
Ducára čeká
zápas o titul
Sheffield –Nejlepší český
profesionální boxer Vasil
Ducár ve středu odletěl do
anglického Sheffieldu, kde
dnes vyzve domácího Jorda-
na Thompsona o evropský
pás organizace IBF v křížové
váze. Ducár byl v posledních
týdnech přípravy na titulový
zápas značně nervózní, pro-
tože právě na začátku srpna
očekával s manželkou naro-
zení druhé dcery. “Měl jsem
nervy, nebudu lhát. Naštěstí
manželka rodila v pondělí
1.srpna a všechno proběhlo
v pořádku,“ říká znojem-
ský rodák.
Narození očekávaného po-
tomkamělo rychlý spád.
“V jednu ráno jsme odjížděli
do porodnice a za deset půl
čtvrté už bylamalá na světě.
Z porodnice jsem potom od-
jížděl v šest ráno rovnou na
trénink. Akorát měmrzelo,
že jsem holky nemohl přivézt
domů, protože už ve středu
jsem odletěl do Anglie.
Všechno ale zvládly beze
mě,“ pokračuje Ducár.
Po náročných dnech uvítal,
že mu jeho stáj Patron Bo-
xing zajistila přímý let, díky
čemuž stihl trénovat v Shef-
fieldu už ve středu. “Včera
bylo jedno vážení, druhé nás
čeká dokonce i dnes před zá-
pasem. Je to sice trochu ne-
tradiční, ale před titulovými
zápasy se to dělá. Zítra se
potom vracím domů k rodi-
ně,“ těší se Ducár.
Ještě před návratem jej ale
čeká duel proti dosud nepo-
raženému Thompsonovi.
“Jeho bilance 13:0 v profesi-
onálním ringumluví za vše.
Bude to těžký zápas, na který
jsem se připravoval, takže
chci uspět,“ dodává. (jan)

SPORT | Na jižní Moravě
Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Z pardubických šachovnic.

V hlavní velmistrovské skupině bojovalo celkem

196 šachistů a šachistek švýcarským systémemna 9

kol. Zvítězil nejvýše nasazený Alexander Dončenko

(Německo – 2640) 7,5 před trojicí Doshi Moksh Amit

(Indie – 2409), Jiří Štoček (ŠK Líně – 2548) a Filip

Haring (SVK – 2451) se 7 body. Nejúspěšnějším z

Brňanů se stal 21. Jakub Kůsa (Moravská Slavia –

2353), který dosáhl 6 bodů. Přinášíme důležitou vý-

hru vítěze turnaje z posledního kola a hezkoumini-

aturu Brňana:

Dončenko,Alexander (2640) – Harsha,Bha-

rathakoti (2547) [A05]

CZECH OPEN 2022 – A – PARDUBICE OPEN (9.1),

30.07.2022

1.Jf3 Jf6 2.c4 c5 3.Jc3 e6 4.e3 b6 5.d4 cxd4

6.exd4 Sb7 7.Sd3 Se7 8.0–0 d5 9.cxd5 Jxd5 10.Je5

0–0 11.Dg4 Jf6 12.Dh4 Jc6 (V této variantě dámské

indické obrany se zdají být vyhlídky vyrovnané po

12...Jbd7 13.Vd1 g6 14.Sg5 Jxe5 15.dxe5 Jd5 16.Sxe7

Dxe7 17.Dxe7 Jxe7 18.Jb5 Vfd8 19.Jd6 Sd5 20.a4 Jf5

21.Sxf5 gxf5 22.Va3 Vd7 23.Vc1 f6 24.f4 fxe5 25.Vg3+

Kh8 26.fxe5 f4 27.Vg4 Vf8 28.Kf2 f3 29.gxf3 Sxf3

30.Vh4 Sd5+ 31.Ke3, ale černý po hrubce v 38. tahu se

vzdal, Kovalenko,I (2629) – Jumabayev,R (2535), Riga

2021) 13.Sg5 Jxe5 14.Sxf6 Jxd3 15.Sxe7 Dc7 16.Sxf8

Vxf8 (Černý obětoval kvalitu a chce dobýt izolova-

ného d-pěšce. Pokud ho bude bílý bránit, dostane se

do problémů. Dončenko řeší situaci jinak: 17.d5

(Předchůdce: 17.Jd1 Vd8 18.Je3 f6 19.Vab1 g5 20.Dg4

Jf4 21.d5 h5 22.Dd1 exd5 23.Db3 Kh8 24.Vfe1 d4 25.Jf5

Dd7 26.Jxd4 Jxg2 27.Ved1 Jh4 28.Je6 Jf3+ 29.Kf1 Sd5

30.Jxd8 Dh3+ a bílý se vzdal v 39. tahu, Sambuev,B

(2562) – Cordova,E (2616), Havana 2014) 17...exd5

18.Vad1 Jxb2 19.Jxd5 Sxd5 20.Vxd5 a6 21.Dd4 Jc4

22.Vd1 (Pozice bílého je vyhraná, stačí výměnit dvě

těžké figury a kůň nebudemít proti věži šanci)

22...h6 23.h4 b5 24.Vd8 Vxd8 25.Dxd8+ Dxd8

26.Vxd8+ Kh7 27.Va8 a černý se vzdal. 1–0

Kůsa,Jakub (2353) – Nytra,Ondřej (2214)

[D30]

CZECH OPEN 2022 – A – PARDUBICE OPEN –

(4.31), 25.07.2022

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Jf3 c6 4.Dc2 Jf6 5.Sg5 Se7 6.e3

Jbd7 7.Jc3 0–0 8.Vd1 h6 9.Sh4 a6 10.a3 Je8 (Hraje

se dámský gambit) 11.Sg3 Jd6 (Předchůdce: 11...f5

12.Sd3 Jd6 13.cxd5 cxd5 14.Je2 g5 15.h4 g4 16.Je5 Jxe5

17.Sxe5 Jf7 18.Sc7 De8 19.Jf4 Kg7 20.Vc1 Jd6 21.0–0

Sd7 22.h5 Vc8 23.Db3 b5 24.Jg6 Vf7 25.Jxe7 Dxe7

26.Vc5 Kh7 27.Vfc1 Jc4 28.Db4 a po vzájemných chy-

bách remíza v 80. tahu, Dobiáš,J – Louma,J, Rakov-

nik 1940) 12.cxd5 exd5 13.Sd3 Jf6 14.h3 Jb5?! (Lépe

14...Jde4) 15.0–0 Da5 16.Je2 Jh5 (Zatímco bílý stě-

huje své figury na královské křídlo, odvádí černý

svůj kontingent na křídlo dámy) 17.Sh2 Jd6 18.Je5

Se6 19.g4 Jf6 20.Jf4 Vad8 21.f3! Jc8 22.h4 g5 (A to

už je sebevražda) 23.Jxe6 fxe6 24.Se2. Proti smrtí-

címu zásahu bílé dámy není obrany. Černý se vzdal.

1–0

Víte, že: Rapid jednotlivců vyhrál mezi 185

účastníky Anton Korobov (Ukrajina) před Dončen-

kem (Německo) 7,5(9), Martin Červený z Durasu Br-

no byl ziskem 6,5 bodu desátý?

Řekli o šachu: „Když si ostatní myslí, že jste na

konci, musíte opravdu začít.“ (Konrad Adenauer)

John Gardner

American Chess Magazine 1898

Mat 5. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Jb6 Ke5 2.Dxf6+ Kxf6

3.Jd7mat, 1…cxb6 2.Vd8+ Kc5 3.Je6mat, 1…Kc5

2.Dd5+ Kxb6 3.a5mat, 1…Jg3 2.Dxf6+ Kc5 3.d4mat.

(Mendel J.G.)

Texl se na duel se Sigmou těší.
S Jílkem jsme si nesedli, říká
Fotbalisty brněnské Zbro-
jovky dnes čeká utkání
v Olomouci. Duel druhého
kola FORTUNA:LIGY star-
tuje ve čtyři hodiny odpo-
ledne.

KRYŠTOF NEDUCHAL

Brno – Po Slovácku vyzvou
fotbalisté brněnské Zbro-
jovky dalšíhomoravského
soupeře. Dnes od čtyř hodin
odpoledne se představí na
Andrově stadioně v Olo-
mouci proti tamní Sigmě.
Duel na Hané bude speciální
pro brněnského záložníka
Jiřího Texla, který v Olo-
mouci fotbalově vyrostl. „V
kabině je víc hráčů, kteří
prošli Sigmou, takže odměnu
jistě vypíšeme. Chci vyhrát,
ale určitě to promě není duel
sezony. Už je to nějaký pátek,
co jsem z Olomouce odešel,“
říká devětadvacetiletý Texl.
Přestože rodák z Vladislavi

na Třebíčsku prošel v Sigmě
mládežnickými kategoriemi
a přes béčko se propracoval
až do prvoligového kádru,
jako Olomoučák se rozhodně
necítí . „Město semimoc lí-
bilo, ale lidé, kteří v klubu
působí, namě nezanechali
dobrý dojem. Kvůli tomu
nemám žádnou touhu se k

tehdejšímu angažmá vracet
nebo na něj vzpomínat,“
prozrazuje střední záložník.
Mezi dotyčné řadí Texl i

současného olomouckého
kouče Václava Jílka, který jej
tehdy v Sigmě vedl. „Mocmu
vděčím, žemě vytáhl do ligy.
Na jeho tréninky a přípravy
dodnes se spoluhráči vzpo-
mínáme, je opravdu fotbalo-
vý odborník. Ale bohužel
jsme si lidsky nesedli. Mám
složitější povahu, nebojím se
říct svůj názor a ne každému
je to příjemné. Měli jsme
spolu i nějaké rozepře týka-
jící se taktiky,“ vzpomíná

Texl, kterýmá do sobotního
zápasu omotivaci postaráno.
O tom, že Zbrojovku neče-

ká nic lehkého, svědčí i vý-
sledek prvního ligového
utkání Sigmy, která zvítězila
3:0 v Ostravě. „Musíme se
soustředit hlavně na svoji
hru. Náš výkon v utkání proti
Slovácku nebyl vůbec špatný,
můžeme na to navázat. Jejich
zápas proti Baníku jsme si
rozebrali, víme o jejich sla-
binách, teď už je to jen na
nás,“ praví bývalý hráč Olo-
mouce, Vítkovic či Opavy.
Den před utkáním před-

stavila Zbrojovka další novou

posilu. Záložní řadu rozšířil
jedenadvacetiletý Filip Sou-
ček, jenž přišel na roční hos-
tování z pražské Sparty.
„Chtěl bych se co nejdříve
sžít s týmem a poznat kluky,
abychom předváděli dobré
týmové výkony a získávali
body. Cíle mám tedy ty nej-
vyšší, musíme být nastavení
tak, že půjdeme každý zápas
vyhrát,“ sděluje Souček pro
klubový web.
Ten v brněnské kabině

narazil i na známé tváře. „V
Opavě jsem hrál s Jirkou
Texlem aMatesemHrabi-
nou, z reprezentace pak
známOndru Pachlopníka a
Michala Ševčíka,“ vysvětluje
čerstvá posila.
A jak přijal Texl dalšího

konkurenta ve středu zálo-
hy? „Lhal bych, kdybych řekl,
že ho nevnímám jako kon-
kurenci, ale jsme trošku od-
lišné typy. Já jsem spíš tech-
ničtější, Filip je větší vlk
obranář, soubojového hráče
jsme vyhlíželi. Mám radost,
že k nám přišel, zažil jsem ho
v Opavě. Hodně jsme se ka-
marádili a chodili spolu do
sauny. Třeba budeme nastu-
povat spolu, a kdyby ne, tak
ať hraje ten s lepší formou,“
přeje si Texl, který proti Slo-
vácku odehrál celé utkání.

OLOMOUCKÁMINULOST. Brněnský záložník Jiří Texl (u míče) vy-
hlíží utkání proti Sigmě, kde fotbalově vyrostl. Foto: Petr Nečas
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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.

Dne 9. srpna 2022 uplyne 20 let, 
kdy po těžké nemoci ve věku 48 let 

zemřel pan

Jiří BATA.

Vzpomínají manželka Jitka, syn Jiří s rodinou,
Luboš a rodina Antošova.

 žulové dlažební kostky ccaKOUPÍM
4500 ks. T. 603363622

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

 Jawa 500 OHC s TP, cenu re-KOUPÍM
spektuji, peníze ihned. Tel.603963494.

 Vari Tera.Tel:728826125KOUPÍM

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

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

 k prodeji štěňátka WestNABÍZÍM
highland teriéra bez PP.Vyskov.
603147554

KOUPÍM ČS.DUKÁTY. T. 778080060

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

 starý nábytek 777158819KOUPÍM

 česnek a mák 604779185FIALOVÝ

 182cm 65let hledá ženu odVDOVEC
57-64 pro krásný život ve dvou,Turisti-
ka vítána.608881167

Předplaťte si Deník 
a získejte dáreka získejjte dárek

www.mojepredplatne.cz


