
SPORT | Na jižní Moravě
Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Praha dvakrát zlatá.

Koncem ledna se uskutečnilo Mistrov-

ství Evropyměst a obcí. První ročník (hrálo

se na dálku) byl rozdělen do 4 kategorií.

Soupisku tvořila čtveřice hráčů s vazbou k

danémuměstu. Praha ve složení Thai Dai

Van Nguyen, Maxim Rodhstein, Sergej

Movsesjan a JáchymNěmec zvítězila zis-

kem 17 bodů z 9 kol před řeckými družstvy

Thessaloniki (15) a Kallithea Athens (14).

Soutěž seniorů vyhrál rovněž pražský tým

(Vlastimil Jansa, Daniel Šorm, Vasil Tričkov

a Josef Přibyl) 9 body před Istanbulem 9 a

Monte Carlem 7 bodů. Zázemí našim

týmům poskytl hotel Don Giovanni s pořa-

datelem PavlemMatochou.

Nguyen,Thai Dai Van (2656) –

Jansa,Vlastimil (2398) [B07]

Mistrovství Evropyměst (9.1),

29.01.2023

1.Jf3 g6 2.e4 Sg7 3.d4 d6 4.Jc3 Jf6 5.Se3

0–0 6.Dd2 Jg4 7.Sg5 h6 8.Sh4 c6 9.0–0–0

b5 (Soupeři rozehráli Pircovu obranu, proti

níž nalezl právě velmistr Jansa za bílé dobré

recepty) 10.h3 Jf6 11.e5 b4 12.exf6 bxc3

13.Dxc3 exf6 (Rochády na různé strany sli-

bují otevřený boj. Bílý má jistý náskok ve

vývinu, černá královská pevnost vypadá ale

nadějně) 14.g4 (Předchůdce: 14.Sg3 Ve8

15.Sd3 a5 16.Vhe1 Se6 17.Ve2 f5 18.Da3 Sf8

19.Vde1 Ja6 20.d5 cxd5 21.Sb5 Db6 22.Sxe8

Vxe8 23.Sf4 Jb4 24.Se3 Dc7 25.Sd4 Vc8

26.Db3 f4 27.a3 Jc6 28.Kb1 Dd7 29.Da4 Sf5

30.Sc3 Db7 31.Ve8 Se4 32.Vxc8 Dxc8 33.Jd4

Je5 34.f3 a černý se vzdal, Azarov,S (2635) –

Solomon,K (2399), Cappelle la Grande 2015)

14...Se6 15.Sc4 d5 16.Sd3 a5 17.Vhe1 Dd7

18.a4 Ja6 19.Sxa6 Vxa6 20.Jd2 f5? (Pomá-

há bílému. Mnohem lepší se zdá okamžité

20…c6–c5) 21.Jb3 fxg4 22.Jc5 Dc8 23.Jxa6

Dxa6 24.hxg4 Sxg4 25.f3 Sf5 26.Se7 Vc8

27.b3 (Přes ztrátu kvalitymá černý jis-

tou protihru) 27...h5 28.Kb1 Sh6?! 29.Sf6

c5 (Pozdě, černý je už ztracen. Rozhodne

slabost dlouhé diagonály a poslední řady)

30.dxc5 Dc6 31.Sd4 Va8 32.Ve5 Se6 33.Vg1

Kh7 34.Dd3 Da6 35.Dd1 Sf4 36.Vee1 Sf5

37.Ve7 Kg8 38.Sb2 f6 39.Dd4 Se5 40.Vxe5

fxe5 41.Dxe5 Va7 42.De8+ Černý překročil

předmatem čas. 1–0

Jansa,Vlastimil (2398) – To-

mič,Aleksandar (2417) [B31]

Mistrovství Evropyměst (5.5),

29.01.2023

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6 4.0–0 Sg7 5.c3

e5 6.d4 cxd4 7.cxd4 exd4 8.Sf4 Jge7 9.Sd6

(Vznikla pozice z Rossolimovy varianty si-

cilské hry) 9...Db6 10.Sa4 (Předchůdce:

10.Ja3 Ja5 11.e5 Jf5 12.Ve1 Jc6 13.Sc4 a6 14.Vc1

Dd8 15.Db3 Jh6 16.Ve4 b5 17.Sd5 Ja5 18.Db4

Sb7 19.Sxb7 Jxb7 20.Vc7 Vb8 21.Jxd4 Jf5

22.Jxf5 gxf5 23.Ve1 Vg8 24.Df4 Sf8 25.Dxf5

Vg6 26.e6 a černý se vzdal, Subelj,J (2418) –

Brilej,J (2268), Bassano del Grappa 2021)

10...Ja5 11.e5 Jc4 12.Sxe7 Kxe7 13.Sb3 Ja5

14.Jbd2 Ve8 15.Je4 Kf8 16.Jd6 Ve7 17.Ve1

h6 18.Dd2 Jc6 19.Df4 Jxe5 20.Jc4 Jxc4

21.Sxc4 Df6 22.Dc7 (Až dosud se černý

bránil dobře a udržel převahu pěšce. Násle-

dující tah je však učiněná sebevražda)

22...d5?? 23.Dd8+ amat v příštím tahu. 1–0

Víte, že: 24. ledna 2023 oslavil pětase-

dmdesátiny pan Josef Petlák, jeden z před-

ních hráčů klubu GPOA Znojmo? Hrál vždy

v prvním týmu, věnoval se trenérské práci,

organizoval turnaj dívek Znojemská krá-

lovnička a je skladatelem šachových úloh,

včetně pomocnýchmatů.

Řekli o šachu: „Šachová hra – přítel na

celý život.“ (Josef Petlák)

Josef Petlák

Znojemsko 1976

Mat 2. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Jc2 Kxb5 2.a4+

Kxa5 3.Da7mat, 1…Sd6 2.Jcd4+ Kd5 3.Dxd6+

mat, 1…Se5 2.a4 f5 3.Jb4mat. (Novák)

Kunštátský trenér VLADAN HORÁK (36) po zisku ocenění Trenér roku říká:

Chci být nejlepší verzí sám sebe
JAKUB TRUČKA

Kunštát – Jako trenér dovedl
fotbalový Kunštát do kraj-
ského přeboru, navíc v no-
váčkovské sezoně s ním pře-
zimuje na třetí příčce. Aby
toho nebylomálo, věnuje se
Vladan Horák nadále i mlá-
dežnickému projektu Žijeme
hrou. Minulý týden si za svou
práci odnesl ocenění trenéra
roku na Blanensku. „Pova-
žuju se za ještě relativně
mladého kouče, ale potkal
jsem na své cestě spoustu
skvělých osobností a trenérů,
kteří určitě ovlivnili můj tre-
nérský rukopis. A zminulosti
hodně čerpám,“ popisuje
šestatřicetiletý stratég.

Dokážete z těchto osobností
a trenérů vybrat, kdo vás
ovlivnil nejvíc?
Nejvíc mě určitě ovlivnil Jiří
Vorlický starší. Pod ním jsem
nejdřív jako teenager začal
hrát dospělý fotbal v Bosko-
vicích a následně se naše
cesty neustále potkávaly. V té
doběmi toho hodně dal.

Ocenění pro trenéra roku na
Blanensku jste získal už po-
druhé, jak vás to těší?
Hodně si této ceny vážím.
Jedná se o anketu, ve které
hlasují všechny fotbalové
kluby z blanenského okresu,
a promě i pro celý klub je to
zpětná vazba, že se jim naše
práce asi líbí.

Jak byste popsal sám sebe
jako trenéra?
Řeknu to trochu jako z re-
klamy – snažím se hlavně na

sobě každý den pracovat.
Chci se stále zlepšovat po
komunikační i odborné
stránce a být co nejlepší tre-
nérskou verzí sebe sama.

Hodně se zaměřujete na vi-
deorozbory, máte i nějaké
další specifické prvky při
přípravě na zápasy a trénin-
ky?
Myslím, že umím naslouchat
a inspirovat se. Zároveň ale
fotbal se hrozně rychle vyvíjí
a je třeba, aby žádnému tre-
nérovi neujel vlak, takže
hodně sleduji YouTube nebo
i sociální sítě a třeba se i in-
spiruji z práce nejlepších
světových klubů.

Jako nováček v krajském

přeboru je Kunštát po pod-
zimu třetí, to je další oceně-
ní vaší práce. Souhlasíte?
Určitě, říkal jsem to i na ga-
lavečeru okresního fotbalu.
Nejsem člověk, který by si
nárokoval individuální oce-
nění, i kdyžmě to samozřej-
mě potěšilo, ale hlavně vi-
dím, co se tady v Kunštátu za
posledních deset let udělalo.
Aktuální třetí místo v kraj-
ském přeboru je výsledek
práce všech lidí, kteří se oko-
lo fotbalu pohybují, a samo-
zřejmě fotbalistů, které teď
v prvním týmumáme.

Na jaře jste nastupoval do
zápasů kunštátského béčka i
céčka, jak jste toměl teď na
podzim?

Jsem i šéftrenérmládeže v
projektu Žijeme hrou, takže
jsem hrál jen úplněmini-
málně, protože časově jsem
to nestíhal skloubit, prioritu
mělo i koučování mládež-
nických týmů a jejich rozvoj.
Spoustu energie pak spolkl
i kunštátský A tým. Ale pořád
si nechávám světlo na konci
tunelu, že bych se ještě na
hřiště chtěl dostat, nejsem
zase tak starý. Trochumi to
chybí.

Projekt Žijeme hrou se vám
povedlo výborně rozjet, na
co se v němnyní zaměřuje-
te?
Za rok budemít projekt de-
setileté výročí existence a
myslím, že jsou viditelné je-
ho výsledky. Jednak to dělá-
me proto, aby sportovalo a
hrálo fotbal co nejvíc dětí v
regionu, ale dlouhodobým
cílem je i výchova hráčů do
dospělého fotbalu. Nejlepší
je, že z fotbalistů narozených
v ročnících 2001 až 2003, se
kterými jsme projekt vlastně
začínali, v podstatě všichni
na nějaké úrovni stále hrají,
nikdo z nich neskončil. To je
pro nás největší pocta.

Vminulosti jste několik let
vedlmládežnické výběry ve
Zbrojovce Brno,mohl jste si
tak okusit atmosféru velké-
ho klubu. Lákalo by vás ně-
kdy zažít něco podobného?
Určitě bych se tomu nebrá-
nil, ale musela by to promě
být nějaká smysluplná vize.
Hodně teď smanželkou žije-
me našimi dvěma syny, jsou
promě prioritou.

FORMA. Loni Vladan Horák s Kunštátem postoupil do krajského
přeboru, v němž je po podzimu třetí. Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

Ratíškovice čeká náročné jaro.
Musíme probudit střelce, ví kouč
Ratíškovice – Vítězství na
úvod. Fotbalisté Ratíškovic
v prvním přípravném utkání
porazili 3:1 devatenáctku
slovenské Skalice. „Nastou-
pili jsme v improvizované
sestavě, hodně kluků bylo na
horách nebo v práci. Nemys-
lím, že jsme byli herně lepší,
ale rozhodla naše produkti-
vita,“ řekl po utkání ratíško-
vický trenér Petr Zemánek.
Výsledku středečního klání

nedává zkušený kouč příliš
velkou váhu. „Na hře byla
znát naše nesehranost, navíc
hráči Skalice prokázali, že
jsou skoro denně na hřišti.
Byli sehranější a drželi míč
na svých kopačkách,“ uznal
bývalý ligový útočník.

ZÁCHRANÁŘSKÉ BOJE
Ratíškovice čeká velmi ná-
ročná jarní část, ve které bu-
dou bojovat o záchranu.
V tabulce krajského přeboru
jim patří s šestnácti body
třináctá pozice, přičemž po-
slední Bosonohy na ně ztrácí
pouhých pět bodů. „Čeká nás
úplně jiná soutěž než na
podzim. Mužstva, která jsou
namočená v sestupových
vodách, potřebují sbírat body
a střed tabulky se chce do-
táhnout na čelo. Bude to po
psychické stránce hodně ná-
ročné,“ tušil Zemánek.
Z vytipovaných posil, které

měly pomoct k záchraně, se
nepodařilo nikoho přivést.
„Oslovil jsem nějaké hráče,
ale je to na bodumrazu. Tlačí

nás bota na pozici gólmana,
protože stabilní jednička Jir-
ka Chromý je dlouhodobě
mimo. Nemůžeme hrát o zá-
chranu s jedním gólmanem.
Ještě nám zbývá čas, třeba se
podaří někoho přivést,“ dou-
fal zkušený stratég.

JEDNÁNÍ SE BZENCEM
Intenzivní jednání naopak
probíhají s divizním Bzen-
cem, kterýmá zájem o sto-
pera Adama Skřivánka, jenž
patří k základním pilířům
defenzivy. „Směrem k zá-
chranářským bojům jeho
odchod nepřichází vhod, byla
by to pro nás obrovská ztráta.
Se Bzencem však dále jedná-
me a hledáme přijatelné ře-
šení, kterým je například
hráčská kompenzace,“ ne-
skrýval Zemánek.
Podle něj stojí za nepříz-

nivým postavením v tabulce
neproměňování šancí.
„V prohraných zápasech jsme
nebyli horší než soupeř, na-
opak jsmeměli i víc šancí, ale
selhali jsme v koncovce.
Proto vidím klíč k záchraně
v proměňování šancí,“ tvrdil.
Posilu do útoku však ve-

dení Baníku nehledá. „Máme
kvalitní útočníky, kteří jsou
schopní dávat góly, ale mu-
síme do nich vtlouct víc od-
vahy ve vápně,“ dodal Zemá-
nek, jehož svěřenci v přípra-
vě vyzvou ještě rakouskou
Austrii, Bojkovice, Hrozno-
vou Lhotu, Rohatec a Šaštín-
Stráže. (nek)

1511. února 2023 Deník
www.denik.cz
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Předplaťte si

a získáte spoustu výhod

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

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

 HISTORICKÝ MOTOCYKLKOUPÍM
 Tel: 777 746 668.NEBO MOPED .

 terénní Destu.608743021KOUPÍM

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

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

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

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

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

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

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

 starý chro-VYKOUPÍME-VYKLIDÍME
mový a dřevěný nábytek, obrazy, hodi-
ny, šavle, sklo, porcelán, hračky, hous-
le, motoveterány a jejich díly. Platba
hotově, vlastní odvoz. 
Tel.: 777 886 860, 
mail:nabytek.kuri@seznam.cz

 staré mince, bankovky, me-KOUPÍM
daile, řády. Tel.722 722 108

 kuchařku/ře do malého ho-HLEDÁME
telu u Železné Rudy v okr. Klatovy. Uby-
tování zdarma, nástupní plat od
26000 Kč. Informace na tel.
602 70 70 75, e-mail: recepce@hotel-
certuvmlyn.cz

 jako nové , málo jeté VolvoLUXUSNÍ
S80 D5 TDI, spotřeba 5.5L Nafty 1 maji-
tel MUDr,cena 269900kč tel
607368365

Kdo není zapomenut, ten neodešel.

Dne 13. 2. 2023 by se dožila 

krásných 80 roků naše maminka, 

babička a prababička, paní

A zároveň vzpomeneme 

20. výročí odchodu paní

naší maminky a tety. † 13. 2. 2023

Marie NEJEDLÁ 
z Brna-Bohunic.

Hany NEJEDLÉ,

Stále vzpomínají vnuk a syn Michal 

a bývalý manžel Milan.

Dnes, 11. 2. 2023, jsou tomu 3 roky,
co nás navždy opustil pan

Ing. Leoš PROKOP 
z Řícmanic.

S láskou vzpomínají manželka,
dcera, synové a sestra s rodinami.

Děkujeme všem, kteří ho měli rádi a vzpomenou s námi.

11. února 2023 oslaví osmdesátiny pan

Připijte si s námi na jeho zdraví!

Manželka Jarmila a syn Michal s rodinou.

PhDr. Vít  ZÁVODSKÝ,
dlouholetý profesor na střední knihovnické škole 

a divadelní kritik.

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.


