
SPORT | Na jižní Moravě

Dva Brňané v akci.
Mezi 48 účastníkyMistrovství

České republiky byli pouze dva
zástupci brněnského šachu. Zpo-
čátku se jim příliš nedařilo, bo-
jovným závěrem ve finiši dosáhl
Jakub Stinka z Durasu Královo
Pole na padesát procentmožných
bodů a obsadil 21. místo. Mla-
distvý Tadeáš Hladký (Jezdci
Jundrov) vyhrál se štěstím násle-
dující partii, jeho výkon stačil na
42. místo ziskem 3 bodů.

Stinka,Jakub (2345) – Smo-
lík,Jáchym (2272) [E12]
Mistrovství ČR Ústí nad Labem

(9.14) 22.05.2022
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.a3

Sb7 5.Jc3 d5 6.cxd5 Jxd5 7.e3
(Hraje se dámská indická
obrana) 7...Se7 8.Sb5+ c6 9.Sd3
0–0 10.Dc2 h6 11.e4 Jxc3 12.bxc3
c5 13.0–0 Dc7 14.De2 cxd4 (Vel-
mistrovský předchůdce: 14...Jd7
15.e5 Vfd8 16.Sf4 Jf8 17.De3 Vac8
18.Vfd1 cxd4 19.cxd4 Dc3 20.a4
Jg6 21.Sg3 Sxf3 22.gxf3 Dxd4
23.Sxg6 Dxe3 24.Sxf7+ Kxf7
25.fxe3 Vxd1+ 26.Vxd1 Vc4 27.a5
bxa5 28.Vd7 a4 29.Vxa7 a3 30.f4
Ke8 31.Kg2 Vc2+ 32.Kf3 a2 33.Ke4
Sb4 34.f5 Vc4+ 35.Kf3 exf5
36.Vxa2 Kf7 37.Va7+ Se7 38.h4 g5
39.hxg5 hxg5 40.Ke2 Vc6 41.Se1
Ke6 42.Kd3 Vb6 43.Sc3 g4 44.Sd4
a bílý vyhrál v 76. tahu, Agrest,E
(2571) – Almasi,Z (2640), Bastia
2005) 15.cxd4 Jd7 16.Sb2 Vac8
17.Vad1 Vfd8 18.Jd2 Jf8 19.f4
Dd7 20.Dg4!? (Kdo neriskuje –
nevyhraje) 20…Sxa3 21.Sa1 f6
22.Dg3 Se7 23.Jf3 Sc6 24.d5
(Dlouho očekávaný průlom při-
chází) 24...exd5 25.e5 Sc5+
26.Kh1 d4 27.exf6 Sxf3 28.Vxf3
Vc7 29.Dh4 (Hrozby černému
králi na sloupcích g a h se zdají
být neodvratné) 29...Dd6 30.Vg3
Kh8? (Černý uvěřil. Správné bylo
30...Jh7 31.fxg7 Vxg7 a černý se asi
ubrání) 31.Vxg7 Vxg7 32.Dxh6+
Vh7 33.Sxh7Dc7 34.Sg6+ Jh7
35.f7 a černý ztrácí dámu a proto
se vzdal. 1–0

Hladký,Tadeáš (2119) – Ko-
zák,Miloš (2114) [B15]
Mistrovství ČR Ústí nad Labem

(6.22) 19.05.2022
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4

4.Jxe4 Jf6 5.Jxf6+ exf6 6.c3 Sd6

7.Sd3 0–0 8.Dc2 Ve8+ 9.Je2 h5
10.Se3 Jd7 11.0–0–0 Jf8 12.c4 Se6
13.Jc3 Vc8 14.h3 b5 (Znalost
Caro-Kannu oba borci prokázali.
Přechůdce: 14...h4 15.Kb1 Da5
16.a3 b5 17.d5 cxd5 18.c5 Se5
19.Jxb5 Jd7 20.c6 Jb8 21.Jxa7 Vc7
22.f4 d4 23.Jb5 Vxc6 24.Sd2 Da6
25.Jxd4 Sxd4 26.Sxa6 Vxc2
27.Kxc2 Jxa6 28.Sc3 Sf5+ 29.Kb3
Jc5+ 30.Kc4 Sxc3 31.bxc3 Je4
32.Vhe1 Vc8+ 33.Kb4 Jxc3 34.Vd6
Se6 a černý vyhrál v 75. tahu,
Savchenko,B (2552) – Nihal,S
(2620) Lichess.org INT 2021)
15.c5 Se7 16.g4 b4 17.Ja4 h4
18.b3 Sd5 19.Vhg1 Je6 20.Dd2
Sf3 21.Vde1 Vb8 22.Jb2 Vb7
23.Jc4 g6 24.Se2 Dd5 25.Sxf3
(Bílý častokrát zvolil ne zcela
přesné pokračování a černý udr-
žoval více než rovnováhu)
25...Dxf3 26.De2 Dd5 27.Vd1 Sf8
28.Df1 Vd7 29.f3 Jxc5?? (Prohrá-
vá okamžitě. Za úvahu stálo
29...Jg5 30.Sxg5 Dxg5+ 31.f4 Dd5
32.Df2 Vde7 s rovnou hrou)
30.dxc5 a černý se vzdal. 1–0
Víte, že: 3. června 2022 se do-

žívá 65 let pan Petr Krolop, hráč
Podlužanu Prušánky? Ještě před
dvěma lety publikoval na svém
webu vtipné reportáže o zápa-
sech nejen svého klubu, a navíc
často glosoval aktuální dění v ša-
chovém světě. Přejmemu jen
dobré!
Řekli o šachu: „Jediné, comají

šachisté společného, jsou šachy.“
(Lodewijk Prins)
Josef Koutný
Šachový list 1938

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Je4
Kxe4 2.Je3 h4 3.f3 mat, 1…Kc6
2.Jd4+ Kd5 3.Jc3mat, 1…Jf6 2.Jc3+
Ke6 3.Jd4mat. (Znamenáček)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský Drama v A třídě: o kraj se rve trio

Extrémně vyrovnaný je
souboj o triumf v A sku-
pině I. A třídy, o nějž usi-
lují tři týmy.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Kdomá rád zápletky,
tenmusí zažívat blaho. Dvě
kola před koncem sezony A
skupiny fotbalové I. A třídy
totiž mají první tři celky
Kunštát, Rajhradice a Za-
stávka stejný počet padesáti
bodů.
Situace je navíc dokonale

zamotaná i kvůli vzájemné
bilanci zápasů. Pokud všech-
ny tři týmy budoumít na
konci ročníku stejný počet
bodů, díky lepší bilanci vy-
hraje Kunštát. Pokud ovšem
z pelotonu odpadnou Raj-
hradice a nastejno bude
Kunštát se Zastávkou, půjde
o soutěž výš Zastávka.
Tamá zase horší bilanci s

Rajhradicemi i kvůli víken-
dové porážce 2:4. „Bavíme se
o situaci pořád. Postup je pro
nás velké lákadlo, protože
krajský přebor se v Zastávce
nikdy nehrál. Když budeme
mít stejně bodů se všemi,
nepovede se nám to. Potře-
bujeme, aby zaváhaly Raj-
hradice. Naštěstí hrají v po-
sledním kole ve Zbraslavi,
tam jsou kluci z okolí Za-
stávky a ti slíbili, že je zasta-
ví,“ směje se nejlepší kano-
nýr Zastávky i celé soutěže
Petr Malata.
O vstupenku do krajského

přeboru nechtějí přijít ani v
Kunštátě, který se do hry o
postup přihlásil díky výhrám
nad dvěma hlavními sou-
putníky zkraje jarní části se-
zony. „Z beznaděje jsme se
vrátili do hry. Máme to sice
spočítané, ale v sobotu nás
čeká jeden z nejtěžších sou-
peřů Slovan Brno, takže se
soustředíme hlavně na sebe.
Postup pro nás není otázka
života a smrti, ale pokud se
to povede, krajský přebor
bychom si rádi zkusili,“ po-
dotýká trenér týmu Vladan
Horák.
Rajhradice na rozdíl od

Kunštátu na jaře často klo-
pýtaly a z náskoku jim ne-
zbylo nic. Ve středu padly v
dohrávce dvaadvacátého

kola v Rajhradu 1:2. „Teďmá
hrát v Rajhradu Zastávka,
třeba taky prohraje. Postou-
pit do krajského přeboru ne-
ní hlavní cil. Kluci v kabině to
samozřejmě chtějí zkusit,
pokud vyhrajeme, ale já za
tím vidím další finanční ná-
roky. Osobně semi do toho
nechce, i když budu přehla-
sovaný,“ praví smířeně
předseda Rajhradic Jakub
Klaška.
Ten považuje za favorita

na posun o soutěž výš Kun-
štát. „Chtějí tam postupovat
a navíc mají nejlepší zázemí
amožnosti,“ přemítá Klaška.
Aktuálně tabulce díky

nejlepšímu skóre vévodí Za-
stávka, která nasázela ve
čtyřiadvaceti duelech skoro

devadesát branek. O pětatři-
cet z nich se postaral Malata,
jenž je zároveň asistentem
trenéra třetiligových Rosic,
kde strávil převážnou část
hráčské kariéry. „V nižší sou-
těži je hra pomalejší, takže je
na všechno víc času, nějakou
technikumám, tak se daří
dávat góly. Fotbal si rád za-
hraju, ale kdo ví, jestli už po
této sezoně úplně neskon-
čím,“ přiznáváMalata.
Vyrovnaná situace v A

skupině je raritou, třeba v
sousední B skupině I. A třídy
si Lednice zajistila postup do
krajského přeboru takřka s
měsíčním předstihem. „V
naší skupině užminulé ne-
dohrané ročníky byly vyrov-
nané,“ dodává Klaška.

RADOST. Fotbalisté Kunštátu si na jaře užili dost radosti, korunují
povedený půlrok titulem? Foto: se svolením M. Sehnala

Boj o titul
P Zastávka – 50 bodů, skóre:
89:27, poslední zápasy: ven-
ku v Rajhradě, doma proti
Dobšicím

P Kunštát – 50 bodů, skóre:
73:27, poslední zápasy: venku
se SlovanemBrno, doma s
Novosedly

P Rajhradice – 50 bodů, skóre:
63:30, poslední zápasy: do-
ma se Slatinou, venku ve
Zbraslavi

P při rovnosti bodů všech třech
postupuje Kunštát

P při rovnosti bodů Zastávky a
Kunštátu postupuje Zastávka

P při rovnosti bodů Zastávky a
Rajhradic postupují Rajhradi-
ce

P při rovnosti bodů Kunštátu a
Rajhradic postupuje Kunštát

Jessen dal přednost škole, kariéru utne v Brně
JAKUB TRUČKA

Brno – Česká sportovní
gymnastikaměla v posled-
ních letech jasného krále.
David Jessen se podíval na
dvě olympiády, ovládl čtyři
poslední šampionáty a o ví-
kendu budemít možnost
přidat pátý triumf. V Brně se
totiž v hale v Kounicově ulici
ode dneška konámistrovství
republiky ve sportovní gym-
nastice, na kterém pořada-
telé rozdělí medaile jak na
jednotlivých nářadích, tak i
ve víceboji mužů a žen.
Pro Jessena se bude jednat

o poslední závod v kariéře, ve
kterém chce dát profesio-

nálnímu sportu
sbohem. „Jsem
rád, že semohu
rozloučit prá-
vě v Brně.
Vždy, když
jsem přijel do
Česka, tak
jsem trénoval
a pobýval tady
na jihuMoravy,
v neděli navíc do-
razí má rodina a ka-
marádi,“ těší se.
Dvojnásobný olympionik

sice reprezentuje Českou re-
publiku, dlouhodobě však
bydlí ve Spojených státech.
Sportovní kariéru oficiálně
ukončil už loni, ještě však

zatoužil po poslední
soutěži. „Chtěl
jsem ještě jed-
nou navštívit
Česko, než za-
čnu školu. A
mistrovství
republiky vy-
šlo zrovna na
tento víkend,
tak jsem se roz-

hodl, že se zúčast-
ním,“ objasňuje Jes-

sen.
Česká gymnastická jed-

nička posledních let už ani
pořádně necvičí, v kondici ho
udržuje především trénování
dětí. „Poslední rok už přípra-
vě příliš nedávám. Pomáhám

trénovatmalé kluky v tělo-
cvičně, tak jsem poslední tři
měsíce zase něco dělal. Spíš
jsem si ale připadal, že bych
výkonověměl takmožná na
exhibice, ale poslední dny si
říkám, že si asi zkusím ještě
jeden víceboj,“ popisuje.
Pro syna bývalé úspěšné

reprezentantky Hany Říčné
je gymnastika už jen koníč-
kem, své úsilí vrhl na školu.
„Už skoro rok pracuju ve
Spojených státech v klinické
ordinaci, v srpnu tam nastu-
puju na školu. Budu studovat
medicínu. Profesionální
gymnastikami chybí, ale če-
kámě těžká škola, tak toho
musím nechat,“ dodává.

„Chtěl
jsem ještě jed-

nou navštívit Česko,
než začnu školu. Ami-
strovství republiky vy-
šlo zrovna na tento ví-
kend, tak jsem se
rozhodl zúčast-

nit.“

Růžička dál povede brněnský
Basket. Dostal novou smlouvu
Brno – Vedení brněnského
Basketu prodloužilo smlouvu
hlavnímu kouči Lubomíru
Růžičkovi. Strůjce letošní
úspěšné sezony zůstane u
týmu další dva roky. „Chtěl
bych poděkovat vedení za
projevenou důvěru. Důvody
prodloužení byly jednodu-
ché, máme společnémyšlení,
nadšení a cíle. Brno je bas-
ketbalovéměsto a já k němu
cítím respekt a odhodlání. Je
motivací být trenérem Brna,“
řekl šestatřicetiletý lodivod
Růžička do Basketu přišel

před třemi lety ze Svitav.
Úspěchů se však dočkal až v
letošní sezoně. Kromě čtvr-
téhomísta na Final Four
Českého poháru v Lounech
získal brněnský celek bronz z
Final Four Severoevropské
ligy v polskémWloclawku.
Největší úspěch ale Růžičko-
vi svěřenci zaznamenali v
české nejvyšší soutěži, kde
vybojovali po patnácti letech
bronzovémedaile. „Na le-
tošní ročník se bude dlouho
vzpomínat. Splnili jsme

předsezonní cíle a získali li-
gový bronz. I konečné třetí
místo v Severoevropské lize
vnímám jako velký úspěch
našeho klubu,“ uvedl spoko-
jeně Růžička.
Majitelé Basketuměli o

prodloužení spolupráce s
hlavním trenérem velký zá-
jem. „Mužstvo pod jeho ve-
dením zaznamenalo velký
progres. Jsme stále v procesu,
který jsme začali před dvěma
lety a chceme v něm pokra-
čovat. Je zcela přirozené, že
kouč, jenž zahájil úspěšnou
cestu zpět na přední příčky
tabulky bude také tím, kdo v
ní bude pokračovat.“ uvedl
izraelský spolumajitel Yedi-
dia Rapaport.
Růžička se s vedením klu-

bu shodl i na ambicích pro
příští sezonu. „Cíle budou
neměnné. Stále být štikou
ligy a snažit se dělat fa-
nouškům radost jak hrou, tak
i výsledky. Zároveň chceme
zapojit co nejvíce českých
hráčů a odchovanců klubu,“
dodal kouč. (nek)
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Sleva 
1 000 Kč
Kód: MXD1000

Pouze do 

20. 6. 2022

Platí  na vířivky MSPA.

www.marimex.cz

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

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

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

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

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

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

 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

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

 staré vzduchovky, i nefunkč-KOUPÍM
ní. Tel.: 721 302 277
enrice.65@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

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

 práce v zahraničí InstalaceNABÍDKA
skladovacích technologií. Práce ve výš-
kách i na zemi. Přípravné práce pro
montéry ve výšce a následné zvedání
manipulační technikou na pozice. Ná-
stup 65.000 Kč včetně diet. Cestování
po celém světě. Tel. 776868036

www.mojepredplatne.cz

VYUŽIJTE VŠECH 
VÝHOD PRO 
PŘEDPLATITELE,
VYBERTE 
SI DÁREK:
Termofor


