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Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Carlsen skončil třetí.
První letošní superturnaj Tata

Steel Masters veWijk aan Zee za-
hájil mistr světa Nor Carlsen po-
rážkami s dvojicí pozdějších vítězů.
V závěru se však vzchopil a zaostal
za nimi o pouhou půlku bodu.
Osmnáctiletý Abdusattorov přišel o
prvenství zbytečnou porážkou v
posledním kole, kdymu k celkové-
mu vítězství stačilo partii remizo-
vat. Překvapením je slabý výkon
čínského účastníka chystaného zá-
pasu omistrovství světa. Konečný
výsledek: 1. Anish Giri (Nizozemsko
– 2764) 8,5, 2.-3. Nodirbek Ab-
dusattorov (Uzbekistán – 2713),
Magnus Carlsen (Norsko – 2859) 8,
4.Wesley So (USA) 7,5, 5.-6. Parham
Maghsoodloo (Irán – 2719), Fabiano
Caruana (USA – 2766) 7, 7.-8. Levon
Aronian (USA – 2735), Richard Rap-
port (Rumunsko – 2740) 6,5, 9.-10.
Jorden Van Foreest (Nizozemsko –
2681), R. Praggnanandhaa (Indie –
2684) 6, 11.-12. D. Gukesh (Indie –
2725), Liren Ding (Čína – 2811) 5,5,
13. Vincent Keymer (Německo –
2696) 5, 14. Arjun Erigaisi (Indie –
2722) 4 body.
Ding, Liren (2811) – Giri, Anish

(2764) [A14]
Tata Steel Chess Masters 2023

(9), 24. 1. 2023
1.Jf3 d5 2.g3 Jf6 3.Sg2 e6 4.0–0

Se7 5.c4 0–0 6.b3 d4 7.e3 c5 (Dříve
se takovému zahájení říkalo Rétiho
hra, dnes je označeno jako Anglická
hra, která se tak nazývá podle
úvodního tahu 1.c2–c4) 8.Je5 Dc7
9.f4 Jbd7 (Nebo 9...Jfd7 10.Jf3 Jc6
11.Ja3 a6 12.exd4 cxd4 13.d3 b5
14.Sb2 Db6 15.Kh1 Sb7 16.Jc2 Sf6
17.Sa3 b4 18.Sb2 a5 19.g4 g6 20.Jd2
Jc5 21.Je4 Jxe4 22.dxe4 e5 23.f5 Jb8
24.Je1 Jd7 25.Jd3 Jc5 26.Jxc5 Dxc5
27.Sc1 g5 28.a4 Kg7 29.h4 h6 30.h5
Vfd8 a remíza, Ding, L (2809) – Giri,
A (2797), Shenzhen 2019) 10.Jd3 e5
11.Ja3 a6 12.Sb2 Sd6 13.g4 (Před-
chůdce: 13.Jc2 Ve8 14.Kh1 Dd8 15.Jf2
Jf8 16.b4 exf4 17.exf4 Se6 18.d3 Dd7
19.bxc5 Sxc5 20.Dd2 Vab8 21.a4 b5
22.cxb5 axb5 23.a5 Sd5 24.Vfe1
Sxg2+ 25.Kxg2 Dd5+ 26.Kg1 Vxe1+
27.Dxe1 Ve8 28.Dd2 h5 29.Ve1 Vxe1+
30.Dxe1 Db3 31.Dc1 Da4 32.Ja1 J8d7
33.Dd1 Dxa5 a bílý se vzdal ve 42.

tahu, Malikentzos, S (2432) – Kou-
toukidis, P (2412), Thessaloniki
2019) 13...exf4 14.g5 Je8 15.Jxf4
dxe3 16.dxe3 Se5 17.Dc2 Jd6
18.Vad1 Ve8 19.Jb1 a5 20.a4? (Z
pozice pro bílého velmi příznivé po
20.Jc3 přechází čínský reprezentant
do téměř rovné) 20...Sxb2 21.Dxb2
Je5 22.Jc3 Sg4 23.Vd5 Jf5 24.Vd2?
(Téměř nepochopitelná chyba. Proč
odevzdávat pěšce e3?) 24...Jxe3
25.Jcd5 Jxd5 26.Jxd5 Db8 27.h3
Se6 28.Jf4 (Nabízí černému dalšího
pěšce) 28...Sxc4! 29.Vff2 Sa6
30.Jh5 Ve7 31.Vd5 Dc7 32.Vf5 Vae8
33.Dc3 b6 34.Jf6+ (Nekorektní oběť
„korunuje“ dílo. Tato partie se vůdci
bílých vskutku nepodařila)
34...gxf6 35.gxf6 Jf3+ 36.Vxf3
Ve1+ 37.Sf1 Kh8 a bílý se vzdal. Po
38.Vd2 Sxf1 39.Vxf1 V1e3 40.Db2
Vg8+ je ztracen. 0–1
Víte, že: V 1. lize východ přineslo

7. kolo tyto výsledky: Staré Město –
Duras BVK Královo Pole 4:4, Mo-
ravská Slavia Brno B – Jezdci Jun-
drov 5:3, TŽ Třinec – BŠŠ Frýdek-
Místek C 3,5:4,5, TJ Vlčnov – BŠŠ
Frýdek-Místek B 4:4, Slavoj Poruba
B – TJ Ostrava 3:5, Slavoj Poruba A –
Slavia Orlová 5:3? Vede Slavoj Po-
ruba A před StarýmMěstem a Vlč-
novem. Všechny tři brněnské týmy
zůstávají ve středu tabulky.
Řekli o šachu: „Bleskovky s Fri-

tzem nejsou dobré pro tvoje Ego.“
(Mathew Sadler)
Vladislav Novák
Svobodné slovo 1974

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Sh2 Jc6

2.Dd6+ Ke4 3.Dd3mat, 1…Ke4
2.Df4+ Kd5 3.Dc4mat, 1…Kc6 2.Dc8+
Kb6 3.Dc7mat. (Jelínek)

Zbrojovka hostí mistra. Hráči
dostávají návod na videu
Brněnští fotbalisté přiví-
tají zítra Viktorii Plzeň. Na
podzim vyhráli Západočeši
doma 4:0.

JAROSLAV KÁRA

Brno – Když se včera ráno
podíval na trávník stadionu v
Srbské ulici, zračily se v jeho
tváři chmury. Kouč brněn-
ských fotbalistů Richard Do-
stálekmusel kvůli sněhové
pokrývceměnit tréninkové
plány. Přitom už zítra od tří
hodin odpoledne budou jeho
svěřenci čelit náročné výzvě
– v Brně nastoupí mistrovská
Plzeň.
Místo na hlavním hřišti

museli fotbalisté Zbrojovky
na umělou trávu. „Bohužel
jsme v tomto týdnu neměli
tolik prostoru pro nějaký
nácvik, hodně jsme to smě-
řovali k pátku, který nám
pokazilo počasí. Mrzí nás, že
nemůžeme absolvovat tré-
nink na hlavním hřišti. Ne-
nacvičíme nic, co se týká se-
hrání sestavy, do zápasu bu-
deme trochu improvizovat,“
líčil v včera dopoledne Do-
stálek.
Rozdíl mezi hřišti spočívá

nejen v rozměrech, ale také v
povrchu. „Měli jsme vyloženě
taktický záměr směrem k
nácviku standardních situací.
Ani na tréninkovém hřišti to
dělat nemůžete, protože tam
leží sníh, takže jdeme tréno-
vat na umělou trávou. Po-
vrch je jiný, rozměr hřiště
taky, všechno ostatní je jiné.
Trénink bude úplně jinak
postavený, nežměl být,“ li-
toval brněnský kouč. „Věřme
tomu, že do neděle bude
hřiště ve stavu, aby se na
něm dal hrát fotbal a unesl
zápasovou zátěž,“ dodal.
I když bude trávník Adax

Invest Areny způsobilý, jistě
se na něm páteční sníh po-
depíše. „Hlavně bude pro-

blém s výstavbou hry. Mys-
lím si, se ani nepůjdemoc
kombinovat, protože se
trávník během chvíle zničí a
bude se hrát jednoduchý
fotbal. Všechno bude o
osobních soubojích,“ přemí-
tal brněnský obránce Josef
Divíšek.
Ovšem tomůže vy-

hovovat Zbrojovce,
která do utkání
půjde v roli
outsidera.
„Asi to bude
víc sedět
nám než jim,
protože jsou
zvyklí hrát
furt na balonu,
teď to budoumít
těžké. Bude to pro
oba týmy stejné a záleží,
kdo si s tím poradí líp,“ po-
dotkl zadák.
Brněnský celek zažil pří-

jemnější týden před zítřejším
duelem, protože do jara
vstoupil bezbrankovou re-
mízou vMladé Boleslavi. Pl-

zeň doma podlehla Hradci
Králové 1:2, a přepustila tak
první příčku tabulky pražské
Slavii. „I když je Brno nepří-
jemný soupeř, mámančaft
dlouho pohromadě, potře-
bujeme vyhrát, abychom se
udrželi nahoře,“ vzkázal asi-
stent plzeňského trenéra

Pavel Horváth.
Hradec Králové
dal dal Zbrojovce
recept, jak proti
Viktorii uspět.
„Viděli jsme,
jak hrála Pl-
zeň, v jakém
rozestavení, v
jaké sestavě,
jak Hradec do-
spěl k vítězství.

Pro nás je to svým
způsobem návod, ale

máme jinémužstvo, jinak
postavené než Hradec a
myslím si, že Plzeň dva zá-
pasy po sobě tak nesehraje,“
pravil brněnský trenér.
Jeho svěřenci v Plzni na-

stoupili na začátku listopadu

a odvezli si výprask 0:4. Z to-
ho utkání se Jihomoravané
hodlají poučit. „Hráli jsme
tam vmalinko jiném roze-
stavení než předchozí zápasy.
Našim hráčům běží v kabině
sestřihy, aby viděli, jak jsme
se tam chovali, jaké chyby
jsme udělali, abychom si
vzali ponaučení a byli bez-
peční směrem do defenzivy.
To je náš problém zatím ce-
lou sezonu,“ uznal Dostálek.
Někteří fotbalisté ovšem

video nepovažují za nejpří-
jemnější součást přípravy na
utkání. „Pokud někdo sedí v
kabině a video nesleduje, má
problém v zápase. Na videu je
dobře daný návod, jsou to
všechno věci, které hráčům
jenom opakujeme, automa-
tizmy, co soupeř dělá na
hřišti. Umožňujeme jim, aby
potom nebyli překvapení, až
ta situace nastane. Jestli to
nevnímají v kabině a na
hřišti potom neudělají, co
mají, tak další zápas hrát ne-
budou,“ upozornil kouč.
Plzeň se v Brně představí

jako poslední celek velké
trojky. Sparta i Slavia před
vyprodanou Srbskou shodně
zvítězily 4:0. Je to varování?
„Zápas vyprodaný nebude,
takže nemusímemít strach,
že bychom doma čekali čtyř-
ku,“ pravil v nadsázce Dostá-
lek a pokračoval: „Apelujeme
na hráče, aby byli aktivní
směrem do ofenzivy. Taky na
ně potřebujeme tlačit, aby
byli poctiví směrem do
obrany, abychom nedostá-
vali góly. Za stavu 0:0 pořád
můžeme zápas vyhrát, když
musíte dotahovat, stojí to
strašněmoc sil a proti kva-
litním soupeřům se to otáčí
těžko. Plzeň vidíte v televizi
každý týden, asi nás nepře-
kvapí rozestavením nebo
personálním obsazením. Jde
spíš o to, abychommy pře-
kvapili ji.“

DROBNÝŠIKULA.Nigerijský rychlík Wale Musa Alli (vlevo) dělal
mladoboleslavským fotbalistům potíže. Foto: Petr Nečas

„Plzeň
vidíte v televizi

každý týden, asi nás
nepřekvapí rozesta-
vením nebo personál-
ním obsazením. Jde
spíš o to, abychom
my překvapili ji.“

Richard Dostálek

Plzeň bude pod větším tlakem,míní Divíšek
JAROSLAV KÁRA

T
oužil po přestu-
pu do Brna už v
minulé sezoně,
protože ve Slo-
vácku víc vyse-

dával na tribuně. Jenže ani
po letním příchodu do Zbro-
jovky se fotbalovému
obránci Josefu Divíškovi (na
snímku) neotevřely dveře do
základní sestavy. Na podzim
zasáhl jen do čtyř utkání
FORTUNA:LIGY a v nich na-
střádal 113minut.
V úvodním jarním utkání v

Mladé Boleslavi ovšem na-
skočil od první minuty na
levém kraji obrany a při bez-
brankové remíze vydržel na
hřišti do závěrečného hvizdu.
„Čekal jsem, že toho na pod-
zim odehraju víc, ale respek-
tuji rozhodnutí trenéra. Teď
jsem rád, že jsem se do zá-
kladu dostal. Doufám, že se
tam udržím co nejdelší do-
bu,“ přál si dvaatřicetiletý
zadák.
Omísto v zahajovací jede-

náctce si řekl povedenými
výkony v přípravě. „Vyšlami,
ale na druhou stranumis-

trovské zápasy jsou něco
úplně jiného. Docela jsem se
obával, jak na tom budu fy-
zicky, přece jen jsem dlouho
nehrál mistrovské utkání.
Naštěstí jsem vydržel celé,“
oddechl si Divíšek.
Největšího konkurenta pro

něj představuje Denis
Granečný, který na jeho
místě nastupoval většinu
podzimu. „Denis je
mladý kluk amys-
lím, že nám ještě
má co ukázat,“
pronesl pražský
rodák.
Jak hodnotí

své první jarní
vystoupení?
„Myslím, že jsem
neodehrál špatné
utkání, ale ani nej-
lepší. Mohlo to být
lepší,“ uznal.
Remíza z jarní

premiéry brněnské
hráče potěšila, i
když šanceměli
dokonce na výhru.
„Určitě to
mohlo být
lepší,
mohli

jsme odvézt tři body, ale
mohli jsme taky všechny
ztratit. Remíza nakonec byla
spravedlivá,“ řekl.
Fotbalisté Zbrojovky děl-

bou bodů ukončili sérii tří
porážek ze závěru podzimu.
„Kdybychom prohráli,
sebevědomí by nebylo
takové, jakémá být.
Bod násmůže zvednout

a nakopnout k
lepším
výko-

nům,“
doufal za-
dák, jenž v
létě přestoupil
ze Slovácka.
Defenzivu Zbro-

jovkymladobo-
leslavští fotbalisté
nepřekonali, což týmu
dodalo sebevědomí
před zítřejší partií, v
níž od tří hodin odpo-
ledne přivítá mistrov-
skou Plzeň. „Boleslav
nás směrem dozadu
moc neprověřila, v ne-

děli to bude trochu něco ji-
ného,“ uvědomil si Divíšek.
Na podzim svěřenci kouče
Richarda Dostálka prohráli v
Plzni 0:4. „Bude to těžké
utkání, o tom není pochyb.
Na druhou stranu liga je ne-
skutečně vyrovnaná, každý
zápas je těžký a také jiný, stát
semůže cokoli,“ podotkl.
Viktoria navíc míří do Brna

po porážce 1:2 s Hradcem
Králové. „Hosté budou na-
pružení amyslím, že budou
pod větším tlakem nežmy.
Pro nás tomůže být jedině
výhoda a jdeme do zápasu s
tím, že nemáme co ztratit,“
prohlásil někdejší mládež-
nický reprezentant.
Vedle nejvyšší soutěže

Zbrojovka pokračuje také v
poháru, ve čtvrtfinále MOL
Cupu se představí na hřišti
Českých Budějovic. „Pohár je
taková specifická soutěž, je
to nejlehčí cesta, jak se do-
stat do Evropy, což jsme si
potvrdili v minulém ročníku
ve Slovácku. Zase jedeme
ven, což je prostě o náhodě,
ale máme hratelného sou-
peře a je velkámožnost do-
stat se daleko,“ dodal Divíšek.

Foto: Petr Nečas
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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.

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

 hledá muže - nekuřáka z Brna.65LETÁ
Tel.: 777 140 816

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

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

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

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

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

 traktor FORD 8830 a 8730KOUPÍM
v pojízdném stavu. Tel.: 602 230 773

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

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

 staré pivní láhve. Tel:KOUPÍM
732170454, sběratel

 tuto květinovou stěnu, p.KOUPÍM
Štrajt. Tel.: 777 886 860,
email: nabytek.kuri@seznam.cz

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

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

 ořechy světlé 230Kč/kg, Lís-VLAŠSKÉ
kovce 315Kč, sušené švestky 215Kč,
suš.meruňky 225Kč, suš.višně 410Kč,
suš.hrozno 180Kč/kg, suš.jablka, dýně,
slunečnice. Pošlem. 774 180 070


