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Zanedbané KP stoupá vzhůru.
A chce změnit pořádky na čele
Házenkáři KP Brno pro-
hráli jen dvě z posledních
devíti utkání a směřují za
svými ambicemi.

JAKUB TRUČKA

Brno –Na palubovce Lovosic
padli 30:33. Přesto královo-
polští házenkáři neodjížděli
ze severu Čech s výrazně ne-
gativní náladou. Favorita
totiž značně potrápili, ještě
padesát vteřin před koncem
sahali po bodu, když prohrá-
vali jen o gól. „Kdybychom
podobný zápas hráli loni, tak
tím, že jsme v jednu chvíli
měli už šestigólovémanko,
bychom prohráli třeba o
sedm osm branek. Nyní už se
v podobné situaci dokážeme
zvednout, navíc i na palu-
bovce soupeře, takže progres
je vidět,“ hodnotil kouč KP
Brno Pavel Hladík.
Jeho svěřenci proti lídrovi

extraligové tabulky podali
další kvalitní výkon. Zlomila
je však nepodařená deseti-
minutovka. „Nejsme naštva-
ní, ale spíš trochu zklamaní,
protože v poslední době hra-
jeme dobře a byli jsme blízko
úspěchu. Náš výkon tomu i
odpovídal, úsek padesáti mi-
nut ze šedesáti jsme vyhráli
o šest branek. Tou desetimi-
nutovkou z prvního poloča-
su, kdy jsme byli horší, jsme

si ale prohráli celý zápas,“
mrzelo Hladíka.
Jinak ale KP Brno jen po-

tvrdilo kvalitní formu z po-
slední doby. V lize ovládlo
brněnské derby nadMalo-
měřicemi, zdolalo i Kopřiv-
nici. A především remizovalo
na hřišti velkého favorita
Karviné. Navíc postoupilo
i v domácím poháru. „Postup
nás potěšil, vybojovali jsme
si ho na palubovce Frýdku-
Místku. Odehráli jsme tam
dobrý zápas a celkově teď
předvádíme to, co chceme,“
podotkl trenér.
Právě poháru přikládá br-

něnský celek velkou váhu.

Dostal se už do čtvrtfinále,
kde jej ve středu 9. listopadu
čeká Kopřivnice, kterou ne-
dávno porazil. „Utkání chce-
me zvládnout. Na druhou
stranu zase hrajeme venku,
takže to nebude jednoduché.
Uzpůsobíme tomu trochu i
náš extraligový plán a bude-
me se teď na pohár soustře-
dit,“ nastínil Hladík.
Královo Pole se snaží po-

stupně přibližovat domácí
házenkářské špičce. Poslední
týdnymu dávají znamení, že
je na dobré cestě. „Snažíme
se k tomu už dva roky smě-
řovat a jsme předním týmům
stále blíž. Remizovali jsme v

Karviné, prohráli o sedm gólů
v Zubří a to jsou nejsložitější
zápasy, které v sezoněmáme.
Blížíme se a chceme co
nejdřív změnit pořádky na
špici tabulky. Bohužel ve
sportu to nejde tak rychle,
nemůžememávnout kou-
zelným proutkem. Házená
v Králově Poli byla tak zane-
dbaná, že cesta nahoru je
dlouhá,“ vysvětlil kouč.
Ten před sezonou vyhlásil

útok na pozice zajišťující ev-
ropské poháry pro příští roč-
ník. Situaci však KP kompli-
kujemarodka. „Už šest kol
nás trápí vlna zranění, hra-
jeme bez šesti sedmi kluků.
Cítíme, že s nimi bychom byli
ještě silnější. Metou úspěchu
by bylo, kdyby se nám poda-
řilo postoupit do Evropy. To
je dlouhodobý cíl, kterého
chci v Brně dosáhnout,“ určil
Hladík.
Po deseti utkáních jsou

zatím královopolští házen-
káři na deváté příčce s deseti
body. Dnes od šesti hodin
večer dohrávají jedenácté
kolo na palubovce rovněž je-
denáctého Jičína. „Sezonu
máme slušně rozehranou, na
druhou stranu čeká nás teď
série šesti utkání, v nichž
hrajeme pětkrát venku.
Hodně nám to napoví, jak
bude ročník vypadat,“ tušil
lodivod KP Brno.

OKOUSEK. Královopolským házenkářům se v posledním období
dařilo, potrápili i favorita z Lovosic. Foto: SKKP Handball Brno

Jihomoravskémedaile.

Namistrovství Moravy a Slezska v kategori-

ích 10 a 16 let se vypravilo ve dnech 25. až 30.

října 2022 do renovovaného hotelu Dlouhé

Stráně v Jeseníkách celkem 220mladých ša-

chistů a šachistek a 30 vedoucích. Hoši a dívky

hráli společně švýcarským systémem na 9 kol.

Výsledky jednotlivých kategorií. Uvádíme vítěze

a pak nejlépe umístěné hráče z jihu Moravy. U16

(68 úč.): 1. Matyáš Paseka (Beskydská šachová

škola) 7,5, 11. Václav Buchta (Lokomotiva Brno) 6

bodů. U14 (66 úč.): 1. Antonín Zemek (Unichess)

7, 5. Andrej Souček (ŠK Kuřim) 6,5 bodu. U12 (53

úč.): 1. Václav Sochor (SK ZŠ Horka nad Moravou)

8, 2. Tobiáš Komárek (Jezdci Jundrov) 7 bodů.

U10 (33 úč.): 1. Vojtěch Velim (Jezdci Jundrov) 8

bodů. Jihomoravská děvčata bohužel na medaile

nedosáhla.

Souček, Andrej (1689) – Hladký, Mikuláš

(1397) [E17]

Mistrovství Moravy a Slezska – U14 Kouty

nad Desnou, (3.7)

1.d4 Jf6 2.Jf3 e6 3.g3 b6 4.Sg2 Sb7 5.0–0 Se7

6.c4 0–0 7.b3 d5 8.Sb2 Jbd7 9.Jc3 c5 10.e3 Vc8

(Soupeři rozehráli dámskou indickou obranu.

Zatím jsou hry v rovnováze) 11.cxd5 Jxd5

12.Dd2 Jxc3 13.Sxc3 Jf6 14.Sb2 h6 15.Vfd1 Je4

16.Dd3 Jf6 (Tichá nabídka smíru) 17.Vac1 Jd7?

(Prohrávající chyba. Správné bylo 17...cxd4

18.Dxd4 Vxc1 19.Dxd8 Vxd8 20.Vxc1 s rovnou

pozicí) 18.dxc5 Jxc5 19.Dc3.Hrozí mat a je na-

padena černá dáma. Černý ztrácí nejméně figu-

ru, a proto se vzdal. 1–0

Přinášíme dvě partie zástupkyně Šachové

školy Hříbata v Brně. Je vidět, že její vedoucí IM

Jaroslav Bureš učí své svěřence nejen základům

otevřených her, ale také matování.

Moravec, David – Karafiátová, Adéla

[A00]

Mistrovství Moravy a Slezska – U10 Kouty

nad Desnou (7.16), 28. 10. 2022

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Sc5 4.Jg5?? Úmysl je

zřejmý, ale provedení předčasné. Snad bylo lépe

4.d3 s přípravou tohoto tahu) 4...Dxg5 5.Df3 Df6

6.Dg4 d6 7.Dd1!? (Bez figury by možná nebyla

hra mezi desetiletými tak beznadějná, ale bílý

dává přednost rychlému konci) 7...Dxf2 mat.

0–1

Karafiátová, Adéla – Šlachtová, Jana [A00]

Mistrovství Moravy a Slezska – U10 Kouty

nad Desnou (8.14), 29. 10. 2022

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.Jg5 d5 5.exd5

Jxd5 6.Jxf7 Kxf7 7.Df3+ Ke8 (Obvyklejší je zde

krytí jezdce 7...Ke6) 8.Sxd5 Jd4?? (Černý nevidí

hrozbu!) 9.Df7 mat. Ale i tato partie má před-

chůdce, který mat neviděl, a pokračovalo se

9.Dh5+ g6 10.Dxe5 Se7?? 11.Dxh8+ a bílý nakonec

vyhrál. 1–0

Mimochodem, zástupce Durasu Brno v kate-

gorii desetiletých Martin H. dokázal přehlédnout

mat dámou na f2 již v 5 tazích. Zcela bez ironie –

námět pro jeho trenéry.

Víte, že: Bleskový turnaj U Pásků pokračuje

v sobotu 5. listopadu v Bowlingu Brno od 9.30

hod? Startovné 100 Kč.

Řekli o šachu: „Partie jsou pokaždé jiné,

rozhovory o nich vždy stejné.“ (Garri Kasparov)

Jiří Chocholouš

Písecké listy 1926

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Vb2!! Se6 (jakk.)

2.Vb4+ Sf5 3.Sd4 Se6 (jakk.) 4.Sf2 mat. (Loyd)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Brno vyzvou noví trenéři Dynama
Brno –Dvakrát po sobě pro-
hrály 0:3, z posledních čtyř
kol zvítězily v jediném. České
Budějovice neprožívají pří-
jemné období a pominulém
kole došla trpělivost vedení
fotbalového klubu, které od-
volalo kouče JozefaWebera.
Prvoligových fotbalistů se

ujali Jiří Lerch a Jiří Kladrub-
ský. Jak připraví své svěřence,
jako první otestuje Zbrojov-
ka Brno, která na Střeleckém
ostrově nastoupí dnes od tří
hodin odpoledne. „V Českých
Budějovicích se udály změny
v realizačním týmu. Můžeme
tím pádem očekávat změny v
rozestavení i personálním
složení sestavy našeho sou-
peře, což se snažíme zohled-
nit v přípravě,“ pravil brněn-
ský kouč Richard Dostálek.

Noví trenéři čtrnáctého
Dynamamají pověření zatím
do konce podzimní části.
„Vedení klubu se tak roz-
hodlo a s Kladrym se budeme
snažit mužstvo dobře při-
pravit a zdravě nabudit na
zápas s Brnem, který je pro
nás velice důležitý. Uděláme
maximum, abychom ho
zvládli,“ ujistil Lerch.

DOMANEJHORŠÍ
České Budějovice přitom do-
ma v lize osmkrát za sebou
nevyhrály a se dvěma z cel-
kových patnácti bodů v se-
zoně jsou tam nejhorší tým
soutěže. „Žádný zápas doma
nevyhrát, to samozřejmě na
kabinu dolehne. Kluci tomají
v hlavách, fanoušci jsou ne-
spokojení. To je třeba ze sebe

shodit a řekl bych, že před
Brnem je cítit v kabině velké
odhodlání. Snad se to projeví
také na hřišti,“ zadoufal
Lerch, jenžmá s Kladrub-
ským stejné kompetence.
To Zbrojovka v posledních

dvou kolech zvítězila a po-
každé dala tři branky, čímž
poskočila na pátou pozici.
Venku navíc Brňané v lize
vybojovali dvanáct ze dvaceti
bodů v sezoně. „Pro nás se
nic nemění. Očekáváme těž-
ký zápas a víme, že jenma-
ximální nasazení nám po-
může uspět a navázat na po-
slední zápasy,“ řekl Dostálek.
Zbrojovka spoléhá na ka-

pitána Jakuba Řezníčka, kte-
rý ovládl hlasování fanoušků
FORTUNA:LIGY o nejlepšího
hráče října. (jak, ort)

Vyškov po třech remízách slaví
Jihlava –Druhá prohra se
stejným výsledkem. Angaž-
má nového kouče fotbalistů
Vysočiny Jihlava Ondřeje
Smetany nezačalo zrovna
povedeně. Po prohře 0:3 na
hřišti favorizované Příbrami
nezvládli jeho svěřenci ani
domácí podzimní derniéru.
V patnáctém kole FORTU-
NA:NÁRODNÍ LIGY podlehli
Vyškovu 0:3.
Před víkendovými zápasy

se drží na deváté pozici pou-
ze o bod před trojicí Dukla,
Sparta B a Prostějov, která
má utkání k dobru. Vyškov
po třech remízách naplno
bodoval a poskočil na třetí
příčku tabulky.
Vysočina proti Vyškovu

ztrácela už od úvodníchmi-
nut, největší nebezpečí hro-

zilo od afrických fotbalistů v
dresu jihomoravského celku.
Skóre ovšem otevřel ve 25.

minutě povedenou ranou z
přímého kopu Ondřej Vintr.
Z dvaceti metrů zakroutil míč
přesně do levé šibenice
branky, kterou střežil Adam
Jágrik.
Gólu se poté opět dočkali

hosté. Ve 39. minutě se roz-
běhl za dlouhým pasem Bu-
runďan Bievenue Kanaki-
mana, který si lehce poradil s
domácím stoperem Šimo-
nemGabrielem a zakončil
pohodlně podél Jágrika – 0:2.
Po přestávce se ve velké

příležitosti ocitl kamerunský
útočník hostujícího celku
Alexis Alégué Elandi, jenž z
ostrého úhlu pálil jen do
boční sítě. Po hodině hry
však tentýž fotbalista převzal
pas od Lukáše Lahodného a
už se nemýlil. (jak)

Jihlava 0
Vyškov 3
Poločas: 0:2. Branky: 25. Vintr,
39. Kanakimana, 60. Alégué
Elandi.Rozhodčí: Vokoun –
Leška, Černoevič. ŽK: 74. Svo-
boda, 84. Farka.Diváci: 456.
Jihlava: Jágrik – Svoboda,
Vedral, Gabriel, Peřina (66.
Křehlík) – Tureček, Lacko – Fila
(71. Zahradník), Zoubele (79.
Vítek), Ogiomade – Araujo-
Wilson (79. Farka).
Vyškov: Kinský – Matys, Sru-
bek, Štěpánek (75. Jambor),
Němeček – Lahodný, Oulehla –
Kanakimana (81. Dao), Alégué
Elandi (81. Klesa), Fofana (75.
Moučka) – Vintr (66. Lacík).
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PRVNÍ SÉRIE SBĚRATELSKÝCH 
KARET SEZÓNY 2022/23 
V PRODEJI!

v prodeji na www.sportzoo.store/cz


