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Úspěch, ale hlavně potvrzení
nastoupené cesty, říká Trousil
ZDENĚK VLACH

D
vě tisícovky di-
váků, což není o
mnohoméně
než průměrná
prvoligová ná-

vštěva, se na stadion Letná
ve Zlíně přišlo ve čtvrtek po-
dívat na osmifinále domácí
pohárové soutěžeMOL Cup, v
němž domácí FC TRINITY
hostil MFK Vyškov. Ti do-
mácí, co přišli s vírou, že si
„ševci“ spaví chuť po nevy-
dařeném prvoligovém pod-
zimu, byli rozčarovaní. Zlín
druholigovému soupeři pod-
lehl 0:1.
Zápas rozhodla 85. minuta,

kdy po samostatném úniku
vynikající Kamerunec Alexis
Alegue udělal kličku i bran-
káři Rakovanovi a uklidil míč
do prázdné brány. Podob-
ným způsobem, gólem v sa-
mém závěru, Vyškov vyřadil
ve třetím kole i prvoligový
Jablonec na jeho trávníku.
„Dotáhli jsme do konce

podzimní pohádku. Ve druhé
lize jsme druzí amůžeme se
těšit na čtvrtfinále poháru.
Jsme šťastní,“ radoval se po
utkání kouč Vyškova Jan
Trousil.
Pro řadu fanoušků i od-

borníků ovšem postup Vyš-

kovanů zas tak velkým pře-
kvapením není. Vždyť oba
soupeře v podstatě dělí jen
dvě příčky v tabulce. Zlín
přezimuje předposlední v
nejvyšší soutěži, Vyškov je
druhý ve FORTUNA:NÁROD-
NÍ LIZE.
„Povedlo se nám splnit si

pohárový sen amyslím, že
náš postup je zasloužený
nejen výsledkem, ale i výko-
nem,“ stručně Trousil shrnul
dění na letenském trávníku.
Pro hodnocení svých hráčů

měl samozřejmě samé su-

perlativy, přičemž vyzvedl, že
ani ve druhém zápase s pr-
voligovým soupeřem na jeho
hřišti nedostali jeho svěřenci
gól.
„Pro nás je to samozřejmě

obrovská pocta a kluci za-
slouží absolutorium. Znova
říkám, že je až neskutečné, co
dokázali. Ale stejné vyzna-
menání je to pro celý klub,
vedení, realizační tým a
všechny lidi, co se na jeho
chodu podílejí nebo nám
pomáhají,“ zdůraznil vyš-
kovský lodivod.

Zejména pro fanoušky si
trenér přeje více štěstí při lo-
sování čtvrtfinále. Vyškova-
né v letošnímMOL Cupu za-
tím čtyřikrát hostovali na
trávnících soupeřů.
„Ano, v koši už v podstatě

zbývají samí silní a atraktivní
soupeři, ale v tuto chvíli je
mně úplně jedno, koho nám
z klobouku vytáhnou. Hlav-
ně, abychom konečně hráli
doma! Naši fanoušci si to za
celou sezonu zaslouží a jsem
přesvědčený, že pokud bu-
deme skutečně hrát doma,
můžou vyprodat Drnovice,“
zdůraznil vyškovský lodivod.
Mistrovský podzim pro

MFK sice skončil, ale Trousil
budemít mužstvo pohro-
madě ještě týden a sehraje
ještě i přátelské utkání.
„Příští týdenmáme ještě

normální blok, který zakon-
číme zápasem se Znojmem.
To hlavně pro ty kluky, kteří
se vrátí z hostování. Prvního
prosince se pak rozloučíme
hokejem a společnou večeří s
vedením klubu. Hráči dosta-
nouměsíc dovolenou. Pro
nás v realizačním týmu a ve-
dení ale už teď začíná nová
etapa práce na tom, abychom
tým vhodně doplnili a na jaře
byli konkurenceschopní,“
upozornil Trousil.

ELITNÍ OSMIČKA. Fotbalisté Vyškova (v bílém) zdolali Zlín 1:0,
čímž si zajistili postup do čtvrtfinále českého poháru. Foto: Jan Zahnaš

Zbrojovce vyšlo pozdní nasazení Řezníčka
Brno – Pomýšlel na premié-
rový start v české reprezen-
taci, při absenci řady fotba-
listůměl k tomu nejlepší
střelec první ligy pádný dů-
vod. Jenže trenér národního
týmu Jaroslav Šilhavý na
dvojutkání s Faerskými ost-
rovy a Tureckem brněnského
útočníka Jakuba Řezníčka
nepovolal.
Čtyřiatřicetiletýmatador

na své opomenutí reagoval
dalším parádním vystoupe-
ním, dvěma brankami roz-
hodl o postupu Zbrojovky do
čtvrtfinále MOL Cupu.
Řezníček v Teplicích zařídil

v 93. minutě z pokutového
kopu vyrovnání na 2:2 a ve
107. minutě prodloužení vy-
střelil výhru 3:2. Přitom šel
do hry až v 58. minutě. „Měl

jsem takové tušení, protože
pár zápasů jsme v poháru šli
přes prodloužení nebo přes
penalty. Nechtěl jsem, aby to
Kubuminulo aměl toho plné
zuby, nebo se nedejbože ně-
co stalo amusel střídat. Do-
mluvili jsme se takhle. Na-
před jsemmělmyšlenku ho
tam dát už na začátku druhé
půle, nakonec jsme ještě
chvilku počkali a Kuba zápas
rozhodl,“ popsal na klubo-
vémwebu brněnský trenér
Richard Dostálek.
Po deseti minutách sice

bylo skóre 1:1, jenže v osm-
desátéminutě poslal Teplice
do vedení Alois Hyčka, navíc
o čtyři minuty později viděl
červenou kartu brněnský
stoper Lukáš Endl. I v osla-
bení Jihomoravané vydřeli

po šesti letech postup do jar-
ního čtvrtfinále poháru.
„Utkání mohlo dopadnout
jakkoli, fotbal takovémo-
menty přináší a tentokrát se
štěstí přiklonilo k nám. Kluky
hodně bolelo, stálo je dost sil
a dohrávali v křečích, proto
mám radost i za ně. Sáhli si
na dno sil, postoupili a vidím
na nich krásnou úlevu a ra-
dost,“ těšilo Dostálka.

NEČEKANÉ STŘÍDÁNÍ
Když už ve 38. minutěmusel
ze hry slovenský obránce
Róbert Matejov, jehož na-
hradil Jan Štěrba, vyčerpala
Zbrojovka nečekaně brzy
jedno střídání. „Přišli jsme
tím o jedno okno, takže ve
druhé půli jsme tomuseli
řešit dvojitým střídáním. V

prodloužení už jsmeměli k
dispozici jen Fildu Blechu,
přitom si o střídání říkalo víc
hráčů. Hodně se vydal Alli,
plné zuby tohoměl Ševa
(Michal Ševčík – pozn. red.). U
Texlíka (Jiří Texl) jsme věděli,
že podzim dohrává se se-
bezapřením, takže volba
padla na něj, abychom tomu
ještě víc neublížili,“ přiblížil.
V pohárumůže být na la-

vičce jen šest fotbalistů do
pole, takže při vyloučení En-
dla už trenér neměl na výběr
zadáka. „Doma nám tak zů-
stalo šest hráčů, kteří jen
trénovali, bylo by fajnmít
možnost to řešit, ale je to
zkrátka dané. Kluci to zvládli
a postup je sladkou odměnou
za jejich příkladnou bojov-
nost,“ pronesl Dostálek. (jak)

Derby uzavřelo ragbyovou sezonu. Brno
porazilo Vyškov a v poháru skončilo sedmé
Brno – Potřetí v tomto roce
se hrálo jihomoravské
ragbyové derby. V jarní ex-
tralize i na podzim v základní
skupině Poháru ČSRU XV byl
úspěšnější Vyškov. V posled-
ním zápase roku, v němž šlo
o pohárové sedmémísto, ale
ve čtvrtek zvítězil doma
Dragon Brno 32:15.
„Hodně nás potěšilo, že

jsme po dlouhé době Vyškov
porazili a myslím si, že za-
slouženě, protože jsme hráli
velmi zodpovědně,“ radoval
se po zápase asistent brněn-
ského hlavního trenéra Petr
Giacintov.
Roli favorita hostujícího

týmu tentokrát narušil už
jen stav jeho kádru. V Brně

chybělo sedm hráčů obvyklé
sestavy a pro nemoc neusedl
na lavičku ani hlavní trenér
Pavel Pala. Vyškov sice rychle
šel do vedení, ale pak už vět-
šinou režírovali hru domácí.

ZBYTEČNÉ ZTRÁTY
„Spíš jsme bránili, hlavně v
prvním poločase. Ve druhém
jsme se chytili, jenže jsme
dělali spoustu chyb. Ztráceli
jsme balony po pár vteřinách
aměli špatné skládky. Chy-
běla nám polovina týmu, ale
stejně si myslím si, že se dalo
vyhrát i v této sestavě. Dra-
gon ale vyhrál zaslouženě,
pro nás je dobré, že si zahráli
mladí kluci,“ komentoval
výsledek kapitán Vyškovanů

Martin Kovář, který při Palo-
vě absenci koučoval spolu-
hráče ze hřiště.
Ke snížení skóre na 15:20

se hosté dostali v 54. minutě,
další body už ale přidalo jen
Brno. „Měli jsme převahu ve
mlýnech a zodpovědně jsme
bránili. Kromě asi jedné pa-
sáže v druhé půlce, kdy se to
zvrhlo v holomajznu. Trvala
asi dvacet minut a pak jsme
utkání rozhodli. Celkově si
myslím, že to byl pěkný zá-
pas z obou stran. Výsledek se
překlopil na naši stranu,
protože jsmeměli víc fází ve
hře, které jsme dokázali vy-
užít,“ zhodnotil Giancintov.
Pohárová soutěž vyvrcholí

o víkendu. Ve finále se v Pra-

ze naMarkétě utkají Říčany
se Spartou. Pro oba jihomo-
ravské kluby to byl poslední
zápas sezony.

ODRAZREALITY
„Teď semusíme dát dohro-
mady hlavně zdravotně a pak
se dobře připravit na jaro,“
konstatoval Kovář.
„Na jaře v extralize i teď v

poháru jsme skončili sedmí.
To asi odpovídá našim sou-
časnýmmožnostem. Během
podzimu ale bylo vidět zlep-
šení. Za poslední měsíc jsme
udělali kus práce a bylo to
vidět i na výsledcích. Máme
dobrý základ pro zimní pří-
pravu a nový ročník extrali-
gy,“ dodal Giacintov. (ula)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Záhadná Kuřim.

V neděli jsem partii za tým Lokomotivy C v kuřimské

„Prádelně“ prohrál. Ale na hrací místnosti zřejmě nezáleží

– prohrával jsem i jiných zdejších lokalitách od sedmde-

sátých let. V tom prý nejsem sám, jak mi prozradil přítel

Jiří Majer, dlouholetý „spiritus movens“ kuřimského ša-

chového dění. Vystupuje stále v roli šéfa, kapitána, trené-

ra. Dokonce dlouhodobě nejúspěšnější hráč klubu Duras

Brno pan Petr Mlýnek radostně zvolal, když kdysi remí-

zoval v Kuřimi s „vyloženým salátem“: „Konečně jsem

neprohrál!“. Tak se podívejme:

Kalendovský,Jan (1947) – Boček,Adam (1356) [B26]

KP II B /Kuřim D-Loko C/ (2), 06.11.2022

1.e4 c5 2.Jc3 g6 3.g3 Sg7 4.Sg2 d6 5.d3 Jc6 6.Se3

(Hrajeme zavřenou sicilskou) 6...Jf6 7.h3 a6 8.Dd2 0–0

9.Jge2 Vb8 10.Sh6 b5 11.Sxg7 Kxg7 12.0–0 Sb7 13.f4 Jd7

14.g4 e5 15.f5 (Zatím vše víceméně podle obvyklých po-

stupů v této variantě) 15...h6 16.Jd5 Jd4 17.c3 Jxe2+

18.Dxe2 Sxd5 19.exd5 Vb7 20.Df2 Jf6 21.Se4 g5 22.Dg3

Jxe4?! (Měnit skvělého jezdce za živou mrtvolu na e4

nebylo třeba. Lépe 22...c4! s malou výhodou černého)

23.dxe4 f6 24.Vf2 Vh8 25.Vd1 h5 26.Vdd2 c4 (Přesnější

bylo otevřít h-sloupec a pak začít průlom na dámském

křídle) 27.h4 hxg4 (Vede k rovné hře) 28.hxg5 fxg5

29.f6+ Kg6 30.Dxg4 Dd7?? (Hrubá chyba. Správné bylo

30...Vbh7 atd.) 31.Vf5 (Podle Fritze 13 je zde výhra bílého

jasná. Jenom najít správné pořadí tahů) 31...Kf7 32.Vh2

Vbb8 33.Vg2? (Mělo se hrát 33.Vh5!, např. 33…Vbg8

34.Dh3 g4 35.Vh7+ Ke8 36.Dh5+ atd. To jsem však nedo-

počítal) 33...Vbg8 34.Vxg5 Dxg4 35.V2xg4 Vxg5 36.Vxg5

Kxf6 37.Vg4 a5 38.Kf2? (Zde začíná můj pád v poučné

věžovce) 38...b4? (Lépe 38...Vh2+ 39.Vg2 Vxg2+ 40.Kxg2

Kg5 41.Kg3 b4 a černý vyhraje) 39.Vg3?? (Nutné bylo

39.Kg3 b3 40.a4 Vh1 41.Vh4 Vb1 42.Vh6+ Kg7 43.Vxd6

Vxb2 44.Vb6 s nepatrnými šancemi bílého) 39...Vh1

40.cxb4 axb4 41.a3?? c3 a bílý se vzdal. Černý pěšec běží

nezadržitelně do dámy. Závěr odehrál můj mladý soupeř

důrazně a přesvědčivě. 0–1

Prokop,Martin (1551) – Hurta,Miroslav (1647)

[C47]

KP II B /Kuřim D-Loko C/ (2), 06.11.2022

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.d4 exd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3 Sb4

(Skotskou hru mají žáci i dorostenci v Kuřimi za obě

strany „promrskanou“) 6.Jxc6 bxc6 7.Sd3 d5 8.exd5 cxd5

9.Sd2 0–0 10.0–0 Dd6!? 11.Jb5 De7 12.Ve1 Se6 13.Sxb4

Dxb4 14.Jxc7 (Bílý dobyl cenného pěšce) 14...Vac8

15.Jxe6 fxe6 16.b3 Jg4 17.Vf1 Vf6 18.a3 Df4 19.g3 Dg5

20.h4 Dh5 21.Se2 Vg6 22.Kg2 Vf8 23.Sxg4 (Nepřesnost,

ihned vyhrávalo 23.Kh3 Jxf2+ 24.Vxf2 De5 25.Vxf8+ Kxf8

26.De1 s figurou navíc) 23...Vxg4 24.Vh1 Dg6 25.Dd3 Df6

26.f3 (Zde se začíná karta obracet, ale oba soupeři působí

nejistě) 26...Vg6 27.De3 Vc8 28.Va2 Vc3 29.Df2 h5

30.Vaa1 Df5? (Vyhrávalo 30...Vxg3+ 31.Kxg3 Dg6+ atd.)

31.Vac1 Vf6 32.Vhf1 e5 33.a4 a5 34.Dd2 d4 35.De2 Ve3

36.Df2 Vc6 (Lépe ihned 36...e4 37.Kg1 Dg6 atd.) 37.Dd2

Vcc3 38.Dd1 e4 39.Vf2 Vxf3 40.Vxf3 Vxf3? (Správné by-

lo 40...exf3+ 41.Kh2 d3 42.cxd3 Dc5 43.Vxc3 Df2+ s matem)

41.Dxd4 Kh7? 42.Ve1 Vxg3+? (S naději na věčný šach,

která ovšem nevýjde. Nutné bylo 42...e3) 43.Kxg3 Dg4+

44.Kf2 Df3+ 45.Kg1 Dg4+ 46.Kf1 a černý se vzdal. 1–0

Víte, že: 16. listopadu oslavil 85 let pan Antonín

Koblížek z Durasu BVK Brno?

Řekli o šachu: „Kdo hraje šachy, musí počítat s ma-

tem.“ (Johannes Hein Donner)

Tadeusz Sibiga

Szachista 1991

Mat 5. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Jg5 Jxf6+ 2.Kd8 Sxc4 3.d4

mat, 1…Sxf5+ 2.Kc7 Jxf6 3.Jf7 mat, 1…Vxd2 2.Jf7+ Kxf6

3.Sxd4 mat. (Lošinskij)
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Dnes, 19. listopadu 2022, 

vzpomínáme 35. výročí, 

kdy ve věku 54 let zemřel pan 

ANTONÍN BLÁHA.

Vzpomínají dcera Jitka a syn Luboš, 

vnuk Jiří s rodinou a rodina Antošova.

HLEDÁM muže přiměřeného věku se 
srdcem ze zlata. Najdu ho brzy? Květosla-
va, 60, jižní Morava, tel. č. 906  70 20 70.

ZUZANA, 38, Znojmo, t. 906 702 070, 
je hodná, milá, věrná a vstřícná žena, 
která by ráda našla hodného, milého, 
věrného a vstřícného muže z j. Moravy.

POKUD je ti 65-75 let a jsi z Jihomo-
ravského kraje, jsi hodný, milý a máš 
vyřešenou minulost, zavolej Ludmile, 
67, Hodonín, t. č. 906 70 20 70. 

ZDENKA (76), ČB, t. 906 70 20 70, je čilá, 
ráda řídí, dokonce si chce pořídit čtyřkol-
ku, ráda plave a jezdí na výlety. Hledá po-
dobného pána z Jihomoravského kraje.

POTŘEBUJI k sobě vyššího upřímné-
ho muže, ne alkoholika. Kuřák mi ne-
vadí, stejně jako stěhování na vesnici. 
Mirka, 66, Brno, tel. č. 906 702 070.

NELLY (75), Brno, t. 906 70 20 70, stále 
ještě věří v další šanci ve svém životě 
s  mužem do osmdesáti let nejlépe 
z Jihomoravského kraje.

VĚŘÍM, že už nebudu dlouho sama 
a  potkám touto cestou pána, ve věku 
72-90 let, z Jihomoravského kraje. Anna 
(72), Brno, tel. 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.

 dům Prušánky 4,5mil.PRODÁM
776440254, aslav@post.cz

 4kk - Mobilní dřevostavba. NovýDŮM
domeček 4kk ( 14,4 x 4m ) = 57,6m2 -
Jedná se modulární dřevostavbu!!! Do-
mek je zateplený - odpovídá normě, je
kolaudovatelný. Obývací pokoj + ku-
chyň, 3x pokoj, koupelna a WC, před-
síň. Vše je nové. Plastová okna i dveře.
Tel.: 607880895

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

 technické stříbro, platina,KOUPÍM
palladium.tel:602633311

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

 HISTORICKÝ MOTOCYKLKOUPÍM
NEBO MOPED . TEL: 777 746 668.

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

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

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

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

 staré pivní láhve a sklenice.KOUPÍM
tel:732170454, sběratel

 starý nábytek pozůstalost -KOUPÍM
skříně, komody, gauče, stoly, křesla,
židle, hračky, rádia, stará kola, staré mo-
pedy. Tel.: 777 158 819, Souček.

 sběratel koupí větší sbír-SOLVENTNÍ
ku poštovních známek.774913398

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

CIRKULU-KOLÉBKOVOU.T-
722922660

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

 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

 uplyne 25 let ode dne kdy22.11.2022
nás opustil pan Jan Žalud, nimrod, ry-
bář a milovník přírody. Kdo jste ho zna-
li vzpomeňte s námi. 
Syn Jiří s vnoučaty


