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Náročná premiéra Furcha: Je
blbé, že šlo o poslední přípravu
VÁCLAV PETRŮ

S
e staroumaskou
zminulé úspěšné
štace ve švédském
Färjestadu, ale už
v dresu hokejové

Komety si týden před star-
tem extraligového ročníku
zachytal svůj první přípravný
zápas před nacházející sezo-
nou.
Ani gólman Dominik

Furch (na snímku) ale neza-
bránil prohře Komety 1:3 v
generálce na domácím ledě
s Vítkovicemi. „Bylo to pro
mě těžké. Člověkmůže tré-
novat, jak chce, ale zápas je
úplně něco jiného,“ přiznal
Furch pro Deník Rovnost.
Ve čtvrtek bylo chvílemi

znát, že poslední utkání od-
chytal před čtyřmi
měsíci. V novém dre-
su se ještě nestačil ani
pořádně zorientovat a už
dvakrát lovil puk ze sítě.
Ve dvanáctéminutě jej

totiž překonali Roberts
Bukarts a Roman Půček.
„Naučil jsem se rychle házet
za hlavu, co se stalo, a snažil
se soustředit na další vývoj
zápasu. Šel jsem do toho
s tím, že se chci soustředit na
sebe amalé věci. Přece jen
byl to promě první přátelá-
ček. Blbé bylo, že pro kluky
šlo o poslední přípravák,
takže by bylo dobré vyhrát,“
podotkl Furch.
V utkání taky obdržel

dvouminutový trest, když se
podle rozhodčích dotkl puku
v území za brankovištěm,
kam gólman nemůže. „Pra-
vidla samozřejmě znám. Chci
se na situaci podívat na vi-
deu, myslím, že to bylo hod-
ně těsné a že jsem puk zasáhl
ještě před tím územím.
S rozhodčím jsme si to vyří-
kali,“ přesvědčoval dvaatři-
cetiletý pražský rodák.
Ve zbytku utkání už ob-

držel jen jeden další gól,
ale Kometa na závěr
přípravy padla 1:3 a tý-
den před startemmá
na čem pracovat.
To platí i pro
Furcha, jenž
potřebuje
rychle nača-
sovat for-

mu. „Samozřej-
mě jsem se přes
léto udržoval v
kondici, měl
jsem individu-
ální tréninky a
taky se připra-
voval se Slavií.
Je ale pravda,
že to není
úplně stej-
né, jako
když se člo-

věk chystá s týmem, za který
bude hrát. Opravdu je třeba
se s kluky sladit amožná to
chvíli potrvá,“ poznamenal
odchovanec pražské Slavie.
V brankovišti má totiž

velkou konkurenci. JakMa-
rek Čiliak, takMatej Tomek
nehodlají vysedávat na tri-
buně. „I protomusím samo-
zřejmě co nejdřív podávat co
nejlepší výkony a pak je na

trenérech, koho do brá-
ny určí,“ uvědomoval
si Furch.
Ačkoliv jeho novým

spoluhráčům
příprava pří-
liš nevyšla,
když vy-
hráli jen
tři ze
sedmi

duelů,
zkušený
brankář věří
v sílu týmu.
„Každý chce
bojovat
o nejvyšší
příčky.
Kometa
samo-
zřejmě
na to
má, ale

ještě je co pilovat,“ přiznal
šampion švédské ligy, jenž se
Brnu upsal na tři roky.
Do české nejvyšší soutěže

se vrací na delší dobu po
sedmi letech. Na začátku
minulé sezony odchytal šest
duelů za Plzeň, než se vydal
na angažmá do švédského
Färjestadu. „Jednal jsem i s
Litvínovem a v jednu chvíli
to vypadalo, že se dohodne-
me. Nakonec jsem se ale roz-
hodl počkat na nabídku z ci-
ziny. Rozhoupal jsem se, až
se ozvala Kometa,“ líčil
Furch, jenž z osobních důvo-
dů odmítl lukrativní nabídku
z KHL a dal přednost návratu
do domácí soutěže.
Nyní před ním stojí br-

něnská výzva, Kometě začíná
sezona ve čtvrtek v šest ho-
din večer domácím duelem
s Karlovými Vary.

Dominik Furch
narozen: 19. dubna 1990
post: brankář
současný klub: Kometa

Brno
bývalé kluby: Slavia Praha,

Velké Popovice, Havlíčkův
Brod, Beroun, Avangard Omsk,
Čerepovec (KHL), Örebro
(Švédsko), DinamoMinsk
(KHL), Plzeň, Färjestad (Švéd-
sko)
úspěchy:mistr extraligy

(2008), vicemistr extraligy
(2009), bronz z extraligy (2010,
2013), mistr švédské ligy
(2022)

Foto:Deník/SabirAgalarov

Kvůli incidentu v Líšni zápasy se Zbrojovkou
neprožívám. Brnomámv srdci, říká Silný
LIBOR KOPL

Zlín – Brno patří mezi jeho
oblíbené soupeře. Vždyť
útočník Jan Silný v jihomo-
ravskémetropoli částečně
žije, dříve nosil dres konku-
renční Líšně, za kterou
vstřelil Zbrojovce pár branek.
Sedmadvacetiletý forvard se
proti městskému rivalovi
prosadil v přípravě i ve druhé
lize, teď by proti Brnu už co-
by fotbalista Zlína rád skó-
roval i v nejvyšší soutěži.
„Teď by gól měl největší
váhu, protože důležitější zá-
pas jsem proti němu nehrál,“
uvědomuje si rodák z Janko-
vic na Uherskohradišťsku.
Silný zatím po příchodu do

Zlína neskóroval. Nula na
kontě vstřelených branek jej
ale neznervózňuje. „Vím, že
to vypadá blbě, ale zatím
mám odehrané jenom čtyři
zápasy, 133minut. Každo-
pádně věřím, že se to prolo-
mí. Měl jsem jednu šanci, tu
jsem nedal, tak snad druhou
už proměním,“ přeje si.
Posilu z Jablonce na startu

sezony přibrzdilo vyloučení v
Ostravě, kde po faulu na
brankáře Baníku Laštůvku
obdržel červenou kartu a
následně i stopku na tři zá-
pasy, takže další souboje s
Jabloncem, Teplicemi a Par-
dubicemi vynechal. „Zamě
to neodpovídá. Metr je podle
mě nastavený blbě, hrozně
přísně. Nemyslím si, že to byl
zákrok na tři zápasy,“ míní.

Nejen kvůli tomu v pozici
diváka hrozně trpěl. „Vždyc-
ky je blbé, když člověk do-
stane trest amusí se dívat
jenom z tribuny. Bylomi líto,
že jsem chyběl zrovna na ta-
kové hratelné soupe-
ře,“ říká.
Na trávník se

Silný vrátil až v
sobotu večer v
Praze, kde co-
by střídající
hráč pomohl
ševcům urvat
cenný bod. Zlín
alemohl se
Spartou klidně vy-
hrát, jenže velké šance
nevyužil a remizoval 0:0.
Ševci se ale po rozpačitém

vstupu do sezony zvedli. V
posledních čtyřech kolech
bodovali a tabulkou se po-
malu derou nahoru. „Cítím,

že se lepšíme. My ale teď po-
třebujeme vyhrát se Zbro-
jovkou, abychom potvrdili
předcházející výsledky,“ ví
dobře.
Zápas stejně jako třeba

duel se Slováckem
bere jako derby,
hodně prestiž-
ně. „V obou
klubechmám
známé, ka-
marády. Na-
víc v Brně i
napůl bydlím.
Mám to tam
rád, takže se
budu chtít vy-

táhnout,“ upozor-
ňuje.
Zlínský útočník věří, že

duel nebude tak vyhrocený
jako loňské derby Zbrojovky
s Líšní. Při utkání ve druhé
lize se z něj stal nečekaný

hrdina, když při porážce 1:2
zpacifikoval fanouška, jenž
vběhl na hřiště a napadl po-
řadatele.
Výtržníkovi nasadil krava-

tu a odhodil ho, od hlavního
rozhodčího Dubravského pak
dostal červenou kartu a hro-
zil mu distanc až na dva mě-
síce, jenže disciplinární ko-
mise pak hráče omilostnila.
Loňský srpnový duel Sil-

ného dál provází. „Když jsem
přišel do Jablonce nebo do
Zlína, lidé semě na to ptali,“
přitakává. „Já ale kvůli to-
muto incidentu zápasy se
Zbrojovkou neprožívám. Br-
nomám v srdci,“ přidává. Či-
nu ani po roce nelituje. I dnes
by se zachoval stejně. „Mám
to tak nastavené,“ tvrdí.
Věří, že dnešní duel, který

začíná ve čtyři hodiny odpo-
ledne, bude bez excesů, je-
nom o fotbale. Brňané jsou v
pohodě. I když naposledy na
Srbské podlehli Bohemce 1:2,
venkovní výhry v Olomouci a
Ostravě jim dodaly klid.
„Zbrojovka chytla začátek, je
v laufu, narostlo jí sebevě-
domí. Hraje dobře. Mámla-
dého Ševčíka, který je dobrý
na balonu, tvoří hru. Taky
získal sebevědomí, píše se o
něm,mluví,“ všímá si.
Jenom pokrýt mladého

špílmachra ale Zlínu stačit
nebude. „Oni mají dobré
přechody, takže bych se sou-
středil na naši dobrou de-
fenzivu a z ní vycházel,“ do-
plnil.

TREFÍ SE PROTI ZBROJOVCE? Útočník Jan Silný je po vypršení
trestu zpátky, na první gól v dresu Zlína ale čeká. Foto: FC TRINITY Zlín

„Vím, že to
vypadá blbě, ale

zatímmámodehrané
jenom čtyři zápasy, 133

minut. Každopádně věřím, že
se to prolomí. Měl jsem jednu
šanci, tu jsem nedal, tak

snad druhou už
proměním.“

Z Veletržního turnaje v Brně.
V řečkovické sokolovně bojovalo 64

šachistů a šachistek omnožství cen v

tradičním turnaji Lokomotivy Brno.

Konečný výsledek: 1. Neklan Vyskočil

7,5 (9), 2. Alexandr Tikovský (oba ŠK

Duras BVK) 7, 3.-7. Stanislav Tillmann

(TJ Ostrava), JakubMarek (GPOA Zno-

jmo), Milan Šnorek (Lokomotiva Brno

– nejlepší senior), LuděkMészáros

(Sokol Tábor), Jiří Jireš (MKS Vyškov)

6,5, 8.-11. RadekWünsch (Lokomotiva

Brno), Nikita Filindash, Tadeáš Hladký

(oba Jezdci Jundrov), Filip Nezval (ŠK

Duras BVK) 6 bodů atd. Příjemně pře-

kvapilo velkémnožství startující mlá-

deže. Např. v kategoriích od 10 do 16

let se dle výsledkové listiny nachází 23

chlapců a děvčat. Nejlepším zástup-

cem skupiny se stal desetiletý Ukraji-

nec Nikita Filindash. Ne nadarmomá

mezi šachisty přezdívku „Brutální Ni-

kita“. Přinášíme jednu z jeho partií se

zkušeným kandidátemmistra:

Filindash, Nikita (1659) –Mesza-
ros, Luděk (2049) [E94]
Veletržní turnaj 2022 Brno (2.6),

28. 8. 2022

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 Sg7 4.e4 0–0
5.Se2 d6 6.Jf3 Jbd7 7.0–0 e5 8.Se3 h6
9.h3 c6 (Klasická varianta královské
indické obrany. Nebo: 9...exd4 10.Jxd4

Ve8 11.Dc2 Jc5 12.f3 Jh5 13.Vfd1 Sd7

14.b4 Je6 15.Dd2 Kh7 16.Jxe6 Sxe6

17.Vac1 Dh4 18.Sf2 Dg5 19.Dxg5 hxg5

20.Jb5 Jf4 21.Sf1 a bílý vyhrál v 39 ta-

zích, Shankland, S (2708) – Sadhwani,

R (2609), Kolkata 2021) 10.Dd2 Kh7
11.Vfd1 De7 12.Vac1 exd4 13.Sxd4 Jc5
(První odchylka od správné cesty,
lépe 13...Ve8) 14.De3?! Ve8 (Teď už je
pozdě. Nutné bylo 14...Je6 a nelze

15.Sxa7 c5 16.Sb6 Va6 17.Jd5 Jxd5

18.cxd5 Vxb6 19.dxe6 Sxe6 smalou

výhodou černého) 15.e5! Jfd7 16.exd6
Dd8 17.Df4 Je6 18.Dxf7 Jxd4 19.Vxd4
Vf8 20.De7 Db6? (Černý se nehodlá
smířit se ztrátou pěšce po Dxe7 a hledá

zápletky. Tím si ovšem vykopal hrob)

21.Vh4 Jf6 22.Sd3 Jg8 23.Jg5+ Kh8
24.Jf7+ Kh7 25.Dg5 a černý se vzdal.
Matmůže odvrátit jen velkou investicí

materiálu. 1–0

Šnorek, Milan (1923) – Jireš, Jiří
(2133) [E68]

Veletržní turnaj 2022 (9), 4. 9. 2022

1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 0–0
5.Jc3 d6 6.Jf3 Jbd7 7.0–0 e5 8.e4 exd4
9.Jxd4 Ve8 10.Ve1 (Hraje se královská
indická obrana s fianchetováním bě-

lopolného střelce) 10...a5 11.h3 Jc5
12.Dc2 De7 13.Sg5 c6 14.Dd2 Df8
15.Jb3 Je6 16.Se3 a4 17.Jd4 Jc5 18.Dc2
De7 19.f3 Jh5 20.Jde2 Se6 21.g4 Jf6
22.Sxc5 dxc5 (Černý získal výhodu
dvojice střelců, navíc je Sg2 téměř po-

lomrtvý) 23.b3 Jd7 24.Jf4 Sd4+
25.Kh1 axb3 26.axb3 Jf8 (Je otázka,
mohli-li černý svoji výhodu účinně

zesilovat) 27.Vxa8 Vxa8 28.Jce2 Dh4
29.Vd1 Sg7 30.Dd2 b5 31.Jxe6 Jxe6
32.f4 Jd4 (Vede k jasnému vyrovnání)
33.e5! Jxb3 34.De3 bxc4 35.g5 h6
36.Sxc6 Va2 37.e6 fxe6 38.Dxe6+ Kh7
39.Se4 Dh5 40.Vd6 Va1+ 41.Jg1 Vxg1+
42.Kxg1 Sd4+ 43.Vxd4 (Nebo 43.Kh2
De2+ 44.Sg2 Dxe6 45.Vxe6 hxg5
46.fxg5 Jd2 47.Se4 Jxe4 48.Vxe4 c3 a
věž sama proti střelci moc nepořídí)

43...Jxd4 a bílý dává věčný šach. Zají-
mavý boj omedaili z posledního kola.

1/2

Víte, že: Farář Josef Holzman (1878-
1952) působil v Rajhradě? Úlohy tvořil

od roku 1900.

Řekli o šachu: „Chybymůže (a smí)
dělat jenom silný hráč.“ (Savielly Tar-

takower)

Josef Holzman
Wiener Schachzeitung 1954

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1. Vb1 g5!

2.Vb6! Kxg1 3.Vh6mat, 1…Se2 2.Sh2

Kxh2 3.Db8mat, 1…Sxg2 2.Df2 Sxf3

3.Dxf3mat. (Traxler)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

1510. září 2022 Deník
www.denik.cz
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PRODÁM

Bez RK  720 035 707

VÍCEGENERAČNÍ RODINNÝ DŮM 
(2+kk, 3+kk, 3+kk) 

se zahradou o výměře 1056 m2

v Radosticích u Brna

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.

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.

 VÝKUP VŠECH NEMOVI-OKAMŽITÝ
TOSTÍ. Exekuce a dluhy ihned vyplatí-
me. www.evykupnemovitosti.cz VO-
LEJTE NONSTOP: 608 212 217

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

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

 Škoda 110R,Garde,Felicia cab-KOUPÍM
rio,motocykl Jawa s TP.Peníze ihned.
Tel.603963494

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

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

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

 koupí veškeréHODINÁŘ-SBĚRATEL
hodinky na ruku i kapesní a vše po ho-
dináři. T. 777 311 101

 MOPED STADION/ JAWET-KOUPÍM
TA/ PIONÝR. TEL: 771 221 112.

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

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

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

 OŘECHY loupané 230Kč/kg,VLAŠSKÉ
Lískovce 310Kč, sušené švestky, meruň-
ky a hrozno 175Kč/kg, suš.jablka
270Kč, suš.višně 410Kč/kg. Pošlem.
774 180 070

 - 20Kč v květináči výška 35-45THUJE
cm. Dovezu! T.608979621


