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SPORT | Na jižní Moravě
Kometa našla generálního partnera, šéf klubu LIBOR ZÁBRANSKÝ (48) říká:

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský
Turnaj ve Skalici.
Tradiční turnaj ve slovenské Skalici
měl letos v hlavní skupině 68 účastníků. Nakonec zvítězil Filip Haring (SVK)
7(9) před olympionikem Jergušem Pecháčem (SVK), který v Dauhá remízoval se samotným Norem Carlsenem a
naším reprezentantem Vlastimilem
Babulou 6,5 bodu. 43. místo obsadil Vít
Bureš (Moravská Slavia) ziskem 4 bodů. Letos se mu (ani jeho manželce)
nedařilo tolik jako loni, kdy přemohl
lotyšského velmistra Zigurdse Lanku.
Haring,Filip (2449) – Jablonický,Martin (2343) [C43]
FIDE SLOVAK OPEN Hotel sv. Ludmila, Skalica (4.1), 23.08.2022
1.e4 e5 2.Jf3 Jf6 3.d4 Jxe4 4.dxe5
d5 5.Jbd2 Jxd2 6.Sxd2 Se7 7.Sd3 c5
8.c3 Jc6 9.0–0 0–0 (Ruská hra je stále
oblíbenou obranou. Jinou možností
bylo: 9...Sg4 10.Ve1 Dd7 11.h3 Sh5 12.Sf4
De6 13.Se2 0–0 14.Dd2 Sg6 15.Vad1 Se4
16.Jg5 Sxg5 17.Sxg5 d4 18.Sf1 Dg6 19.Df4
Sc2 20.Vd2 Vae8 21.Sh4 Kh8 22.f3 a6
23.Sf2 Vd8 24.Vc1 Sb1 25.cxd4 Jxd4
26.Sxd4 cxd4 27.a3 Sa2 28.Vxd4 a bílý
vyhrál v 39. tahu, Firouzja,A (2770) –
Najer,E (2654), Riga 2021) 10.Ve1 Se6
11.De2 (Předchůdce: 11.b4 c4 12.Sc2 d4
13.b5 dxc3 14.Sxc3 Dxd1 15.Vexd1 Jb4
16.Se4 Vad8 17.Jd4 Sc5 18.a4 Jd3
19.Sxd3 cxd3 20.Vxd3 Vd5 21.Vd2 Sxd4
22.Vxd4 Vxe5 23.Vad1 s remízou v 67.
tahu, Pridorozhni,A (2596) – Rakhmanov,A (2646), Soči 2020) 11...a6
12.Vad1 b5 13.Sb1 Ve8 14.De3 Vc8
15.Df4 f6? (Černý přehlíží malou
kombinaci soupeře) 16.exf6 Sxf6
17.Sxh7+! Kxh7 18.Vxe6 Vxe6
19.Df5+ g6 20.Dxe6 (Bílý nejen získal
pěšce, ale udržel silný tlak na černou
pozici) 20...Vc7? 21.Sf4 De7 22.Dh3+ a
pro další ztráty se černý vzdal. 1–0
Bureš,Vít (2130) – Babula,Vlastimil (2577) [E46]
FIDE SLOVAK OPEN Hotel sv. Ludmila, Skalica (1.2), 20.08.2022
1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 0–0
5.Jge2 d5 6.a3 Sd6 7.Jg3 b6 (Nebo:
7...c5 8.dxc5 Sxc5 9.b4 Se7 10.Sb2 dxc4
11.Sxc4 Dxd1+ 12.Vxd1 Jbd7 13.Jce4 Jxe4
14.Jxe4 Jb6 15.Se2 Sd7 16.0–0 Sc6 17.f3
a6 18.Sd4 Jd5 19.Kf2 Vfc8 20.Vc1 Sb5
21.Sc5 f5 22.Sxe7 fxe4 23.Sc5 exf3
24.gxf3 s remízou v 37. tahu, Caruana,F

Klíčový hráč, sháníme posily

(2835) – Dominguez Perez,L (2758), Lichess.org INT 2020) 8.Se2 Ve8 9.0–0
Sb7 10.f4 c5 11.dxc5 Sxc5 12.b4 Sf8
13.Sb2 a5 14.Db3?! (Z rovné pozice
přechází bílý dobrovolně do horšího
postavení, které vykrystalizuje po pár
vynucených tazích) 14...dxc4 15.Sxc4
axb4 16.axb4 Vxa1 17.Sxa1 Dd2
18.Jce2 Dxb4 19.Dxb4 Sxb4 20.Sxf6
gxf6 (Černý dobyl pěšce a zůstala mu
dvojice střelců. To již postačí velmistrovi k výhře) 21.Jh5 Vc8 22.Sd3 f5
23.g4 fxg4 24.Jf6+ Kg7 25.Jxg4 Jd7
26.Vb1 Sc5 27.Kf2 f5 28.Je5 Vd8
29.Sc4?! Jxe5 30.fxe5 Vd2 31.Va1 Sd5
32.Sxd5 Vxd5 a před další ztrátou se
bílý vzdal. 0–1
Víte,že: „Bylo velmi příjemné analyzovat po partii s Vlastou Babulou.
Jeho úžasný vhled do šachu a jeho zajímavé postřehy. Bavil jsem se s ním i
po skončení turnaje a říkal, že vlastně
už nevidí v šachách moc smysl, protože to jsou všechno počítače. A že možná skoro lepší je hrát to jen pro radost.
Že záleží na každém, jestli je ochoten
investovat tu spoustu času do promrskávání variant a pokud to nedělá,
tak nemá mezi nejsilnějšími vůbec
šanci. Jinak že vlastně šachy jsou remíza a lidi zkouší různé varianty.“ (Vít
Bureš)
Řekli o šachu: „V životě, jako v šachu, vítězí předvídavost.“ (Charles Buxton)
Karel Traxler
Národní politika 2022

VÁCLAV PETRŮ

Jaké vám tato spolupráce
otevírá možnosti?

Hlavně nám jde o to, aby náš
rozpočet byl v této těžké době stabilní a abychom měli
dlouhodobé partnerství, jak
se to dělo v minulosti.
Spousta partnerů je u nás
deset let a takovou delší
spolupráci chceme i s novým
partnerem. Je skvělé, že se
povedlo doplnit uvolněný
post generálního partnera.
Jsem šťastný i za ostatní
sponzory, že se jim daří a že
nedocházelo k ponižování
plnění ani v těžkých dobách.
Jsem hrozně hrdý, že partneři
Kometě věří a že se nám ještě
daří podepisovat nové.
Měli jste tedy v rozpočtu nějakou rezervu, kterou zaplnil
nový partner?

Nesmíme zapomínat na
podporu od města a naše
úžasné fanoušky. Největší
ranou pro nás bylo, že lidi
nemohli chodit na stadiony.
Tam jsme měli obrovské
ztráty. Fanoušci jsou našim
úžasným partnerem. Máme
vyprodané permanentky na
novou sezonu.

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Sf5 gxf5
2.Jc1 Ka4 3.Va2 mat, 1…Kxb3 2.Se6+ Ka3
3.Va2 mat, 1…Ka4 2.Va2+ Kxb3 3.Se6
mat. (Vilímek)

Museli jste dorovnávat nějakou ztrátu?

Ne, vše jsme vždycky vyřešili.
Není to tak, že bychom neměli vyrovnané hospodaření.
Covid tady byl nějakou dobu,
snad už můžu říct, že jsme ho
definitivně ustáli bez ztráty
kytičky. Teď je další problém,
co se děje na Ukrajině a s
energiemi. Dopady teprve
budou, hlavně na energetic-

PRODÁM

VÍCEGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM
(2+kk, 3+kk, 3+kk)
se zahradou o výměře 1056 m2
v Radosticích u Brna
Bez RK  720 035 707
dbi_1150019-03

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

cab_R2280356-009

KOUPÍM starou dýku, nůž, šavli, meč
atd. Tel.: 721 302 277.

cab_R2303176-001

cab_R2285451-013

OKAMŽITÝ VÝKUP VŠECH NEMOVITOSTÍ. Exekuce a dluhy ihned vyplatíme. www.evykupnemovitosti.cz VOLEJTE NONSTOP: 608 212 217

cab_R2285449-013

KOUPÍM les a pole. Platba v hotovosti.
T. 607 594 506.

cab_R2285260-013

AUTOMOBIL od r.v. 95-2021 i poškozený. Nabídněte. 606861822.

cab_R2292105-002

KOUPÍM SIMSON ENDURO nebo ELEKTRONIK, pěkný stav.775 240 360

cab_R2289171-002

KOUPÍM TERU, malotraktor, MT8, TK
i ZETOR. T. 608 915 576
cab_R2059774-018

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

cab_R2066388-042

KOUPÍM ZETOR. Tel:728 826 125.

cab_R2262891-010

HODINÁŘ-SBĚRATEL koupí veškeré
hodinky na ruku i kapesní a vše po hodináři. T. 777 311 101

cab_R2292115-005

KOUPÍM červotočivý nábytek - skříně,
stoly, židle, křesla a jinou veteš do r.
1970. Tel.: 607 753 719.

cab_R2301516-002

KOUPÍM staré vzduchovky a jiné palné zbraně. Tel.: 721 302 277.
enrice.65@seznam.cz

EXPRES SEZNAMKA!
VÁŽNÉ seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši!
Vytočte 906 70 11 60 a sdělte své požadavky.
LIBUŠE, 79, Brno, 906 70 20 70, by ráda
našla vyučeného nekuřáka a abstinenta
do 90 let. Měl by být společenský, plnoštíhlý, 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, veselého, upřímného, pracovitého a věrného 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 republiky. Ráda se s ním sejdu a popovídám. 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. Určitě je někde pohodový muž s vyřešenou 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
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INJEKCE. Kometa představila generálního partnera, bude mít výhradní pozici na nových dresech. Foto: HC Kometa Brno/Vít Golda

Otevírají se vám teď i díky
ky nejvíc náročné budovy.
novému partnerovi
Bohužel hokejové haly
možnosti přivést
mezi ně patří a to
„Největší
nějakou další
bude pro kluby
posilu?
problém.
ranou pro nás
bylo, že lidi nemohli Samozřejmě si
S jakým rozvždy necháchodit na stadiony.
počtem
váme rezervu,
Tam jsme měli obrov- abychom
vstoupí Kometa do nové
ské ztráty. Fanoušci
mohli posílit.
sezony?
Záleží,
kdo
jsou našim úžasným
bude volný na
Nechci se o tom
partnerem.“
trhu, nerad bych
zmiňovat. To teď
Libor Zábranský
někoho podepisonení nejdůležitější.
val zbrkle jen do konce
Důležité je, že máme
sezony, není to koncepční.
vyrovnané hospodaření a co
bude dál. Největší strašák
Hodláte ještě někoho přijsou energie.
Vrátí se Kometa v následujícím ročníku na místa, na
kterých byla ještě před třemi
roky?

My ani jiné cíle mít nemůžeme, ale skončila éra Leoše
Čermáka nebo Martina Erata.
Není jednoduché obměnit
kádr. Vidíte nicméně, jak se
podařilo posílit mančaft,
máme v podstatě reprezentační obranu, kluci si musí
trochu sednout. Začínáme
pracovat na jiném systému
hry. Nemůžeme mít jiné cíle,
než útok na titul. Náš fanoušek a partneři si zaslouží,
abychom hráli ve vyšších
patrech, než jsme byli v posledních letech v době přerodu. Snažíme se domlouvat
na víceletých smlouvách,
abychom vytvořili jádro kolem Martina Zaťoviče.

vést?

Diváme se nejenom já, ale
taky pan Medlík (Jaroslav
Medlík – vedoucího sportovního úseku – pozn. red.), pan
Zubíček (Pavel Zubíček –
sportovní manažer –
pozn.red.), na obsazení všech
postů, ať už jde o brankáře,
obránce nebo útočníka.
Co ale pozice gólmanů, kteří
v přípravě nezáří? Třeba minulý týden Kometa dostala
sedm gólů od Vítkovic..

Zrovna tehdy jsem byl s dcerou u moře. Trenéři mi měli
po návratu co vysvětlovat.
My si nic takového nemůžeme dovolit. Kometa je velkoklub. Někdy se to sice stává, třeba my jsme loni porazili v přípravě Třinec doma
7:0. Každý tým je v jiné fázi
přípravy. Nicméně máme re-

řecká sázková kancelář fungující v osmi zemích světa
(Česká republika, Německo,
Rumunsko, Portugalsko,
Brazílie, Chile, Bulharsko,
Peru)
provozovatel je společnost
Kaizen Gaming
na český trh vstoupila v dubnu 2022
je partner fotbalové Viktorie
Plzeň
Kometa je prvním hokejovým
klubem, s nímž navázala
partnerství
s Kometou uzavřela spolupráci na tři roky

spekt k fanouškům a partnerům. Mně se to nelíbilo a
trenérům jsem řekl svoje.
Přivedete tedy k Mateji
Tomkovi a Marku Čiliakovi
ještě jednoho brankáře?

Musíme uvažovat pragmaticky. Nemáme trojku, Miša
Schnattinger, kterému jsme
chtěli dát příležitost a chytal
výborně, šel asi kvůli agentovi do kanadské juniorky.
Vím, jak to tam mají brankáři
těžké, přes místní se cizinci
těžce prosazují. Nemyslím si,
že to bylo šťastné rozhodnutí. Potřebujeme mít dalšího
gólmana, když se zraní Mára
nebo Matej. Máme sice Pavla
Jekela v Třebíči, ale nechci
Kamilu Pokornému (trenér
Třebíče – pozn.red.) narušovat
tým. Útok i obranu dokážeme v případě absencí vyřešit,
ale brankářský post je velmi
citlivý. Budeme jednat a věřím, že to vyřešíme hodně
rychle.
Jak se vám jeví Matej Tomek,
kterému se daří v reprezentaci, ale v klubu to tak přesvědčivé není?

Mám stejný názor jako Kari
Jalonen (trenér reprezentace –
pozn. red), který říká, že gólmanům nerozumíme, je to
samostatný svět. Nedokážu
to tedy úplně posoudit. Když
jsem v Tampere mluvil s
Jánkem Lašákem (trenér
brankářů slovenské reprezentace – pozn. red.), Mateje si
nemohl vynachválit. Je
pravda, že zápas ve Vítkovicích mu nevyšel.

Kanonýr Lamáček použil při penaltě rituál

cab_R2282795-001

KRYŠTOF NEDUCHAL

N
dbi_1149524-48

PŘÍMÝ výkup nemovitostí po celé ČR.
Domy, chaty, byty, pozemky v jakémkoliv stavu. Exekuce není problém.
Rychlé a seriózní jednání. Tel:
777150260.

Sázková kancelář
Betano

Brno – Velká vzpruha v nejisté době. Hokejisté Komety
včera oznámili, že se jejich
novým generálním partnerem stala sázková společnost
Betano, která už navázala
partnerství i s fotbalovou
Viktorií Plzeň.
Nový sponzor zajistí Kometě finanční jistotu. „Betano je klíčový hráč a položka
do rozpočtu. Jsem hrozně
rád, že jsme podepsali
smlouvu na tři roky a bavíme
se o možnostech dlouhodobé
spolupráce,“ říká majitel Komety Libor Zábranský.

ejodvážnější
fotbalový kanonýr uplynulého víkendu je
jistě František
Lamáček (na snímku) z Mutěnic. Ten v utkání čtvrtého
kola krajského přeboru proti
Kunštátu vstřelil dvě branky.
Tu druhou z pokutového kopu v 92. minutě za stavu 2:3
pro Kunštát. „Na penaltu byli
určení Dalibor Koštuřík s
Michalem Vydařilým, když
jsem se na ně podíval, nevypadali, že by chtěli jít kopat.
Vzal jsem si balon a soustředil se pouze na to, kam míč
kopnu,“ řekl dvacetiletý Lamáček.
Pro mutěnického odchovance šlo v kariéře o první
exekuci pokutového kopu v
zápase. „Kopal jsem jednu v

penaltovém rozstřelu v poháru, v zápase to byla moje
premiéra. Po utkání jsem
dostal pár gratulací a nějaké pochvaly, ale já
si to moc nepřipouštěl. Bral
jsem proměnění penalty
jako samozřejmost,“
netajil kanonýr víkendu.
Lamáčkovi
pomohl k uklidnění ve vypjatém
okamžiku speciální rituál. „Tíhu okamžiku jsem si
nepřipustil, použil jsem k tomu malý fígl. Začal jsem si v
duchu zpívat písničku „Zelená je tráva“ a to mě uklidnilo.
Stejná písnička hraje v Mutěnicích na stadionu před
každým zápasem. O tomto

rituálu jsem se dočetl a teď se
mi hodil,“ usmál se Lamáček.
Ten v loňské sezoně vstřelil v sedmadvaceti odehraných zápasech čtyři
branky. Nyní ve
třech odehraných
kolech vstřelil
dvě. „Osobní cíle
si dávám, hlavně ve střílení
branek a vytváření gólových
akcí. To je pro mě
ještě důležitější,
jelikož hraji na pozici středního záložníka. Myslím, že mé výkony
mohou jít stále nahoru,“ tvrdil fotbalista, který v mládežnických kategoriích absolvoval několik tréninků v
Hodoníně či Slovácku.
V jakých patrech tabulky
vidí mladý fotbalista své
mužstvo v této sezoně?

„Jsem realista, nebudu tvrdit,
že budeme hrát o postup nebo na špici. Rádi bychom se
pohybovali ve středu tabulky, ale nebude to jednoduché. Máme mladý tým, nastupují za nás dorostenci z
ročníků 2005 a 2006, postupně se sehráváme a pomalu si vše sedá,“ vysvětlil
Lamáček.
Přesun z dorostu do A
mužstva Mutěnic bere tamní
rodák jako splněný sen. „Jako
kluk jsem pravidelně sledoval zápasy Mutěnic. Pamatuji
si éru v divizi, nevynechal
jsem žádný zápas. Byl jsem
na tribuně když v poháru
Mutěnice porazily prvoligové
České Budějovice 4:0. Hodně
jsem obdivoval Dalibora
Koštuříka, teď vedle něj sedím v kabině a tvoříme jedno
mužstvo,“ dodal spokojeně
nadějný fotbalista.

