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Čiliakova show: chytil 51 střel
Hokejisté Komety vydřeli
výhru 4:0 nad Hradcem
Králové a slaví zisk důle-
žitých tří bodů.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Kdyby výsledek byl
přesně opačný, nikdo by se
nedivil. Ba naopak, dával by
větší logiku. Jenže brankář
hokejové KometyMarek Či-
liak postavil předpoklady na
hlavu.
Ve včerejším extraligovém

duelu proti Hradci Králové
předvedl heroický výkon, la-
pil všech jedenapadesát střel
nabušeného východočeské-
ho soupeře a Kometa hlavně
díky němu porazila Mount-
field 4:0.
Brňanům stačilo na vý-

sledkově přesvědčivou výhru
vyslat na bránu hradeckého
Jana Růžičky sedmnáct střel.
„Chytalo semi dobře, dostal
jsem se rychle do tempa. Ne-
mělo by se ale stávat, aby na
nás někdo vystřelil padesát-
krát,“ přemítal hrdina vče-
rejšího večera Čiliak.
Kometa do zápasu vstou-

pila svižnou brankou, o níž se
ve třetí minutě postaral je-
den z nejnepravděpodob-
nějších střelcůMichal Gulaši,
Jenže poté začalo hradecké

inferno. Východočeši zavřeli
Kometu v jejím obranném
pásmu. A na Čiliaka létala
jedna střela za druhou. „Na

druhou stranu jsme nedo-
pustili žádné přečíslení. Má-
me postavený systém na
tom, že jsou k ruce dva vý-
borní gólmani. Musíme si ho
ještě víc zažít, abychom byli
nebezpečnější dopředu.
Hradec vyhrál vminulé se-
zoně základní část, zatím
nejsme připraveni hrát s ním
nahoru dolů,“ přiznal trenér
KometyMartin Pešout.
Ve druhé části zasadili jeho

svěřenci usazení v hlubokém
zákopu soupeři rozhodující
rány, když se ve 26. minutě
prosadil kanonýr Komety
Luboš Horký v přesilovce,
asistenci si u gólu připsala i
finská akvizice Tomi Salli-
nen. Ve třicátéminutě ná-
sledně dostal Brno do tří-
brankového trháku šikovnou

tečí Martin Zaťovič. „Kometa
vyhrála zaslouženě. Hokej se
hraje na góly, odvedli jsme
skvělou práci, ale chyběly
nám branky. Neprosadili
bychom se snad ani, kdyby se
hrálo do půlnoci,“ glosoval
trápení Hradce v koncovce
jeho trenér TomášMartinec.
Ve třetí třetině si ještě sta-

tistiky vylepšil Horký, jenž se
řítil sám na prázdnou bránu
a těsně před zakončením jej
fauloval vracející se hradecký
obránce Jeremie Blaine.
Rozhodčí připsal Kometě

technický gól a Horký se se
sedmi brankami v šesti zá-
pasech dostal do čela stře-
lecké tabulky extraligy před
Milana Gulaše s Tomášem
Zohornou.
Kometa v neobyčejném

zápase slavila přes drtivý tlak
soupeře výhru 4:0 a v tabulce
je desátá. „Na hře nic měnit
nebudeme, jenmusíme dá-
vat góly. Kometa hrála s ru-
kopisem někoho seshora,
nebyl trenéra. Věřím, jak to
v Kometě chodí,“ poukázal
hradecký útočník Jakub Lev
na údajný vliv majitele Ko-
mety Libora Zábranského na
herní systém týmu, v němž
nedávno nastupoval.

Kometa Brno 4
Mountfield HK 0
Třetiny: 1:0, 2:0, 1:0.
Branky a nahrávky: 3. Gu-

laši (Flek, Ščotka), 26. Horký
(Zaťovič, Holík), 30. Zaťovič
(Ščotka, Sallinen), 54. Horký
Rozhodčí: Pražák, Ondrá-

ček – Lučan, Kis.
Vyloučení: 5:7.
Vyšší tresty: 0:0.
Využití: 1:0.
V oslabení: 0:0.
Střely na branku: 17:51.
Diváci: 5412.
Kometa Brno:Čiliak –

Ščotka (A), Ďaloga, Kučeřík,
Holland, Gulaši (A), Hrbas –
Flek, Holík, Horký – Zaťovič (C),
Sallinen, Koblížek – Dufek,
Zbořil, Kollár – Kratochvíl, Ma-
lý, Vincour.
Mountfield HK: Růžička –

Blain, Nedomlel, McCormack,
Kalina, Čáp, Jank, Piegl – Ve-
selý, Lalancette, R. Pavlík –
Lev, Cingel, Smoleňák – Jergl,
Zachar, Okuliar – Pajer, Što-
hanzl, Moravec.

HRDINA.Marek Čiliak si po heroickém výkonu užíval ovací tribun
jako za časů, kdy Brnu vychytal dva tituly. Foto: HC Kometa Brno/Vit Golda

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Střípky z uplynulé sezony.
Turnaj Champions Showdown

9LX pořádal Saint Louis Chess
Club – na pořadu byly tzv.
Fischerovy šachy, kdy se před
partií losuje postavení figur. De-
set supervelmistrů hrálo o ce-
nový fond 150 tisíc dolarů v
tempu 20minut na partii s při-
dáváním 5 vteřin za tah. Na-
stoupil i exmistr světa Kasparov,
který obsadil poslední místo
ziskem 0,5 bodu (remíza se Svi-
dlerem). Partie rozehrával dobře,
ale nedařilo semu dodržet časo-
vý limit. Turnaj vyhrál po roz-
střelu Fabiano Caruana (USA) 6,5
před Alirezou Firouzjou (Fran-
cie) 6,5 a JanemNepomnjaščím
(Rusko) 6. Ten hrál pod hlavič-
kou FIDE.

Nakamura, Hikaru (2768) –
Nepomniachtchi, Ian (2792)
Saint Louis CC Fischer Ran-

dom Chess (3), 14. 9. 2022
Rozestavení figur:

Kb1,Df1,Va1,Vh1,Sc1,Sd1,Je1,Jg1.
Černý obdobně. Pěšci normálně.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Dxf4 Je7

4.Je2 d5 5.exd5 Jxd5 6.Df3 Jef6
7.h3 Dd6 8.d4 Ve8 9.Jd3 Je4
10.Je5!? Vxe5!? 11.dxe5 Dxe5
(Černýmá silné centralizované
figury, bílý musí být opatrný)
12.Vf1? (Lépe 12.c3 s ideou Sc2)
12...a5!! (Aktivizuje černou věž)
13.Dd3? (Lépe 13.a4!) 13...Va6
(Zde už šachovémotory dávají
černému velkou výhodu) 14.c4
(Marná snaha) 14...Jb4 15.Dxd8
Vd6 16.Dxd6 (Vynuceno, jinak
třeba 16.Dg8 Vxd1 17.Vxd1 Jd2+
18.Sxd2 De4+ 19.Kc1 Dc2mat)
16...Dxd6 17.b3 Jd2+ 18.Sxd2
Dxd2 19.a3 Sf5+! a bílý se před
matem vzdal. 20.Vxf5 Dxd1+
21.Kb2 Dc2mat. Podle glos Ro-
berta Cveka. 0–1

Číp, Dalibor – Ftáčnik, Lu-
bomír [C27]
Brno /turnaj 5měst/ (4), 1973
1.e4 e5 2.Jc3 Jf6 3.Sc4 Jxe4

4.Dh5 Jd6 5.Sb3 Jc6 6.Jb5 g6
7.Df3 f5 8.Dd5 De7 9.Jxc7+ Kd8
10.Jxa8 b6 11.d3 Sb7 12.h4
(Známá pozice z této varianty
Vídeňské hry. Černý obětoval
kvalitu a získal zajímavou proti-
hru) 12...h6 13.Df3 Jd4 14.Dg3

Sxa8 (Lepším se zdá: 14...f4
15.Dxg6 Vh7 16.Vh2 Vg7 17.Dh5
Sxg2 18.Jxb6 Sc6 19.Jd5 Vxg1+
20.Kd2 Jxb3+ 21.axb3 Sxd5
22.Va5 Je4+ 23.dxe4 Db4+ 24.c3
Dxa5 25.exd5 Dxd5+ 26.Kc2 De4+
27.Kd2 f3 a černý vyhrál, Weling
– Gershberg, A, ICCF corr 1972)
15.Sd2 e4 16.0–0–0 Sg7 17.Sf4
(Bílý má již mocnou převahu.
Následující hrubá chyba rázem
končí hru) 17...J6b5? 18.Sg5.
Hezký závěr. Bílý získá dámu,
nebo dámat. 1–0

Víte, že: Ve věku 67 let zemřel
po dlouhé těžké nemoci 16. září
2022 RNDr. Dalibor Číp? Šachu
se naučil pod vedenímmistra Fr.
Blatného v brněnskémDomě
pionýrů amládeže. V době vy-
sokoškolských studií začal hrá-
vat za Univerzitu Brno. Titul
kandidát mistra sportu získal
jako přeborník Brna 1982. Sehrál
řadu úspěšných partií v Extralize
i v Národní lize, v novém tisíci-
letí obětavě reprezentoval ša-
chový klub Orel Ořechov. Na zá-
pasy dojížděl na kole. Čest jeho
památce!

Řekli o šachu: „V životě, stej-
ně jako v šachu, vám blokují
cestu vlastní pěšci. Muži častěji
dávají mat jeho bohatství, leh-
kost, volný čas, děti, knihy, mís-
to abymu pomáhaly k vítězství.“
(Charles Buxton)

Julius Richter
Das Interessantes Blatt 1910

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.g5

Jxg5 2.f4! g2 3.c4mat, 1…Ke5
2.Dc5+ Kf4 3.Df5mat, 1…f5 2.Dc7
Jxg5 3.Sc4mat. (Chocholouš)

Finále sezony. NaMasarykově
okruhu se pojede i Alpe Adria
Brno – Jeden z domácích vr-
cholůmotoristické sezony se
chystá o víkendu naMasary-
kově okruhu. Na brněnské
dráze se uskuteční Velká ce-
na Bohumila Staši, která na-
bídne zajímavé souboje o
celková prvenství vmistrov-
ství České republiky stejně
jako vmezinárodním Alpe
Adria.
Dnes a zítra se uskuteční

čtrnáct závodů. „Pro závod-
níky i diváky je to velmi
atraktivní závěrmotocyklové
sezony. Ze zaplněných star-
tovních listin je vidět, že si
velké finále nikdo nechce
nechat ujít. Spojení s Alpe
Adrií na atraktivitě tohoto
podniku pochopitelně ještě
přidává a jsem přesvědčena,
že se znovumůžeme těšit na

spoustu napínavýchmo-
mentů,“ uvedla ředitelka
Automotodromu Brno Ivana
Ulmanová.
Zatímco v některých tří-

dách šampionátu na přírod-
ních okruzích je o vítězích
takřka rozhodnuto, v dalších
kategoriích se schyluje
k velkým soubojům. „Dra-
matický je například vývoj ve
třídě Superbike, kdemají ve-
doucí závodníci David Han-
zalík a Tomáš Borovka shod-
ně po 99 bodech,“ podotkl
motocyklový komentátor
Richard Karnok.
Program na brněnské drá-

ze začíná jak dnes, tak zítra
v osm hodin ráno. Jedno-
denní vstupenka stojí dvě stě
korun, víkendová o stokoru-
nu víc. (pev)

Lipták, Kostelecký a Štěpán
jsou vicemistry světa družstev
Osijek, Brno – Brněnské trio
Jiří Lipták, David Kostelecký
a Vladimír Štěpán získali na
mistrovství světa ve spor-
tovní střelbě z brokových
zbraní stříbro v soutěži
družstev v disciplíně trap.
Český tým se dvěma olym-
pijskými šampiony v sestavě
ve finále v Osijeku prohrál s
Velkou Británií 1:7.
Úřadující olympijský šam-

pion Lipták, vítěz her v
Pekingu 2008 Kostelecký a
Štěpán si ziskemmedaile
spravili chuť po nevydařené
individuální soutěži, v níž ve
středu skončili v kvalifikaci.
Pro českou výpravu namis-
trovství světa v Chorvatsku
vybojovali druhé stříbro. Mi-
nulý týden obsadilo druhé
místo rovněž v trapu druž-

stvo juniorek. V dopolední
kvalifikaci soutěže družstev
se českému triu dařilo na vý-
bornou. V rozstřelu tří týmů
porazili Brity i nakonec
bronzové Italy a do finále
postoupili z prvníhomísta. V
duelu o zlato ale se soupeřem
drželi krok jen v prvním kole,
pak už kralovali Britové.
Z českých střelců vyšlo fi-

nále nejlépe Liptákovi, jenž
předměsícem získal druhý
titul mistra Evropy. Minul
jen tři rány. Nedařilo se nao-
pak Štěpánovi, který přitom
ve středu v soutěži jednot-
livců dopadl nejlépe.
Ženské finále družstev

v trapu vyhrály Italky, které
v rozstřelu zdolaly Finky,
bronz braly střelkyně Aus-
trálie. (čtk)

Most a Břeclav se utkají o softbalový trůn

T
ýmy z opačné
části republiky
budou bojovat
ve finále softba-
lové extraligy.

Poprvé v historii si zahraje o
titul Painbusters Most, který
vyzve Locos Břeclav. Tým z
Moravy se do nejprestižnější
série dostal podruhé. „Tím, že
užmáme zkušenosti s finá-
lovými zápasy, tak to pro nás
může výhoda,“ prohlásil Ja-
kub Osička z Břeclavi. „Chce-
me rozhodně překvapit,“ do-
dal Vojtěch Buchner, tahoun
mosteckého softbalového
týmu. První duel začne dnes
od dvou hodin odpoledne v
Břeclavi.
Parádní obrat se povedl

týmu Painbusters Most, když

v semifinálové sérii prohrá-
val s Joudrs Praha už 0:2 na
zápasy. Pražskému týmu te-
dy zbývala jediná výhra k
postupu. Jenžemostečtí
softbalisté sérii obrátili vý-
hrami 6:2, 4:1 a 5:1. „Věřil
jsem, první dva zápasy semi-
finále se nám vůbec nepo-
vedly. To, co se nám povedlo,
je však neskutečné. Ještě si to
úplně neuvědomuju,“ dodal
Vojtěch Buchner, který se
svým bratrem Adamem
nejen skvěle nadhazovali, ale
také pálili. A to i za plot.
Chcete demonstraci síly

bratrů Buchnerů? Adammá
38 úspěšných odpalů, Voj-
těch pak o čtyři méně. V této
statistice jsou v extralize
nejlepší. To ale není vše –

Vojtěch zaznamenal na nad-
hozu 145 strikeoutů, opět
nejvíce ze všech konkurentů.
Na třetímmístě je jeho bratr
se 121 strikeouty.

HLADKÝ POSTUP
Tahlemostecká bratrská síla
vyzve břeclavský Locos, který
v semifinále přejel jedno-
značně 3:0 na zápasy pražské
Spectrum. „Oni jsou výji-
meční v tom, že kromě nad-
hazování jsou i skvělí pálkaři.
Tomálokdo zvládne,“ uznal
Osička, který vytváří unikát-
ní nadhazovačský tandem
společně s MichalemHolob-
rádkem. „Mají dva nejlepší
nadhazovače v Evropě. Už to
je dobrá vizitka pro jejich
tým,“ dodal Buchner.

A Locosmá další výhodu –
ve finále nejsou poprvé. V
roce 2019 se do něho dostali
ve chvíli, kdy byli v extralize
poprvé. V tu dobu se jednalo
o šok a unikum. „Moc se na
finálovou sérii těším, se
spoustou kluků zMostu jsme
se potkali v mládežnických
kategoriích a reprezentacích.
Mají ještěmladší kádr než
my, finále budemít náboj,“
dodal Osička, který letos
předvedl v extralize 107 stri-
keoutů.
Na pálce se budou břec-

lavští spoléhat na Vojtěcha
Formana nebo Adama
Luňáka, kteří předvedl 31 hi-
tů. Finále začne dnes v Břec-
lavi, zítra pak ve stejném ča-
se vMostě. (juh)
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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.

 zemědělské pozemky, rychláKOUPÍM
platba. Tel: 739641944

 Škoda HLINÍKOVÁ KOLAKOUPÍM
110r -Rapid Garde. Tel:728826125

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

 Pionýra. Tel: 723408956KOUPÍM

 Jawa 350. Tel:728826125KOUPÍM

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

 přední rotační sekačkuPRODÁM
130 cm k malotrakt. T 608032560

KOUPÍM-STARÉ-PIVNÍ-SKLENICE-CE-
DULE-DOBŘE-ZAPLATÍM-
T604723161

 violu, violoncello, basuHOUSLE,
i poškozené tel. 728 279 034

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

 ČS.DUKÁTY. T. 778080060KOUPÍM

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

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

 STARÉ PEŘINY, DEKY AKOUPÍM
POLŠTÁŘE. TEL.: 721 469 234

 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

 kluci Rhodéského RidgebackaVOLNÍ
s PP www.subsole.cz +420605758741


