
SPORT | Na jižní Moravě
Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Miniatury z II. ligy.

Petrik,Petr (2002) – Gerych,Jan (2027)

[B30]

2.liga E 22/23 (Litovel-Kroměříž) (1.8),

16.10.2022

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 (Tuto variantu sicil-

ské proslavil rusko-francouzsko-americký vel-

mistr Nicolas Rossolimo) 3…e6 4.0–0 Jf6 5.Ve1

d5?! (Lepší bylo 5...Se7) 6.exd5 Jxd5 7.Je5 Dc7

(Opatrnější bylo 7...Sd7. Nyní mohl získat bílý

silný tlak po 8.Jc3) 8.Df3?! Sd6 9.Jxc6 bxc6??

(Okamžitě prohrává. K rovné hře vedlo 9...0–0!

10.Jxa7 Vxa7 11.g3 Jb4 12.Db3 e5 atd.) 10.Dxd5

(Využívá dvojí vazby) 10...Sxh2+ 11.Kh1 0–0

(Pozdě!) 12.Dh5 a černý se vzdal, neboť ztratil

celou figuru. 1–0

Molík,Zdeněk (2142) – Moulis,Mojmír

(2119) [B07]

2.liga E 22/23 (GPOA Znojmo-Uni Brno) (1.3),

16.10.2022

1.e4 e5 2.Jf3 d6 3.d4 Jf6 4.Sd3 Jbd7 5.c3

(Zajímavá modifikace Philidorovy obrany)

5...c6 6.0–0 Se7 7.Jbd2 0–0 8.Ve1 Dc7 9.Jf1 Ve8

10.Jg3 (Zatímco černý volí výstavbu podle

Philidora, bílý získává útočné šance na krá-

lovském křídle ve stylu hry dámským pěš-

cem) 10...Jf8 11.Jf5 Sxf5 12.exf5 exd4 13.Jxd4

d5 14.Se3 (Pozice se vyrovnala, jak dosvědčuje i

předchůdce: 14.g3 J8d7 15.Se3 a remíza, Leskur,D

(2389) – Bozic,M (2336), Valjevo 2018) 14...Sd6

15.g3 J8d7 16.f4?! Jc5 17.Sc2 Ve7 18.Df3 Vae8

19.Ve2 a6 20.Vae1 Jce4 21.g4 c5 22.Jb3 c4?

(Černý mohl získat převahu rozbitím útočné

formace bílých pěšců tahem 22...g5!, např.

23.fxg6 hxg6 24.Sc1 Kg7 atd.) 23.Jd4 Jc5 (Teď se

karta obrátila a bílí pěšci zaútočí) 24.g5 Jfe4

25.f6 gxf6 (Prohrává ihned. Lepší bylo 25...Vd7

26.Jf5 Jd3 27.Jxg7 Jxe1 28.Vxe1 Ved8 29.Jf5 s vý-

hodou bílého) 26.gxf6 Jxf6 27.Jf5 Vxe3

28.Dg2+ a bílý matí nejpozději ve 4 tazích. 1–0

Kratochvíl,Karel (2179) – Gabriel,Adam

(2147) [A00]

2.liga E 22/23 (Loko Brno-Vyškov) (1.1),

16.10.2022

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Jc3 dxc4 4.a4 e5 5.e3

exd4 6.exd4 Se6 7.Jf3 Sb4 (Hraje se slovanská

obrana dámského gambitu) 8.Se2 Jf6 9.0–0

Jbd7 10.Dc2 0–0 11.Ja2 Sd6 12.Sxc4 Sg4 (Nebo:

12...Sxc4 13.Dxc4 Jb6 14.Db3 a5 15.Sg5 Sc7 16.Jc3

Dd6 17.Vfe1 Jbd5 18.Vad1 Db4 s remízou ve 42.

tahu, Cori Tello,D (2391) – Hernandez Gil,I

(2328), Havana 2022) 13.Db3 Jb6 14.Je5 Jxc4

15.Dxc4 Se6 16.De2 Ve8 (Černý si udržel jasnou

převahu ze zahájení. Bílé figury nejsou vyvinu-

ty) 17.Jc3 Jd5 18.Je4 Sc7 19.Jc5 f6 20.Jxe6 Vxe6

21.Dg4 De7 22.Jf3 Ve4 23.Dh3 Sa5 24.Va3 Ve8

25.Jh4 Ve1 26.Se3? Jf4 a bílý se vzdal. 0–1

Víte, že: V 1. kole II. ligy E bylo dosaženo

těchto výsledků: Jezdci Jundrov B-Orel Ořechov

3,5:4,5, ISO Olomouc-A 64 Grygov 3,5:4,5, Tatran

Litovel-Slavia Kroměříž B 1,5:6,5, GPOA Znojmo-

Univerzita Brno 3,5:4,5, Lokomotiva Brno-MKS

Vyškov 3,5:4,5, Podlužan Prušánky-Náměšť n.

Oslavou 3:5.

Řekli o šachu: „Šachová hra je tak bohatá,

že mistr světa může partii prohrát a hráč z

„pralesní ligy“ najde vítězný tah.“ (HelmutWi-

eteck)

Lev Lošinskij

Šachmaty v SSSR 1951

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.g5 (hrozí 2.c4+)

1…Jxg5 2.f4! g2 3.c4 mat, 1…Ke5 2.Dc5+ Kf4 3.Df5

mat, 1…f5 2.Dc7 Jxg5 3.Sc4 mat. (Chocholouš)

Orli Znojmo dominují druhé lize, jejich kapitán TOMÁŠ SVOBODA (35) říká:

Báli jsme se, jací budou soupeři
VÁCLAV PETRŮ

Znojmo – Ještě vminulé se-
zoně proháněl v produktivitě
největší esa rakouské elitní
soutěže ICEHL. V tomto roč-
níku hokejový útočník To-
máš Svoboda v dresu Orlů
Znojmo nastupuje proti
soupeřům, kteří si chodí za-
hrát po práci.
Jihomoravský celek totiž

nastupuje ve východní sku-
pině druhé ligy, v níž domi-
nuje. Ve třinácti duelech ne-
ztratil ani bod amá impo-
zantní skóre. 83:13. Naposle-
dy ve středu deklasoval Velké
Meziříčí 12:3. „Je to velký
skok, ale věděl jsem do čeho
jdu,“ říká bývalý útočník Sla-
vie, Komety, Plzně nebo Par-
dubic, jehož současný tým
čeká další druholigový zápas
dnes od šesti hodin večer v
Novém Jičíně.

Baví vás vůbec hokej, když
většinu zápasů vyhrajete
velkým rozdílem?
Kdybymě to nebavilo, tak
hokej nehraju. Věděl jsem, do
čeho jdu. Když to řeknu lid-
sky, Znojmo je promě srd-
cová záležitost.

Čekali jste ale, že budete až
tak dominantní?
Samozřejmě to byl plán, ale
plán někdy nemusí vyjít. Se-
hráli jsme dva zápasy, kdy
jsme se trošku trápili v kon-
covce. Ale nejen tato utkání
byla těžká. Nicméně nám
vycházejí i duely se silnými

soupeři, jako jsou Vyškov a
Kopřivnice. Jedeme podle
očekávání.

Zpravidla vyhráváte velkým
gólovým rozdílem, dvakrát
jste ale soupeře zdolali těsně
3:2. Co bylo v těchto zápa-
sech jinak?
Trápili jsme se v koncovce a
neměli koncentraci, jakou
jsme potřebovali. Samozřej-
mě i ti soupeři nehráli vůbec
špatně. Říkáme si pořád v
kabině, že do tohomusíme
šlápnout hned od začátku.
Čím dýl násmají soupeři na
dostřel, tím je to obtížnější. A
přesně tak to bylo i v těch
dvou případech

Je těžké se namotivovat?

No, teď jsme hráli se Žďárem,
který přijel v malém počtu,
tým asi nemá takovou kvali-
tu, tak smotivací to bylo
trošku horší (Znojmo vyhrálo
7:0 – pozn. red.). Pořád ale
máme stejnou přípravu a
musíme si dávat pozor na
přehrávání situací. Góly
chceme dávat někdy až do
prázdné brány.

Jak na vás reagují soupeři,
když patřítemezi hlavní
hvězdy soutěže?
Zažil jsem pár situací, kdy
měli soupeři respekt zmé
minulosti. Báli jsme se z to-
ho, jakým stylem proti nám
budou hrát, jestli nebudou
hrát s hokejkama nahoře a
surově. Zatím alemusím říct,

žemančafty jsou dost hoke-
jové a nechodí za nějakou
hranici.

V čem se projevil ten respekt
soupeřů?
Měli jsme nějakou šarvátku a
jeden hráč tam říká, ať se to
uklidní, že ví, kdo jsme. Taky
člověk občas vidí, když se s
klukama pozdraví, jak to ně-
kteří berou. Je to respekt v
dobrém slova smyslu, jsem
za něj rád.

Jste jediný ryze profesionál-
ní tým v soutěži, funguje to
podle vašich představ?
Určitě, pro nás hráče, co se
týče zázemí a tréninků se nic
nezměnilo. Je to samozřejmě
velká výhoda, protože naši
soupeři trénují večer po prá-
ci. Mymáme prostor pilovat
některé věci, na které ostat-
ním nezbývá čas.

Orli Znojmo
ve 2. lize
P počet zápasů: 13
P výher: 13
P proher: 0
P skóre: 83:13
P bodů: 39
P nejproduktivnější hráči:
1. Martin Šťovíček: 25 bodů

(15+10)
2. Dominik Sklenář: 23 bodů

(8+15)
3. Marek Špaček: 23 bodů

(4+19)
4. Tomáš Svoboda: 22 bodů

(11+11)
5. Jan Hruška: 20 bodů

(6+14)

KAPITÁN. Tomáš Svoboda načal v dresu znojemských Orlů čtvr-
tou sezonu. Foto: Deník/Lubomír Budný

Trousil věří v udržení série, v cestě stojí Sparta
ZDENĚK VLACH

Vyškov – Před posledním
utkáním podzimní části
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY se
Spartou Praha B drží všechny
trumfy v rukou fotbalisté
MFK Vyškov. Hrají doma,
v tabulcemají o devět bodů
víc než soupeř a v minulém
kole si spravili chuť venkov-
ním vítězstvím 3:0 v Jihlavě,
zatímco rezerva Sparty pod-
lehla stejným skóre doma
Příbrami.

PODZIMNÍ DERNIÉRA
Dnešní zápas, kterýmá vý-
kop ve čtvrt na jedenáct do-
poledne, rozehraje druhou
polovinu druhé ligy, přičemž
ta první byla pro Vyškov ve-
lice vydařená a zakončil ji
sérií pěti zápasů bez porážky.

Trenér Jan Trousil (na sním-
ku) ale dobře ví, že poslední
kroky bývají ošidné. „Vý-
sledkově a postavením v
tabulce na tom sice
nejsoumoc dob-
ře, ale herně to
bude určitě
těžký soupeř.
Viděl jsem
jejich po-
slední dva
zápasy. Na
Dukle byli
doplněni hráči
z áčka a vyhráli
2:1, když dali dva
góly ke konci Filip Pa-
nák a Lukáš Juliš. Doma
s Příbrami je hosté trestali
z brejkových situací. Nějaký
návod do hrymáme a udělá-
me všechno proto, abychom
konečně už některé z béček

v naší soutěži porazili,“ sdělil
kouč Vyškovanů.
S rezervami prvoligových
klubů jeho svěřenci

hráli jen venku a
přivezli pouhé
dva body. Za
remízu na
Spartě 1:1 a
v Olo-
mouci 2:2,
na Slavii
podlehli
1:3.
Do první

z domácích
odvet bude

Trousil postrádat jen
Davida Kršku, kterýmá
dlouhodobé potíže se svalo-
vým zraněním, otazník visí
i nad startem Sampsona
Dweha, jenžmá problém
s kolenem. Nicméně je jasné,

že trenérmůže zvolit úspěš-
né složení z posledních kol.
V jaké sestavě se představí

Pražané, je těžko odhadovat.
Zřejmě zase přijdou posily
z áčka, ale to v sobotu odpo-
ledne hraje s Českými Budě-
jovicemi takže, je otázkou
koho béčku vedení prvního
týmu uvolní.

BARÁŽOVÁ POZICE
Vyškovmá před posledním
druholigovým zápasem to-
hoto roku jasný cíl. „V muž-
stvu i klubu panuje pohoda a
samozřejmě chceme udělat
všechno pro to, abychom po
podzimu zůstali na barážo-
vých příčkách, potvrdili vý-
hru z Jihlavy a udrželi sérii
bez porážky,“ zdůraznil
Trousil a bylo znát, že remíza
bymu tentokrát nestačila.

Sedmá zlatá. Šebek přidal další titul do sbírky

V
e finále zdolali
Itálii 7:3 amohli
se radovat z ti-
tulumistrů svě-
ta. Čeští inline

hokejisté v argentinském
Buenos Aires ovládli šampi-
onát organizace FIRS, jednu z
klíčových rolí hrál i devěta-
třicetiletý rodák z Boskovic
Patrik Šebek (na snímku).
„Měli jsme skvělou partu, vše
šlapalo, jakmělo. A výsledek
hovoří za vše,“ pochvaluje si
Šebek.
Pro něj šlo už o sedmou

zlatoumedaili z velkémezi-

národní akce. Česká republi-
ka totiž v hokeji hra-
ném na kolečkových
bruslích patří mezi
velmoci, naposledy
na stupních vítězů
chyběla v roce
2004. „Je to super
pocit, který nikdy
neomrzí. Každá zlatá
medaile měla svou cenu a
rýsovala si svou cestu. Na
každou z nich vzpomínám
stejně rád,“ hodnotí Šebek.
Pro inline hokejistu, dlou-

hodobě hrajícího ve fran-
couzském Rethelu, je navíc

úspěchmotivací do další
práce. „Promě je výji-
mečné, že jsem vůbec
ve svém věku doká-
zal hrát, v kabině si
už připadám jako
dědek. Inline hokej
hodně zrychlil, když
se někdy vidím, jak

ráno po zápase vstávám
z postele, tak si říkám, jestli
jsem normální,“ usmívá se.
Ve Francii se Šebek kromě

své hráčské kariéry vrhl i na
trénování, objíždí i dětské
kempy. „Je to něco, comě
baví a co bych dělal rád, ale

těžko říct, jestli to půjde po
konci kariéry. Na uživení ro-
diny to upřímně zatím není,“
uvědomuje si.
V Rethelu už Češi pomalu

vytvořili svou kolonii. Ke
zlatémedaili totiž dopo-
mohli hned čtyři reprezen-
tanti z tétomalé obce. „Mys-
lím si, že nikoho z nás nena-
padlo, že bychom se tomuto
sportumohli věnovat téměř
na profesionální úrovni. Ale
stalo se a je nás rok od roku
víc. Máme v sobě soutěživost
a hlavně i českou chytrost,“
dodává Šebek. (jtk)
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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.

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

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

 PODÍLY NA NEMOVITOSTI POKOUPÍM
CELÉ ČR. ŠPATNÝ STAV A DLUHY
NEJSOU PROBLÉM. VÝPLATA DO 48H.
TEL: 777 150 260

 VÝKUP VŠECH NEMOVI-OKAMŽITÝ
TOSTÍ VČETNĚ PODÍLŮ!!! Exekuce a dlu-
hy ihned vyplatíme. VOLEJTE
NONSTOP: 608 212 217

 zemědělské pozemky, rychláKOUPÍM
platba. Tel: 739641944

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

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

CIRKULU-KOLÉBKOVOU.T-
722922660

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

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

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

 technické stříbro, platina,KOUPÍM
palladium.tel:602633311

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

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

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

 OŘECHY světlé louskanéVLAŠSKÉ
230Kč/kg, Lískovce 310Kč, sušené
švestky, meruňky a hrozno 175Kč/kg,
sušené višně 410Kč/kg. Pošlem od 5
kg. 774 180 070

Vše o sportu ve vašem 
okolí i ve světě.

Každé 
pondělí 
v Deníku


