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Oslavy i chtíč po gólech, derby
uzavře fotbalový ročník v kraji
Blanensko se těší na bitvu
fotbalových rivalů v kraj-
ském přeboru. Ráječko zí-
tra vyzve Boskovice.

JAKUB TRUČKA

Ráječko – To nejlepší na ko-
nec, říká jedno české úsloví.
V jihomoravském krajském
přeboru se těmito slovy řídili
a poslední utkání letošní se-
zony zítra od půl šesté večer
nabídne blanenské fotbalové
derbymezi šestým Ráječkem
a čtvrtými Boskovicemi. Za-
tímco hostující tým se trápí a
toužebně vyhlíží letní pauzu,
domácí mají v posledních
zápasech výbornou formu a
potvrdit ji chtějí i proti své-
mu okresnímu rivalovi.
Utkání je pro Ráječko o to
zajímavější, že je vyvrchole-
ním oslav devadesáti let od
založení klubu.
V Ráječku už se zase baví

fotbalem. Jen za poslední tři
zápasymají skóre 12:2, vy-
houpli se na šestémísto a
alespoň trochu dávají zapo-
menout na špatnou podzim-
ní část. „Na derby se hodně
těším, už i kvůli oslavám
chceme vyhrát. Snad přijde
hodně lidí a hráči se pak bu-
dou chtít ukázat,“ vysnil si
ráječský trenér Jiří Huška.
Jeho celek neprohrál už víc

nežměsíc, porážku poznal

naposledy 7. května na hřišti
postupujících Bohunic. Od té
doby šest zápasů, pět výher a
jedna remíza. „Měli jsme
opravdu podařený závěr se-
zony. Ani nás ale nemrzí, že
už ročník končí, protože byl
dlouhý,“ popsal Huška.

NEJVÍC BRANEK
Ráječko už s padesáti body
jistě udrží šestou pozici v ta-
bulce, trenér Huška všakmá
před posledním zápasem
omotivaci navíc. „Přál bych
si, abychomměli nejvíce
vstřelených gólů v soutěži,
aktuálně zaostáváme o dva

za Bohunicemi. Říkal jsem už
dřív klukům, že chci vyhrávat
útokem,myslím, že je to i víc
baví. Když jsem ještě byl ak-
tivní fotbalista, chtěl jsem
být neustále v pohybu a dá-
vat co nejvíc branek. Takže
se to snažím vštěpit i svému
týmu,“ vylíčil.
V boskovickém celku pa-

nuje naprosto rozdílná at-
mosféra. Jeho trenér Jan
Havlíček nebyl s výkony
spokojený už dřív, domácí
prohra 0:2 s Kuřimí však byla
vyvrcholením nepovedeného
jara. „V předchozích zápasech
jsme si alespoň vypracovali

šance, hlavní problém byl, že
jsme nedávali góly. V utkání
proti Kuřimi jsme sice taky
nějaké šanceměli, ale ani
náhodou jsme si nezasloužili
bodovat, byli jsme horší. Ne-
máme prostě formu, nedá-
váme góly,“ zhodnotil.

NEBUDOUBRÁNIT
Kvůli dlouhé sezoně už hráči
v týdnu dostali od trenéra
částečné volno, poslední zá-
pas hodlají ale zvládnout.
„V neděli chceme určitě vy-
hrát a skončit na třetí příčce.
Určitě nebudeme pouze brá-
nit, přeji si, abychom i do
budoucna dávali co nejvíc
gólů a prezentovali se aktiv-
ním a atraktivním stylem,“
vyprávěl Havlíček.
Zatímco Ráječko touží po

týmovém střeleckém úspě-
chu, Boskovičtí chtějí po-
moct svému útočníkovi Janu
Novákovi ke koruně krále
střelců. Před posledním ko-
lem je s dvaceti góly na prv-
nímmístě statistik, jen o je-
den přesný zásahméněmá
však Petr Svoboda z Kuřimi.
„Samozřejmě bych to Hon-
zovi přál, už jenom kvůli jeho
cestě, kterou si tady v Bos-
kovicích prošel. Věřím, žemu
pomůže kolektiv, jako on zas
pomáhá týmu střílením bra-
nek k bodům,“ shrnul Havlí-
ček.

RIVALOVÉ. Fotbalisté Ráječka (v zeleném) na podzim s Boskovi-
cemi padli 2:4. Foto: Petr Nečas

60 let službě šachu.
Pan Zdeněk Závodný se 21. června dožívá

75 let. Šachové hře ve všech jejích podobách

se věnuje o rok déle, než autor této hlídečky,

jeho spolužák z SVVŠ Elgartova v Husovicích.

Zdeněk dosáhl kvalifikace kandidáta mistra v

praktické a korespondenční hře a také v

kompozičním umění. Téměř čtvrt století vedl

jako funkcionář vysokoškolský tým Univer-

zita Brno, tuto dobu zdokumentoval v řadě

svérázných zpravodajů a výročních zpráv.

Jako zaměstnanec ZKL Brno se naučil praco-

vat inženýrsky perfektně i při vydávání ša-

chových brožur, kterých zvládl (s úzkým au-

torským kolektivem) doposud kolem 140!

Rád bych vyzvedl aspoň turnajovou knihu

Praha 1908. I dnes zpracovává témata ze ša-

chové historie a dějin různých zahájení pro

šachové weby. Zdárně trénoval svojí paní Ivu

(byla přebornicí ČSR žen) i dceru Janu

(úspěšnou řešitelku). Jediné, co nemá rád,

jsou oslavné řeči a připomínky jeho zásluh.

Tak zkraťme nutný úvod a věnujme se jedné

jeho dávnější partii:

Závodný, Zdeněk – Katzer, Vladimir
[D55]
15. koresp. přebor JM kraje, 1975

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jc3 Jf6 4.Sg5 Se7 5.Jf3
0–0 6.e3 h6 7.Sxf6 Sxf6 8.Vc1 c6 (Suetin
doporučuje: 8...Se7! 9.a3 c6 10.Sd3 Jd7 11.0–0

b6 12.De2 Sb7 13.Vfd1 Db8 s pevnou pozici)

9.Sd3 Jd7 (9...dxc4 10.Sxc4 Jd7 11.Je4! e5 12.d5
a bílý získá výhodu) 10.0–0 dxc4 11.Sxc4 b5?
(Nenapravitelně oslabuje dámské křídlo.

Správné bylo 11…e5) 12.Sd3 a5? 13.Je4! Jb8
14.Jxf6+ Dxf6 15.Je5 Sb7 16.Se4 Va6 17.Vc5
(Blokáda je ukončena a bílý výhodně otevře

hru na královském křídle) 17...Vd8 18.f4 Jd7
19.Jxd7 Vxd7 20.f5! e5?! 21.Vxe5 Kf8 22.Df3
Vb6 23.Dg3 Sa6 24.Ve6! Dd8 (Prohrává
24...fxe6 25.fxe6 Dxf1+ 26.Kxf1 b4+ 27.Ke1 Ve7

28.Df4+) 25.f6! (Rozbíjí pěšcový úkryt krále –
kombinačnímmotivem je nekrytá věž na

b6!) 25...g5 (Nelze: 25...fxe6 26.fxg7+ Kg8

27.Vf8+ Dxf8 28.Sh7+ Kf7 29.Dg6+ Ke7

30.gxf8D+ Kxf8 31.Df6+ Vf7 32.Dd8+ se ziskem

věže, poměrně nejlepší bylo 25…gxf6 26.Vfxf6

se silným útokem) 26.Dh3 fxe6 27.Dxh6+ a
černý se vzdal. Skladiště černých figur na

dámském křídle nečinně přihlíží matování

krále. JK – Brněnský večerník 9. 9. 1976. 1–0
Závodný, Zdeněk (2053) – Indrák, Igor

(2427) [D14]
Pardubice rapid (4), 16. 7. 2003

1.d4 d5 2.c4 c6 3.cxd5 cxd5 4.Jc3 Jc6
5.Jf3 Jf6 6.Sf4 Sf5 7.e3 e6 8.Sb5 a6 9.Sxc6+
bxc6 10.0–0 c5 11.dxc5 Sxc5 12.Vc1 Sd6
13.Da4+ Ke7 14.Jd4 Kf8 15.Sxd6+ Dxd6
16.Jcb5 De5 17.Db4+ Kg8 18.Jc6 De4 19.Je7+
Kf8 20.Jg6+ Kg8 21.Df8+!! a černý se vzdal.
1–0
Víte, že: Zdeněk Závodný byl úspěšným a

obětavým trenérem v několika brněnských

klubech? Vyniká také v oboru šachového

sběratelství (knihy, časopisy, dokumenty).

Řekli o šachu: „Jedinou úlohou zahájení
je získat hratelnou střední hru.“ (Lajos Por-

tisch)

Zdeněk Závodný
Smena 1966

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Sd2 Sxb7 2.Sc3+

Kd6 3.Vf6 mat, 1…Kd4 2.Sc3+ Kc4 3.Ja5 mat,

1…f5 2.Sc3+ Ke6 3.gxf5 mat. (Solarczyk)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Hvězdná dráhová cyklistika se vrací do Brna
JAROSLAV KÁRA

V
elkou cenu v
dráhové cyklis-
tice dostali po-
řadatelé z br-
něnské Dukly na

takovou úroveň, že se stala
závodem první kategorie
Mezinárodní cyklistické unie
UCI. Dva roky půstu vinou
covidové pandemie Grand
Prix Brno zase srazily o patro
níž. Jenže to jí nic neubraly
na přitažlivosti, o čemž se
dnes a zítramohou příznivci
přesvědčit na velodromu.
V Brně se o víkendu před-

staví kolem sto padesáti
dráhových cyklistů z devate-
nácti zemí. „Jsmemile pře-
kvapení, čekali jsme nižší
účast. Vytrvalci musejí do
omnia absolvovat kvalifi-
kační rozjížďky. Budou to
nádherné a vyrovnané závo-
dy,“ těší se vedoucí trenér
brněnské Dukly Svatopluk
Buchta.
Přestože se z Grand Prix

Brno stal závod druhé kate-
gorie, po dvouleté odmlce

přilákal zvučná jména opět
v čele s domácím Tomášem
Bábkem (na snímku). „Dva
roky po sobě jsme závod ne-

pořádali, takže jsme spadli
zpátky do druhé kategorie.
Psali jsme dopisy představi-
telům unie, že jsme nemohli
Grand Prix dělat kvůli covi-
dovým karanténám a po-
dobně, ale nebrali na to zře-
tel. Šoupli nás zpět do dvojky,
ať ukážeme, že jsme života-
schopní. Pro příští nebo
přespříští ročník zasemůže-
me žádat o první kategorii,“
popisuje Buchta.
Pořadatelé sice platí nižší

zalistovací po-
platek do ka-
lendáře UCI,
ale účastníci
si také vyje-
douméně
bodů do svě-
tového žebříčku.
„Cyklistická unie
ovšem vyšla pořa-
datelům dvojko-
vých závodů vstříc,
protože k účasti na
mistrovství světa se
musejí sportovci
zúčastnit
minimálně
pěti závodů

druhé kategorie,“ vysvětluje
Buchta, který bude víkendo-
vé klání komentovat.
Na startu bude také pat-

náct dráhových cyklistů
z Ukrajiny, mezi nimi stříbr-
ná olympijskámedailistka
z Tokia ve sprintu Olena Sta-
rikovová. „Ukrajinskému tý-
mu jsme vyšli vstříc v jejich
žalostné situaci a zaplatili
jsme jim aspoň ubytování,“
dodal vedoucí trenér.
Návštěvníci se na brněn-

ském velodromu o víkendu
mohou těšit i na bohaté ob-

čerstvení.

Grand Prix Brno
PROGRAM

P sobota, 11.00-21.00: sprint
mužů, omniummužů, keirin
žen, juniorek a juniorů, ma-
dison žen

P neděle, 10.00-21.00: keirin
mužů, madisonmužů,
scratchmužů do 23 let, sprint
žen, juniorek a juniorů, omni-
um žen

P přihlášené země:Česká re-
publika, Slovensko, Velká
Británie, Polsko, Irsko, Itálie,
Maďarsko, Ukrajina, Rakous-
ko, Belgie, Řecko, Izrael,
Švédsko, Arménie, Tchaj-
wan, Švýcarsko, Nizozemsko,
Egypt, Rumunsko

P hvězdy: Tomáš Bábek, Mar-
tin Čechman, Jakub Šťastný,
(CR), Mateusz Rudyk, Rafal
Sarnecki, Urszula Lośová
(Polsko), Francesco Lamon,
Matteo Donega, Letizia Pa-
ternosterová (Itálie), Szandor
Szalontay (Maďarsko), Nien
Hsing Hsieh (Tchaj-wan),
Olena Starikovová (Ukrajina)

Fo
to
:D
uk
la
Br
no

Boxer a trenér Andert slaví 75. narozeniny
Brno –Oblékal dres se lvíč-
kem prsou, v dresu českoslo-
venské reprezentace boxoval
proti soupeřům z Kuby, Ra-
kouska nebo Polska. Získal
československý titul, vyhrál
mistrovství Moravy i Čech.
Dnes rohovník a uznávaný
trenér Jaromír Andert slaví
pětasedmdesáté narozeniny.
Brněnský rodák strávil šest

let v Českých Budějovicích,

kde nastupoval v extralize.
Těsněmu unikla účast na
olympijských hrách vMni-
chově v roce 1972. Kariéru
ukončil s devadesáti absol-
vovanými duely.
Po návratu do Brna se vrhl

na trenérskou dráhu a v roce
1997 založil vlastní oddíl
s názvemKnokaut Brno. Po-
stoupil s nim do první ligy a
vychoval řadu boxerů. „Měl

jsem dobré, snaživé a
upřímné svěřence, kteří ne-
byli tak vyčůraní jako dnešní
mladí. Teď jich dost chodí,
jen aby řekli, že boxují. Ne-
mají srdce, jaké boxer potře-
buje,“ srovnává Andert.
K dnešním narozeninám

mu přeje sportovní redakce
Deníku Rovnost hodně
zdraví, štěstí a optimismu
do spousty dalších let.

JAROMÍR ANDERT se udržuje
v kondici. Foto: Deník/Jaroslav Kára

14 18. června 2022Deník
www.denik.cz
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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.

 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

 pokladní do nového ob-PŘIJMEME
chodního domu v Novém Městě na
Moravě. Tel.: 608 963 700

 do sbírky staré pivní láhveKOUPÍM
a sklenice. Tel:732170454

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

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

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

 VÝKUP VŠECH NEMOVI-OKAMŽITÝ
TOSTÍ. Exekuce a dluhy ihned vyplatí-
me. www.evykupnemovitosti.cz VO-
LEJTE NONSTOP: 608 212 217

 byt kdekoliv v ČR jako inves-HLEDÁM
tici. 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

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

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

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

 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

 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

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


