhu zněl ko-

nečný výsledek: 1. David Holemář 14,5, 2.

Vít Bureš (obaMoravská Slavia) 13,5, 3.

Neklan Vyskočil 12, 4. Pavel Menčík (oba

Duras Královo Pole) 11, 5.-6. Arnošt Ze-

man, Břetislav Eichler (obaMoravská

Slavia) 10,5, 7.-8. Zdeněk Roušar (Sokol

Zaječice), Vlastimil Chládek (Garde Li-

povec) 10, 11. Miroslav Beneš (Slavia

Kroměříž) 9,5, 12. Václav Fencl (Duras

Královo Pole) 8 bodů atd. Závěr tabulky

obsadili zejména žákovští zástupci z

klubu GPOA Znojmo, kteří zde sbírali

své první zkušenosti. Jedna z partií, jejíž

průběh byl nejen napínavý, ale i ko-

rektní:

Beneš, Miroslav (1987) – Vyskočil,
Neklan (2106) [A05]
Brno /Pásci květen/ (6), 7. 5. 2022

1.Jf3 Jf6 2.g3 b6 3.Sg2 Sb7 4.d3 g6
5.e4 d6 6.Jc3 Sg7 7.0–0 0–0 (Je těžké
pojmenovat toto zahájení. Ale říkat mu

Rétiho hra s 1...Jf6, jako to činí šachový

program Fritz, je obtížné akceptovat)

8.Ve1 (Nebo: 8.a4 a6 9.Jg5 e5 10.f4 Jc6
11.f5 Je7 12.g4 d5 13.De2 Jc6 14.fxg6 hxg6

15.exd5 Jd4 16.Df2 Jxg4 17.Dh4 Jh6

18.Dh3 Sc8 19.Dg3 Jxc2 20.Vb1 Sf5 21.Jge4

Jd4 22.Sg5 f6 23.Sxh6 Sxh6 24.Vxf5 a bílý

vyhrál v 37. tahu, Sjugirov, S (2650) –

Bortnyk, O (2610) Riadh 2017) 8...Jbd7
9.h3 a6 (Méně bojovnosti předvedli
přechůdci: 9...c5 10.Vb1 Vc8 11.Sg5 h6

12.Sd2 a6 13.a4 Dc7 14.Jh2 e6 15.Dc1 Kh7

16.Jg4 Jg8 17.h4 Jdf6 18.Jh2 Vcd8 19.Je2 e5

20.c4 Sc6 21.Jc3 Vb8 a remíza, Azaric, S

(2269) – Kostic, B (2171) Belgrade 2016)

10.d4 c5 (Přilévá oleje do ohně. Klidnější
bylo 10...e5) 11.e5 Jd5 12.exd6 (Přesnější
bylo napřed vyměnit na d5) 12...exd6

13.Sg5 Jxc3! 14.bxc3 Dc7 (14...Sxf3
15.Sxd8 Sxd1 16.Sxa8 Sxc2 17.Se4 Sxe4

18.Se7 d5 19.Sxf8 Jxf8 by vedlo k nejas-

nému boji dvou věží proti 3 lehkým fi-

gurám černého) 15.Vb1 b5 16.Ve7 Vae8
17.dxc5 Dxc5 18.Vxd7 Sxf3 19.Sxf3
Dxg5 20.Vxd6 Sxc3 21.Vxa6 Ve1+
22.Dxe1 Sxe1 23.Vxe1 Df5 24.Kg2 Dxc2
25.Vb6 Dxa2.Dáno za remízu. Obě po-
stavení králů jsou pevná. O výsledku by

rozhodovala rychlejší ruka. 1/2
Borkovec, Ondřej (1425) – Chládek,

Vlastimil (1918) [A57]
Brno /Pásci květen/ (1), 7. 5. 2022

1.d4 Jf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5 a6
5.b6 d6 6.Jc3 Jbd7 7.a4 Dxb6 8.a5 Db8
9.e4 g6 10.f4 Sg7 11.Jf3 0–0 12.Sc4 Db4
13.Va4 Db8 14.0–0 Je8 15.Dc2 Jc7 16.h3
Jb5 17.Sd2 Jf6 18.Ve1 Jd7 19.g4 Db7
20.Kf2 Vb8 21.Vb1 Jd4 22.Jxd4 Sxd4+
23.Kf3 Jf6 24.g5 Jh5 25.b3 Sxh3 26.Je2
Dd7 27.Vg1? Sxg1. 0–1
Víte, že: Autor této rubriky zapsal v

každém kole ručně náhodně vybranou

partii, což v bleskovém tempu není prá-

vě jednoduché.

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

Buxton)

Jan Berkovec
Světozor 1918

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Dd7 dxe2

2.Dxa4 Sxe7 3.De8mat, 1…Dxd7 2.Jxf4

Sxf4 3.g4mat, 1…Sxe7 2.De8+ Dxe8 3.Jxf4

mat (Pithart Josef)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

500+1 kolo vyhrál Malcharek
Brno –Německý dráhový
cyklista Moritz Malcharek
nenašel v poslední páté etapě
55. ročníku závodu 500+1
kolo přemožitele a stal se tak
celkovým vítězem tradičního
mezinárodního etapového
bodovacího podniku na br-
něnském velodromu.
Po čtvrté etapě figuroval

na druhémmístě průběžné-
ho pořadí, když ztrácel pou-
hých šest bodů na vedoucího
SlovinceMatevže Govekara.
Pak získal tři kola náskoku,
čímž si ještě před závěrečný-
mi dvěma dvojnásobně bo-
dovanými sprinty zajistil
celkové vítězství.
Druhý skončil izraelský

rychlík Itamar Einhorn, až na
bronzovou příčku spadnul
Govekar. Nejlepším českým
dráhařem se stal sedmý
AdamKřenek z pořádajícího
týmu TJ Favorit Brno.
Malcharek je po dlouhých

dvaatřiceti letech dalším ně-
meckým dráhařem, který
tento závod opanoval. Před
ním to byl v roce 1990 stří-
brnýmedailista z olympiády
v Soulu CarstenWolf.
V ženské kategorii nenašly

přemožitelky rakouské drá-
hařky Kathrin Schweinber-
gerová a Verena Eberhard-
tová. Na stupních vítězů je
doplnila Kateřina Kohout-
ková z Dukly Praha. (spo)

Březina vykopal Znojmu remízu
Znojmo – Třetiligoví fotba-
listé Znojma po třech pro-
hrách bodovali. Svěřenci
kouče Aloise Skácela včera
doma remizovali 1:1 ve 29.
kole Moravskoslezské fotba-
lové ligy s béčkem Baníku
Ostrava.
První a jediný gól obdrželi

domácí z penalty Petra Jaro-
ně dvěminuty před koncem
úvodního dějství. Znojemský
lodivod Alois Skácel měl

šťastnou ruku v okamžiku,
kdy vystřídal Piatova za
Martina Březinu. Osmnácti-
letý útočník vsítil první
branku v dresu Znojma a
pomohl týmu k důležitému
bodu. „Bylo to dané tím, že
jsem ho nasadil, když jsme
zpracovávali roh, kde je
Martin nebezpečný. Vyšlo to
jemu i celému týmu. Je to
odměna v tom vedru,“ řekl
hlavní stratég domácích. (lb)

Pálava vítá triatlonovou špičku,
přijedou Řenč nebo Vabroušek
Pasohlávky –Na jižní Mo-
ravu se vrací Český pohár
v dlouhém a středním triat-
lonu. Po dvouleté odmlce se
opět uskuteční PálavaRace,
který na vodní nádrži Nové
Mlýny odstartuje zítra přes-
ně v poledne.
Klání na poloviční iron-

manské distanci se naposle-
dy uskutečnilo v roce 2019.
Start i cíl se nově přesunul z
Pavlova do AutokempuMer-
kur v Pasohlávkách, kde vyšli
pořadatelům ve všem vstříc.
„Věříme, že to bude lepší než
předtím. Navíc výtěžek
z pronájmu darují na Nadaci

Olgy Havlové,“ ocenil ředitel
závodu Tomáš Novotný.
Na triatlonisty čeká 1,9 ki-

lometru plavání, 100 kilo-
metrů na kole a na závěr 21,1
kilometru běhu po hrázi
přehrady. Přihlásit se lze ješ-
tě namístě. „Počítáme, že
bude tak dvě stě dvacet zá-
vodníků,“ pronesl.
PálavaRace přilákal i čes-

kou triatlonovou špičku, na
startu budou Tomáš Řenč,
Petr Vabroušek, Simona Kři-
vánková nebo Helena Koto-
pulu. „Startujeme v neděli
v poledne po požehnání od
kněze,“ dodal Novotný. (jak)

NAJDU touto cestou milého a hodné-
ho pána do 55 let z  Jihomoravského 
kraje, který už také nechce být sám? 
Magda (48), Brno, tel. 906 70 20 70.

JITKA, 58, od Znojma, je milá, hodná, 
věrná a přátelská žena a hledá muže 
stejných nebo podobných kvalit, se 
kterým by šla životem. T. 906 70 20 70.

DARINA, 44, Brno, tel. 906 702 070, 
potřebuje k sobě najít hodného, vese-
lého, upřímného, pracovitého a věrné-
ho pána z Jihomoravského kraje.

ZDENA, 58, Brno, by se ráda seznámila 
s mužem ve věku 58-68 let, který bude 
třea i z Prahy. Musí být milý a hodný, ne 
alkoholik. Tel. 906 70 20 70.

PÁN může být odkudkoliv z České re-
publiky. Ráda se s ním sejdu a popo-
vídám. Třeba si padneme do oka. Rad-
ka/55/Hustopeče/906 70 20 70.

LIBUŠE (59), Mladějov na Moravě, 
tel. 906 702 070, by se ráda scházela 
s pánem mezi 55-63 lety. Byla by ráda, 
kdyby byl z Jihomoravského kraje.

IVA, 44, od Brna, tel. č. 906 70 20 70. Ur-
čitě je někde pohodový muž s vyřeše-
nou vlastní minulostí. Ozvi se mi hned!

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 11 60 a sdělte své požadavky.
Dnes, 21. 5. 2022 by oslavila 

90. narozeniny paní

Vlasta NOVOTNÁ
z Přísnotic.

Za vzpomínku děkuje 

syn Aleš s rodinou. 

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

 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.

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

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

 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

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

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

 Zetor. Tel: 721 199 861KOUPÍM

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

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

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

 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

 rider Husqvarna AWD . Tel: KOUPÍM 60
8 218 398.

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

 starý stabilní motor určenýKOUPÍM
k pohonu mlátiček. Tel. 721 302 277
enrice.65@seznam.cz

 starou palnou zbraň, i ne-KOUPÍM
funkční. Tel.: 721 302 277
enrice.65@seznam.cz

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

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

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

 do sbírky staré pivní láhveKOUPÍM
a sklenice, sbírku i jednotl.kusy. Tel:
732170454

 stará křesla. Tel.: 777 158 819.KOUPÍM

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

 ořechy louskané světléVLAŠSKÉ
230 Kč/kg, Lískovce lúsk. 310 Kč, suše-
né švestky 175Kč, suš. meruňky 175Kč,
suš. višně 410 Kč/kg, suš. jablka 270 Kč
/kg. Pošlem od 5 kg. 774 180 070

 krmné. T:737828587 ROBRAMBORY

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

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE 
SI DÁREK:
Termofor

DPLATITELE,

:
r

www.mojepredplatne.cz
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