
SPORT | Na jižní Moravě
Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Pohár mistrů pro Nový Bor.

Evropský klubový pohár (37. ročník) se

konal ve dnech 2.-10. října 2022 v rakouském

Mayerhofenu. Suverénním vítězem se stal

český přebornický tým 1. Novoborský ŠK,

který vyhrál všech 7 utkání! Pěkné 14. místo

obsadilo družstvo Moravské Slavie Brno, které

bylo nasazeno jako šestnácté mezi sedmde-

sáti účastníky. Na rozdíl od vítězů, v jejichž

sestavě dominovali cizinci, měla populární

Morenda až na první dvojici výhradně vlastní

bojovníky. Turnaj byl na šachových webech

velmi podrobně komentován. My se zde spo-

kojíme uveřejněním sestav a dvěma stručně

komentovanými ukázkami.

Sestava vítězů: 1. Pentala Harikrishna

(Indie -2663) 4,5-7, 2. Santosh Gujrathi Vidit

(Indie – 2710) 6-7, 3. RadoslawWojtaszek

(Polsko – 2693) 3-6, 4. David Navara (ČR –

2676) 4-6, 5. Thai Dai Van Nguyen (ČR- 2634)

1,5-2, 6. Nils Grandelius (Švédsko – 2651) 4,5-6,

7. David Guijarro Anton (Španělsko – 2655)

4,5-5, 8. Markus Ragger (Rakousko – 2632) 2,5-

3.

Moravská Slavia: 1. Bartolomiej Heberla

(Polsko – 2562) 3,5-6, 2. Martin Neugebauer

(Slovensko – 2517) 6-7, 3. Tomáš Polák (ČR –

2502) 5-7, 4. Jakub Kůsa (ČR – 2360) 4-7, 5. Ja-

kub Roubalík (ČR – 2372) 5-7, 6. Jáchym Ně-

mec (ČR – 2345) 4-7, Michal Vávra (ČR – 1951)

0-1.

Vidit,Santosh Gujrathi (2710) – Ta-

ri,Aryan (2656) [C45]

37th European Chess Club Cup 2022 (4.2),

06.10.2022

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Jf6

5.Jxc6 bxc6 6.Jd2 d5 7.exd5 cxd5 8.Sb5+ Sd7

9.Sxd7+ Dxd7 (Na desce je pozice ze Skotské

hry, pokládaná za vyrovnanou) 10.0–0 Se7

11.b3 0–0 12.Sb2 a5 13.a4 Df5 14.Ve1 Sc5

15.Jf3 Je4 16.Ve2 Vfe8 17.Dd3 c6 18.Vae1 h6

19.Jd4 (Bílý se zcela zkonsolidoval a černé

voje začínají ustupovat) 19...Dd7 20.f3 Jd6

21.Vxe8+ Vxe8 22.Vxe8+ Dxe8 23.Kf1 Dc8

24.Dc3 Sxd4 25.Dxd4 Jf5 26.Dd3 c5 27.Sc3

c4?! 28.bxc4 dxc4 29.De4 Dd7 30.Ke2 Jd6

(Černá pozice visí na vlásku, odevzdání a-

pěšce znamená brzký konec) 31.Da8+ Kh7

32.Dxa5 De6+ 33.De5 Dg6 34.Kd1 Jc8 35.Dg3

a černý se vzdal. Volný a-pěšec podpořený

střelcem lehce vyhrají. 1–0

Sos Andreu,Eric (2353) – Roubalik,Ja-

kub (2372) [E04]

37th European Chess Club Cup 2022 (6.5),

08.10.2022

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.Jf3 dxc4 5.Sg2

a6 6.0–0 Jc6 7.e3 Sd7 8.De2 Sd6 9.Dxc4 0–0

10.Jc3 b5 11.Dd3 e5 12.dxe5 Jxe5 13.Jxe5

Sxe5 (Zatím vše dle teoretických vzorů. V této

variantě Katalánské hry má bílý malou výho-

du) 14.Vd1 (Nebo: 14.Sxa8 Dxa8 15.e4 Sh3

16.Ve1 Vd8 17.Dc2 b4 18.Jd5 Jxd5 19.exd5 Dxd5

20.f4 Sf6 21.Se3 Sg4 22.Db3 Db7 23.Vac1 h5

24.Vc4 h4 25.Vxb4 Da8 26.Vb7 h3 27.Vc1 a

kvalita navíc nevyvážila útočné šance černé-

ho, který vyhrál v 43. tahu, Barseghyan,H

(2463) – Gordievsky,D (2559), Chess.com INT

2020) 14...Sg4 15.f3 Se6 16.Dc2 De7 17.f4

Sxc3 18.Sxa8 Vxa8 19.Dxc3 Sg4 20.Dc6 Ve8

21.Vd4 Sf5 22.b4 Se4 23.Dc5 De6 24.Dg5?

(Rozhodující chyba, která vystavila bílou dá-

mu velkému nebezpečí) 24...h6 (24...Sa8 vy-

hrávalo rychleji) 25.f5? Dc6 26.Df4 Dc3

27.Vxe4 Vxe4 a bílý pro fatální ztráty se

vzdal. 0–1

Víte, že: V Extralize hrála Moravská Slavia

4:4 s Turnovem a s Novým Borem 2,5:5,5?

Řekli o šachu: „Šachy jsou lepší než sex.“

(Robert James Fischer)

František Derka

Obrázková revue 1900

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Dg1! Kxe6 2.Dg6+

Ke7 3.Sd6 mat, 1…Kxf4 2.Vf6+ Ke5 3.Da1 mat,

1…e3 2.Sd6 Kxe6 3.Dg6 mat. (Suchomel)

Dvě role. Pašek táhne Líšeň
na hřišti i z trenérské pozice
Při absenci Michala Jeřáb-
ka je líšeňským kapitánem
David Pašek, který v klubu
plní už i trenérskou roli.

JAKUB TRUČKA

Brno – Ve fotbalové Líšni
kroutí už třetí sezonu, na
pozici pravého beka patří k
největším stálicím klubu.
Dokazuje to i jeho zápasové
vytížení, od poloviny března
chyběl David Pašek (na
snímku) v základní sestavě
při druholigovém utkání jen
jednou – v devátém kole na
hřišti Táborska. Tehdy nebyl
ani v nominaci, narodil se
mu totiž druhý syn Dominik.
„Určitě se budu snažit, aby
malý Domčaměl kladný
vztah ke sportu. A budu jen
rád, když ten sport bude fot-
bal,“ podotýká Pašek pro
klubový web.
Právě práce smládeží dva-

atřicetiletého krajního
obránce provází už delší do-
bu, k aktivní fotbalové kari-
éře totiž už pomalu přidává i
první trenérské zkušenosti, v
současnosti je Pašek asis-
tentem kouče u líšeňského
výběru do osmnácti let. „Až
jednou skončím hráčskou
kariéru, tak se chci věnovat

trénování. Je to věc, kterámě
začalamoc bavit a naplňovat.
U fotbalu bych rád touhle
cestou zůstal,“ má jasno br-
něnský rodák.
Důležité pro něj je i to, že

semá od koho učit,
hlavního kouče ve
stejnémládežnické
kategorii totiž dělá
Vladimír Michal,
kterýmá trenérské
zkušenosti ze Zbro-
jovky nebo ze
Slovácka,
pět let dě-
lal asis-
tenta u
národ-
ního
týmu

a byl i šéftrené-
remmládeže v
Brně. „Spolu-
práce s Micha-
lem je promě
obrovskou
zkušeností,
protožemá
mnoho za se-
bou, takže se
snažím od něho

hodně naučit. Ve Zbrojovce
mě i vedl a pamatuju si, že
byl hodně náročný, nějaké
flákání si u něj nikdo nedo-
volil,“ vzpomíná Pašek.
Zatím však pro něj je stále
prioritou jeho hráčská kari-
éra. Po letním odchodu
zkušených hráčů patří v
líšeňské kabiněmezi
největší lídry, při ab-
senci Michala Jeřábka
nastoupil v posledním
třech utkáních s
kapitánskou
páskou. „Nic

se tím ale pro
mě nemění, po-
řád se snažím na
zápas nachystat
úplně stejně ja-

ko na každý jiný. Co
se týčemužstva,
tak s klukama ale
asi víc komuni-
kuju ohledně
zápasu a po-
dobných vě-
cí,“ uvědo-
muje si bý-
valý hráč

Zbrojovky či kyperské
Karmiotissy.
A jako tahoun působí i na

hřišti, v posledním utkáním
hrál důležitou roli u výhry
Líšně v Opavě 2:1. U druhého
gólu si připsal asistenci, když
se po jeho přesném centru
prosadil Pavel Sokol, výstav-
ní však byla především první
branka, kdy Pašek po roho-
vém kopu nádherně z voleje
uklidil míč ke vzdálenější ty-
či. „Určitě to byla nejhezčí
trefa kariéry. Abych ale řekl
pravdu, tak den před utká-
ním jsem si na tréninku říkal,
ať už to raději takto nehraje-
me, protože ty balony se
hledají ještě teď,“ směje se.
Pozitivní náladumůžemít

i při pohledu na druholigo-
vou tabulku, Líšeň ji totiž
stále vede, dnes od půl čtvrté
odpoledne bude na vlastním
stadionu obhajovat pozici
lídra proti čtrnáctému Pros-
tějovu. Brněnský celek si bu-
de chtít napravit reputaci z
posledního domácího utkání,
kdy podlehl Karviné 1:2. „Ani
v tomto zápase jsme nebyli
horším týmem, na šance
jsme byli lepší, ale bohužel
jsme je nevyužili a Karviná
dala góly po našich chybách,“
mrzí Paška.
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Zbrojovka si chce udržet odstup od Pardubic
JAROSLAV KÁRA

P
ouze poslední
mužstvo FORTU-
NA:LIGY bude po
skončení sezony
odsouzené k pří-

mému sestupu do druhé fot-
balové ligy. Na dně nejvyšší
soutěže jsou zatím přikované
Pardubice a fotbalisté Zbro-
jovky se vynasnaží, aby se
jejich situace nezlepšila.
Utkání třináctého kola

mezi těmito soupeře se ode-
hraje dnes od čtyř hodin od-
poledne v pražskémĎolíčku,
kde Východočeši našli azyl.
Zápas vysílá stanice O2 TV.
„Chceme navázat na závěr
pohárového utkání, na po-
ctivý výkon a chuť zápas do
posledních vteřin otočit,“

přál si brněnský kouč Ri-
chard Dostálek.
Jeho svěřenci až v posled-

níchminutách obrátili duel
třetího kola MOL Cupu a na
hřišti Táborska zvítězili 2:1. V
nejvyšší soutěži však před-
chozí tři duely prohráli a
klesli na desátou příčku.
„Scházet nám bude Jakub
Přichystal, což násmrzí, je to
hráč, který se svou typologií
hodí, jeho bojovnost by v ta-
kovém utkání mohla platit.
Mimo tým je dále Jan Štěrba,
u něhož čekáme na finální
verdikt,“ sdělil Dostálek.
Pardubice dosud získaly za

dvanáct kol jen šest bodů a
osm jich ztrácí na Zbrojovku,
kterámá stále utkání s Plzní
k dobru. Ovšem naposledy
„doma“ porazily Jablonec 1:0.

Vminulém kole podlehly
2:5 na hřišti pražské Sparty.
„Pardubice hrály v posled-
ních dvou zápasech velmi
dobře, z těchto duelů vychá-
zíme, vnímáme jejich silné
stránky a v návaznosti na to
se pokusíme poskládat účin-
né varianty do ofenzivy. Dů-
ležitá bude také práce celého
mužstva směrem do obranné
fáze,“ upozornil trenér Do-
stálek.

LEPŠÍ BILANCE
Prvoligová bilance celků vy-
znívá lépe pro Východočechy,
kteří oba duely v předloňské
sezoně vyhráli shodně 2:1. Na
to touží navázat. „Zápas s Br-
nem je pro násmoc důležitý
a nečeká nás nic lehkého.
Hrajeme ale doma, a proto

chceme duel za každou cenu
zvládnout. Víme, v jaké jsme
situaci, utkání bude nevy-
zpytatelné. Musíme si dát
pozor na střelecké duo Řez-
níček – Ševčík, k tomu se
herně začíná zvedat Pach-
lopník a nezapomínáme, že
Zbrojovkamá také velmi ši-
kovné křídelníky. Sice je před
námi ještě hodně zápasů, ale
potřebujeme bodovat hned a
v sobotu je naší povinností
pokusit se vyhrát,“ burcoval
na klubovémwebu pardu-
bický trenér Radoslav Kováč.
Na Letné vstřelil první gól

v pardubickém dresu odcho-
vanec Zbrojovky Dominik
Janošek, na brněnské straně
budou dnes stát bývalí hráči
Pardubic Adam Fousek a Ja-
kub Nečas.
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1522. října 2022 Deník
www.denik.cz

 Rok výroby 1980  Vůz je plně funkční  V roce 2019 výměna mo-
toru po GO  Motor   Typ T 2-92, 157 kW  3 místa k sezení  Pohon 
6x6 uzávěrka  Čerpadlo – výkon: 3 200 l/min., 0,8 MPa  Objem 
cisterny 6 m³  STK: do 12. 4. 2023  Výbava není součástí.

Městys Doubravník
 zveřejňuje záměr prodeje 

hasičského vozidla Tatra T148 CAS 32

Prodej bude uskutečněn obálkovou metodou. 
Vozidlo bude prodáno nejvyšší nabídce. 

Obálky označené nápisem „T 148 CAS 32 NEOTVÍRAT“ 
je možno zasílat na adresu:

Úřad městyse Doubravník, Doubravník 75, 592 61
do 10. 11. 2022 do 15:00 hodin, nebo v úředních hodinách doručit osobně. 
Otevření obálek a určení nejvyšší nabídky proběhne 15. 11. 2022 v 18:00. 

Obec si vyhrazuje právo od prodeje odstoupit bez udání důvodu. 

Pro více informací můžete volat na: 724 159 584.


