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SPORT | Na jižní Moravě
Češi padli na Euru ve čtvrtfinále
V penaltové loterii byli ve
čtvrteční noci šťastnější
fotbalisté Rumunska.

Česko
Rumunsko

TRPKÝ KONEC. Čeští reprezentanti v malém fotbalu vypadli na
Euru ve čtvrtfinále s Rumuny až po penaltách. Foto: EMF

tíha odpovědnosti na některé dolehla. „Měli jsme to nastavené podle toho, kdo si
věřil, měli jsme pět hráčů, ale
věřili si z nich pouze dva, Jirka Sodoma a Patrik Levčík.
Pak jsme to nechali na klukách. Šel, kdo si věřil,“ uvedl
český trenér Stanislav Bejda.
Závěr základní hrací doby
se přitom nesl v české režii,
protože Rumunsko dohrávalo v oslabení při vyloučení
Moldovana. „Když šli do
čtyřech, měli jsme naši největší šanci zápasu. Kdybychom gól dáli, přiklonilo se
k nám štěstí, už by s tím nic
neudělali a postoupili jsme,“
hlesl Sodoma.

PŘÍMÝ VÝKUP NEMOVITOSTÍ po celé
ČR. Domy, byty, pozemky v jakémkoliv
stavu. Exekuce není problém. Rychlé
a seriózní jednání. Tel: 777150260
KOUPÍM stavební pozemek, případně
novostavbu rodinného domu. Tel.
731 850 598

cab_R2000446-006

cab_R2046278-001

Richterová,Nataša (2181)
– Koubová,Anna Marie
(2115) [D35]
MČR žen Jaroměřice nad
Rokytnou 27.5.2022 (7.2)
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c4 e6
4.Jc3 Se7 5.e3 0–0 6.cxd5
exd5 7.Sd3 (Dámy hrají
dámský gambit) 7...Sg4
8.Db3 Sxf3 9.gxf3 (Přechůdce: 9.Dxb7 Sxg2 10.Vg1
Jbd7 11.Vxg2 c5 12.Jxd5 cxd4
13.Jxe7+ Dxe7 14.Kf1 Dd6
15.exd4 Dxd4 16.Vg3 Je5
17.Dg2 Jxd3 18.Vxg7+ Kh8
19.Se3 De4 20.Dg5 Dh1+
21.Ke2 Dxa1 22.Sd4 De1+
23.Kxd3 De4+ a bílý se vzdal,
Untermann,N (1858) –
Wiegner,D (2178) Bayern
2014) 9...Jc6 10.Sd2 Jb4
11.Se2 b6 12.a3 Jc6 13.Vc1
Ja5 14.Da4 Jb7 (Tato okružní
koňská jízda se černé rozhodně nevyplatí) 15.Sa6 Db8
(Odevzdává pěšce, blokuje
věž na a8. Nutné bylo důsledné 15...Ja5) 16.Jxd5 Jxd5
17.Dc6 Ja5 18.Dxd5 Vd8
19.De4 Ve8 20.Dc2 Sf6
21.Sd3 g6 22.Se4 c6 23.b4 a
černá se vzdala. 1–0
Novosadová,Kristýna
(2147) – Němcová,Karin
(2181) [B01]
MČR žen Jaroměřice nad
Rokytnou 28.5.2022 (8.3)
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Jc3
Da5 4.d4 Jf6 5.Sd2 Sg4 6.Jf3
e6 (Skandinávská obrana
patří stále k solidním obranám, černý však musí hrát
obezřetně. Velmistr Navara
ví jak na to: 6...c6 7.h3 Sxf3
8.Dxf3 Jbd7 9.0–0–0 e6
10.Kb1 Sb4 11.a3 Sxc3 12.Dxc3
Dxc3 13.Sxc3 a5 14.Sd3 b5
15.Sd2 Jb6 16.Sf4 0–0–0
17.Vhe1 Kb7 18.Se5 Jfd5

AUTOMOBIL od r.v. 95-2021 i poškozený. Nabídněte. 606861822.

cab_R1993165-030

KOUPÍM MOPED STADION/ JAWETTA/ PIONÝR. TEL: 771 221 112.

cab_R2036004-001

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

KOUPÍM do sbírky staré pivní láhve
a sklenice. Tel:732170454

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

HOUSLE, violu, violoncello, basu i poškozené tel.728 279 034

cab_R2045171-001

cab_R1993162-003

cab_R2020306-015

cab_R2013841-002

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

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

cab_R1975184-019

cab_R1975186-044

cab_R2046239-001

KOUPÍM TERU, malotraktor, MT8, TK
i ZETOR. T. 608 915 576
cab_R1888246-029

KOUPÍM ND na auto-moto do rv 1945:
Aero ČZ Tatra Jawa Praga Ogar Škoda
Premier Walter NSU Audi BMW Mercedes DKW Opel Adler Steyr aj. I špatný
stav, drobnost, cokoli. T.605948073
cab_R1973855-005

PRODÁM štěňata německého ovčáka
s PP, barva vlkošedá a černá se znaky.
Tel.: 605 426 624.

KOUPÍM starý traktor, i silně poškozený. Tel.: 721 302 277.

19.Sxg7 Vhg8 20.Se5 Vxg2
21.Sg3 Vg8 22.Sxh7 V8xg3
23.fxg3 Vxg3 24.h4 a černý se
vzdal v 36. tahu, Navara,D
(2734) – Munoz Pantoja,M
(2511), Riga 2019) 7.h3 Sxf3
8.Dxf3 Jc6 9.Jb5 (Do léčky
vletěl přechůdce: 9.Sc4 a6
10.Jd5 Sb4 11.Jxb4 Jxb4
12.Dxb7 Vd8 13.Dxb4 a černý
se vzdal, Norkeliunas,S –
Griksaite,E (1235) Vilnius
2018) 9...Db6 10.a4? a5? (Na
chybu bílé odpovídá černá
chybně. Po 10...a6 11.Jc3 Jxd4
12.Dd1 Dc6 s další 0–0–0 by
se bílá asi podivila) 11.0–0–0
Jb4 12.c4 c6 13.c5 Dd8
14.Sf4!? cxb5 15.Dxb7 Se7
16.Sxb5+ Kf8 17.Sc7 Dd5
18.c6 Db3?? (Partie jistě
zvedala diváky ze sedadel.
Útočný nástup bílé by však
lépe zmrazilo 18...Ve8 19.Sxa5
Ja2+ 20.Kc2 g6 21.Vhe1 Jb4+
atd.) 19.Dxa8+ Je8 20.Kd2
Sg5+ 21.Ke2 Dc2+ 22.Ke1 g6
23.Sxa5 De4+ a marný boj
černé pokračoval až do 35.
tahu. 1-0
Víte, že: Bleskovky Zdeňka
Páska absolvovalo v červnu v
Bowling klubu 23 šachistů?
Zvítězil Vít Bureš (Moravská
Slavia) před Neklanem Vyskočilem (Duras Brno) 11(13)
a Davidem Holemářem (Mor.
Slavia) s 10 body.
Řekli o šachu: „Manželství se podobá braní b-pěšce
v Najdorfově sicilské.“ (Vasilij
Ivančuk)
Rudolf Solarczyk
Moravskoslezský deník
1940

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky:
1.Dh1 (tempo) 1…Kxe5 2.Dh8+
Kxd6 3.Db8 mat, 1…e6 2.De1
c2 2.Da1 mat, 1…exd6 2.e6 d5
3.Dh8 mat. (Koutný)

Deník Rovnost fandí malému fotbalu

cab_R2043945-001

cab_R2013838-001

PRODÁM T-4K-14. T: 608 032 560

cab_R2044551-001

Kuřata potvrdila dominanci

EXPRES SEZNAMKA!
VÁŽNÉ seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši!
Vytočte 906 70 11 60 a sdělte své požadavky.
NAJDU touto cestou milého a hodného 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, veselého, upřímného, pracovitého a věrného 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 republiky. Ráda se s ním sejdu a popovídám. Třeba si padneme do oka. Radka/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. Určitě je někde pohodový muž s vyřešenou 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

dbi_1144427-48

cab_R2046241-001

Ve vyřazovací fázi měly
výkony českého mužstva
stoupající tendenci, jenže
narazilo na pětinásobné evropské šampiony. „Utkání
bylo takticky svázané, kluci
relativně dobře plnili, co
jsme si řekli, za to je musím
pochválit. Škoda jsme to v
posledních dvou minutách
power play nedotáhli ke
šťastnému konci, takhle je to
smutné. Penalty jsou loterie,
bohužel jsme to neustáli,“ litoval Bejda.
„Každý říkal, že Rumuni
jsou úplně někde jinde, ale
nás nepřehráli, aby nějakou
situaci dohráli tak, že měli
gólovou šanci. Střela z dva-

cab_R2046237-001

HLEDÁM byt kdekoliv v ČR jako investici. Špatný stav, nebo exekuce není
problém. Může být v osobním, nebo
v družstevním vlastnictví. Preferuji
rychlé a seriózní jednání. Záloha není
problém. Předem děkuji za nabídku.
Telefon: 608 212 217
OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVITOSTÍ. Exekuce a dluhy ihned vyplatíme. www.evykupnemovitosti.cz VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

Přebor ČR žen.
Turnaj se konal v hotelu
Opera v Jaroměřicích nad
Rokytnou ve dnech 21. až 29.
května 2022. Konečný výsledek: 1. Nataša Richterová
(Jiskra Hořice) 7(9), 2. Karolína Pilsová (Slavoj Poruba) 6,
3.-4. Olga Sikorová (TŽ Třinec), Anna Lhotská (OAZA
Praha) 5,5, 5. Kristýna Petrová (ŠK Líně) 5, Turnaj byl
bojovný, jenom 11 nerozhodných výsledků ze 45 her.
V následujících partiích zvítězily šachistky, které kdysi
hrály, nebo studovaly v Brně.

ceti metrů do tyče není šance,“ dodal.
Rumunsko se v pátečním
semifinále utká s Bulharskem, ve druhém duelu se
střetnou Kazachstán a Ázerbájdžán, který vyřadil domácí Slovensko. „Ázerbájdžán zahrál výborně proti
Slovákům, ale myslím, že
Rumuni jsou o fous dál než
všichni ostatní. Myslím, že
zrovna jim se můžeme rovnat jen my a porážet je můžeme jen my, což se nám
tentokrát nepodařilo, a proto
končíme,“ poznamenal český
kouč.
Národnímu týmu scházely
dvě opory ze zlatého světové
a evropského šampionátu.
Brankář Ondřej Bíro se zranil
v prvním utkání s Francií,
rychlík Jan Koudelka nemohl
nastoupit kvůli profesionální
smlouvě ve fotbale. „Ondra
Bíro nám přece jen dával určitou jistotu vzadu do rozehrávky, možnost přečíslení.
Samozřejmě Honza Koudelka má rozdílové věci, tihle
dva hráči nám chyběli, udělali by rozdíl,“ řekl Bejda.

dbi_1131670-52

SENIORŮM nabízím odkup bytu nebo
domu s věcným břemenem možnosti
doživotního užívání. Lze vyplácet měsíční rentu, nebo jednorázovou výplatu. Zabezpečeno notářským zápisem
a
vkladem
do
katastru.TEL:
792 576 573

0
1

Poločas: 0:0. Branky: rozh.
penalta Plopeanu. ŽK: Balea,
Moldovan – Doubravský, Novotný. ČK: 49. Moldovan.
Česko: Kunický (Zrzavý) –
Sodoma, Hakl, Verner, Mařík,
Paděra – Macko, Levčík, Jelínek, Doubravský, Pospiš – Novotný, Presl, Rosůlek.
Rumunsko: Neasca (Klein)
– Apostol, Radu, Popa, Balea,
Alecu – Chetan, Ungur, Paulevici, Plopeanu, Moldovan –
Balogh, Ferik, Nemitanu.

JAROSLAV KÁRA

Košice – Je konec. Poprvé od
roku 2013 česká reprezentace
v malém fotbale nepostoupila na mistrovství Evropy do
bojů o medaile. Ve čtvrtfinále
šampionátu ve slovenských
Košicích vypadla s Rumunskem, prohrála 0:1 po pokutových kopech.
Vysněná obhajoba evropského zlata z ukrajinského
Kyjeva se nepovedla. „Věděli
jsme, že jsme tady jediný
soupeř, který může Rumuny
ohrozit, že se nás bojí, protože jsme je porazili na posledním mistrovství Evropy v
Kyjevě. Výkon může být nějaký, jenže jsme nepostoupili. Můžeme asi mít hlavy nahoře, bohužel konec ve
čtvrtfinále znamená neúspěch, tak se to bude hodnotit,“ hlesl český obránce Jiří
Sodoma.
Byl jediný ze tří českých
exekutorů, který penaltu
proměnil. Patrik Levčík a po
něm David Presl neuspěli,
zatímco Balogh a Plopeanu
se trefili. „Bohužel je to o
tom, kdo má asi pevnější
nervy nebo větší štěstí při
penaltách. Nezvládli jsme to,
i když jsme si říkali, že kvůli
tomu závěru by se to k nám
mělo přiklonit. Aspoň se
krásně ukázalo, že fotbal není spravedlivý. Na druhou
stranu nám Rumuni trefili tři
tyče a dopadlo to, jak dopadlo,“ uznal Sodoma.
Před zápasem se český celek dohodl, kdo případně
půjde na pokutové kopy, ale

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Brno – Proklatě dobrý kuřata
navázala v letošní sezoně na
dominanci z minulých let a v
ženské lize malého fotbalu
získala titul už po deváté v
řadě.
Kuřata přitom přezimovala
na druhém místě, v jarní
části sezony ale potvrdila,
kdo je v poslední dekádě
vládcem ženské ligy, když
druhou Srbskou za sebou
nechala o tři body.
Srbskou alespoň může těšit, že se její hráčka Martina
Pitáková stala nejlepší střelkyní soutěže, když nasázela
devatenáct gólů. Bronzové
medaile na krk pověsí hráčky
Nemakej.cz, které měly se
čtvrtým KMK Dynamem
stejný bodový zisk, avšak
lepší bilanci vzájemných
utkání.
Zatímco ženská liga už

čerpá letní přestávku, v
mužských soutěžích se ještě
odehrají barážové bitvy. V
nejvyšší soutěži bylo už dříve
rozhodnuto, že titul obhájí
BKMK, druhý skončí Royal
Flush a třetí Vyšší princip.
Otázkou tak zůstávalo, kdo
bude příslušnost mezi elitou
hájit v baráži. Dlouho to vypadalo na MFC Srandy, avšak
ty se v závěru sezony prezentovaly dobrými výsledky
a do barážových vod odsoudily Srbskou.
Ve druhé lize se do poslední možné chvíle bojovalo o
druhé přímé postupové místo. To nakonec připadne celku MK & VillageS, který vítězně zvládl všechna těžká
utkání a doplní mistrovské
Estudiantes. Znamená to, že
BSMK se bude v příští sezoně
hrát i v Ivančicích. (mch)

