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Kometa slaví, představí se ikony
Hokejovou Kometu dnes
čeká benefiční utkání
mezi výběrem z roku 2012
a současným týmem.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Ve znamení nostalgie
a vděčnosti se ponese dnešní
hokejové dění v Brně. Ve
Winning Group Areně totiž
dojde na dlouho připravova-
né benefiční utkání s ná-
zvem Za deset pět mezi tý-
memKomety z roku 2012,
který vybojoval v extralize
senzační stříbrnémedaile, a
současným výběrem.
Název akce odkazuje na

úspěšnou dekádu brněnské-
ho klubu, který vybojoval v
české nejvyšší soutěži za po-
sledních deset let pět me-
dailí, z toho dvě zlaté.
Na fanoušky čeká bohatý

doprovodný program, který
vyvrcholí právě benefičním
zápasem se startem symbo-
licky deset minut před pátou
hodinou odpoledne. Veleú-
spěšná éra brněnského klubu
začala v roce 2012, kdy tehdy
podceňovaný tým trenéra
Zdeňka Venery dokráčel ne-
čekaně z předkola play-off až
do finále, v němž podlehl
Pardubicím. Deník Rovnost
zmapoval osud pěti hlavních
tvůrců úspěchu z roku 2012.
JIŘÍ TRVAJ. Ačkoliv v

průběhu play-off 2012 oslavil
osmatřicáté narozeniny,
prožil jedno z nejlepších ob-
dobí kariéry. Brankářský
matador s reprezentačními
zkušenostmi tehdy ve vyřa-
zovacích bojích zavřel bránu
a patřil mezi základní kame-
ny nečekaného úspěchu Ko-
mety. O všem svědčí jeho
procentuální úspěšnost zá-
sahů 92,2 procenta.
Za Kometu následně od-

chytal ještě dvě sezony, kde
už ale pozoruhodné výkony
nezopakoval. Kariéru zakon-
čil v Olomouci před sedmi
lety. Na Hané byl následně
dvě sezony trenérem bran-
kářů, než dal sportovnímu
životu definitivně sbohem.
I když ne tak docela. Společ-

ně s dalším bývalým bran-
kářemMartinem Pruskem
založili v Ostravě firmu, která
se zabývá prodejem gól-
manského vybavení, jako
jsou vyrážečky, lapačky nebo
betony.
TOMÁŠDIVÍŠEK. Před

jedenácti letymu nevyšlo
angažmá ve švýcarskémDa-
vosu, načež přijal ve dvaatři-
ceti letech nabídku br-
něnské Komety a
vrátil se do extrali-
gy.
Když přicházel,

zřejmě netušil,
že s podceňova-
ným týmem s
nevábnou po-
věstí zažije jednu
z nejlepších sezon
kariéry. V útočné
formaci s Tomášem a
Jakubem Svobodovými se v
play-off utrhl ze řetězu. Di-
víšek ovládl produktivitu
vyřazovací části, když nasbí-
ral šestadvacet bodů za šest
gólů a dvacet asistencí.
Jeho kouzlo ovšem v Brně

vyprchalo záhy. I když byl dál
produktivní, už v lednu 2013
při výsledkové krizi v Kometě
skončil a přesunul se do to-
noucího Chomutova. V ex-
tralize už poté další úspěch
nezažil. Kariéru rodák z
Mostu ukončil před dvěma

lety v prvoligovém Prostějo-
vě. Následně se stal generál-
nímmanažerem druholigo-
vých Letňan.
JOZEF KOVÁČIK. Když v

říjnu roku 2011 přivedla Ko-
meta tehdy jedenatřicetile-
tého obránce z Nitry Jozefa
Kováčika, asi sama netušila,
že trefila jackpot. Zkušený

bekměl namířeno do
Zlína, nakonec
upřednostnil
Brno. Poctivý
dříč strávil v
Kometě
šest sezon
v řadě, zís-
kal si srdce
fanoušků a
před od-
chodem v ro-

ce 2017 i mis-
trovský titul.

Jeho hvězdná chvíle přišla
už v prvním ročníku. Společ-
ně s Tomášem Žižkou tvořil
populární Kilo v roce 2012
elitní brněnskou obrannou
dvojici.
Kováčik takměl ideální

podmínky vytvořit si kariérní
rekord v play-off, což semu
také povedlo, když ve dvaceti
zápasech nasbíral jedenáct
bodů. „Byla to nejlepší sezo-
na vmé kariéře. Samozřejmě
titul v roce 2017 byl nádher-
ný, ale tohle bylo něco neu-

věřitelného a jedinečného.
I když jsme skončili druzí,
oslav jsme se nemohli naba-
žit,“ vzpomínal Kováčik pro
klubový web.
Do Komety se vrátil ještě v

únoru loňského roku, kde se
v Brně pokoušel nastartovat
trenérskou kariéru. V listo-
padu ale skončil a vrátil se
domů do slovenských
Topoľčan.
LEOŠČERMÁK. Podobný

příběh jako Kováčik. Když v
roce 2011 přicházel do Ko-
mety po tříletém angažmá v
Rusku, málokdo by řekl, že
právě až ve třiatřiceti letech
narazí na svůj osudový klub.
Čermák v Kometě strávil osm
sezon, v šesti z nich byl kapi-
tán, v letech 2017 a 2018 do-
táhl svůj tým k vytouženému
extraligovému titulu.
Bodově nejpovedenější

sezonu ale prožil právě hned
v ročníku 2011/2012, kdy byl
centr první formace. V zá-
kladní části nasbíral třiatři-
cet bodů ve dvaapadesáti zá-
pasech, v play-off přidal pat-
náct ve dvaceti duelech. Ka-
riéru ukončil před třemi
roky, naposledy si za Kometu
zahrál v semifinálové sérii s
Libercem, kterou Brno pro-
hrálo 2:4 na zápasy a rozply-
nul se sen o zlatém hat-
tricku.
RADEKDLOUHÝ.Málo-

kterého Pražákaměli v Brně
rádi jako jeho. Poctivý dříč
Radek Dlouhý zažil s Kome-
tou ještě prvoligové časy,
když do Brna přestoupil v
roce 2007 po letech ve Slavii.
S výjimkou krátkého angaž-
má ve švýcarské druhé nej-
vyšší soutěži byl na jihuMo-
ravy až do roku 2013.
I když nikdy nepatřil mezi

útočníky, kteří by bojovali o
čelo produktivity, v play-off
2012 zářil v elitní formaci s
Čermákem a Jaroslavem
Svobodou, když nasázel šest
gólů a na pět přihrál. Kariéru
zakončil defenzivní forvard
před třemi roky v Trenčíně,
kde zakotvil natrvalo. Nyní je
ve slovenském klubu kon-
diční kouč a trénuje 9. třídu.

ZEĎ. Jiřímu Trvajovi v roce 2012 táhlo na čtyřicet, přesto zažil jed-
nu z životních sezon. Foto: Deník/Attila Racek

„Byla to
nejlepší sezona

vmé kariéře. Samo-
zřejmě titul v roce

2017 byl nádherný, ale
tohle bylo něco neu-
věřitelného a jedi-

nečného.“
Jozef Kováčik

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Ze šachové olympiády.
Vmužské části zvítězil

Uzbekistán 19 (33) před Arménií
19 (28,5) a Indií 2 18 (32,5). V kon-
kurenci 188 družstev obsadila 18.
nasazená ČR 25. místo ziskem 14
(28,5) v sestavě David Navara 7-10,
Thay Dai Van Nguyen 7,5-10, Zby-
něk Hráček 6-9, Peter Michalík 6-
9, Vojtěch Zwardoň 3-6. Ženymezi
162 týmy nasazené jako 23. obsa-
dily 16. místo ziskem 15 (26,5) ve
složení Julia Movsesjan 5-9, Joan-
naWorek 5-9, Karolina Pilsova
6,5-9, Kristýna Petrova 3,5-8, Anna
Marie Koubová 6,5-9.

So,Wesley (2773) –Mel-
kumyan, Hrant (2634) [B11]
44th Olympiad Chennai 2022

USA-Arménie (7.2), 5. 8. 2022
1.e4 c6 2.Jc3 d5 3.Jf3 Sg4 4.h3

Sxf3 5.Dxf3 e6 6.Se2 Sc5 (Hraje se
jedna z variant obrany Caro-Kann)
7.0–0 Jd7 8.exd5 cxd5 9.Vd1 Jgf6
10.d4 Se7 11.Sd3 0–0 12.Sf4N (Asi
důraznější než 12.Je2 Db8 13.Jf4 b5
14.h4 Db7 15.h5 Sd6 16.h6 g6
17.Dh3 Vfe8 18.Se3 b4 19.Dh4 Vac8
20.Jh3 e5 21.dxe5 Vxe5 22.Sf4 Vh5
23.Dg3 Sxf4 24.Jxf4 Vxh6 s remí-
zou v 64. tahu, Dragnev, V (2535) –
Fridman, D (2626), Katowice 2021)
12...Jb8 13.Je2 Jc6 14.c3 Ve8
15.Ve1 g6 16.Jg3 Jd7 17.Ve3 e5
18.Sh6 e4? (Tímto tahem dává
černý bílému příležitost k bri-
lantní oběti. Mnohem lepší
obrannémožnosti byměl po ta-
zích 18...exd4 nebo 18...Sf8)
19.Vxe4!! Jf8 (Černý ztratil pěšce a
to již bude rozhodující. Ve svých
propočtech přehlédl 19...dxe4
20.Dxf7+! Kxf7 21.Sc4+ Kf6
22.Jxe4+ Kf5 23.g4+ Kxe4 24.Ve1+
Kf3 25.Sd5mat) 20.Vf4 f5 21.Jxf5
gxf5 22.Vxf5 Dd6 23.Dg4+ Jg6
24.Vxd5 Df6 25.g3 Sf8 26.Vf5
De7 27.Sc4+ Kh8 28.Sg5 a černý
se vzdal. Patrně nejkrásnější
kombinace celé letošní olympiá-
dy. 1–0

Navara, David (2688) – Bat-
suren, Dambasuren (2518) [C02]
44th Olympiad Chennai 2022,

ČR-Mongolsko (5.1), 2. 8.2022
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.dxc5

e6 5.a3 5...Sxc5 6.Dg4 Je7 7.Jf3
0–0 8.b4 Sb6 9.Sd3 Jg6 10.Sb2 f5
11.Dg3 a5 12.h4 axb4 (Opět dnes
stále populární Caro-Kann. Ten-

tokrát s oblíbeným postupem h-
pěšce, který preferuje David Na-
vara bílými i černými kameny)
13.h5 (Předchůdce: 13.axb4 Vxa1
14.Sxa1 De7 15.Sc3 Jc6 16.h5 Jh8
17.h6 g6 18.b5 Jb8 19.Dg5 Dc7
20.Sb4 Sc5 21.Sxc5 Dxc5 22.0–0 Jd7
23.Ve1 Jf7 24.Dd2 Dc7 25.Df4 Jc5
26.Jbd2 De7 27.Va1 g5 28.Db4 Ve8
29.Va8 Kf8 30.Dc3 Sd7 31.Va7 Vc8
32.Jd4 Jxh6 a remíza, Lupini, S
(2391) – Kostanjsek, Z (2355), ICCF
email 2019) 13...Jh8 14.h6 g6
15.axb4 Vxa1 16.Sxa1 Jc6 17.Sc3
d4 18.Sd2 Dd5 19.b5 Ja7 20.Dh4
Dc5 21.Sg5 Ve8 22.Sf6 Jf7 23.Dg3
Jh8 (Tytomanévry jezdci na pole,
kdemají tu nejmenší působnost,
přivedou brzy černého ke zkáze)
24.Dg5 Df8 25.g4 Sd7 26.Sc4
fxg4 27.Dxg4 Sd8? (Rozhodující
chyba) 28.Dxd4 Sxb5 29.Sxb5
Jxb5 30.Dd7 Sxf6 31.exf6 Jd6
32.Dxh7+! (Krásná oběť dámy ve-
de k dvoutahovémumatu) 1–0.

Víte, že: Součástí šachové
olympiády byl Kongres světové
šachové federace FIDE? Starono-
vým prezidentem se stal Rus Ar-
kadij Dvorkovič (157 hlasů), jehož
vyzyvatel Andrij Baryšpolec z
Ukrajiny získal pouze 16 hlasů.
Viceprezidentem byl zvolen bý-
valýmistr světa Višvánáthan
Anand z Indie.

Řekli o šachu: „Když ti soupeř
nabízí remízu, zkus zjistit, proč si
myslí, že stojí hůř.“ (Nigel Short)

Josef Kolíbal
Svobodné slovo 1952

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Sf3 h2
2.Sh1 Kh3 3.Jd2 Kh4 4.Sg2 h1jakk.
5.Jf3 mat. (Gardner)

SOUTĚŽ   o dvě rodinné vstupenky 
na exkluzivní prohlídku ateliérů

Ateliéry Ulice po třech letech opět otevírají brány
Máme pro vás dvě rodinné vstupenky na exkluzivní prohlídku ateliérů Ulice, která proběhne ve 
čtvrtek 25. srpna 2022 ve 13.30. Na jednu vstupenku mohou dorazit celkem čtyři návštěvníci. 

Stačí zodpovědět otázku, která z dějových linek vás v právě začínající 18. sezóně nejvíce zajímá?
Prohlídka probíhá od 13.30 na adrese ateliérů U továren 33, Praha – Hostivař.

Která z dějových linek vás v právě začínající 18. sezóně nejvíce zajímá?
Odpovědi zasílejte od 13. do 15. srpna na e-mailovou adresu soutez@denik.cz.
Vyhrává 99. a 199. odpověď.O
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Dny, týdny, měsíce i léta plynou, 
ale nikdy nezacelí tu ránu bolestivou.

Včera, 12. srpna 2022, uplynulo 40 let, 
kdy nás opustil pan 

Oldřich MALENINSKÝ z Brna.

S láskou vzpomínají manželka Karla 
a dcera s rodinou. 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
LIBUŠE, 79, Brno, 906 70 20 70, by ráda 
našla vyučeného nekuřáka a abstinenta 
do 90 let. Měl by být společenský, plno-
štíhlý, nad 180 cm vysoký a klidné povahy.

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 popoví-
dám. Třeba si padneme do oka. Radka, 
55, Hustopeče, t. 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.

 rodinný domek 4KK/4+1 Br-KOUPÍM
no a blízké okolí. Dosah MHD. Může
být i rozestavěný, ziggisaye@centrum.
cz

 žulové dlažební kostky ccaKOUPÍM
4500 ks. T. 603363622

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

 stará křesla. Tel.: 777 158 819,KOUPÍM
Souček.

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

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

 výška 182 věk 65,štíhlý hle-.VDOVEC
dá ženu k vážnému seznámení.Pouze:
OV ,FM ,NJ.TEL: 608 88 11 67

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

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

 Vari Tera.Tel:728826125KOUPÍM

 staré pivní láhve a sklenice. S-KOUPÍM
bírku i jednotl.kusy, tel:732170454, sbě-
ratel

 motocykly, i díly. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

 ořechy světlé 230 Kč/kg, Lís-VLAŠSKÉ
kovce 310Kč/kg, sušené švestky a me-
ruňky 175Kč/kg, suš.jablka 270Kč/kg,
suš.višně 410Kč/kg. Pošlem.
774 180 070

 štěňata ohaře. Tel.:PRODÁM
722241065  student, doktorand, doktorand-PHD

ka. Hledáme zájemce o studium vzta-
hů mezi podnebím a lidským zdravím
v rámci řešení projektu GAČR na České
zemědělské univerzitě. Přihlášky do
20.8. urbana@fzp.czu.cz

 česnek a mák 604779185FIALOVÝ
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