
SPORT | Na jižní Moravě
Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Třikrát z II. ligy E.
Jedno z těch utkání 3. kola jsemměl

možnost vidět na vlastní oči. Na devíti-

letce TGM v Rajhradě se té neděle hrály

4 zápasy družstev Lokomotivy Brno a

ŠK 64 Brno. Po poměrně rychlé remíze s

panemRežným v KP II B (Loko C-Kuřim

E 5,5:2,5) jsem často chodil do jiné

učebny pozorovat průběh zápasumezi

Lokomotivou Brno a Kroměříží B. Vý-

sledek byl krutý – hosté nám povolili

jedinou remízu, kterou ve věžovce vy-

bojovalWünsch s Cagašíkem. Na ostat-

ních deskách nás přehrávali a jeden ze

soupeřů si po hře stěžoval, že jeho pro-

tivník vlastněmoc nevěnoval partii

pozornost… Snad jen naše první deska,

hájená velmistryní Kulovanou, mohla

po správném 20. tahu vyrovnat hru. Ale

něco se jí patrně nelíbilo…

Kulovaná,Eva (2187) – Babu-
la,Vlastimil (2254) [A00]
2.liga E 22/23 (Loko Brno-Kromeříž

B) (3.1), 20.11.2022

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.Sb5+ Jd7 4.d4
cxd4 5.Dxd4 (Rossolimova varianta si-
cilské, podrobně rozebíraná v knihách)

5...a6 6.Sxd7+ Sxd7 7.Sg5 Jf6 8.Sxf6
gxf6 9.Jc3 e6 10.0–0 Se7 11.Vad1 Dc7
12.De3 (Podobný útok po volném
sloupci g a krajním pěšcem se odehrál v

partii Silva Junior,M (1903) – Lemos,D

(2142), Agua Preta 2017) 12...h5 13.Kh1
0–0–0 (Opačné rošády slibují řádný
boj) 14.Jd4 (Lepším se zdá nástup na
soupeřova krále po tazích 14.Vd3 s dal-

ším 15.b4) 14...Kb8 15.f4 Vdg8 16.f5 h4
17.Vf3 Vg5 18.Df2 Dc5 19.Vd2 Vhg8
20.Vh3 (Kritický okamžik partie. Proč si
bílá nevzala nabídnutého pěšce:

20.Dxh4 Db4 21.Dh7 Dxb2 22.fxe6 s

rovnou hrou?) 20...Dc4?! 21.Vdd3 (Po
polevení černého šlo zase 21.Vxh4 Vxg2

22.Dxg2 Vxg2 23.Kxg2 Dc8 24.Kf1 s jis-

tou protihrou. Po tahu v partii bude zle)

21...d5 22.exd5 e5 23.Jb3 Vxg2
24.Dxg2 Vxg2 25.Kxg2 Sxf5 26.d6
Sxd6 27.Vxd6 Dg4+ 28.Kf2 Dxh3
29.Jd5 Dxh2+ 30.Ke1 Sg4 31.Jc1 Dg1+
32.Kd2 Dd1+ 33.Kc3 Dxc1 34.Vd8+ Ka7
a bílý se vzdal. 0–1

Molík,Zdeněk (2151) – Biolek,Ri-
chard Jr (2438) [C22]
2.liga E 22/23 (Znojmo-Grygov) (3.1),

20.11.2022

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Jc6 4.Dc4
(Ve Střední hře je běžné 4.De3) 4...Sb4+
5.Jc3 d6 6.Sd2 Se6 7.De2 Jf6 8.a3 Sc5
9.0–0–0 De7 10.Se3 0–0–0 11.Jf3 d5
(Černý přebírá iniciativu) 12.exd5 Jxd5
13.Jxd5 Sxd5 14.Jd4 Sxd4 15.Sxd4
Dxe2 16.Sxe2 Jxd4 17.Vxd4 Sxg2 (Po
řadě vynucených výměn dobyl černý

pěšce) 18.Vxd8+ Kxd8 19.Vg1 Se4
20.Vxg7? (Chce pěšce zpět, ale věž padá
do pasti) 20...Sg6 21.h4 Ke7 22.h5 Kf6
23.h6 Kg5 a bílý se vzdal. 0–1

Říha,Otmar (1938) –Mayer,Josef
(1901) [B09]
2. liga E 22/23 (Prušánky-Universita)

(3.8), 20.11.2022

1.e4 g6 2.d4 Sg7 3.Jc3 d6 4.f4 Jf6
5.Jf3 c5 6.dxc5 Da5 7.Dd4 (Hraje se Pi-
rcova obrana vméně obvyklé verzi)

7...Jc6 8.Sb5 0–0 9.Sxc6 bxc6 10.cxd6
exd6 11.Sd2 Dc7 (Zajímavější je: 11...Ve8
12.Dxd6 Jxe4 13.Dxc6 Sb7 14.Dxb7 Jxc3+

15.Kf1 Vab8 s velkou výhodou černého)

12.0–0 Sa6 13.Vfe1 Jg4 14.e5 Vad8
15.Se3 Vd7 16.Vad1 Vfd8 17.De4 dxe5
18.Vxd7 Vxd7 19.fxe5 Jxe5 20.Kh1?!
Jxf3?? (Nevidí hrozbu) 21.De8+ Sf8
22.Dxf8+ amat ve dvou tazích. 1–0

Víte, že: Velmistr Jansa obsadil na
MS seniorů v Itálii 8. místo a byl nej-

lepší nad 75 let?

Řekli o šachu: „Mojí velkou láskou
jsou šachy. Spojují umění a vědu.“

(Dmitrij Šostakovič)

Miroslav Suchomel
Zemědělské noviny 1977

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Sg1 Kf4

2.Vh1 Kg5 3.Sh2 Kxh6 4.Sf4mat (Nie-

vergelt)

Bezzubá Kometa. Dominantní
Vítkovice pohodlně vyhrály
Brno –Další ze zápasů, na
který by nejraději zapomněli,
za seboumají hokejisté Ko-
mety Brno. Na ledě domi-
nantních Vítkovic prohráli
jednoznačně 1:4 a připsali si
pátou porážku z posledních
šesti duelů.
Brňané sice ještě dokázali

svižně zareagovat na rychlý
gól Lukáše Krenželoka ze
třetí minuty, když se ve čtvr-
téminutě prosadil finský
útočník Kim Strömberg, po
trefě Petra Fridricha z dva-
náctéminuty už žádná reak-
ce nepřišla. „Rozhodl začátek,
kdy jsme rychle dostali dva
góly a pak taky penalta,“ po-
ukázal do kamery O2 TV
Sport brněnský trenér Mar-
tin Pešout na proměněné
trestné střílení Robertse
Bukartste.
Po němVítkovice vedly už

3:1 a náskok ve třetí části bez
potíží kontrolovaly. Skóre
pro Ostravany, kteří vyhráli
jedenácté ze dvanácti domá-
cích zápasů v této sezoně,
ještě vylepšil trefou do
prázdné brány bývalý br-
něnský kanonýr Peter Mu-
eller.
Vítkovice se v tabulce bo-

dově dotáhly na vedoucí

Pardubice. Kometa zůstává
šestá.
Zítra ji od pěti hodin od-

poledne čeká domácí šlágr s
pražskou Spartou, který by
měl být vyprodaný. (pev)

Vítkovice 4
Kometa Brno 1
Třetiny: 2:1, 1:0, 1:0.
Branky a nahrávky: 3. L.

Krenželok (Bernovský, Ma-
rosz), 12. Fridrich (Lakatoš, Gr-
man), 38. Bukarts (TS), 60. Mu-
eller (Bukarts) – 4. Strömberg
(Koblížek).
Rozhodčí:Hejduk, Vrba –

Rožánek, Lederer.
Vyloučení: 3:3.
Využití: 0:0.
V oslabení: 0:0.
Střely na branku: 37:23.
Diváci: 7169.
Vítkovice: Stezka – Koch,

Raskob, Mikuš, Grman, J.
Stehlík, Gewiese, L. Kovář –
Fridrich, Chlán, Lakatoš (A) –
Bukarts, Krieger, Mueller (A) –
Kalus, Dej, Lednický – L. Kren-
želok (C), Marosz, Bernovský.
Kometa Brno: Čiliak –

Ščotka (A), Kučeřík, Hrbas,
Ďaloga, Gulaši (A), Holland,
Mlčák – Flek, Holík, Horký –
Zaťovič (C), Strömberg, Koblí-
žek – Kollár, Zbořil, Šalé – Du-
fek, Süss, Kratochvíl.

Krejčíková: Zápěstí není dobré
Česká tenistka Barbora
Krejčíková stále léčí zra-
něné zápěstí. Sezonu chce
zahájit za měsíc v austral-
ském Adelaide.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Zraněné zápěstí ji
pořád nepustí k plnému tré-
ninku s raketou. Přední česká
tenistka Barbora Krejčíková
(na snímku) z Ivančic na Br-
něnskuměsíc před startem
nové sezony stále doléčuje
zranění, kvůli němuž nere-
prezentovala Českou repub-
liku na listopadovém Poháru
Billie Jean Kingové v Glas-
gow. „Zápěstí se zlepšuje, za
což jsem ráda, ale ještě není
dobré. Pořád tammám zánět,
kterými nedovolil dohrát
sezonu, jak jsem si přála,“
uvedla na včerejším setkání
s novináři aktuálně jedena-
dvacátá hráčka žebříčku
WTA, která za dva týdny
oslaví sedmadvacáté naro-
zeniny.
Účast na Poháru Billie Jean

Kingové, v němž české te-
nistky dokráčely do semifi-
nále, odřekla na poslední
chvíli. „Chtěla jsem hrozně
hrát, reprezentuji ráda. Dok-
toři mi ale řekli, že zápěstí

nemám dál pokoušet, ať se
zase na delší dobu nezraním.
Po tom, comě trápil loket, se
už bojím, dávám na sebe
větší pozor, jsem opatrnější.
Nechci zase vypadnout na
čtyři pět měsíců. Účast jsem
odřekla na poslední chvíli,
protože jsem se výsledky
magnetické rezonance do-
zvěděla až po příletu do Lon-
dýna. Doktoři mi pak účast
nedoporučili,“ popsala Krej-
číková.
Kritiku za pozdní odhláše-

ní nezaznamenala. „Žádnou
jsem nečetla.
Když jsem své
rozhodnutí
nenastoupit
oznamovala
kapitá-
novi
Petru
Pálovi a
profe-
sorovi
Pavlu
Kolářovi
(týmový
lékař –

pozn. red.), chápali mě. Říkali,
že je sicemoje absencemrzí,
ale respektují ji. Popřála
jsem, ať se týmu daří, že se
mu určitě povede dobře
i bezemě a ať namě neza-
nevřou,“ pravila vítězka loň-
ského French Open v singlu
i deblu.
V letošním roce ji zbrzdilo

zranění lokte, kvůli němuž
od konce února do půlky
června neodehrála jediný
zápas. V singlovém žebříčku
WTA záhy klesla ze druhé
pozice. Zatímco ve čtyřhře
s Kateřinou Siniakovou
ovládly tři ze čtyř
grandslamů, ve
dvouhře se Krejčí-
ková dlouho hle-
dala.
Formu našla
na podzim,
kdy ovládla
halové tur-
naje v Tal-
linu a v Os-
travě.

„Celý

rok v globálu hodnotím po-
zitivně. Vstup do sezony jsem
měla dobrý, potom jsem se
zranila a i když semi nedaři-
lo vrátit zpátky do formy v
singlu, debl mě držel. Díky
němu jsem získala herní
praxi. Na konci sezony jsem
se chytla i ve dvouhře,“ po-
psala složitý rok Krejčíková.
Posezonní volno využila

k dovolené v Karibiku, kde si
plnila i mediální povinnosti.
V České republice dlouho
nepobude. O víkendu odlétá
do Spojených arabských
emirátů, kde zahájí kondiční
přípravu. „Pořád nevím, jestli
stihnu start sezony. Uvidíme,
jak půjde příprava, ale před-
běžně jsme plánovali začít
turnajem v Adelaide,“ smě-
řuje Krejčíková návrat
k australskému turnaji.
První podnik startuje

v Adelaide 2. ledna, druhý
o týden později.
Aktuální česká dvojka

v žebříčkuWTA za Petrou
Kvitovou hodlá v následující
sezoně omezit počet turnajů.
„Loni jsem odehrála sto dva-
cet zápasů, v prosinci one-
mocněla a tělo letos v únoru
řeklo dost. V nové sezoně to-
mu přizpůsobíme počet tur-
najů,“ dodala Krejčíková.

Foto:Deník/M
artin

Břenek

Zbrojovka skončí nejhůř třetí
Trenčín, Brno – Souboj ne-
poražených celků uzavřel
skupinu E zimní Tipsport ligy
a stoprocentní bilanci si v
něm udrželi fotbalisté Zbro-
jovky. Zvítězili také ve třetím
utkání, tentokrát na trávníku
slovenského Trenčína 2:1.
Zbrojovka vyhrála skupinu

a teď jen čeká, jak dopadne v
celkovém pořadí po započte-
ní zbývajících výsledků. Jisté
už je, že nejhůřmůže skončit
třetí, předstihnout ji teore-
tickymohou jenMladá Bo-
leslav a Bohemians 1905.
V utkání s Trenčínem se

opět trefil brněnský záložník
Jakub Nečas, jenž v Tipsport
lize skóroval také proti Zlínu
a Trnavě. Na jeho branku po
přestávce odpověděl přesnou
hlavičkou nizozemský stoper
Justen Kranthove, ovšem o
tři minuty později vrátil
Zbrojovce vedení Filip Ble-
cha.
Brněnský dres opět oblékl

obránce Josef Koželuh, jehož
jedenáctý celek nejvyšší
soutěže přivedl na zkoušku
z Plzně. Poprvé v zimní
Tipsport lize naskočil do hry
zadákMatěj Hrabina a debut
v áčku Zbrojovky si v závěru
utkání odbyl australský zá-
ložník Yosi Sawalha, který
nastupuje za béčko. (jak)

Trenčín 1
Zbrojovka 2
Poločas: 0:1.Branky: 56.

Kranthove – 37. Nečas, 59.
Blecha.Diváci: 100.
Trenčín: Sláviček – Ďuriška,

Pires, Stojsavljević, Kozlovský
– Gajdoš, Bainović, Hollý – Wi-
tan, Okunola, Soares.
Brno: Berkovec (46. Hrubý)

– Endl, Šural (60. Hlavica),
Štěrba – Koželuh, Texl (60.
Hrabina), Blecha, Granečný –
Nečas (86. Yosi), Hladík (86.
Vantuch), Přichystal (60. Alli).

Basketbalové Utkání hvězdmíří
do Brna, Půlpán bude kapitán
Brno – To nejlepší nakonec!
Takovým heslem semohou
řídit brněnští basketbaloví
fanoušci, které na závěr roku
čeká velká show. 30. prosince
totiž brněnská hala ve Vo-
dově ulici bude hostit All-
Star Gamemužské Národní
basketbalové ligy, na jihMo-
ravy se sjedou největší esa
české nejvyšší soutěže.
Adam Číž, Šimon Puršl ne-

bo Jerrick Harding. Taková
velká jména se na Utkání
hvězd představila vminulé
sezoně, i nyní se divákům
ukáže basketbalová špička.
Jen v trochu pozměněném
modelu, herní schéma totiž
bude turnajové, kdy se o ví-
tězství utkají čtyři sedmi-
členné celky, které svedou
souboje v osmiminutových
miniduelech.
Organizátoři už zároveň

zveřejnili první účastníky le-

tošního ročníku, kapitány
týmů budou zástupci čtyř
nejlepších celků ligy ke 30.
listopadu. Z vedoucího
Nymburka bude svými
kousky bavit Marek Klassen,
Kolín vyšle lídra Adama Číže.
Domácí fanoušky potěší
především brněnský Viktor
Půlpán, z Opavy pak dorazí
Slovák JakubMokráň. Každý
kapitán si k sobě vybere tři
hráče, další tři hvězdy do tý-
mů doplní vedení soutěže.
Součástí letošního ročníku

budou opět i doprovodné
soutěže, basketbalisté před-
vedou své dovednosti ve
smečování, střelbě tříbodo-
vých košů a duelech jeden na
jednoho. Při brněnské akci
rovněž vyvrcholí letošní roč-
ník charity Bez faulu, který
má pomoct basketbalistce
Janě Hanové s koupí speciál-
ního vozíku. (jtk)

14 3. prosince 2022Deník
www.denik.cz
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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.

 byt 4+1, 83m2 v panelovémPRODÁM
domě v Pelhřimově, ul. Táborská. Byt
v OV, udržovaný. Dům po rekultivaci.
Cena 3 690 000 Kč. Tel.: 603 191 504

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

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

 zadává štěňata trpasličího hladko-CHS
srstého jezevčíka s PP. Je volný posled-
ní klouček. Bude to dobrý kamarád
v rodině i šikovný parťák při lovu. Mat-
ka: Andromeda x otec: Uncia Zolota
Ragnvald (import z Běloruska) Tel.
721 968 133, Brtnice.

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

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

 sběratel koupí větší sbír-SOLVENTNÍ
ku poštovních známek.774913398

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

 HISTORICKÝ MOTOCYKLKOUPÍM
NEBO MOPED . TEL: 777 746 668.

 Jawa pařez,Moped,Jaweta,Pi-KOUPIM
onyr,Simson,Mz.T: 728826125

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

 starý stabilní motor. Tel.:KOUPÍM
721 302 277.

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

 staré vzduchovky a jiné pal-KOUPÍM
né zbraně. Tel.: 721 302 277.

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

 plechovky od oleje. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

 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

 nového výzkumného pracovištěDO
v Rybitví hledáme Laboranta – skladní-
ka pro příjem a uskladnění materiálu
(požadována fyzická zdatnost!), obslu-
hu laboratorních zařízení, navažování
vzorků, pomocné práce v laboratoři.
Požadujeme: nejlépe chemické vzdělá-
ní - střední s maturitou, znalost práce
s PC, výhodou zkušenosti s instrumen-
tálními metodami v analyt. chemii
(HPLC, kalibrace...), preciznost, schop-
nost učit se novým věcem, AJ pasivně.
Nástupní plat 27 000Kč, 4 týdny dovo-
lené+týden po 1.roce navíc, stravenky,
Multisport karta, firemní akce, sick day. 
Smlouva na 1 rok s možností prodlou-
žení. E-mail: podebradsky@apigenex.
com

Předplaťte si 
Deník 
a získejte 
dárekdádáreek

www.mojepredplatne.cz


