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Další drama. KP závěr zvládlo
Basketbalistky KP Brno
zvládly vstup do nového
ročníku EuroCupu.
Dubrovník zdolaly 71:68.

VÁCLAV PETRŮ

Brno –Další nervydrásající
drama s vítězným koncem
připravily svým fanouškům
basketbalistky KP Brno. Po
nedělní výhře 65:64 v derby s
Žabinami ve čtvrtek v úvod-
ním eurocupovém klání v
tomto ročníku zdolaly na
domácí palubovce chorvat-
skéhomistra Dubrovník
71:68.
Vyhrály tak i šestý zápas v

této sezoně. „Pro nás to bylo
strašně těžké utkání, protože
jsme v neděli nastoupily k
velmi důležitému zápasu.
Rozhodovaly trestné hody,
které jsme netrefovaly ani
my, ani ony. My jich nedaly
snad deset. Potvrdila se nám
ale jedna věc. Nemáme sice
lídra, ale v každém utkání se
nám někdo chytne. Tento-
krát se nám neskutečně
utrhla Tereza Zítková, která
nás držela nad vodou,“ vy-
zdvihla výkon sedmnáctibo-
dové křídelnice trenérka KP
Marcela Krämerová.
Její svěřenky byly v utkání

favoritkami, ovšem nabuze-
né soupeřky držely s Brňan-

kami celý zápas krok a něko-
likrát se dostaly i do vedení.
Špatně to s Královopolan-

kami vypadalo sedmminut
před koncem, kdy se Chor-
vatky dostaly do šestibodo-
vého vedení 61:55, přičemž
domácí hráčky kupily jedno-
duché chyby. „Říkala jsem
holkám, že se nic neděje, že
je ještě kupa času. Řvu na
hráčky a nedovolím, aby se
lámaly. Povedlo se nám to
otočit i teď i se Žabinami.
Když to nevzdává trenér, ne-
vzdávají to ani hráčky,“ pře-
svědčovala Krämerová.

Na zmíněný nepříznivý
stav Královopolanky zarea-
govaly šňůrou devíti bodů a
nakonec dokráčely k cenné
výhře. „Říkaly jsme si, že to
urveme, s ničím jiným jsme
nepočítaly než s tím, že vy-
hrajeme. Máme skvělý ko-
lektiv na palubovce i v šatně.
Hodně jsme si sedly,“ po-
dotkla hrdinka čtvrteční
partie Zítková.
Brněnské basketbalistky

za seboumají dvě cenné vý-
hry, ale před sebou velmi
namáhavýměsíc. Pět z dosa-
vadních šesti duelů odehrály

na domácí palubovce, nyní je
čekají hlavně partie na hřiš-
tích soupeřů. Hned zítra od
pěti hodin odpoledne s
představí v Ostravě. V násle-
dujících třech týdnech poté
odehrají v EuroCupu tři ven-
kovní utkání v řadě.
Jako první se Brňanky

představí ve středu od osmi
hodin večer ve francouzském
Angers, které v úvodním
klání skupiny podlehlo riva-
lovi ze stejné soutěže Char-
leville 60:89. „Je super, že se
nám podařilo vyhrát. Hol-
kám řeknu, že je v pátek ne-
chci vidět, ať zregenerují a
odpočinou si. Čeká nás hodně
těžká pasáž zápasů. Po výhře
se ale regeneruje líp,“ dodala
s úsměvemKrämerová.

Fotogalerie na
www.rovnost.cz

BITVA.Duel mezi KP Brno (v bílozelených dresech) a Dubrovníkem
byl napínavý až do posledních vteřin. Foto: Deník/Sabir Agalarov

KP Brno 71
Dubrovník 68
Čtvrtiny: 20:15, 14:19,

18:18, 19:16.
Body KPBrno: 17 – Zítková,

12 – E. Kopecká, 10 – A. Ko-
pecká, Pelanderová, Šotolo-
vá.
KPBrno: E.Kopecká, Malí-

ková, Šotolová, A. Kopecká,
Galíčková – Fadrhonsová,
Dudáčková, Pelanderová,
Hynková, Svetlíková.

Zbrojovka získala sebevědomí
Brno – Po třech prohrách v
řadě jim dvě vítězství vrátili
sebevědomí. Fotbalisté
Zbrojovkyminulý týden vy-
hráli 2:1 pohárový duel na
hřišti Táborska 2:1 a pak v
Ďolíčku zdolali Pardubice 3:1.
V lepším rozpoložení tak

jdou do zítřejší domácí bitvy
čtrnáctého kola FORTU-
NA:LIGY, v níž od tří hodin
odpoledne přivítají Liberec.
„Jsme rádi, že se nám vmi-
nulém týdnu podařilo vyhrát
dva zápasy, pohár a ligu.
Hráčům se zvedlo sebevědo-
mí, mají větší chuť do práce a
na tom stavíme celý trénin-
kový proces,“ líčil brněnský
kouč Richard Dostálek.
Sedmý Liberec je v prvoli-

gové tabulce o jednu příčku a
jeden bod lépe postavený
než Zbrojovka, kterámá stále
utkání s Plzní k dobru. „Li-
berec si v poslednímměsíci
prošel podobnou sérii neú-
spěchů jakomy, měl tři pro-

hry. Tu ukončil v severočes-
kém derby, takže přijede v
lepším rozpoložení. Čeká nás
vyrovnaný zápas s vyrovna-
ným soupeřem, který je pro
nás poměrně nepříjemný,
nemáme s ním úplně top bi-
lanci. Porazit se ale Liberec
dá,“ připomněl Dostálek, že
v posledních čtyřech vzá-
jemných prvoligových due-
lech Slovan třikrát vyhrál
a jednou remizoval.
Do tréninku se pomalu

vrací Jakub Přichystal, ale zí-
tra ještě nenastoupí, zbytek
hráčů je k dispozici. „Máme o
to zamotanější hlavu s výbě-
rem sestavy,“ řekl Dostálek.
Poslední vítězství Zbro-

jovky 3:1 s Pardubicemimu
ovšem ukázalo i chyby, kte-
rých se jeho svěřenci dopus-
tili. „Nevyvarovali jsme se
jich. Pořádmusíme pracovat
na tom, abychom byli smě-
rem do defenzivy bezpeč-
nější,“ nabádal trenér. (jak)

Kometa je dál na vítězné vlně.
Motor zdolala s čistým štítem
Brno – Tak tomu se říká fa-
zona. Extraligoví hokejisté
Komety Brno zvítězili již po-
šesté v řadě, včera porazili na
domácím ledě České Budě-
jovice 3:0.
Kometa vlétla naMotor

hned od začátku a po nece-
lých třechminutách už vedla.
Úvodní tlak domácích zúročil
Koblížek přesnou střelou z
pravého kruhu – 1:0.
Druhá branka přišla v po-

četní nerovnováze. Holík si
při přesilovce Komety dlouze
vyměňoval puk se Zbořilem,
ten nakonec vystřelil od
modré a dráhu puku pod
horní víko změnil Zaťovič –
2:0.
Na další gól se čekalo až do

závěru prostřední části. Pa-
rádní spolupráci předvedli
Koblížek s Flekem, střelu
Koblížka gólman hostů vy-
razil, ale téměř z nulového

úhlu pak nekompromisně
zavěsil Flek – 3:0.
Tři body tak naprosto po

zásluze zůstaly doma, navíc
si gólman Komety Furch při-
psal na konto první vychyta-
nou nulu v sezoně. (poh)

Brno 3
Č. Budějovice 0
Branky a nahrávky: 3.

Koblížek (Holík, Flek), 17. Zaťo-
vič (Zbořil, Holík), 38. Flek (Ho-
lík, Koblížek).
Rozhodčí:Hejduk, Obadal –

Lederer, Axman.
Vyloučení: 3:3. Využití: 1:0.

Diváci: 7 261. Třetiny: 2:0, 1:0,
0:0.
Kometa Brno: Furch –

Ščotka, Ďaloga, Kučeřík,
Holland, Hrbas, Kundrátek,
Gulaši – Flek, Holík, Koblížek –
Zaťovič, Strömberg, Vincour –
Kollár, Sallinen, Šalé – Dufek,
Zbořil, Kratochvíl.

Turnaj Aimchess Rapid.
Aimchess Rapid, osmý pravidelný

turnaj z celkových 9 v serii Meltwater
Champions Chess Tour, se konal
14.–21. října 2022 na webu chess24. V
kvalifikačním turnaji s tempem 15
minut na partii plus 10 vteřin za tah
hrálo 16 šachistů. Nejlepších 8 po-
stoupilo do vyřazovacích zápasů, kdy
se ve dvou dnech odehrály rapidové
partie a pak bleskovky (5 minut a 3
vteřiny za tah). Mezi jinými byl vyřa-
zen též mistr světa Nor Carlsen (Du-
dou) a v závěrečném dvojboji pře-
mohl Polák Jan Krzystof Duda Azer-
bajdžánce Šachrijara Mamedjarova.
Celkové odměny nejlepším v celé sérii
představují částku 1,6 milionu ame-
rických dolarů. Dvě ukázky hry fina-
listy soutěže:
Rapport, Richard (2754) – Ma-

medjarov, Šachrijar (2747) [C44]
Aimchess Rapid Prelim

chess24.com INT (7.3), 15. 10. 2022
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.g3 Jf6 4.d3 d5

(Jak nazvat toto zahájení? Upřímně
řečeno nevím. Ale stalo se v poslední
doběmódnímmezi některými vel-
mistry) 5.exd5 Dxd5 6.Sg2 e4 (Nebo
mezi týmiž soupeři: 6...Sb4+ 7.c3 Se7
8.0–0 Sg4 9.h3 Sxf3 10.Dxf3 Dxf3
11.Sxf3 0–0–0 a remíza v 63. tahu,
Rapport, R (2763) – Mamedyarov, S
(2767), Baku 2021) 7.Jc3 Sb4 8.Jg5 Sg4
(Předchůdce: 8...Sxc3+ 9.bxc3 Sg4
10.Jxe4 0–0–0 11.f3 Vhe8 12.Se3 Da5
13.fxg4 Jxe4 14.0–0 Jxc3 15.Df3 f6 16.g5
f5 17.Kh1 g6 18.Sd2 Dc5 19.d4 Jxd4
20.Dxc3 Dxc3 21.Sxc3 Jxc2 22.Vab1 c6 a
černý se vzdal v 38. tahu, Zvjaginsev,
V (2627) – Motylev, A (2640), Moskva
2019) 9.Dd2 Sxc3 10.bxc3 0–0–0
11.0–0 Je5 12.c4 Dd4 13.Vb1 h6
14.Db4? (Tato oběť figury se bílému
nevyplatí vzhledem k otevření sloup-
ce h. Lépe 14.Jxe4 Jxe4 15.Db4 Jg5
16.Dxb7+ Kd7 17.Db5+ Ke6 18.Sb2 atd.)
14...hxg5 15.Dxb7+ Kd7 16.Sb2
Vxh2!! a bílý se vzdal vzhledem k va-
riantě: 17.Db5+ c6 18.Db7+ Ke6 19.Sxd4
Vxg2+ 20.Kxg2 Sf3+ 21.Kg1 Vh8 s ma-
tem v 5 tazích. Velmistr Cvek nazval
tuto partii „Talovskou“. 0–1
Abdusattorov, Nodirbek (2713) –

Mamedjarov, Šachrijar (2747) [D02]

Aimchess Rapid Prelim
chess24.com INT (13.6), 17. 10. 2022
1.d4 d5 2.Jf3 Jf6 3.c3 g6 4.Sf4 Sg7

5.e3 0–0 6.Se2 c5 7.0–0 Jc6 (Hra
dámským pěšcem, v posledních le-
tech pokládána za silnou zbraň v ru-
kou bílého) 8.Jbd2 Jh5 9.Sg5 h6
10.Sh4 g5 11.Sg3 cxd4 12.exd4 f5
(Zkoušelo se i opatrnější 12...f6) 13.Se5
Jxe5 14.Jxe5 Sxe5 15.dxe5 Jf4 16.Jf3
Dc7 17.Ve1 g4 18.Jd4 Dxe5 (Tento
pěšec černému štěstí nepřinese)
19.Dd2 Dd6 20.Jb5 Db8 21.Sf1 a6
22.Jd4 e5 23.g3 Jh5 (Vážná nepřes-
nost. Ústup na g6 byl lepší) 24.Dxh6
Jg7 25.Vad1! Dc7 26.Sg2 e4 27.c4
dxc4 (A teď přijde jistě nečekané)
28.Vxe4! fxe4 29.Sxe4 Vf7? (Pro-
hrává. Lépe 29...Sf5 30.Sd5+ Vf7 31.Jxf5
Jxf5 32.Dg5+ s remízou) 30.Sh7+ Kf8
31.Sg6 De5 32.Kf1 Df6 33.Dh8+ Ke7
34.Jc6+! Ke6 35.Jd8+ Ke7 36.Jxf7
Dxg6 37.Je5 Df6 38.Dd8+ a bílý matí.
1–0
Víte, že: Velmistr Mamedov sehrál

letos nejkratší hru: 1.e5 g5 a bílý se
vzdal, prý ho soupeř urazil tímto ne-
korektním tahem. Sám však podobné
tahy v zahájení často hrává.
Řekli o šachu: „Šachy jsou jako

láska – jenom jsouméně zábavné.“
(Stefan Zweig)

Samuel Loyd
Newark Sunday Call 1877

Mat 4. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Df2 Jxe6

2.Df3 Kf5 3.g4 mat, 1…Kf5 2.Jg7+ Ke4
3.Df3 mat, 1…Jxb3 2.Df3 Kf5 3.Jg7 mat,
1…Kd5 2.Dxd4+ Kxe6 3.Dd7 mat. (Der-
ka)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Vyškov získal
v Olomouci bod
Olomouc – Těžko říci, zda
jeden bod získali, nebo dva
ztratili. Druholigoví fotbalis-
té Vyškova remizovali ve
včerejší předehrávce 14. kola
FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY
s juniorkou Sigmy Olomouc
na její půdě 2:2.
Vyškov šel už v 7. minutě

hry do vedení po brance Ka-
nakimany. Jenže prakticky
vzápětí vyrovnal domácí
Matoušek – 1:1.
Po faulu na Lahodného se

však pískala penalta a z ní
Vintr vrátil hostům po dva-
ceti minutách hry vedení –
1:2. Tři minuty po změně
stran ovšemUriča pěkným
lobem překonal gólmana
Kinského a stanovil skóre na
konečných 2:2. (poh)

nebo
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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.

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

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

 Tucson, r.v. 2016, tricolorHYUNDAI
1,7 diesel 85 kW, najeto 166 000, mož-
nost odpočtu DPH, ABS, tažné zařízení,
navigace, 603427884

 do sbírky staré pivní láhveKOUPÍM
a sklenice. Tel:732170454

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

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

 Simson nebo Jawa PionýrKOUPÍM
s TP. Peníze ihned.Tel.603963494

 Jawa 350. Tel:728826125KOUPÍM

 Pionýra. Tel: 723408956KOUPÍM

 nakladač UNC 060 a LocustKOUPÍM
750 či 752 + příslušenství. Tel.:
602 230 773

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

 jakýkoliv traktor Zetor i v ne-KOUPÍM
pojízdném stavu. Tel.: 602 230 773

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

 trofeje na prodej. NabízímLOVECKÉ
krásné vystavené trofeje na dřevěných
podložkách. K dispozici jelenní, daňčí,
muflonní a řadu srnčích. Prodej jednot-
livě. tel. 606022251.

 technické stříbro, platina,KOUPÍM
palladium.tel:602633311

 ČS.DUKÁTY. T. 778080060KOUPÍM

 dům, sklep, půdu? Vykoupí-VYKLÍZÍTE
me červotočivý nábytek a jiné věci.
Tel.: 607 753 719.

 - 20Kč v květináči výška 35-45THUJE
cm. Dovezu! T.608979621

 OŘECHY světlé 230Kč/kg, Lís-VLAŠSKÉ
kovce 310Kč, sušené švestky, meruňky
a hrozno 175Kč/kg, suš.jablka 270Kč,
suš.višně 410Kč/kg. Pošlem.
774 180 070

 ČS bankovky, R-U mince, pa-KOUPÍM
mětní mince ČS+ČR, sady mincí. I sbír-
ku. Tel.722 722 108

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


