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Kometa schytala příděl. Takhle
to dál nejde, zlobil seMartinec
Hokejisté brněnské Ko-
mety prohráli na ledě
Mladé Boleslavi vysoko 3:7.

KRYŠTOF NEDUCHAL

Brno, Mladá Boleslav –Na
zítřejší utkání proti lídrovi
extraligy z Pardubic se příliš
dobře nenaladili. Hokejisté
brněnské Komety ve včerej-
ším utkání 35. kola české
nejvyšší soutěže prohráli
na leděMladé Boleslavi vy-
soko 3:7. „Zápas rozhodl dů-
raz v předbrankovém pro-
storu, z těchtomíst jsme do-
stali pět gólů. Naopak před
bránou soupeře jsme se
měkcí a nedůrazní, takhle to
dál nejde,“ zlobil se brněnský
kouč Patrik Martinec do ka-
mery O2 TV Sport.
Kometa přitom vstoupila

do zápasu lépe, už v šesté
minutě se ujala po brance
Adama Rašky vedení. Do-
mácí však v rozmezí tří mi-
nut nasázeli za záda bez-
mocnéhoMarka Čiliaka hned
tři góly a začali diktovat
tempo utkání. Postupně se
trefili Ondřej Najman, Tomáš
Fořt a Daniel Přibyl. „Před-
vedli jsme dobrý týmový vý-
kon, musíme v něm hlavně
pokračovat,“ řekl po první
třetině Přibyl, jenž odehrál
po příchodu ze Sparty první
utkání za Mladou Boleslav.
Kometu vrátil zpět do zá-

pasu před koncem první části
Jakub Flek, jehož poslal do
samostatného nájezdu přes-

nou přihrávkouMichal Gu-
laši. Třicetiletý útočník pak
tváří v tvář Filipu Novotné-
mu nezaváhal a snížil na 2:3.
„Dá se říct, že nás postavil
nohama na zem. Ale i za sta-
vu 3:1 jsme věděli, že nás čeká
těžký zápas,“ přiznal Přibyl.
Mladá Boleslav i ve druhé

části měla převahu. Po bran-
káchMartina Pláňka a Davi-
da Šťastného vedla už 5:2.
„Domácí měli dobrý pohyb,
ale hráli jsme vyrovnaný ho-
kej. Udělali jsme pár chyb,
které soupeř potrestal,“ mr-
zelo brněnského útočníka
Adama Zbořila, který ná-
sledně snížil v přesilové hře.
„Dostal jsem to dobře od
Holase (Petr Holík – ponz.
red.). Podíval jsem se, žemá
gólmanmísto na vyrážečce,
tak jsem to tam napálil,“ ko-

mentoval svou trefu.
Na víc se už Kometa ne-

zmohla, naopak Čiliak lovil
puk ze své sítě do konce du-
elu ještě dvakrát. Domácí
vedení navýšili svými dru-
hými góly v duelu Pláněk se
Šťastným. „Musím hráče po-
chválit, do zápasu vstoupili
nebojácně, měli obrovskou
chuť. S přibývajícím časem
jsem na nich viděl, že je to
hrozně baví. Chtěli a byli za
to odměnění,“ hodnotil za-
skakující domácí trenér Petr
Haken, jenž vedl týmmísto
odvolaného hlavního kouče
Ladislava Čiháka.
Brno si z Mladé Boleslavi

přivezlo debakl 3:7 a do ne-
dělního domácího utkání s
Pardubicemi, které začíná v
pět hodin odpoledne, má o
čem přemýšlet. Zda se do se-

stavy vrátí zranění Dominik
Furch s LubošemHorkým,
všakMartinec neprozradil.
„Nebudu to komentovat,“
odmítl kouč, který zároveň
vyloučil start stříbrného
medailisty zmistrovství svě-
ta juniorů Eduarda Šalého.
„V neděli dostane ještě volno,
počítáme s ním až v dalším
zápase,“ dodal Martinec.

Fotogalerie na
rovnost.cz

Mladá Boleslav 7
Kometa Brno 3
Třetiny: 3:2, 2:1, 2:0.Bran-

ky a nahrávky: 11. O. Najman
(Lintuniemi), 12. Fořt (Pýcha,
Pláněk), 14. Přibyl (Pláněk,
Söderlund), 26. Pláněk (Jáno-
šík, M. Beránek), 33. Šťastný
(Bernad), 46. Pláněk (Kantner),
55. Šťastný (Fořt, J. Stránský) –
6. Raška I (Kučeřík, Pospíšil),
19. Flek (Gulaši), 37. Zbořil
(Holík).Rozhodčí:Mrkva,
Úlehla – Svoboda, Hynek. Vy-
loučení: 5:5. Využití: 1:1.
Střely na branku: 30:36.Di-
váci: 3522.
Mladá Boleslav: F. Novotný

– Pláněk, Pýcha, Lintuniemi,
Jánošík, Hrdinka, Bernad, Štich
– Lantoši, Přibyl, Söderlund –
Šťastný, Fořt, J. Stránský –
Kelly Klíma, O. Najman, Kant-
ner – Dvořáček, Závora, M. Be-
ránek.
Kometa Brno:Čiliak – Kun-

drátek, Ščotka, Holland, Ku-
čeřík, Gulaši, Hrbas, Ďaloga –
Koblížek, Holík, Flek – K. Po-
spíšil, A. Zbořil, Raška – Krato-
chvíl, Strömberg, Zaťovič –
Kollár, Malý, Dufek.

NEZDAR. Brněnský gólmanMarek Čiliak lovil v Mladé Boleslavi
puk ze své branky hned sedmkrát. Foto: Václav Volf

Brabenec: Je strašně vzácné, kdyžmůže každý
s každýmna kafe, Kanada Kubu posunula
VÁCLAV PETRŮ

Brno – V posledních dnech
prožíval pořádné napětí. Bý-
valý brněnský hokejový
útočník Kamil Brabenec (na
snímku) totiž horlivě fandil
české juniorské reprezentaci
na světovém šampionátu v
Kanadě, jejíž důležitou sou-
částí byl jeho syn Jakub.
Národní tým do dvaceti let

v noci na včerejšek prohrál
ve finále s Kanadou 2:3 po
prodloužení, přesto ukončil
osmnáctileté čekání name-
daili. „Při semifinále i finále
jsem byl nervóznější, než
když jsem hrával. Je úplně
něco jiného, kdyžmáte na
turnaji syna, navíc znám
spoustu kluků z Komety a
dalších týmů, takže jsem to
prožíval s nimi. Je mi kluků
líto, že nedosáhli na zlato, ale
i tak je to obrovský úspěch,“
zdůrazňuje šestačtyřicetiletý
vedoucí přípravek Komety
Brno.
Finálové počínání svého

syna sledoval z pohodlí do-
mova. „Jako hráč jsem byl
impulzivní a stejný jsem i
jako fanoušek. Když hraje
syn, je to ještě náročnější.
Celý den před semifinále i fi-
nále jsem byl nervózní,“ při-
znává bývalý extraligový
hokejista Brabenec.
Se synem Jakubem, jenž na

turnaji nasbíral sedm bodů v
sedmi zápasech, byl v neu-
stálém kontaktu. „Volali

jsme každý den, jak se tam
kluci mají. Prožíval jsem to
s nimi. Když už jsme se ne-
bavili o hokeji, tak jsme si
vykládali i o něčem jiném,“
přibližuje Brabenec, jehož
stejnojmenný otec Kamil je
bývalý legendární basketba-
lista a dcera Kristýna bas-
ketbalovou reprezentantkou.
Nejmladší syn Jan hraje stej-
ně jako otec a bratr hokej,
nyní v dorostu Komety.
Aktuálně všechny těší

úspěch Jakuba. „Je to fantas-
tický pocit. Spousta lidí mi
psala. Jsem rád, že Kubík a
ostatní jim udělali tolik ra-
dosti. Strašněmě překvapilo,
že hráči neměli od prvního
do posledního utkání žádné
výkyvy. Je to obrovský
úspěch,“ zopakoval
bývalý hokejový pro-
fesionál.
Cestu ročníku 2003

díky angaž-
má svého
syna sledo-
val už ně-
kolik let
bedlivě. „Ten
ročník byl
vždy dobrý a
na šampio-
nátu se dopl-
nil o vynika-
jící hráče z
ještě
mladších
ročníků.
Strašně
důležitá

byla parta. Sice se to opakuje
pořád, ale je strašně vzácné,
když se sejde tým jako teď, že
každý s každýmmůže jít na
kafe. Většinoumáte nějaké-
ho kluka, s kterým byste na
něj nešel,“ přiznává Brabe-
nec, jenž ještě vminulé se-
zoně nastupoval za B tým
Komety ve východní skupině
druhé ligy.
Za Kometu až do jara roku

2021 nastupoval i jeho syn
Jakub, poté se vydal do ka-
nadské juniorské soutěže
QMJHL, kde v dresu Charlot-
tetownu Islanders v uplynu-
lém ročníku získal cenu pro
nejlepšího nováčka soutěže.
Daří semu i v této sezoně.

„Strašně ho přesun do
Kanady posunul. Vět-
šina kluků byla na
tamější prostředí i
hřiště zvyklá. Byl
jsem za Kubou a i s

jeho týmemna
ledě a hřiště
je strašně
malé.
Puky se
jinak

odráží. V Kanaděmá taky
spoustuminut, v Kometě za
šest minut těžko něco uká-
žete. Vysoká konkurence je
tam taky, takže svémísto
musí obhajovat každý tré-
nink a nemůže se po úspěchu
na to jen tak vyprdnout,“ líčí
Brabenec, který většinu ka-
riéry odehrál v české a slo-
venské extralize.
Jeho synmá našlápnuto k

zářivější kariéře. „Taky jsem
mělmožnost jít do kanadské
juniorky, ale tehdy to nebylo
tak obvyklé a s rodiči jsem se
dohodl, že zůstanu v Česku a
dostuduju školu. Od doby,
kdy bylo jasné, že je Kuba ši-
kovný, tak jsme počítali s
tím, že půjde do Kanady. Ne-
chtěl jsem jít švédskou nebo
finskou cestou a juniorská
extraliga bohužel nedosahu-
je kvalit juniorských soutěží
ve špičkových zemích,“ zmi-
ňuje Brabenec.
Sázka na juniorku v Kana-

dě zatím vychází. Předměsí-
cem semladý Brabenec při-
blížil vysněné NHL, když po-
depsal nováčkovský kontrakt
s Las Vegas, které ho předloni
draftovalo. „Pořádmá do
NHL daleko. Je tam strašně
moc aspektů. Musí mu vyjít
kemp, navíc Las Vegas hraje
nahoře amá hráče s velkými
smlouvami. Nebude jedno-
duché se tam dostat,“ uvě-
domuje si Brabenec.
Ke slušné kariéřemá ale

našlápnuto solidně...

Foto:HC
Kom

eta
Brno

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Olexůvmemoriál 2022.
Tradiční vánoční turnaj Lo-

komotivy Brnoměl velmi pes-
trou účast. V příjemné klubov-
ně Bowlingu Brno v Líšni na-
stoupilo nakonec pouhých 13
hráčů, ale byli to zástupci čtyř
zemí (Česko, Polsko, Arménie a
Egypt) a pěti různýchměst naší
republiky. Suverénním vítězem
se stal Egypťan Emad Elin Ibra-
him, který vyhrál všech 7 partií.
Druhémísto obsadil Radek
Wünsch z pořádajícího oddílu,
který nakonecmarně vzdoroval
vítězi v koncovce jezdce proti
střelci plných 120 tahů. Získal
5,5 bodu. Třetí a čtvrtémísto si
rozdělili Michal Věžník (Duras
BVK Brno) a Jiří Neduchal
(KVASACO Vacenovice) 4,5 bo-
du. Následovali Vlastimil Lička
(Lok. Brno) a Michal Nisztuk
(Polsko) 4, Miloslav Doškař
(Lok. Brno) 3,5, Artur Hay-
rumyan (Arménie) a Milan Šlé-
gl (Lok. Brno) 3, Jan Diviš (ŠK
Petřvald) a Amálie Martikáno-
vá (Beskydská šach. škola) 2.
Poslední dvěmísta patří Hayku
Arzumanyanovi (nereg.) a Leo
Filipu Temenugovi (ŠK Kuřim –
9 let) ziskem 1 bodu. Zaujala
mne bojovnost 9leté Amálie.
Několikrát využila postavení
své dámy a střelce na linii c8-h3
k nekorektní oběti střelce na
h3. Snad by jí mohli trenéři po-
učit, že „samotná dáma nema-
tí“… Jinak Amálie neztrácela
optimismus a její soupeři, po-
kud chtěli zvítězit, museli partii
ukončit matem. Záviděníhod-
nou bojovnost projevoval i její
vrstevník Temenugov.

Ibrahim,Emad Eldin (2003)
– Neduchal,Jiří (1753) [B13]
Brno Olexamem. (2),

27.12.2022
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5

4.c4 Jf6 5.Jc3 Jc6 6.Sg5 Se6
(Pevný Caro-Kann se na tomto
turnaji objevil několikrát) 7.Jf3
g6 8.Db3 (Z praxe velmistrů:
8.Sxf6 exf6 9.Se2 Sb4 10.cxd5
Sxd5 11.0–0 0–0 12.Vc1 Sxf3
13.Sxf3 Jxd4 14.Sxb7 Vb8 15.Jd5
Je6 16.Jxb4 Vxb7 17.a3 a5 18.Df3
Db6 19.Jd5 Dxb2 20.Jxf6+ Kg7
21.De4 Vfb8 22.Jd7 Dd4
23.Dxd4+ Jxd4 24.Jxb8 Je2+
25.Kh1 Jxc1 26.Vxc1 Vxb8 a re-
míza v 37. tahu, Ivanchuk,V
(2713) – Muzychuk,A (2569),

Caleta 2019) 8...Ja5 9.Da3 Sg7
10.cxd5 Jxd5 11.Sb5+ Jc6
12.0–0 0–0 (Neopatrnost, která
stojí černého pěšce. Lépe
12...Vc8) 13.Sxc6 bxc6 14.Jxd5
Dxd5 15.Sxe7 Vfe8 (Pozoru-
hodná teoretická znalost obou
soupeřů. Zkoušelo se: 15...Vfb8
16.Dc3 Vb5 17.Vfe1 a5 18.b3 Vc8
19.Sc5 Dh5 20.Je5 Sd5 21.Ve3
Dg5 22.g3 h5 23.Vae1 Df5 24.Dd3
Dh3 25.Df1 Df5 26.Jc4 Sxc4
27.Dxc4 a bílý vyhrál v 45. tahu,
Wirthensohn, H (2289) –
Tschann, S (2223), Německo
2022) 16.Sc5 a5 17.Vfe1 Sf6
18.Je5 Veb8 19.Dc3 Vb5 20.Sa3
Vc8 21.Sc5 a4 22.h3 Vcb8
23.Ve2 Sxe5 24.Vxe5 Dc4
25.De3 Vxb2 (Černý dosáhl
vyrovnání, ale hned v příštím
tahu dovolí soupeři smrtící
úder) 26.Se7 Dc2?? (Nutné bylo
26...h6, např. 27.Dxh6 Vxf2 a
výhodumá spíše černý)
27.Vxe6! a černý ztrácí nejmé-
ně figuru, takže se vzdal. 1–0
Víte, že: Silvestrovského

Radilovamemoriálu v bleskové
hře se zúčastnilo v Brně 44 ša-
chistů? Výsledek: 1.-2. Jaroslav
Bureš (Beskydská šach. škola),
Neklan Vyskočil (Duras BVK
Brno) 11,5(15), 3. Vít Bureš (Mo-
ravská Slavia) 11, 4. Josef Kra-
tochvíl (Gordic Jihlava) 10,5, 5.
David Holemář (Moravská Sla-
via) 10, 6. Dmitry Vasilenko
(Ukrajina) 9,5 atd.
Řekli o šachu: „I špatný plán

je lepší než žádný plán.“ (Mi-
chail Čigorin)
Jesper Jespersen
DeutschesWochenschach

1893

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky:

1.Sd8!(hrozí 2.Jd5+) 1…Ke3
2.Sb6+ Vd4 3.Jd5mat, 1…Ke5
2.Jc6+ Kf4 3.Sg5mat, 1…Jc3
2.Sc7+ Ke3 3.Jxf5mat. (Traxler)

14 7. ledna 2023Deník
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.

JITKA, 58, od Znojma, je milá, hodná, 
věrná a přátelská žena a hledá muže 
stejných nebo podobných kvalit, se 
kterým by šla životem. T. 906 70 20 70.

DARINA, 44, Brno, tel. 906 702 070, 
potřebuje k sobě najít hodného, vese-
lého, upřímného, pracovitého a věrné-
ho pána z Jihomoravského kraje.

ZDENA, 58, Brno, by se ráda seznámila 
s mužem ve věku 58-68 let, který bude 
třea i z Prahy. Musí být milý a hodný, ne 
alkoholik. Tel. 906 70 20 70.

PÁN může být odkudkoliv z České re-
publiky. Ráda se s ním sejdu a popoví-
dám. Třeba si padneme do oka. Radka, 
55, Hustopeče, t. 906 70 20 70.

LIBUŠE (59), Mladějov na Moravě, 
tel. 906 702 070, by se ráda scházela 
s pánem mezi 55-63 lety. Byla by ráda, 
kdyby byl z Jihomoravského kraje.

MILUŠKA (45), Moravské Budějovice, 
tel. č. 906 702 070, by ráda našla sym-
patického chlapa ve věku 45-55 let.

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 11 60 a sdělte své požadavky.

 aktivního důchodce na spo-HLEDÁM
lupráci při eshopu s potravinami. Brno.
10laco@seznam.cz

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

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

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

 MOPED STADION/ JAWET-KOUPÍM
TA/ PIONÝR. TEL: 771 221 112.

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

 starý nábytek pozůstalost -KOUPÍM
skříně, komody, gauče, stoly, křesla,
židle, hračky, rádia, staré motocykly,
plechovky od oleje. Tel.: 777 158 819.

 staré pivní láhve s nápisy. Tel.KOUPÍM
732170454, sběratel

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

 paní Lídu 75 let z Brna, kteráPROSÍM
inzerovala v Deníku Brno v Expres se-
znamce 3/12/22, aby zavolala na 
T: 607 224 918


