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Okruh? Nadšenci přišli o pět kilo
V pondělí uplyne pětatři-
cet let od prvního závodu
konaného na tehdy no-
vém uzavřeném Masary-
kově okruhu.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Jedno z nejpozoru-
hodnějších sportovišť v Čes-
ké republicemá výročí. Před
pětatřiceti lety se otevřel
Masarykův okruh. Na tehdy
nové dráze v Podkomorských
lesích v Brně-Žebětíně a Ost-
rovačicích se 18. července
1987 konal první závod.
Jeho výstavbu na jednu

stranu brzdily námitky eko-
logů kvůli vykácení části lesa,
na druhou stranu poháněl
zápal tisícovek nadšenců
v čele s bývalým vynikajícím
motocyklistouMiroslavem
Čadou. Ten úspěšně žádal
o podporu i předsedu vlády
Lubomíra Štrougala.
Vybudovat dráhu s kom-

pletním zázemím se povedlo
od píky za dva a půl roku,
stavět se začalo v zimě 1984.
„Dnes je něco takového ne-
myslitelné, ale tak rychlá vý-
stavba byla neuvěřitelná i
v té době. Měli jsme obavy
a taky pochybovali, jestli
termín dokončení stihneme,
ale nakonec se to povedlo.
Dodnes cítím hrdost, poda-
řilo se nám už tehdy udělat
okno do světa, protože jsme

vytvořili světový okruh,“ le-
bedí si člen tehdejšího orga-
nizačního týmu stavby
František Tranda.
Nový okruh byl potřeba,

přírodním drahám,mezi
které patřil i legendární starý
Masarykův okruh, už zvonil
pro jejich nebezpečnost
umíráček.
Trendem byly uzavřené

automotodromy. Českoslo-
vensko nesmělo zůstat po-
zadu. Uvažovalo se, že nový
okruh vznikne na hnědou-
helných pánvích vMostě,
přednost ale nakonec dostalo
Brno. „Byli jsme krůček vep-
ředu a rozhodla taky tradice
a úsilí Brňanů aMoraváků,“
je přesvědčený Tranda.
Oříškem bylo i zvolení

správné lokality. „Měli jsme

čtrnáct patnáct variant. Zva-
žovali jsme třeba, jestli neu-
místit okruh na jih od Brna
nebo naopak na východ, na-
konec vyhrála stávající vari-
anta, která se vlastně nachází
uvnitř původního přírodního
okruhu,“ poznamenává
Tranda.
Masarykův okruh by ve své

době nevznikl bez politické-
ho zastřešení, stavbu okruhu
zaštítil Svazarm, tedy Svaz
pro spolupráci armády. Cílo-
vá rovinka tak třebaměla
sloužit jako diverzní letiště.
Podle Trandy se ale okruh

povedl vystavět tak rychle
zejména díky nadšení, které
stavbu provázelo. „Šlo o or-
ganizačně nesmírně těžký
projekt. Museli jsme třeba
shánět speciální stroje ze

Švédska na vykácení lesa
nebo jinémechanismy. Jenže
okolí se pro stavbu nadchlo a
to nadšení se přeneslo i na
firmy, pro které tak byla čest,
že se na tommohou podílet.
I proto pro ně nic nebyl pro-
blém a vše jsmeměli zavča-
su,“ podotýká osmaosmde-
sátiletý pamětník, který
dodnes pracuje v archivu
Automotodromu Brno.
Ostatně sám je důkaz teh-

dejšího entuziasmu. „Profesí
jsem byl silničář na krajském
oddělení národního výboru.
Tomě živilo, při přípravách
projektů nového okruhu
jsem obětoval pátky a ví-
kendy z volného času,“ zmi-
ňuje Tranda.
Tisíce hodin odpracovali

na brněnském okruhu taky
třeba obyvatelé z Brna i okolí
při akci Z. „Restaurace, sklep,
sociální zařízení, to vše se
udělalo při akci Z,“ oceňuje
Tranda úsilí běžných Brňanů
i lidí ze širšího okolí.
V roce 1987 byl nový okruh

dokončen, jako první se tam
konalomistrovství Moravy.
„Nechali jsme si s předstihem
udělat šaty při příležitosti
otevření a když k němu do-
šlo, nebyly nám. Všichni
jsmeměli tak o pět kilomíň.
Tolik úsilí nás to stálo,“ do-
dává Tranda.

Fotogalerie na
brnensky.denik.cz

TŘESK. Součástí výstavby okruhu bylo třeba taky odstřelování
skály. Foto: archiv Automotodromu Brno

Musíme hledat neznámé hráče, říká Vašíček
JAKUB TRUČKA

Blansko – Z finančních dů-
vodů Blansko předminulou
sezonou opustilo druhou
fotbalovou ligu a přihlásilo se
do třetí nejvyšší soutěže. Če-
kala ho obměna kádru, navíc
s velmi omezenými finance-
mi, i protomnozí jihomo-
ravský celek tipovali na se-
stup. Blanenští hráči vybojo-
vali klidnou jedenáctou po-
zici, na startu přípravy však
opět kouč Petr Vašíček (na
snímku) složitě skládá tým
dohromady. „Abychom se
dostali do situace, kdy před
každou sezonou budememít
na soupisce dvacet kvalitních
fotbalistů, je skoro nemož-
né,“ posteskl si Vašíček.

Vminulé sezoně jste byli
nováčkem ve třetí lize, po
podařené podzimní části
přišlo horší jaro. Jak ročník
celkově hodnotíte?
Sezonu hodnotím samozřej-
mě kladně, protože už když
jsme na začátku dávali muž-
stvo dohromady, tak nás
mnozí odepisovali na sestup.
Nám se ale podařilo zachrá-

nit, takže po výsledkové
stránce bylo vše v pořádku.
I když třeba ta představa
před jarní části byla, že bu-
dememít o tři až čtyři body
víc.

Už před rokem jstemluvil
o vytoužené konsolidaci ká-
dru, povedla se vám?
To je druhá stránka, která už
je trochu horší. Dneska kaž-
dý, kdo se pohybuje ve
fotbale, ví, že kvalitních
hráčů je prostě nedo-
statek. Vminulé sezoně
jsme zaregistrovali
některé zajímavé
kluky, ale jsme
ve fázi, kdy
zas hledáme
a zkoušíme.
Vmnoha
věcech za-

čínáme odznova a to je hen-
dikep.

S jakými cíli jdete do nové
sezony?
To je těžké. Víme jednu věc,
že některé kluby si mohou
dovolit nadstandardně platit
hráče. Což u nás ale nejde.
Takže budeme rádi za klidný
střed tabulky. Chceme třetí
ligu v Blansku samozřej-
mě udržet, ale nebu-
de to jednoduché.

V klubumáte
čtyři hráče na
testech, jak na vás
zatím působí?
Zatím je stále brzo je
nějak víc hodnotit.
Zaměřujeme se za-
tím v přípravě na
kondici a z téhle
stránky se jeví
dobře. Ale
o jejich herních
schopnostech je
zatím předběž-
né hovořit. Uvi-

díme víc v dalších
zápasech, snažíme se
ty kluky poznat taky
charakterově.

Na jakých pozicích ještě
chcete posílit?
Tlačila nás bota v ofenzivě
a stále tušíme, že tammáme
nedostatky. Takže hledáme
hráče do útoku, i když to je
dnes pro všechny nedostat-
kové zboží. Musíme si nové
hráče i vychovat zmládeže,
anebo sáhnout někam, kde
ten hráč ještě není příliš
známý a naplnit jeho poten-
ciál. Ale může se stát cokoliv,
třeba přijde nový investor a
řekne nám, že od něj máme
tisíc korun, abychom si kou-
pili nového hráče. (směje se)

Zmiňoval jste nutnou pře-
stavbu kádru, kdo vás před
novou sezonou opustil?
Skončil u nás záložník Tomáš
Machálek, kterému vypršela
smlouva. Potom bohužel ze
zdravotních důvodůmusel
přerušit kariéru Štěpán Ale-
xa, kterému doktoři našli
problémy se srdcem.
A skončilo hostování Nikoly
Todoriče. Co se týká odcho-
dů, tak si myslím, že to už je
snad uzavřené.

Celý rozhovor na
blanensky.denik.cz
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Líšeň v generálce vyzve Slavii
Brno –Dvě generálky na ligu
většinou kluby nemívají, vy-
stačí si s jednou. Jenže když
se vedení fotbalové Líšně
ozvali zástupci pražské Slavie
se žádostí o přípravný zápas,
musel brněnský celek pře-
hodnotit plány. „Dlouhodobě
jsme počítali s tím, že bude-
me hrát generálku před za-
čátkem sezony proti týmu ze
třetí ligy. I proto jsme se do-
mluvili s Hostouní na sobotu
23. července. Pak jsme ale

dostali nabídku si zahrát
proti pražské Slavii, což jsme
nemohli odmítnout,“ objas-
nila manažerka líšeňského
klubu DagmarWallová.
Jedinýmmožným termí-

nem utkání byla předpo-
slední červencová neděle,
tedy pouhý den po líšeňském
zápase s Hostouní. „Trenér
Valachovič rozhodl, žemáme
dostatečně široký kádr na to,
abychom zvládli obě utkání,“
dodalaWallová. (jtk)

Fousek zařídil výhru Zbrojovky
Kroměříž – Jediný gól stačil
Zbrojovce k výhře v předpo-
sledním přípravném zápase.
Brněnští fotbalisté od začát-
ku Kroměříž přehrávali, skó-
roval však jen Fousek, jemuž
poslal přesný centr Musa Alli.
Po pauze do zápasu naskočila
i dvojice Řezníček a Přichys-
tal, trenér Dostálek naopak
postrádal Hlavicu a Štěrbu.
Nenastoupil ani Rakušan
Sprangler, jehož testování
prozatím skončilo. (jtk)

Kroměříž 0
Zbrojovka 1
Poločas: 0:0
Branka: 51. Fousek
Zbrojovka: Berkovec (46.
Hrubý) – Matejov (61. Hrabina),
Endl, Šural, Divíšek (46. Gra-
nečný) – Texl (61. David Jam-
bor) – Přichystal (61. Nečas),
Blecha (46. Fousek), Ševčík,
Falta (46. Musa Alli) – Řezníček
(46. Hladík).

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Z letních domácích blesko-
vek.
Bureš, Vít – Gajdoš, Daniel

[D85]
Bowling Líšeň 3+2, 4. 6. 2022
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5

4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3
Sg7 7.Jf3 c5 8.Se3 Da5 9.Dd2 Jc6
10.Vb1 a6 11.Vc1 cxd4 12.cxd4
Dxd2+ 13.Kxd2 0–0 14.Sd3 e6
15.Ke2 Vd8 16.Vc4 Sd7 17.Vhc1
(Zde se utkali dva vášniví přívr-
ženci této odnože Grünfeldovy
indické hry) 17...Vac8 (Pře-
chůdce: 17...a5 18.Sg5 Ve8 19.a3 a4
20.Sf4 Vec8 21.Je5 Vd8 22.Jxc6 a
remíza, Vassia,E (2618) –Wind-
hausen,G (2505) ICCF email
2015) 18.d5 exd5 19.exd5 Je7
20.Vc7?! Jxd5? (Správné bylo
20...Vxc7! 21.Vxc7 Jxd5 22.Vxb7
Sc6 23.Va7 Jc3+ 24.Kd2 Sb5 25.Je1
Jxa2 s výhrou černého) 21.Vxd7!
Jc3+ 22.Vxc3 Sxc3 23.Vxb7 Vc6
24.Jg5 Vf6 25.Je4 Vc6 26.Jxc3
Vxc3 27.Sxa6 Vc2+ 28.Kf3 Vxa2
29.Sc4 Va3 30.Sxf7+ Kh8 31.h4
Vf8 32.Kg3 a bílý vyhrál, když
mu černý nastavil věž. 1–0
Topalov, Aleksiev (1992) –

Chládek, Vlastimil (1992)
[B00]
Live Chess Chess.com, 11. 6.

2022
1.e4 Jc6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.c3

f6 (Černý si pro bleskové partie
oblíbil tzv. Nimcovičovu obranu
s podrýváním bílého centra. Ne-
bo: 4...e6 5.Sd3 Jge7 6.Je2 h5 7.Sg5
Dd7 8.h4 Sxd3 9.Dxd3 Jf5 10.Jd2
Se7 11.Sxe7 Jcxe7 12.Jf3 0–0–0
13.a4 Jg6 14.g3 f6 15.b4 Kb8
16.0–0 Vhf8 17.Kh2 Df7 18.Jeg1
Jh6 19.Vae1 Jg4+ 20.Kg2 fxe5
21.dxe5 De8 22.Jh3 Vf5 23.Jhg5
J6xe5 24.Jxe5 Jxe5 25.Dd4 Jc6
26.Dd3 Vf6 27.b5 Ja5 28.Dh7 e5
29.Dxg7 Vf5 30.Dh7 Vf8 31.f4 e4
32.f5 De5 33.f6 Dxc3 34.f7 amistr
světa semusel v partii Aronian,L
(2782) – Carlsen,M (2855)
chess24.com INT 2021, vzdát.)
5.Sd3 Sxd3 6.Dxd3 fxe5 7.dxe5
Jxe5 8.Db5+ Dd7 9.Dxb7 (Před
takovým lupem šachové knihy
opakovaně hráče varují) 9...Vd8
10.Da6 e6 11.Se3 Jf6 (Černý se
rychle vyvinul, bílý má ve hře
jen střelce a zaběhlou královnu)
12.h3 Jc4 13.Dxa7 Jxb2 14.Je2

Jd3+ 15.Kf1 Sd6 16.Jd2 0–0
17.Da6 Jc5 18.Da3 Jfe4 19.Jxe4
Jxe4 20.Db2 (Konec výletu dá-
my, který stál bílého 7 cenných
temp a za chvíli i její život)
20...Vxf2+ 21.Sxf2 Vf8 22.Jd4
Vxf2+ 23.Dxf2 Jxf2 24.Kxf2
(Materiálně jsou na tom soupeři
prakticky vyrovnaně, avšak ne-
činnost bílých věží způsobí
rychlý kolaps) 24...e5 25.Jf3 Df5
26.g4 Dc2+ 27.Ke1 Dxc3+
28.Ke2 e4 29.Jd2 Dd3+ 30.Ke1
e3 31.Jf3 Sb4+ a bílý se před
matem vzdal. 0–1
Bureš, Vít – Urbanec, Ladi-

slav [E40]
Bowling Líšeň 5+0, 3. 7. 2022
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3

d5 5.a3 Se7 6.Jf3 0–0 7.b4 b6
8.c5 a5 9.Sb2 bxc5 10.bxc5 Jbd7
11.Sb5 e5 12.dxe5 Jg4 13.Dxd5
Vb8 14.h3 Jgxe5 15.Jxe5 Jxe5
16.0–0 Sf6 17.a4? c6 18.Dxd8
Vxd8 19.f4 Jg6 (Lépe 19...Jd3)
20.Vab1 cxb5 21.axb5 Vd2
22.Je4 Vc2 23.Sxf6 gxf6
24.Jxf6+ Kg7 25.Je8+ Kf8 26.Jf6
Vxc5 27.Jxh7+ Kg7 28.Jg5 Sf5
29.e4 a bílý vyhrál prohranou
pozici na čas. 1–0
Víte, že: Červencové Pásky

vyhrál Holemář 17,5 před Ur-
bancem 17 a Vyskočilem 16,5?
Řekli o šachu: „Šachy jsou

tělocvičnou ducha.“ (Blaise Pas-
cal)
Oldřich Duras
České slovo 1922

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Dd6

Vxa5 2.De7! Vxd5 3.Je2mat,
1…Jc6 2.Df6+ Je5 3.Df2mat,
1…Vxd6 2.Va4+ Kc5 3.Vc4mat,
1…Sc5 2.Va4+ Vxa4 3.Df6mat.
(Drtina)

1516. července 2022 Deník
www.denik.cz
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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. 

ZDENKA (76), ČB, t. 906 70 20 70, je čilá, 
ráda řídí, dokonce si chce pořídit čtyřkol-
ku, ráda plave a jezdí na výlety. Hledá po-
dobného pána z Jihomoravského kraje.

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.

 - pohodová dovolená naPELJEŠAC
Jadranu s ubytováním 50 metrů od
moře. Apartmán v historické vile ná-
mořních kapitánů Keršů v dalmatin-
ském Orebići. Komplexní vybavení ve
dvouložnicovém apartmánu ( 2 + 3
osoby ), 80 EUR za noc včetně parková-
ní. Nástup možný ihned. Volejte
736 536 357.

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

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

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

 řidiče sk.C+E, automechani-HLEDÁME
ky a dispečera. 774440910

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

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

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

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

KOUPÍM ČS.DUKÁTY. T. 778080060

 staré motocykly, díly. Tel.:KOUPÍM
777 158 819.


