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Silná Kometa? Otazník v útoku
Hokejisté Komety jsou po
letní přestavbě naladěni
optimisticky na předse-
zonní přípravu.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Vytoužený comeback
hvězdného odchovanceMi-
chala Kempného do Komety
se nekoná. Zkušený zadák
dostal ještě jednu šanci v zá-
mořské NHL, kde podepsal
kontrakt se Seattlem.
Přesto panuje v kabině br-

něnského celku na začátku
společné přípravy na ledě
dobrá nálada. „Jsem s kádrem
spokojený. Kdyby se někdo
zajímavý objevil na trhu,
budeme to řešit, ale na de-
vadesát devět procent pů-
jdeme do sezony s tímto tý-
mem,“ prohlásil nový hlavní
trenér KometyMartin Pe-
šout.
Zatímco celýminulý roč-

ník vedení klubumarně
shánělo kýžené áčkové jmé-
no do defenzivy po Vojtěchu
Mozíkovi, jenž skončil z ro-
dinných důvodů, tentokrát
má jasno o obraně už na
konci července. A příliš tak
Brňany nemusí mrzet ani
Kempného podpis v NHL.
„Kometamá jen ty nejvyšší
ambice, nikdo nejde hrát
předkolo,“ přesvědčovala
největší defenzivní posila
Brna Tomáš Kundrátek.
Spolu s ním vyztuží obranu

další reprezentant Jan Ščotka
a zkušenýMarek Hrbas. Ko-

meta se znovu opře taky o
jednoho z top bekůminulé-
ho ročníkuMarka Ďalogu i
osvědčené buldokyMichala
Gulašiho s RhettemHollan-
dem. Chybět nebude ani ta-
lentovaný Radek Kučeřík.
K dispozici jsou i další

mladíci z brněnské líhně Ivo
Sedláček a František Němec.
„V obranných řadách jde
opravdu o posílení. Ščotka s
Kundrátkem jsou zárukou
kvality,“ řekl legendární br-
něnský bek Jaromír Meixner.
Hlavní otázkou tak zůstá-

vá, jak Kometa nahradí své-
ho nejproduktivnějšího hrá-
če Petera Muellera, jenž za-
mířil do Vítkovic, a tvořivého

centra Michala Krištofa. „V
ofenzivě už o takové posílení
jako v obraně nejde. Jsem
zvědavý, kdo nahradí Mu-
ellerovy body a Krištofovu
šikovnost,“ přemítal Meix-
ner.
Pešout věří, že Muellerovu

pozici zastanou zvučné jarní
posily Jakub Flek s Radkem
Koblížkem. „Musíme ho na-
hradit kvalitní týmovou
hrou. Někteří hráči, kteří na
to třeba nebyli v posledních
letech zvyklí, dostanou větší
ice time. Jako náhradu za
Petera jsme vzali Kubu Fleka
s RadkemKoblížkem, tak
uvidíme, jak se s touto situ-
ací poperou,“ zmínil Pešout,

jemuž by se ještě jedno
zvučné jméno do útoku ho-
dilo.
Stěžejní ale bude, aby se

tým dokázal sehrát. „Muž-
stvo se hodně obměnilo. To
že přišlo hodně nových hrá-
čů, znamená, že si mužstvo
musí sednout v kabině a na
ledě,“ podotkl Pešout.
I proto si Kometa původně

naordinovala devět příprav-
ných zápasů. Kvůli nečeka-
nému zániku Bratislavy Ca-
pitals, s níž měli Brňané se-
hrát dva duely, musí shánět
alternativu. První přípravný
zápas každopádně Kometu
čeká v úterý 9. srpna, kdy se
v tradičním otevíracím pří-
pravném utkání utká s Tře-
bíčí. Tentokrát se vzájemný
duel odehraje v Brně.

NÁHRADA? Petera Muelleramají v Brně nahradit Radek Koblížek
(na snímku vlevo) a Jakub Flek (vpravo). Foto: Kometa Brno/Vít Golda

Plán přípravných
zápasů Komety
P úterý 9. srpna od 18.00:
Kometa Brno – Třebíč

P čtvrtek 11. srpna od 18.00:
Kometa Brno – Zlín

P čtvrtek 18. srpna od 18.00:
Kometa Brno – Olomouc

P středa 24. srpna od 17.30:
Vítkovice – Kometa

P čtvrtek 1. září od 18.00:
Kometa Brno – Zvolen

P úterý 6. září od 18.00:
Olomouc – Kometa Brno

P čtvrtek 8. září od 18.00:
Kometa Brno – Vítkovice
*v sobotu 13. srpna odehra-

je Kometa benefiční utkání Za
deset pět

Útočník fotbalové Zbrojovky Brno JAKUB ŘEZNÍČEK (34) říká:

Možná to budemůj poslední rok
JAROSLAV KÁRA

Brno – Po roční odmlce se na
nejvyšší soutěž těší a je na
něm poznat, že se pořádně
nachystal. Taky shodil pár
kil. „Zhubnul jsem před pří-
pravou, po přípravě ještě víc,
ale furt jsem v červených
číslech podle našeho kon-
dičního trenéra. Bohužel,“
povídal v dobrém rozmaru
kapitán brněnských
fotbalistů Jakub
Řezníček (na
snímku). Dnes od
čtyř hodin odpo-
ledne se Zbrojov-
ka vrátí do nej-
vyšší soutěže doma
proti Slovácku.

Co cítíte před startem ligy?
Respekt, pokoru. Rok jsem ji
nehrál, samozřejmě jsem ji
sledoval, ale myslím, že
všechno je o přístupu a o na-
těšenosti. Strašněmoc se tě-
ším. Kolamáme těžká, ale
všechno se dá zvládnout.
Budeme bojovat, makat a
snad se z toho nějaké body
vyklubou hned na začátku.

Říkal jste po postupu, že ne-
musíte nikomu nic dokazo-
vat. Máte osobní ambice?
Asi ne. Možná jedu poslední
rok, uvidí se, hodlám pomoct
Brnu, jako jsem chtěl minulý
rok. Teď by bylo hezké,
abychom se nenervovali o
záchranu. Chci pomoct týmu,
abychom hráli v klidnějších
vodách a sezonu si užili.

Zdraví vám drží, přesto po-
čítáte, že to bude váš po-
slední rok?

Zdravý jsem, přípravu jsem
odtrénoval celou, ale třeba už
mě nikdo nebude chtít. Mám
smlouvu na rok, nevím, co
bude, to bych asi předbíhal.
Ale budemi pětatřicet, sa-
mozřejmě bych tu rád hrál,
mám to tady rád. Musíme se
pobavit, momentálněmám
smlouvu na rok amůže se
stát cokoli, je to ještě daleko.

Co říkáte na posily,
naservírují vám
balon, jak potře-
bujete?
Doufám, že jo,
proto tady jsou.
Samozřejměmu-
síme si na sebe
zvyknout, týden od

týdne je to lepší. Baví-
me se, co od nich potřebuji,
co oni potřebují odemě.
Ukáže až liga a doufám, že to
dopadne dobře.

Bavíte se i sWalemMusou
Allim?
Kluci, kteří umí perfektně
anglicky nebo spíš německy,
se s ním baví a takymi to
přeloží. Řeknoumu, co od něj
potřebuji. Je chápavý, snaži-
vý, doufám, že to bude plnit.

Můžemát přínos jeho dyna-
mika?
Je jiný typ než všichni ostat-
ní, rychlý a technický, samo-
zřejmě by tomohlo na obra-
ny platit. Ještě abychom si na
sebe nějak zvykli, aby věděl,
kam centrovat, ale je to ši-
kovný hráč a určitě pomůže.

Změny v týmu byly šité pro
vás, lichotí vám to?
Samozřejmě lichotí, ale od-

vedl jsem tady nějakou práci
za ty roky amyslím, že po-
každé semi tady vedlo, takže
mě tu asi mají rádi. Taky to
tadymám rád a asi to tak
prostě vyplynulo.

V přípravě vám to střelecky
drhlo, přetrvalo přesto na-
ladění z úspěšného jara?
Asi jo. Nedělal bych z toho
vědu, zápasy se hrají pod ob-
rovskou únavou, i den před
utkánímmáte dva těžké tré-
ninky. Třeba já na tom byl
špatně, necítil jsem se vůbec
dobře. (úsměv) Furt jsem byl
unavený, ale jak jsme zvol-
nili, začínám se zase cítit líp,
nebolí mě nohy a už se na li-
gu strašně těším. Je jiné hrát
přátelské zápasy v únavě,
nebo odpočatý o ligové body.
Přijde hodně lidí a bude to ve
všem jiné.

V lize tedy budete šance
proměňovat?
Doufám, že jo, moc gólů v
přípravě jsem nikdy nedával.
Soustředím se na zápasy o
body, ale je to o celém týmu.
Doufám, že když se dostane-
me do šancí, nějaké promě-
níme a bude nám to šlapat.
Neuměli jsme dávat góly,
prostě to tak vyšlo amusíme
to napravit, zlepšit se a uká-
zat to hned v sobotu.

Co čekáte od duelu se Slo-
váckem?
Je to silný soupeř, ale vždyc-
ky se dá hrát s každým, zažil
jsem to ve víc zápasech.
Všechno je o přístupu, nic
nevypustit, pakmůžete hrát
s kýmkoli. První kola jsou
těžká, ale nic není nemožné.

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Johann Gregor Mendel šachistou.

O vztahu světoznámého brněnského přírodo-

vědce a zakladatele genetiky Johanna Gregora

Mendela (1822-1884) svědčí jedna věta v turnajové

knize o sjezdu Deutscher Schachverbandu in der

ČSR v Braunau 1925: „Ferdinand Schindler, MUDr.,

nar. 15. 2. 1864 v Heinzendorfu ve Slezsku, navště-

voval gymnasium v Brně, kde získal od svého

strýce přírodovědce Gregora Mendela první

úvod do problémového šachu.“ Dalším důkazem

je to, že v moravském časopisu Niva uveřejnil zna-

lec šachových problémůMUDr. Eduard Mazel v ro-

ce 1892 přehled všech českých problemistů, kteří

do té doby uveřejnili svoji úlohu ve Světozoru (ša-

chová rubrika tam vycházela od roku 1868) a zde

mimo jiné píše: „Rubriku šachovou převzal r. 1874 J.

Dobruský. Novými úlohami vystoupili: J. Mendl, K.

Wipler, O. Welzer, A. Chmelař, O. Valenta, ale nad

ostatními vynikl nadaný žák jeho Karel Kondelík.“

Eduard Mazel jistě Mendla znal, vždyť roku 1882

maturoval na brněnském gymnáziu spolu s jeho

synovcem Ferdinandem Schindlerem. Tehdy bydlel

Schindler na Pekařské 16 a jistě to neměl ke svému

strýci do Starobrněnského kláštera (na dnešním

Mendlově náměstí) daleko! Dalším důkazem je

konzultační partie, kterou uveřejnil Karel Bohuš

Kober ve své Příruční knize šachovní (Praha 1875).

Hrála se v Prager Schachklubu v roce 1874 a bílé

vedli Teller aMendel, černé Hrůza a Kober. Snad

existuje podrobný Mendelův životopis, kde by šlo

tyto časové údaje ověřit.

Teller+Mendel, JG – Hrůza+Kober, KB [C52]

Praha /Prager Schachklub/, 1874

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.b4 Sxb4 5.c3 Sa5

6.d4 exd4 7.0–0 dxc3 8.Db3 Df6 9.e5 Dg6 10.Jxc3

Jge7 11.Je2 b5 12.Sd3 De6 13.Db2 Jg6 14.Jf4 (Kon-

zultanti rozehráli tehdy oblíbený Evansův gambit

podle teoretických příruček) 14...Jxf4 (O něco lepší

než: 14...De7 15.Jd5 De6 16.Se4 0–0 17.Dc2 Sb7 18.Vb1

a6 19.Jf4 Jxf4 20.Sxh7+ Kh8 21.Sxf4 Jb4 22.Vxb4

Sxb4 23.Sf5 Dc4 24.Dxc4 bxc4 25.Vc1 d5 26.Vb1 a5

27.a3 Sc8 28.Sxc8 Vfxc8 29.axb4 axb4 30.e6 fxe6

31.Se5 c5 32.h4 c3 33.Jg5 c2 34.Vc1 b3 35.Jxe6 d4 a

bílý se vzdal, Anderssen, A – Zukertort, J Berlin

1871) 15.Sxf4 a6 16.Sg3 Sb6 17.a4 b4 18.Vac1 Sb7

19.Sh4 a5 20.Vfd1 Je7 21.Sc4 Dg4 22.h3 Dg6

23.Jg5 0–0–0 24.Vd6! (Oběť, která měla vést k vý-

hře) 24...Dh5 25.g3 (Zde i v následujících tazích se

nabízelo 25.Vxb6 s hrozbou Sxf7) 25...f6 26.exf6

gxf6 27.Dxf6 Jc6 28.Vd2 (Ne však 28.Vxd7 Vxd7

29.Dxh8+ Vd8 30.Dxh7 Vd1+ 31.Vxd1 Dxd1+ 32.Kh2

Jd8 s výhrou černého) 28...Dg6 29.Dxg6 hxg6

30.Jf7 Vxh4 31.gxh4 Vf8 32.Vcd1 Jd4 33.Vxd4

Sxd4 34.Vxd4 d5 35.Vxd5 Sxd5 36.Sxd5 (Vznikla

zajímavá koncovka, ve které má navrch černý)

36...Kd7 37.f4 Ke7 38.Je5 Kd6 39.Sf7 Vxf7

40.Jxf7+ Kd5 41.Je5 b3? (Správné bylo 41…c5!)

42.Jf3 b2 43.Jd2 c5 44.Kf2? (Rozhodující chyba. K

rovné hře vedlo 42.f5!) c4 45.Jb1 Kd4 46.Ke2 c3

47.Ja3 Ke4 a bílí se vzdali. 0–1

Víte, že: „O něm (Mendelovi) se také říká, že

dosáhl značné dovednosti jako šachista a složil

spoustu problémů, které však nebyly publikovány.

Tato schopnost se znovu objevuje u jednoho z jeho

synovců.“ W. Bateson – Mendelovy principy dědič-

nosti (Cambridge 1909).

Řekli o šachu: „Dobrý hráč má vždycky štěstí.“

(José Raul Capablanca)

Johann Gregor Mendel

Světozor 1874

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Dc2 a3 2.Va4+ bxa4

3.Dc5 mat, 1…d6 2.a3 Kb6 3.Dc7 mat, 1…Kxb4 2.a3+

Kxa3 3.Dc3 mat. (Abranyi)
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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.

cab_R2013840-006

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

cab_R2259713-003

 staré pivní láhve a sklenice.KOUPÍM
Sběratel, tel:732170454

cab_R2062322-019

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

cab_R2066388-017

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

cab_R2059774-008

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

cab_R2059701-003

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

cab_R2013842-006

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

cab_R2013836-003

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

cab_R2265870-001

 k prodeji štěňátka WestNABÍZÍM
highland teriéra bez PP.K odběru
ihned. T. 603147554

cab_R2262701-004

  

  

  

  

  

 česnek a mák 604779185FIALOVÝ

Předplaťte si 
Deník
a získejte 
dárek

www.mojepredplatne.cz

VYUŽIJTE VŠECH VÝHOD 
PRO PŘEDPLATITELE,
VYBERTE SI DÁREK:
Krystalické hnojivo Extra 
Univerzální 400 g

Krystalické hnojivo pro univerzální 

výživu nebo pro regeneraci rostlin. 

Předchází výživovým poruchám. 

Obsahuje vysoký obsah živin. 

Určeno pro okrasné rostliny 

a dřeviny, 

zeleninu, 

ovocné 

stromy 

a keře 

a trávníky.y.

www.mojepredplatne.cz

 Nemusíte chodit 
 do trafi ky – Deník vám 
 doručíme zdarma až domů

 Aktuální, ověřené 
 a užitečné informace 

z vašeho okolí, které 
 jinde nenajdete

 Zdarma řada příloh 
 a magazínů – Sportovní 
 deník, Bydlení, Hobby, 
 Zdraví, Ženy, Víkend, 
 TV magazín s televizním 
 programem na celý týden.

 V případě předplatného 
 na celý týden navíc 
 získáte 10% slevu

 Velký výběr dárků
 pro nové i stávající 
 předplatitele

Předplatné 
Deníku

se vyplatí!

K předplatnému 
Deníku nyní 
ZCELA ZDARMA 
elektronická verze 
kompletního vydání 
a k tomu navíc i aktuální 
zprávy na denik.cz.

Ke svému elektronickému 
Deníku se přihlásíte na webu 
epaper.denik.cz

 Velký ý

S předplatným 
Deníku platíte 
méně, získáte 

více a navíc vše 
doručíme až k vám.

Získejte 
všechny výhody 

již od 21 Kč denně


