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Superfinále je tu. Praha a Brno
bojují omužský i ženský titul
Boskovice dnes hostí Su-
perfinále malého fotbalu.
Celodenní program na-
bídne šest bitev o titul.

JAROSLAV KÁRA

Boskovice – Takhle nabitý
den ještěmalý fotbal nezažil.
Dnešní Superfinále v Bosko-
vicích nabídne souboje o ti-
tul mistrů republiky v šesti
kategoriích. Vrchol programu
přijde v areálu Červená za-
hrada na řadu v osm hodin
večer, kdy se o superligové
prvenství mezi muži poperou
Brno a Staropramen Praha.
Stejné složení má také od-
polední finálový duel žen.
Atraktivnější aktérymuž-

ské Superfinále ani mít ne-
může. Brno a Staropramen
jsou jediné dva celky, které
v historii Superligymalého
fotbalu získaly titul. Jihomo-
ravané čtyřikrát, z toho tři-
krát v posledních třech roč-
nících celostátní soutěže,
Pražané dvakrát. „Takové
zápasy nám určitě nemůžou
zevšednit. Všichni se těšíme,
samozřejmě vzpomínáme na
minulý titul, kdy to bylo v
Boskovicích perfektní. Teď je
to ještě lepší, že hrajeme
pouze jeden zápas, na který
se soustředíme, loni jsme
hráli ještě semifinále ve
stejný den. Soutěž rozhodne
jeden zápas, tak tomá být,“
pronesl brněnský kouč Zde-
něk Táborský.
Jeho svěřenci v loňském

Supefinále zdolali Jihlavu 5:3
až po prodloužení, Staropra-
men vypadl už ve čtvrtfinále
právě s výběrem Vysočiny.
„Před sezonou jsme přesta-
vovali tým,měli jsme cíl, aby
to hlavně nějak vypadalo a
bavilo nás to, protože přede-
šlé dva roky jsme nepůsobili
moc dobře. Mužstvo jsme
stabilizovali, oživili o nové
kluky a vezeme se na vítězné
vlně. Neprohráli jsme žádný
přátelák ani mistrák a už je-
deme nad plán. Před sezonou
byla jakákoli placka senzace,
takže už v tuhle chvíli jsme
spokojení. Když porazíme

Brno, bude to fantazie,“ vy-
hlížel rozhodující bitvu
pražský kouč Václav Socher.
Po rozdělení Superligy

malého fotbalu na východ a
západ se Brno a Staropramen
už dvě sezony nepotkaly.
V základní části této sezony
každý celek opanoval svou
skupinu. „Soupeř je top, dřív
byly zápasy hodně vyheco-
vané, ale teď se nemůžeme
potkat jinde než v play-off.
Ve finále nastoupí samý re-
prezentant na obou stra-
nách,“ podotkl Táborský.
Má pravdu. Z jeho výběru

se namistrovství Evropy

v Košicích, kde čeští repre-
zentanti vypadli ve čtvrtfi-
nále s Rumunskem po pe-
naltovém rozstřelu, předsta-
vilo hned sedm hráčů. Staro-
pramenměl na Slovensku
šest zástupců.

ŽENSKÁ BITVA
Deset minut před čtvrtou
hodinou odpoledne vypukne
v Boskovicích premiérové
Superfinále žen, ve které na
sebe narazí také Staropra-
men Praha a Brno. „Samo-
zřejmě jsme vítězně naladě-
né, věříme si a jdeme za tím,
že to urveme,“ burcovala br-
něnská trenérka Eliška
Houšťová, kteráměla z čeho
vybírat. „Máme hodně vy-
rovnaný kádr, protože hraje-
me v Brně ligu, kde je spousta
šikovných hráček. Nebyl
problém najít kvalitou po-
dobné holky, které nahradily
ty, jež se omluvily. Tvořila
jsem reprezentaci města Br-
na, takže ve výběru je to nej-
lepší, co naše ligamůže na-
bídnout, nebrala jsem jen
kamarádky,“ přiblížila.
Kvalifikaci suverénně

ovládly Brňanky, které pora-
zily i Staropramen Praha 3:1.
„Odnesly jsme si z toho, že
musíme přidat na důrazu,
který nám hodně chyběl,
nesmíme se bát hrát. Brno je
kvalitní, má šikovné hráčky,
ale třeba nám vyjde naše
strategie a porazíme je,“ řekla
pražská kapitánkaMartina
Folprechtová.

Fini v Kometě: hvězda na výletě i miláček
VÁCLAV PETRŮ

Brno – Zatímco pro české
hokejisty se stává Finsko
stále více zemí zaslíbenou
a v uplynulém ročníku tam
nastupovalo dvaadvacet
českých hráčů, pro finské
hokejisty je extraliga pořád
exotikou.
Vminulé sezoně se v české

nejvyšší soutěži představili
čtyři finští hráči. V následu-
jícím ročníku jeden oblékne
dres Komety. Za jihomorav-
ským dobrodružstvímmíří
Kim Strömberg, produktivní
forvard z KooKooo. Stane se
teprve pátým finským hrá-
čem, jenž oblékne dres br-
něnského klubu. Deník Rov-
nost zmapoval osud jeho čtyř
předchůdců.
SAMI KAPANENAPEK-

KA TIRKKONEN
Psal se rok 1994 a Kometa

se vyzbrojila do rozhodující
série play-off první ligy dvě-
ma finskými posilami. Blyš-
tivým dvacetiletým talentem
SamimKapanenem, který do
Brna zamířil po zářivé sezoně
ve finské KalPě Kuopiu a je-
ho o pět let starším klubo-
vým parťákem Pekkou Tirk-
konenem, spolehlivým fin-
ským reprezentantem.
„Vzpomínám si na to dobře.
Hráli jsme se Slavií o postup
do nejvyšší soutěže. Ale ti
kluci námmoc nepomohli,“
vzpomenul tehdejší trenér
Komety Rudolf Potsch.
Jejich angažmá trvalo jen

jeden zápas, v němž Brno
prohrálo a snaha o postup do

extraligy se rozplynula. Ač-
koliv oba Finové svou kvali-
tou vysoce první ligu převy-
šovali, v jediném utkání za
Brno nastoupili až ve třetí
formaci. „Možná to brali spíš
jako výlet. Navíc jsme s Finy
nemohli ani tak dobře ko-
munikovat,“ zapátral v pa-
měti Potsch.
Kapanen si sezonu pro-

dloužil namistrovství světa,
kde vybojoval s Finskem
stříbro, později se na dlouho
usadil v NHL a stal se legen-
dou finského hokeje. Tirkk-
konen se vrátil do Kuopia, do
konce kariéry si zahrál
i v Německu a Dánsku.
MÄTTI NÄÄTÄNEN
Další pokus s finským ho-

kejistou učinila tehdy prvo-
ligová Kometa až o třináct
roků později, kdy angažovala
třiadvacetiletého útočníka
Mättiho Näätänana. Šlo o
krok dost riskantní, vždyť
Brno bylo pro finského for-
varda tehdy už pátou
štací v sezoně
2006/2007. Bý-
valýmládežnic-
ký repre-

zentant se neosvědčil ani
v extraligovém Vsetíně, kde
v šestnácti duelech zazna-
menal tři body a ve statistice
plusminusměl dvanáct zá-
porných bodů.
V Kometě jeho trápení po-

kračovalo. Ve čtrnácti due-
lech za Brno neskóroval a
zapsal jen tři body. Jihomo-
ravané se poroučeli z play-off
první ligy už ve čtvrtfinále po
expresní prohře 0:4 na zápa-
sy s Chomutovem.
Näätänen po nevydařeném

ročníku paběrkoval, kariéru
dohrával v nehokejových
destinacích Itálii a Číně.
SASUHOVI
První trefou do černého

byla až akvizice drobného,
ale mrštného finského bran-
káře Sasu Hoviho (na sním-
ku). V turbulentním prvním
ročníku po návratu do ex-
traligy v roce 2009 Kometa
hledala svou tvář a v říjnu si
vyhlédla právě blonďatého
střízlíka z Tampere, jenž
předtím tři sezony chytal za
Slovan Bratislava, kam
přestoupil ze Vsetína.
Pro svou bezprostřední

povahu i bavičské schopnosti
se záhy stal miláčkem br-
něnských fanoušků. „Hned
kdyžmimůj agent zavolal, že
můžu jít chytat do Brna, tak
jsemmoc dobře znal brněn-
ské diváky. Výbornou atmo-
sférumám strašněmoc rád,“
liboval si Hovi
Příznivce si omotával svý-

mi zábavnými pozápasovými
děkovačkami i tanečkem.
S Jiřím Trvajem vytvořil

jednu z nejstabilnějších
brankářských dvojic v extra-
lize, která Brno dotáhla až
k senzačnímu stříbru v roce
2012. Tehdy v play-off zářil
Trvaj, předtím se ale tři roky
s Hovim pravidelně střídal.
Po stříbrné jízdě Fin v Ko-

metě skončil a celou násle-
dující sezonu nehrál. Ztratil
zápal pro hokej a chtěl pod-
nikat. V roce 2013 jej anga-
žovalo Znojmo, kde strávil
jednu sezonu, než v pouhých
jedenatřiceti letech ukončil
kariéru.
Nyní je skaut týmuNHL

Seattle Kraken.

Foto:Deník/RudolfM
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Česko-finský
slovníček
ahoj – hei
Jak semáš? –Mitä kuuluu?
děkuji – kiitos
prosím – ole kiltti
hokej – jääkiekko
kometa – komeetta
pivo – olut
víno – viiniä
Česká republika – Tšekin

tasavalta
útočník – hyökkääjä

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Pražský šachový festival.
Celá řada turnajů i vedlejších

akcí se odehrávala ve dnech 8. až
17. června 2022 v pražském hote-
lu Don Giovanni. Tři nejzajíma-
vější uzavřené turnajeměly po 10
účastnících. Ve skupiněMasters
zněl výsledek: 1. Pentala Hari-
krishna (Indie) 6,5, 2. Liem Le
Quang (Vietnam) 6, 3.-5. Thai Dai
Van Nguyen (ČR), Sam Shankland
(USA), David Navara (ČR) 5, 6.
Francisco Vallejo Pons (Španěl-
sko) 4,5, 7.-8. Santosh Gurjati Vi-
dit (Indie), ParhamMaghsoodloo
(IRI) 4, 9. A.R. Saleh Salem (Spo-
jené arabské emiráty) 3, 10. An-
ton Guijarro David (Španělsko) 2
body. Průměrné Elo turnaje –
2693. Skupinu Challengers vyhrál
Vincent Keymer (Německo) 6,5
před HansemMoke Niemannem
(USA) 6,5 a NodirbekemAd-
busattorovem (Uzbekistan) 6
bodů. I zde hrálo 10 velmistrů s
průměrným ratingem 2608. Ko-
nečně zde byla skupina nadějí
(rating 2049), kterou vyhrál FM
KamilWarchol (Polsko) před
Atillou Kuru (Turecko) a Pawlem
Sowinskim (Polsko) 6,5 bodů.

Navara,David (2681) – Sa-
lem,A.R. Saleh (2679) [D85]
Pražský šachový festival, (4.2),

11.06.2022
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5

4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3 Sg7
7.Se3 c5 8.Vc1 0–0 9.Dd2 (Hraje
se Grünfeldova indická obrana)
9...Jd7 10.Sd3 e5 11.d5 f5 12.Sg5
Sf6 (Nebo: 12...Jf6 13.c4 Dd6 14.Je2
h6 15.Sxf6 Vxf6 s rychlou remí-
zou, Petrosyan,M (2569) – Erdos,V
(2627), Batumi 2018) 13.h4 (Zde
oba zatoužili po boji) 13...f4
14.Jf3 Kg7 15.c4 h6 16.Sxf6+
Dxf6 17.Dc3 Ve8 18.Sc2 Jb6
19.a4 Sd7 20.Vb1 Vab8 21.Jd2
Jc8 22.Da3 b6 23.a5 (Bitva se
přesunula na dámské křídlo)
23...Jd6 24.Sa4 b5 25.cxb5 Sxb5
26.Sxb5 Jxb5 27.Dh3 Jd4 28.0–0
h5 29.Jf3 Jxf3+ 30.gxf3 Kh6 (Za-
tím se zdá být vše v rovnováze)
31.Vfc1 Ved8? (Prohrávající chy-
ba. Proč odevzdávat pěšce? Lépe
31...De7) 32.Vxb8 Vxb8 33.Vxc5
Vb1+ 34.Kg2 Da6 35.Kh2 Df6
(Protiútok nevyšel) 36.Vc6 Dd8
37.Kg2 a6 38.Df5 a černý se
vzdal, mat není daleko. 1–0

Štoček,Jiří (2541) – Nie-

mann,HansMoke (2678) [E21]
Pražský šachový festival, (2.4),

09.06.2022
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jf3 b6 4.Jc3

Sb4 5.Db3 c5 6.Sg5 h6 7.Sh4 Jc6
8.d5 Ja5 9.Dc2 Jxc4 10.dxe6
dxe6 (Hraje se Nimcovičova in-
dická obrana. Za obětovaného
pěšcemá bílý značnou iniciativu)
11.Vd1 Sd7 12.e3 Jxb2 13.Dxb2
Je4 14.Dxb4 (Zajímavá oběť dá-
my za tři lehké figury] 14...cxb4
15.Jxe4 Dc7 16.Sg3 Dc2 17.Sd3
Dxa2 18.Jd6+ Ke7 19.0–0 Vhd8
20.Se4 a5 21.Jxf7! Sa4 (V kom-
plikacích se černý přepočítal.
Lepší bylo 21...Sc6 22.Va1 Dc4
23.Sxc6 Dxc6 24.Jxd8 Vxd8
25.Vfc1 a volní černí pěšci nebu-
dou zanedbatelní) 22.Jxd8 Vxd8
23.Va1 Dc4 24.Sg6 Sc6 25.Je5
Dd5 26.Jxc6+ Dxc6 27.Sh4+ Kf8
28.Sxd8 a černý se vzdal. Proti
dámě zůstanou soupeři dvě věže
a střelci. 1–0

Víte, že:Na 44. šachovou
olympiádu (Chennai, Indie 28.7.
až 10. 8.2022) jsou nominování 1.
David Navara, 2. Thai Dai Van
Nguyen, 3. Zbyněk Hráček, 4. Pe-
ter Michalík, 5. Vlastimil Babula?
Kapitánem je Pavel Šimáček. Že-
ny: Julia Movsesjan, 2. Joanna
Worek, 3. Karolína Pilsová, 4.
Kristýna Petrová, 5. AnnaMarie
Koubová, kapitán Tomáš Polák.
Řekli o šachu: „Šachy jsou

dost krásné na to, abys jimi pro-
marnil svůj život.“ (Hans Ree)

Emil Palkoska
Dom in svet 1904

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Db2

Ke6 2.De5+ Kf7 3.De8mat, 1…Ke4
2.Db3 c5 3.f3 mat, 1…c5 2.Db7+
Ke6 3.Dd7mat, 1…Kc5 2.Dd4+ Kb5
3.a4mat (Závodný)
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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

 ŘIDIČE SK. C+E, MKD 55-PŘIJMEME
65.000 Kč. Destinace DE,NL,BG,FR. Ná-
stup ihned. Parkování: Pelhřimov, Pa-
cov, Tábor nebo dle dohody. Víkendy
volné. Možnost výplaty každý týden.
www.bezemek.cz Tel. 603254533

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

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

 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.

 červotočivý nábytek - skříně,KOUPÍM
stoly, židle, křesla a jinou veteš do r.
1970. Tel.: 607 753 719

 rider Husqvarna AWD . KOUPÍM
Tel: 608 218 398.

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

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


