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Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský

Turnaj kandidátůMS.
Osm supervelmistrů se

utkalo ve španělskémMadri-
du ve dnech 17. června – 5.
července 2022 o právo vyzvat
úřadujícíhomistra světa
Magnuse Carlsena na souboj v
roce 2023. Původněměl na
turnaji hrát i ruský šachista
Sergej Karjakin (finalista
Světového poháru 2021), po
jeho veřejném schvalování
ruské vojenské invaze na
Ukrajinu jej však FIDE vylou-
čila a byl nahrazen nejvýše
postaveným hráčem na žeb-
říčku v květnu 2022 Číňanem
Dingem Lirenem. Hrálo se
celkem 14 kol, při pouhých 4
volných dnech. Celkový ce-
nový fond činil 500.000 Euro,
pro vítěze bylo určeno 48.000
Euro (kromě peněz za každý
získaný půlbod – 3.500 Euro).
Celkový výsledek: 1. Jan Ne-
pomnjaščij (Rusko – 2766) 9,5,
2. Ding Liren (Čína – 2806) 8,
3. Teimour Radjabov (Azer-
bajdžán – 2753) 7,5, 4. Hikaru
Nakamura (USA – 2760) 7,5, 5.
Fabiano Caruana (USA – 2783)
6,5, 6. Alireza Firouzja (Fran-
cie – 2793) 6, 7. Jan-Krzysztof
Duda (Polsko – 2730) 5,5, 8.
Richard Rapport (Maďarsko-
2764) 5,5 bodu.

Ding Liren (2806) – Ne-
pomnjaščij,Jan (2766) [A20]
FIDE Candidates 2022

Madrid ESP (1), 17.06.2022
1.c4 e5 2.g3 c6 3.Jf3 e4

4.Jd4 d5 5.cxd5 Dxd5 6.Jc2
Jf6 7.Jc3 De5 8.Sg2 Ja6 9.0–0
Se7 (Anglická hra, v níž je bílá
pozice bez slabin, ale poně-
kud pasivní) 10.Je3 0–0 11.a3
Ve8 12.b4 Jg4 (Přechůdce:
12...c5 13.b5 Jc7 14.a4 Je6 15.Jc4
Dh5 16.d3 Jd4 17.dxe4 Sg4
18.f3 Se6 19.Je3 Vad8 20.Jed5
Jxd5 21.exd5 Sxd5 22.g4 De5
23.f4 Jxe2+ 24.Jxe2 Dxa1 a bílý
se vzdal ve 42. tahu, Ding,L
(2799) – Niemann,H (2642),
chess24.com INT 2022)
13.Sb2 Dh5 14.h4 Sf6 15.Dc2
Jxe3 16.dxe3 Sf5 17.Ja4 Sxb2
18.Jxb2 Jc7 19.Jc4 Ve6
20.Vfd1 (Zatímco bílý obsa-
zuje centrální sloupec, chystá
černý útok na poněkud osla-
benou pozici krále) 20...Jd5
21.Vd4 h6 22.Dd2 Vae8
23.Kh2?! (Bílý znervózněl,
měl se raději věnovat dám-
skému křídlu. Tempa ztrace-
ná králemmu budou chybět)

23...Sg4 24.Ja5 Vf6 25.Kg1 g5
(Tento pěšák je pěkný fešák –
dojde až před pole proměny!)
26.Jxb7? gxh4 27.Jc5 h3
28.Vxe4 hxg2! 29.Vxe8+ Kg7
30.f4 Dh1+ 31.Kf2 Dxa1
32.Kxg2 Sh3+ a předmatem
nejpozději v 9 tazích se bílý
vzdal. Zdařilý začátek turnaje
budoucího vítěze. 0–1

Rapport,Richard (2764) –
Duda,Jan-Krzysztof (2750)
[C46]
FIDE Candidates 2022

Madrid (8), 26.06.2022
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.Jc3 Jc6

4.g3 Sc5 5.Sg2 d6 6.d3 a5
7.0–0 h6 8.b3 0–0 9.h3 Jd4
10.Se3 c6 11.Kh2 Ve8 12.a3
Jxf3+ 13.Dxf3 Sxe3 14.fxe3
b5 15.g4 Va7 16.Dg3 h5 17.g5
h4 18.Dxh4 Jh7 19.Dg3 Jxg5
20.h4 Jh7 21.Sh3 Sxh3
22.Vg1 Jg5 (Zatím vše probí-
halo v režii černého. Chce
překrýt volný sloupec, lepším
se zdá 22...Df6 s útěkem krále)
23.hxg5 Sc8 24.Vg2 Vae7
25.Df3 g6 (Následujícími tahy
oslabí černý postavení krále)
26.Vh1 f5 27.Kg1 b4? (Smrtící
chyba) 28.exf5 gxf5 29.Je4 a
černý se vzdal. Hrozba 30.Dh5
nebo Vh6 končí hru. 1–0

Víte, že: Jan Nepomnjaščij
vyhrál turnaj kandidátů po-
druhé (jako Smyslov a Korč-
noj)?

Řekli o šachu: „Vyhněte se
davu. Myslete samostatně.
Buďte šachistou, ne šachovou
figurkou.“ (Ralph Charell)

Jan Drtina
Světozor 1887

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky:

1.Jg6 dxe6 2.Dxf4+ Kxd5 3.Je7
mat, 1…d6 2.Ve4+ Jxe4 3.Dxe4
mat, 1…Jc3 2.Dxc3+ Kd5 3.Jxf4
mat. (Císař)

Rosice vede nový trenér Čuhel
Bývalý trenér Zbrojovky
Brno nebo Příbrami pře-
vzal pátý tým Moravsko-
slezské fotbalové ligy.

JAROSLAV KÁRA

Rosice –Nejúspěšnější se-
zonu ve 113 let trvající histo-
rii má za sebou Slovan Rosi-
ce. V tabulce Moravskoslez-
ské fotbalové ligy obsadil
klub z Brněnska pátou příč-
ku, když ve 32 utkáních po-
sbíral 57 bodů. V dalším roč-
níkumá na co navazovat a
pokusí se o to s novým kou-
čem.
Do letní přípravy vstoupil

Slovan v pondělí se zkuše-
ným Petrem Čuhelem (na
snímku), který vedl v první
lize Zbrojovku Brno a Pří-
bram. „Promě je to návrat do
Rosic, kde jsem několikrát
byl jako hlavní kouč, postu-
povali jsme z I. B a z I. A třídy,
než jsem šel doMladé Bo-
leslavi,“ ohlížel se dvě dekády
nazpět. „Když jsemměl vol-
no, Rosice jsem vždycky sle-
doval a rád se vracím,“ řekl
Čuhel Deníku Rovnost.
Před rokem skončil na la-

vičce Příbrami a od trénování
si dal pauzu, teď začíná an-
gažmá ve třetí nejvyšší sou-
těži. „Chtěl jsem trénovat a
jsem rád za nabídku od Rosic.
Těším se na to, i hráči měli
chuť,“ povídal po úvodním
tréninku.
Rosicemají za sebou nad-

míru vydařenou sezonu, což

motivuje i jejich nového
kouče. „Rosice jsem v po-
sledních zápasech viděl,
odehrály výbornou sezonu,
což je vždy horší potvrdit.
Moravskoslezská ligamá
dobrou úroveň, musíme
makat naplno, abychom zo-
pakovali výsledek zminulé
sezony, nebo semu aspoň
přiblížili,“ podotýká sedma-
padesátiletý Čuhel.
Začátkem loňského září na

lavičce Slovanu skončil po
pěti a půl letech na vlastní
žádost trenér Michal Kugler.
Zbytkem sezony pakmuž-
stvo v roli kouče provedl ře-
ditel klubu Petr Čejka. „Klo-
bouk dolů před Čejisem, co
tady za osmměsíců dokázal.
Navázal na práci trenéra Ku-
glera, pořád to je hlavně
jeho velká zásluha. Čejis
nám jenmožná trochu
povolil uzdu a dovolil
víc kreativity,“ ocenil
obránce Rosic Jakub
Černý.
Z úvodního

tréninku pod
novým kou-
čemměl
dobrý pocit.
„Někteří
kluci ho asi
úplně ne-
znali, tak-
že šlo o
vzájemné
oťukává-
ní, ale
trénink
byl dob-

rý, svižný a dynamický. Je
fajn, že nebyl hned těžký,“
uvedl zadák Slovanu.
Přestože se Rosicím uply-

nulý ročník tak vyvedl, vidí
nový trenér také rezervy,
které se pokusí odstranit
mimo jiné ve třech příprav-
ných duelech. „Určitě chci
zapracovat víc na hře po
stranách nebo zlepšit defen-
zivní standardky. Můžeme se
zlepšit ve víc věcech,“ všiml si
Čuhel, který odehrál 28
utkání v nejvyšší českoslo-
venské soutěži a připsal si
jednu branku.
Záměr nového kouče k

větší aktivitě po stranách
hřiště vítá i kabina. „Máme
rychlé kraje jak na beku, tak
na hlavu, ve středu hřiště
jsou kluci, kteří umí dát
dobrou přihrávku na-
krátko i otočit hru do
kříže na dlouhou při-
hrávku. Útočníkymá-
me taky solidní, když
se dostanou do brej-

ku, zakončit umí.
Myslím, že tak
můžeme v
Rosicích
hrát,“ pře-
mítal Čer-
ný.
Jestliže
Slovan hru
ještě vy-
lepší, mů-
že po-
mýšlet
výš než
na pátou

pozici. „Už jsem se těšil na
balon i na kluky, pominulé
sezoně vládla dobrá nálada v
kabině amyslím si, že bude
pokračovat, když navážeme
na výkony, které jsme před-
váděli. Nechci vyřvávat něco
do nebe, ale určitě naminu-
lou sezonu chceme navázat a
pokudmožno se třeba posu-
nout do top tří,“ uvažoval
osmadvacetiletý Černý.
Slovan získal ze třetiligo-

vého Písku obránce či de-
fenzivního záložníka Karla
Kulíka a je blízko dohody se
záložníkem Vojtěchem
Šmidem ze Zbrojovky. Z br-
něnského klubu Slovan navíc
zkouší útočníkaMariana
Bandu. V Rosicích zůstali
brankář Jan Zádrapa a útoč-
ník Adama Fila, kteří odmítli
nabídku druholigového Pro-
stějova.
Po sedmi sezonách dal na-

opak Rosicím sbohemDavid
Pazourek, který na vlastní
žádost přestoupil do Tišnova.
Smlouvu vedení klubu ne-
prodloužilo s obráncem
FrantiškemMalárem a z
pracovních důvodů odešel
záložníkMichal Kugler
mladší.

Příprava Slovanu
P sobota 16. 7.: 1.SK Prostějov
(F:NL) – Slovan Rosice

P sobota 23. 7.: Slovan Rosice
– FK Blansko (MSFL)

P úterý 26. 7.: Slovan Rosice
– Zbrojovka Brno B (divize D)

Lednice řeší brankáře. Dva v klubu skončili
KRYŠTOF NEDUCHAL

Lednice – V loňské sezoně
předvedli fotbalisté Lednice
absolutní dominanci v B
skupině I. A třídy a do násle-
dujícího ročníku vstoupí v
roli nováčka krajského pře-
boru. I v nejvyšší krajské
soutěži máMoravan ne-
skromné ambice. „Chceme
hrát co nejvýš. Každý chce
přeci vyhrávat bez ohledu na
to, o jakou jde soutěž. Když
hráči k fotbalu přistoupí mi-
nimálně stejně dobře, jako
na jaře, tak se nemusíme ni-
koho obávat,“ burcuje led-
nický koučMilan Volf.
Do začátku nové sezony se

musí loňskýmistr I. A třídy
vypořádat se ztrátou hned

dvojice gólmanů. „AdamMi-
nařík se bude z důvodu
dlouhodobých zranění vě-
novat pouze trénování
brankářů a hře v poli. Další
gólmanMichal Hübl kvůli
nízkému vytížení odchází
nejspíš do Kostic,“ říká zku-
šený stratég.

OBÁVANÝKONKURENT
Přestože zůstává Lukáš Pro-
kop, jenž plnil v minulé se-
zoně roli stabilní jedničky,
vedení hledá dalšího gólma-
na. „V dnešní době není jed-
noduché přivést nové hráče,
natožpak gólmana. Je pravda,
že Lukáš Prokop vzbuzuje u
ostatních brankářů obavy,
ale umě nemá nikdo na
žádném postu jistotu. Roz-

hodujemomentální forma.
Na začátku přípravy začínají
opět všichni od nuly,“ vy-
světluje Volf, jenž počítá i s
odchodemMária Vrábela,
který se vrací na Slovensko.

NADĚJNÍ DOROSTENCI
Kromě tří avizovaných od-
chodů zůstává lednický kádr
beze změn, naopak se počítá
s jeho rozšířením. „Můžu po-
tvrdit, že nás posílí tři naši
dorostenci Filip Foukal,
Kryštof Lucký a Vítek Kyněra.
Přesvědčili nás svou výkon-
ností, a je na čase, posunout
je z dorosteneckého fotbalu
do dospělého. V Lednici se
začalo zhruba před deseti le-
ty pracovat s mládeží, a tahle
trojice je první sklizené ovo-

ce. Kromě nich bych rád u
nás přivítal další tři až čtyři
hráče. Jednáme s hráči z niž-
ších i vyšších soutěží, ale
jednání jsou náročná.
Spousta kluků z nižších sou-
těží nemá ambice, nebo
chtějí naopak zůstat ve vyšší
soutěži i když byli méně v
klubech vytěžovaní. Přitom v
Lednici vedení klubu vytváří
pro fotbal hráčům výborné
podmínky,“ krčí rameny led-
nický trenér.
Ten se v nové soutěži nej-

víc těší na duel proti Spartě
Brno. „Působil jsem tam,
když jsme hráli divizi. Zají-
mavé bude i utkání s Mutě-
nicemi,“ dodává Volf.

celý článek na
breclavsky.denik.cz

Prýgl hostí nejstarší český plaveckýmaraton
JAKUB TRUČKA

Brno –Naskáčou do Brněn-
ské přehrady a další necelé
dvě hodiny z ní nevylezou.
Elitní české dálkové plavce
čeká v neděli osmačtyřicátý
ročník Garoma+maratonu,
závodit se bude hned na
třech tratích. Hlavní závod
na deset kilometrů začne
patnáct minut před poled-
nem, zbytek programu je v
plánu odpoledne.
Mužským favoritem letoš-

ního hlavního závodu je Ma-
těj Kozubek z oddílu Kometa
Brno. Ještě aby ne, když vy-
hrál osm předchozích roční-
ků. „Tentokrát bude ale zají-
mavé, jak se Kozubkovi po-
vede, protožemá zdatného
soupeře v Ondřejovi Machovi

z Českých Budějovic, který ho
porazil i na nedávnémmis-
trovství světa,“ zhodnotil or-
ganizátor závodu Jiří Povol-
ný.
V ženách je pak jasnou fa-

voritkou Lenka Štěrbová z
pražských Bohemians, která
také obhajuje vítězství, navíc
jasně vede Český pohár.
„Musím uznat, že Štěrbové
jen těžko někdo konkuruje,
měla by vyhrát,“ popsal Po-
volný.
Nejstarší český plavecký

maraton se dřív konal i na
delší vzdálenosti, organizá-
toři však trasy zkrátili. „Pů-
vodně totiž mistrovství Ev-
ropy i světa byly na pětadva-
cet a dvacet kilometrů, proto
jsme i myměli stejné kate-
gorie. Desetikilometrovou

trať preferujeme od té doby,
co stejnou vzdálenost pořa-
datelé zařadili do olympij-
ského programu,“ uvedl Po-
volný.
Plavci začínají z loděnice

Českého veslařského klubu,
následně v hlavním závodě
obkrouží šest kol. Celou dobu
se přitom drží při levém bře-
hu přehrady. „Pár let jsme
zkoušeli i pravý břeh, ale tam
byl problém s křižováním
lodí. Už první ročníky ale za-
čínaly odtud, kde se startuje i
teď,“ sdělil hlavní pořadatel.
Organizátoři opět očeká-

vají početnou účast. Do
čtvrtka se na hlavní deseti-
kilometrovou trať nahlásilo
jednadvacet mužů a devate-
náct žen, větší zájem byl o
poloviční trať. Na ni se za-

psalo přes sto plavců, proto
organizátoři museli oddělit
časy startůmužů a žen. „Je
možné, že číslo ještě naroste,
někdomůže přijet i v den
závodu,“ vylíčil Povolný. Na
nejkratší kilometrovou trať
semohou nahlásit i zájemci z
řad veřejnosti, často se
účastní i děti.
Kromě účasti dětí se na-

jdou i opačné extrémy, na
pětikilometrové trati se
představí dvaasedmdesáti-
letá Vlasta Čudanová. „Upla-
vala by i dvojnásobnou trať,
ale nestíhá limit, který jsme
nastavili na dokončení zá-
vodu. Tím jsme ji trochu na-
štvali,“ smál se Povolný. V
mužích se pak na start po-
staví šestašedesátiletý Pavel
Pinta.

159. července 2022 Deník
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.

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

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

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

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

 starý traktor, i silně poškoze-KOUPÍM
ný. Tel.: 721 302 277.

 vyorávač brambor čert na ná-KOUPÍM
hon. Tel.725304984.

 malotraktor do 30 HP. Tel.KOUPÍM
723511149.

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


