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Eiffel: Vejmelkovi pomohl odlet
České hokejisty dnes čeká
na mistrovství světa se-
mifinále s Kanadou, ná-
rodní tým bude opět sázet
na hráče spojené s Kome-
tou Brno.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Superlativa prší po
čtvrtfinálové partii na hoke-
jovém světovém šampionátu
na adresu brankáře Karla
Vejmelky.
Gólman, jenž loni zamířil z

Komety do zámoří, kde v
celku NHL Arizona Coyotes
zaujal, podržel český národní
tým a značně dopomohl ke
čtvrtfinálové výhře 4:1 nad
Německem. Díky ní si repre-
zentace zahraje dnes deset
minut před půl šestou večer
semifinále proti Kanadě.
„Chytá fantasticky, klobouk
dolů před ním, přitom v Ko-
metě to od něj bylo nahoru
dolů. Asi mu prospělo, že do-
dělal vysokou školu a zamířil
do Ameriky. Skutečně působí
velmi klidným dojmem,“
ocenil výkony exbrněnského
brankáře legendární obránce
Komety Jaromír Meixner (na
snímku).
Zamlouvá semu i předsta-

vení dalších bývalých br-
něnských hokejistůMichala
Kempného s Hynkem Zo-
hornou v českém národním
týmu. „Kempas hraje dobře
a nedělá chyby na to, že si
v letošní sezoněmoc neza-

hrál. Hynek se projevuje tra-
dičně jako výborný bruslař.
Umí vybojovat puky a taky
dát góly,“ povídal bývalý re-
prezentační bek s přezdívkou
Eiffel.
Pochvalumá i pro budoucí

pilíř obrany Komety Tomáše
Kundrátka. „Je to hráč, který
umí podpořit útok a založit
akci, z tohoto pohledu vypa-
dá dobře,“ zmínila brněnská
legenda.
Pro jiného hráče Komety

Petra Holíka šampionát
skončil hořce. Podobně jako
před pěti lety v Paříži nami-
strovství odcestoval, ale v je-
ho průběhu se sbalil a odletěl
domů, aniž by odehrál jediný
zápas. „Trochumě překvapi-
lo, že ho nominovali. I když
přípravuměl dobrou. Po pří-
letu hráčů z NHL na něj ne-

zbylomísto, ale zase si říkám,
že bymohl být platný jako
centr druhé přesilovky. Tohle
je jeho a hodil by se,“ zamys-
lel se Meixner.
K výkonůmnárodního tý-

mu na šampionátumá vý-
hrady. „Občas to bylo takové
rozpačité. Čtvrtfinále jsme
zvládli perfektně, ale je va-
rující, že jsme všechny góly
dali v přesilovkách. Ve hře
pět na pět nic. Je tam iks
hráčů nulových, ještě nemají
ani bod,“ upozornil Meixner.
Kabinou české reprezen-

tace v prvním týdnu šampi-
onátu otřásl fyzický střet
elitního obránce Filipa
Hronka s útočníkemDomi-
nikem Simonem, jenž
národní tým po
incidentu
opustil. „V
naší době
jsme se rvali
na tréninku,
ale nikdy v
kabině. Na
ledě jsme
měli hru o
pětikorunu a
to byly památ-

né bitvy. Dodnes vzpomíná-
me jako na humoresku, když
se do sebe chtěli pustit Karel
Skopal, kterýměl metr dva-
cet, a Laďa Olejník se dvěma
metry. Zastavil to trenér La-
ďa Bouzek,“ smál se účastník
světových šampionátů v le-
tech 1965 a 1966.
Na letošnímmistrovství

světa proti české reprezen-
taci stojí v semifinále obáva-
ný soupeř. S Kanadou ná-
rodní tým vyhrál jedinou z
posledních devíti partií. „Její
tým se sice skládá stylem, že
na náměstí veměstě bubnují
a řvou, ať se přihlásí, kdomá
zájem jet a ten se tam dosta-
ne, nicméně jde o nepříjem-
ného soupeře. Porazit se dá,“

přemítal Meixner.
V souboji s Ka-
nadou věří národ-
nímu týmu legen-
dární brněnský
útočník Richard
Farda. „Tipnu, že
vyhrajeme, ale
musíme zahrát
celý zápas a vyva-
rovat se hluchých
míst,“ uvedl

Farda.

Statistiky hráčů
spojených s Brnem
P Michal Kempný: 6 zápasů,
0 bodů, statistika +/-: 0

P Tomáš Kundrátek: 8 zápasů:
3 body (1+2), + 1

P Hynek Zohorna: 8 zápasů:
3 body (1+2), + 1

P Karel Vejmelka: 6 zápasů,
93,4% úspěšných zásahů,
průměr 1,44 inkasovaných
branek na zápas

P Marek Langhamer: 2 zápasy,
88,6%, 2, 79 inkasovaných
branek na zápas

P Lukáš Dostál: 1 zápas, 94,4
%, 1,00 inkasovaných bra-
nek

Foto:Deník/Attila
Racek

Boj omoravský „titul“ uzavře extraligu ragby
ZDENĚK VLACH

V
yškovský ragby-
ový tábor netajil,
že účast ve sku-
pině o páté až
osmémísto v

extralize pro něj bude jen ja-
kousi dohrávkou z povin-
nosti. Měl medailové ambice.
Před posledním zápasem
trenér Pavel Pala přece jen
ujišťuje, žemotivaci zakončit
sezonu vítězně hráči mají.
Dnes v obvyklém čase ve

dvě hodiny odpoledne Vyš-
kov přivítá Dragon Brno.
Derbymá určitě prestižní
náboj. Vítěz obsadí konečné
páté, poražený šestémísto.
„Na trénincích nás v týdnu
bylo dost a je cítit, že kluci

chtějí extraligu zakončit ví-
tězně, není jim jedno, jak se-
zona skončí. Víme, že v derby
semůže stát cokoli, ale snad
jsme pro to v tom zkráceném
čase udělali, co jsmemohli,“
upozornil kouč Vyškovanů.
V Dragonu podobné obavy

omotivaci nemají. Domácí
tým považují za favorita. V
prvním kole základní části
Dragon ve Vyškově prohrál o
jedenadvacet bodů. „Vždyť
jde omistra Moravy,“ usmál
se Petr Giacintov, asistent
brněnského trenéra Nigela
Briggse. „Ale vážně. Jsme da-
leko slabší, na bojovnost na-
šich kluků se všakmůžeme
spolehnout. Derbymá trochu
jiná pravidla a ten prestižní
náboj můžemnoho věcí

ovlivnit,“ potvrdil Giacintov
zájemDragonu o pátémísto.
Ani jeden z týmů ale ne-

nastoupí v optimálním slo-
žení a chybějí i klíčoví hráči.
„Stavmužstva byl před Pře-
loučí špatný a teď je ještě o
kousek horší. Z minulého
utkání řešíme zranění Kuby
Doležela, o kterém se roz-
hodne až před zápasem. Ně-
jaké svalové zranění má Da-

vid Šenk, ale to se snad nějak
do hratelného stavu dá. Pro
zranění určitě nebude hrát
Lukáš Chalabala. Pokud vy-
padne Kuba, je mimo čtrnáct
hráčů. V podstatě jedno
mužstvo,“ pronesl Pala.
„Naše sestava bude hodně

okleštěná a určitě neobsadí-
me celou lavičku pro střída-
jící hráče. Nejvíc asi pocítíme
neúčast Dominika Svobody v
roji, útočníka Filipa Holého a
BartaWebera. Na druhou
stranu to bude šance pro
ostatní kluky, kteří si dosud
tolik nezahráli. Věřím, že to
bude dobré utkání a nejdů-
ležitější bude, abychom si
všichni dobře zahráli,“ zdů-
raznila brněnská a českoslo-
venská ragbyová legenda.

Extraliga ragby
P o 5. místo: Jimi RC Vyškov
– RC Dragon Brno

P sobota 28. května, 14.00 ho-
din, Areál Jana Navrátila,
Purkyňova ulice

P zápas v základní skupině:
Vyškov – Dragon 39:18

Můj soused z Bohunic.
Pochází z Karviné, kde se

narodil roku 1990. Magistr fi-
nanční matematiky, kterou
vystudoval naMasarykově
univerzitě v Brně. A kromě to-
ho šachista, který usiluje jako
amatér o velmistrovský titul a
hraje Extraligu ČR za Beskyd-
skou šachovou školu. Bydlí v
Brně v Bohunicích, „vidíme“
na sebe přes zdejší fotbalové
hřiště. Jeho tvář je věčně
usměvavá, pokud však sedí u
šachovnice, zvážní dokonalým
soustředěním na hru. Na le-
tošnímMistrovství republiky
v Ústí nad Labem ještě po 7.
kole vedl. Po prohře v posled-
ním kole však skončil s nepo-
pulární bramborovoumedailí.

Plát,Vojtěch (2547) –
Zwardoň,Vojtěch (2482)
[E36]
Mistrovstvi ČR Ústi nad La-

bem (7.1), 20.05.2022
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4

4.Dc2 d5 5.a3 Sxc3+ 6.Dxc3
dxc4 7.Dxc4 b6 8.Jf3 9.Da4+
Dd7 10.Dc2 Dc6 11.Dxc6+
Jxc6 (Oba borci rozehráli jed-
nu z variant Nimcovičovy in-
dické s rychlou výměnou dam)
12.Sg5 0–0–0 13.e3 Sxf1
14.Kxf1 h6 15.Vc1 Kb7 16.Sf4
Jd5 17.Sg3 f6 18.Ke2 Jde7
19.Vc2 a5 20.Vhc1 Vd7 21.Jd2
Vc8 22.Je4 Jd8 23.b4 axb4
24.axb4 Jdc6 25.b5 Ja7
26.Vb2 f5 27.Jd2 (Pozice jsou
stále v rovnováze) 27...Vd5
28.Vcb1 Jg6 29.Jf3 f4 30.Sxf4
Jxf4+ 31.exf4 Va8 32.g3 Jc8
33.Vb4 Jd6 34.Je5 Va2+
35.Kf3 Vd2 36.g4 g5 37.fxg5
hxg5 38.Ke3 Vc2 39.V4b3
Va2 40.h3 Va4 41.Jc6 Jxb5
42.Je7Jxd4 43.Jxd5 Jxb3
44.Jc3 Vb4 45.f4!? (S ideou
umožnit postup g-pěšce do dá-
my) 45...gxf4+ 46.Kf2 c5
47.g5 Jd2 48.g6 Jxb1 49.g7
Jxc3 50.g8D Je4+ 51.Kf3 Jd2+
52.Kf2 f3 53.Dh7+ Kc6
54.Dh6? (Prohrává, lépe bylo
54.Dg6 Ve4 55.De8+ Kd5
56.Dd7+ s šancemi na remí-
zu) 54...Ve4 55.Dh8
Ve2+56.Kg3 f2 57.De8+ Kd6
58.Db8+ Kd5 59.Da8+ Ke5
60.Dh8+ Ke4 61.Da8+ Kd3
62.Da3+ Kc2 63.Da2+ Kc3
64.Da1+ Kb4 65.Db2+ Kc4
66.Dc2+ Kd4 a bílý se vzdal.
Dá ještě pár šachů, ale přícho-
du nové černé dámy na svět
nezabrání. 0–1
Plát,Vojtěch (2547) – Fi-

něk,Václav (2410) [B21]
Mistrovstvi ČR Ústi n. La-

bem (9), 22.05.2022
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3

4.Jxc3 Jc6 5.Jf3 e6 6.Sc4 a6
7.0–0 Dc7 8.Sb3 Jf6 9.Jd5
exd5 10.exd5 (Hraje se známý
Matulovičův gambit) 10...Jd8
(Přechůdce: 10...Se7 11.dxc6
dxc6 12.Dd4 0–0 13.Sf4 Da5
14.Vfe1 Sc5 15.Dd2 Sb4 a bílý se
ve 20. tahu vzdal, Molano La-
fuente,I (1941) – Alarcon Ca-
sellas,R (2387), Barcelona
2015) 11.Ve1+ Je6 12.Sg5 Se7
13.Vc1 Da5 14.dxe6 fxe6 (O
něco lépe 14…dxe6) 15.Ve5
Dd8 16.Jd4 0–0 17.Jf5 Kh8
18.Jxe7 Dxe7 19.Vc7 (Stačí
pohled na vzniklé postavení –
černý je nevyvinutý a ztracen)
De8 20.Sc2 Jd5 21.Dd3 g6
22.Vxd5 exd5 23.Dd4+ Kg8
24.Sd2 De2 25.Sb3 Vf5 26.Vc1
De5 27.Dd3 d6 28.Ve1 Df6
29.Sc3 Ve5 30.Dxd5+ Vxd5
31.Sxd5+ a černý se vzdal. 1–0

Víte, že: V konkurenci 48
šachistů zvítězil v Ústí n. La-
bemDavid Navara 7(9) před
Vlastimilem Babulou a Janem
Krejčím (všichni 1. Novobor-
ský ŠK), Vojtěchem Zwardo-
něm, Jiřím Štočkem, Vojtě-
chem Plátem, Tomášem
Krausem a Vítězslavem Raší-
kem se 6 body?

Řekli o šachu: „Celý život
mě zajímají hry, čísla a finan-
ce. Přivedlomě to kmé profesi
analytika, která spojuje mé
koníčky a umožňujemi při
práci se bavit.“ (Zwardoň)

Josef Znamenáček
Aftonbladet 1898

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.

Dh8 (hrozí 2.Jc3) 1…Se5 2.Je6
Sxh8 3.Jc3mat, 1…Sh7 2.Dxh7
Kd5 3.c4mat, 1…Sb4 2.Je8 d6
3.Jf6mat. (Berkovec)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

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.

 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

 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.

 zemědělské pozemky, celáKOUPÍM
ČR. Tel: 739641944

 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.

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

 SIMSON ENDURO nebo ELEK-KOUPÍM
TRONIK, pěkný stav.775 240 360

 jakýkoliv starý motocykl. Tel.:KOUPÍM
721 302 277.

 Zetor. Tel: 721 199 861KOUPÍM

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

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

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

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

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

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

 violu, violoncello, basu i po-HOUSLE,
škozené tel.728 279 034

 staré mince, pamětní, sadyKOUPÍM
ČR+ČSSR mincí, bankovky, odznaky,
medaile, vyznamenání, řády. I sbírku.
Tel.722 722 108

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

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

 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

 staré motocykly. Tel.:KOUPÍM
777 158 819.

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

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

www.mojepredplatne.cz

Podrobný 
popis 
způsobů 
zpracování 
ovoce 
(zavařování 
ve formě 
džemu, 
kompotu, 
sirupu či l ikéru, sušení, mražení, 
kandování) s tipy a radami.

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE SI DÁREK:
edice Receptář
Ovocné receptyp y

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

www.mojepredplatne.cz

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE SI DÁREK:
Speciál 
Vlasta 
Expert 
Anti-age 
— Jak 
stárnout 
pomalu
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1
1
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9
4
-4
8

cab_R1992154-026

cab_R2000446-004

cab_R2009175-014

cab_R1888576-019

cab_R2009172-014

cab_R1993165-020

cab_R1993160-001

cab_R2013841-001

cab_R1997485-016

cab_R1888246-026

cab_R1997482-016

cab_R1975186-034

cab_R2020857-002

cab_R2023938-003

cab_R1992754-003

cab_R2020306-005

cab_R2026185-003

cab_R1993761-013

cab_R2021082-004

cab_R1993751-013

cab_R2007376-004cab_R1993754-013

cab_R1975184-015
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