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Malá záhada z Plzně.
V jedné z partií, kterou sehrál v

simultánní produkci v Plzni v pro-
sinci 1934 velmistr Salo Flohr, sledo-
vali oba soupeři až do kritické chvíle
jednu z nejslavnějších Aljechinových
miniaturek, kteroumistr světa vy-
hrál v listopadu 1933 v Holandsku.
Dodneška je ta Aljechinova partie
předmětem zkoumání světových
analytiků. Nejpodrobnější výklad o
historii tétominiaturky, ve které
Aljechin označuje svého protivníka
jménemMindeno, v pramenech je
též uváděn Huelscher, Hulscher, Ho-
elsder a všelijak jinak podal známý
badatel v šachové historii Ed.Winter
v tomto článku: htt-
ps://www.chesshisto-
ry.com/winter/extra/alekhineminiat
ure.html.
Komentátor partie v šachové rub-

rice Českého deníku na tyto otázky
neodpovídá, jenom na závěr konsta-
tuje, že „Černý chladnokrevně odrazil
útok bílého“.

Flohr,Salo – Kettner,C. [C62]
sim Plzeň, 04.12.1934
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 d6 4.d4

exd4 5.Dxd4 Sd7 6.Sxc6 Sxc6 7.Jc3
Jf6 8.Sg5 Se7 9.0–0–0 0–0 10.h4 h6
11.Jd5 (Známá obětní varianta ve
Steinitzově odnoži španělské hry,
zpopularizovanámistrem světa
Aljechinem) 11…hxg5 12.Jxe7+ Dxe7
13.hxg5 Jxe4 14.Vh4N (Znal snad
Flohr vyvrácení geniální kombinace,
že nepokračoval v Aljechinově linii:
14.Vh5 De6? Ve své knize My best
games of Chess 1924–1937 tvrdí
Aljechin, že i po lepším 14...f5 vynutí
bílý výhru podobným způsobem ja-
ko v textu: 15.g6 De6 16.Je5! Jf6
(Ovšem 16...Dxa2 17.b3 Jf6 18.Jxc6
bxc6 19.Vh4 Da3+ 20.Kb1 Vfe8
21.Vdh1 Kf8 je asi vyvrácení slavné
kombinace podle šachových progra-
mů, např. Fritze – JK. Znal tutomož-
nost Flohrův soupeř? A přišel na ni
sám?) 17.Vh8+! Kxh8 18.Dh4+ Kg8
19.Vh1 s neodvratnýmmatem.)
15.Vdh1 f5 16.Je5 dxe5 17.g6 a černý se

vzdal, Alekhine,A – Hoelsder Am-
sterdam 1933) 14...Jxg5? (Správné
bylo 14…f5!) 15.Vdh1? (Proč ne v in-
tencích Aljechina 15.Vh8+! Kxh8
16.Dh4+ Kg8 17.Jxg5 a pro hrozbu
matumusí černý obětovat dámu za
jezdce na g5?) 15…f5 16.Df4 Jxf3
17.gxf3 De6 18.Vg1 Kf7 19.Dg5 Vg8
20.Vh7 Df6 21.Dh5+ Kf8 22.f4 Ve8
23.c3 Ve7 24.Vg6 Df7 25.Dg5 Se8
26.Vgh6 Dd5 a bílý se vzdal. Český
deník 8.12.1934. 0–1

Víte, že: 25. června 2022 dožil se
sedmdesátky pan František Šimík z
klubu OptikaMedek TJ Hodonice?
Jubilant je doslova duší sportovního
dění v Hodonicích, kromě řady ša-
chových akcí pro dospělé i mládež je
zapojen do činnosti ostatních sportů
a umí organizovat i život místních
důchodců a různé zábavy. Na jeho
webových stránkáchmůžeme sledo-
vat dění v obci slovem i obrazem. Ja-
ko šachista je soupeřem tvrdým, ale
usměvavým a gentlemanským.
Řekli o šachu: „Věřím, že způsob,

jakým hrajete šachy, vždy odráží
osobnost hráče. Pokud něco definuje
jeho charakter, pak to definuje i jeho
způsob hry.“ (Vladimír Kramnik)

Václav Císař
Český deník 1920

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Se1 Sxf3

2.Jc6+ Kd3 3.Jb4mat, 1…Sg2 2.Jg4+
Kxf3 3.Jh2mat, 1…g4 2.Jg6+ Kxf3 3.Jh4
mat (Palkoska)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Zbrojovku posílil záložník Falta
Brno – Zvučnou posilu zís-
kali fotbalisté Zbrojovky. Na
roční hostování přichází
z mistrovské Plzně záložník
Šimon Falta. Devětadvaceti-
letý fotbalistamá v životo-
pisu i dva reprezentační
starty z listopadu 2017, kdy
naskočil proti Islandu a Ka-
taru. „Moc se těším na novou
výzvu. S trenérem už jsme se

stihli pobavit i omé roli. Mé
vytížení v Plzni by asi nebylo
takové, i proto jsem zvolil
tuhle cestu. Věřím, že se nám
bude dařit a nebudeme hrát
v dolních patrech tabulky,“
přál si Falta.
Již dnes od pěti hodin od-

poledne čeká Zbrojovku na
Srbské přípravný duel proti
Slovanu Bratislava. (jak)

Výročí ultramaratonu. Závodí
indiáni, které proslavila kniha
Zítra odstartuje Moravský
ultramaraton, na běžce
čeká sedm maratonů
v sedmi dnech.

JAROSLAV KÁRA

Brno – Zrozeni k běhu. Tak je
popsal v názvu své knihy
Christopher McDougall.
Bestseller omexických indi-
ánech kmene Tarahumara si
přečetly miliony lidí na ce-
lém světě. Čtenáři hltají, jak
běžci ze skromných podmí-
nek závodí v ručně vyrobe-
ných sandálech z gumy sta-
rých pneumatik a poráží
nejlepší ultramaratonce pla-
nety.
Dva zástupci kmene Tara-

humara předvedou své
schopnosti při jubilejním
třicátém ročníkuMoravské-
ho ultramaratonu, který zítra
ve dvě hodiny odpoledne
odstartuje v Lomnici u Tiš-
nova. „Letos jsme po deseti
letech vyrazili doMěděných
kaňonů a jeden z naších cílů
byl dostat sem aspoň nějaké
tamní běžce, což se povedlo,“
radoval se organizátor a je-
den z nejznámějších českých
vytrvalců Daniel Orálek.
Moravský ultramaraton

má jako jediná akce v Evropě
statut Memoriálu Caballa
Blanca, což bylo indiánské
jméno, které nosil americký
běžec Micah True. Ten prožil
část života právěmezi me-
xickými indiány a v roce
2003 tam uspořádal závod
místních s nejlepšími běžci.
Kniha Zrozeni k běhumu
zajistila světovou popularitu
a koná se dodnes. Výtěžek
akce je předáván zástupcům
indiánské komunity.
Orálek se závodu vMědě-

ných kaňonech zúčastnil v
roce 2012 krátce před smrtí
Caballa Blanca a skončil dru-
hý. Letos se tam po deseti le-
tech vrátil. „Před deseti lety
jsem byl v dobré formě, letos
to bylo o dost horší, ale jsem
spokojený, že jsem to zvládl.
Co se dá dělat, věkem vý-
konnost klesá,“ hlesl dvaa-
padesátiletý Orálek.
V březnu zvládl osmdesát

kilometrů s výrazným pře-
výšením za 8:14:59 hodin a

skončil celkově čtrnáctý.
„Závod se za deset let změnil,
když zemřel Caballo Blanco,
organizaci převzali čistě Me-
xičané a z hlediska provedení
už je klasický jako jiné.
Z hlediska účasti ovšem dvě
třetiny pořád tvoří místní
indiáni, kteří jsoumotivová-
ní finančními odměnami
i kukuřicí, kterou dostávají.
Z tisícovky lidí tam běhá šest
sedm stovek indiánů,“ popsal
Orálek.
Dva z tamních běžců při-

lákali organizátoři na jižní
Moravu. Ve čtvrtek večer vy-
zvedli na letišti ve Vídni
sourozence Talinu a Antonia
Ramirezovi. Jejich rodina je
označována za poklad Sierra
Tarahumara a reprezentuje
všemimořádné na lidech
Raramuri, jak si sami říkají.
Antonio Ramirez doběhl

při letošnímUltra Caballo
Blanco druhý na osmdesáti-
kilometrové trati, Talina Ra-
mirezová zvítězila vmarato-
nu. V Kalifornii na Ultrama-
ratonu Born to Run skončili
ještě se sestrou Lorenou v
silnémezinárodní konku-
renci na prvním, druhém a
třetímmístě šedesátikilo-
metrové trati. „Jsem zvědavý,
jakou si přivezli formu. An-
tonio i Talina běželi na jaře
skvěle a budou největší fa-
vorité, ale uvidíme, jak na ně
zapůsobí sedmmaratonů za
sebou. Není to úplně snadné
a nevím, zda něco takového
běželi,“ uvažoval pořadatel.
Za dva týdny oba sourozenci

absolvují také stomílový
Transmoravskýmasochis-
tický terénní běh.
V sandálech ovšemme-

xickou dvojici na trati nepo-
tkáte. „Ne že by to nezvládli,
ale jsou to téměř profesio-
nalizovaní běžci. Talina pa-
trně poběží v kroji, v sukni a
barevné košili tam běhají
všichni. VMexikumístní ne-
běhají v sandálech proto, že
by na tom trvali, ale vzhle-
dem k ekonomickýmmož-
nostem je to pro ně jediné
obutí,“ vysvětlil Orálek.
Moravský ultramaraton

zahrnuje sedmmaratonů v
sedmi po sobě následujících
dnech. Je to nejdelší a nej-
těžší běžecký etapový závod
pořádaný v České republice.
Trasy vedou přírodou Dra-
hanské vrchoviny a Česko-
moravské vysočiny vždy s
cílem v Lomnici u Tišnova,

profil každé z etap zahrnuje v
průměru devět set metrů
stoupání. Závod v celkové
délce 301 kilometrů je sou-
časněmistrovství republiky v
terénním etapovém ultra-
maratonu a součást poháru
Česká asociace ultramara-
tonců Ultracup 2022.
Zájemci o účast v jednotli-

vých etapách semohou při-
hlásit vždy hodinu před za-
čátkem vmístě startu. „Není
to jen běžecký zážitek, ale i
společenská akce, na které se
v naprosté většině potkávají
podobně zaměření lidé. Li-
mituje nás počet sto lidí na
všech sedmmaratonů, který
už je obsazený, ale řada lidí
přijde i na jednotlivé etapy.
Skoro všichni běhají proto, že
se pravidelně potkají v pří-
jemné atmosféře,“ sdělil
Orálek.
Ve startovní listině nechy-

bí vedle závodníků ze Slo-
venska či Švédska dvaaosm-
desátiletá světová královna
ultra Sigrid Eichnerová z Ně-
mecka, která absolvovala
bezmála 2300 úspěšných
startů namaratonech a ul-
tramaratonech po světě.
Ambicemá i několikaná-

sobný vítěz Orálek, který vy-
léčil nepříjemné zranění ko-
lena. „Letos se zdá trochu
lepší a doufám, že i forma
bude lepší. Neočekávám, že
bych atakoval první pozice,
ale snad to zvládnu celé a lé-
pe než loni,“ usmál se vytr-
valec, který byl před rokem
jedenáctý.

Etapy Moravského
ultramaratonu
P 3. 7.: Lomnice u Tišnova (u
ZŠ) – 14.00

P 4. 7.: Boskovice (náměstí) –
14.00 a 15.00

P 5. 7.: Blansko (sportovní ost-
rov Ludvíka Daňka) – 14.00 a
15.00

P 6. 7.: Tišnov (náměstí) – 14.00
a 15.00

P 7. 7.: Olešnice naMoravě
(sokolovna) – 14.00 a 15.00

P 8. 7.: Bystřice pod Perštej-
nem (náměstí) – 14.00 a 15.00

P 9. 7.: Lomnice (ZŠ) – interva-
lově 7.00 až 11.00

MĚDĚNÉKAŇONY. Výprava českých běžců vmexickémUrique. Foto: archiv Daniela Orálka

NAJDU touto cestou milého a hodné-
ho 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, vese-
lého, upřímného, pracovitého a věrné-
ho 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 re-
publiky. Ráda se s ním sejdu a popo-
vídám. Třeba si padneme do oka. Rad-
ka/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. Ur-
čitě je někde pohodový muž s vyřeše-
nou 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

EXPRES SEZNAMKA!

VÁŽNÉ se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši! 

Vytočte 906 70 11 60 a sdělte své požadavky.

 Dacia Logan 16 V - 4válec,ZÁNOVNÍ
hnědá met., vyšší posed, plná výbava,
229 900 Kč. Tel.: 728 464 960.

 štukování, malování,PROVÁDÍME
bourací práce, zednictví, odvlhčení zdi-
va. T. 607 470 132.

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

 VW Phaeton 3.0 TDi, 4x4, má-LUXUSNÍ
lo jetý, nadstand. výbava, spotř. 7,5 l,
329 900 Kč. Tel.: 607 402 169.

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

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

 starý stabilní motor určenýKOUPÍM
k pohonu mlátiček. Tel. 721 302 277
enrice.65@seznam.cz

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

 srovnávačku s protahem KDRKOUPÍM
nebo Rojek. T: 774 707 147

 starou palnou zbraň, i ne-KOUPÍM
funkční. Tel.: 721 302 277
enrice.65@seznam.cz

 nákladní dopravy. Přijmeme řidi-ŘIDIČ
če, sk. C, E, práce s HJ výhodou. Nabízí-
me stabilní práci, rozvoz po ČR, nástup-
ní plat 200 Kč/hod. Nástup možný
ihned. Bližší info na čísle 602550145
nebo 606636026.

 větší rodinný dům v Leleko-PRODÁM
vicích u Brna. Vnitřní bazén, dvě terasy,
v Brně za 10min. Cena 29.700.000 Kč.
tel 604249122

VYUŽIJTE VŠECH 
VÝHOD PRO 
PŘEDPLATITELE,
VYBERTE 
SI DÁREK:
kniha

BAKE 
& THE CITY

LE,

www.mojepredplatne.cz
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