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SPORT | Na jižní Moravě
CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ
Řídí Jan Kalendovský
V nejsilnější národní klubové soutěži, kterou je německá Bundesliga,
startuje 16 osmičlenných týmů. Po 6.
kole je v čele obhájce titulu OSG
Baden-Baden ziskem 6 vítězství. V jeho sestavě je 16 velmistrů, na prvních
8 deskách se skví jména Caruana,
Vachier-Lagrave, Anand, Aronjan,
Svidler, Wojtaszek, Rapport a Adams.
Z českých borců hraje na 1. desce SV
Mülhein Nord David Navara, na 3. šachovnici SV Lingen Viktor Láznička a
v družstvu Werder Bremen jsou náhradníky Vlastimil Babula a Zbyněk
Hráček. Z minulého dvojkola jsme
vybrali dvě řízné partie, v nichž poražení doplatili na to, že ponechali své
krále v centru téměř bez ochrany.
Hou,Yifan (2659) – Olsen,Filip Boe
(2348) [B12]
Bundesliga 2019-20 Kiel GER (5.5),
08.02.2020
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 Sf5 4.h4 h5
5.Sd3 Sxd3 6.Dxd3 e6 7.Je2 c5 8.Sg5
Da5+ 9.Jd2 Je7 10.0–0 (V této variantě Caro-Kannu se zkoušelo také
10.b4 cxb4 11.0–0 Da6 12.Df3 Jf5 13.a3
bxa3 14.c4 Jc6 15.cxd5 Jcxd4 16.Jxd4
Jxd4 17.De4 Je2+ 18.Kh1 Jc3 19.Df3 Jxd5
20.Je4 Vc8 21.Vfb1 Vc4 22.Vb3 Dc6
23.Vd1 a5 24.Vdb1 a2 s remízou ve 45.
tahu, Pruess,D (2425) – Kaufman,L
(2365), Tulsa 2008) 10...Da6 11.dxc5
Jec6 12.Jf4 Jxe5 13.Dc3 f6 14.Jf3 Jbd7
(Braní 14...fxg5 15.Jxg5 d4 16.Dh3 Jbd7
17.Jfxe6 Vc8 18.f4 se jistě černému
nelíbilo) 15.Jxe5 Jxe5 16.Vfe1 Vc8
17.Vxe5 (Druhá oběť otevírá cestu
proti nerochovavšímu černému králi)
17...d4?! 18.Df3 fxe5 19.Jg6 e4
20.Dxe4 Vg8 21.Je5 (Matové hrozby
ze všech stran) 21...g6 22.Dxd4 Vg7
23.b4 Da4 24.Vd1 (Co tah – to rána
pěstí) 24...Se7 25.Sxe7 Vxe7 26.Jxg6
Vh7 27.Df6 a tentokrát již černý mat
nepochrání. Pěkný výkon čínské velmistryně. 1–0
Moroni,Luca Jr (2541) – Hráček,Zbyněk (2559) [D00]
Bundesliga 2019-20 Bremen GER
(6.4), 09.02.2020
1.d4 Jf6 2.Sf4 d5 3.e3 c5 4.dxc5 e6
5.b4 a5 6.c3 Sd7 7.Db3 (Bílý se soustředí na chránění gambitového pěšce na úkor vývinu. To se mu nevypla-

tí. K podobnému konci vedlo: 7.Ja3 Se7
8.Jf3 0–0 9.Db3 b6 10.cxb6 axb4 11.Sc7
Dc8 12.cxb4 Ja6 13.Jc2 Jxc7 14.bxc7 Sa4
15.Db2 Sxc2 16.Dxc2 Sxb4+ 17.Kd1 Je4
18.Sd3 Jc3+ 19.Ke1 Dxc7 20.Sxh7+ Kh8
21.Kf1 g6 a bílý se vzdal, Herman,J
(1752) – Duhayon,Y (2255), Namur
2007) 7...axb4 8.cxb4 b6 9.Sd6 (Další
ztráta tempa) 9...bxc5 10.Sxf8 Vxf8
11.bxc5 Je4 12.Db2 Jc6 13.Jd2 Vb8
14.Dc1 (Nešlo ovšem 14.Dxg7 Jb4
15.Vc1 Da5 16.Jgf3 Jc2+ 17.Kd1 Sa4 a bílý král je ve smrtelném sevření)
14...Jxd2 15.Dxd2 Df6 16.Dc1 Vb2
17.Jf3 Ke7 (Přivádí poslední posily do
hry) 18.Sd3 Jb4 19.Sb1 Sb5 20.c6 Vc8
21.Dc5+ Ke8 22.c7 Vxb1+ 23.Vxb1
Jd3+ Rázný konec. Jak poznamenal
jeden komentátor, sehrál Zbyněk
Hráček tuto partii jako „zamlada“. 0–1
Víte, že: 20. února oslavil pětapadesátiny pan doc. RNDr. Miroslav Kureš, věhlasný propagátor matematiky,
pořadatel rapidů ve Šlapanicích a šachista Lokomotivy Brno?
Řekli o šachu: „Základní podmínkou sportu je soutěž. A šachy jsou
soutěží!“ (Juan Antonio Samaranch)
Eduard Mazel
Norwich Mercury 1904

Mat 3. tahem
Řešení z minulé hlídky: 1.Db3!
(tempo) 1...e5 2.Dg8+ Dxg8 3.Jg6 mat,
1...Dc8 2.Vxh7+ Kxh7 3.Dh3 mat,
1...gxh6 2.Dc3+ e5 3.Dxe5 mat,
1...Dxe7 2.Db8+ Df8 3.Dxf8 mat.
(Šindler)

KOUPÍM Zetor.Tel:721199861
KOUPÍM les a pole. Platba v hotovosti.
T. 607 594 506

cab_R1025296-026

HLEDÁM bydlení na Jižní Moravě menší RD nebo byt 2-3+1. Tel. 732 689 222
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Brno – Premiérová základní
část mezi superligovou elitou
se chýlí k finiši. Florbalisté
Hattricku Brno v ní poznali
sílu nejvyšší soutěže. Ze čtyřiadvaceti zápasů sedmnáct
prohráli a v tabulce jsou dvě
kola před koncem základní
části předposlední třináctí.
Je jisté, že o účast v nejvyšší soutěži v příštím ročníku musí zabojovat v playdown. Nic na tom nezmění
ani zítřejší poslední domácí
duel základní části proti Liberci od pěti hodin odpoledne. „V jisté fázi sezony jsme
měli herní pohodu. Jinak
nám ale chyběli někteří důležití hráči a potýkali jsme se
s problémy s efektivitou,“
popsal trenér družstva Marek
Fiala.
Jeho svěřenci zaostávají
oproti konkurentům především v produktivitě. Nastříleli sto gólů, jasně nejmíň z
celé soutěže. „Stojí za tím víc
faktorů. Kromě Luďka Ondráčka nemáme ryzího
střelce. Ještě Martin Nagy se
dokáže trefit v přesilových
hrách. Zaměřovali jsme se na
efektivitu i v tréninku,“ pronesl Fiala.
Hattrick definitivně od-
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TĚŽKÝ DEBUT. Florbalisté brněnského Hattricku řeší v nováčkovské sezoně záchranářské starosti. Foto: Deník/Libor Kopl

soudily k play-down dvě
prohry z minulého týdne s
tabulkově podobně postavenými celky. S desátou Českou
Lípou prohráli 4:6 a o dva
dny později v souboji noviců
padli na palubovce nejpravděpodobnějšího soupeře pro
play-down Black Angels Praha 3:6, „Právě je chceme do
série play-down. Jsou nováčci
jako my a nemají ještě zkušenosti jako týmy, které hrají
superligu už několik sezon,“
přemítal kouč Hattricku.
V prvním kole play-down
se střetává jedenáctý tým po
základní části se čtrnáctým v
sérii hrané na čtyři vítězství,
stejně tak dvanáctý celek se
třináctým. Vítězné týmy si

cab_R1011399-030

MATURITA dálkově. www.danae.cz

cab_R0906757-008

HOUSLE, violu, cello i staré a poškozené. Tel. 728 279 034
cab_R1024747-021

KOUPÍM červotočivý nábytek, vyr. do
r. 1950. Tel.: 607 753 719, 606 560 302.

cab_R1081214-001

OBECNÍ úřad Maleč vyhlašuje konkurs
na místo ředitele/ky Základní školy
a Mateřské školy v Malči. Bližší informace na www.malec.cz nebo na tel.:
569 692 120.

Harrachov zažívá stejně jako
všechna evropská zimní střediska v druhé polovině února
vrchol návštěvnosti. Díky
častějšímu přísunu přírodního sněhu se v únoru vylepšily
sněhové podmínky na
sjezdovkách na Čertově hoře.
Červená II vedle
mamutího můstku
a Modrá v Rýžovišti
patří mezi široké tratě,
ale vzhledem k současnému velkému počtu
lyžařů by měl každý
myslet na staré známé
úsloví „Opatrnosti není
nikdy dosti“.
Což by ovšem
samo o sobě nestačilo. Všichni sjezdaři
a snowboardisté by měli znát
10 pravidel FIS pro chování
na sjezdovkách. Najdete je na
webu horské služby a také
na webu Sportovního areálu
Harrachov.
Hazardování na sjezdovkách totiž může po zkazit
dovolenou vám a také rekre-

cab_R1063453-001

HORSKÁ bouda v Krkonoších přijme
číšníka/servírku. Tel. 602823767
cab_R1080669-001

cab_R0989781-008

KOUPÍM
tyto
skříňky.
603 571 415, p. Čavajda.

Tel.:

cab_R1072386-003

EXKLUZIVNÍ Citroën C3 vybavený, vyšší nastup., 134 900 Kč. Tel.:
723 603 534.

SOUSTRUH, stáčečku, svářečku, ohýbačku, vrtačku a další dílenské vybavení. Tel.:777 632583

MERCEDES Benz B200CDI (2008) Prodám MB B200CDI. Spolehlivý, udržovaný, pravidelně servisovaný. Spotřeba
cca 6l/100 km. Tel. 724063605 kareldr@email.cz

OBRAZY známých i méně známých
malířů, různých námětů a motivů, nabízím slušné jednání, platba v hotovosti.
Koupím celé sbírky, ale i jednotlivé kusy. Po tel. domluvě přijedu osobně.
Tel.: 724 033 733, p. Adámek

cab_R1079363-001

cab_R1033343-010

cab_R1056214-006

cab_R1081541-001

NOVÝ Seat Toledo 16 V, PC
389 000 Kč, NC 229 900 Kč. Tel.:
723 603 331.
cab_R1081554-001

ZÁNOVNÍ Seat Ibiza TDi, 1. maj. lékař,
5dv., spotř. 3 l, 165 000 Kč. Tel.:
723 602 122.

cab_R1081536-001

AUTOMOBIL od r. v. 95-2019 i poškozený. Nabídněte. 606861822

VELMI dobře zaplatím za tato křesla.
Tel.: 608 081 696.

cab_R1056201-013

cab_R0987215-037

AUTO MOTO A DÍLY Škoda Tatra Wartburg JAWA ČZ PAV. 775262334

cab_R1064183-006

KOUPÍM Škoda 110R.T:721199861

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

cab_R1059185-005

KOUPÍM Jawa 250 nebo Jawa 350. Tel:
723408956

cab_R1059180-005

KOUPÍM předválečný motocykl naší
výroby. Seriózní jednání. Soukromý
sběratel. T. 724150435

cab_R1066944-001

KOUPÍM STADIONA. T:608 773 933

cab_R1050551-003

KOUPÍM MF-70. Tel:728826125

cab_R1059177-005

KOUPIM Vari-Tera.Tel:728826125

cab_R1038973-016

VÁŽNÉ seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši!
Vytočte 906 70 11 60 a sdělte své požadavky.
NAJDU touto cestou milého a hodného pána do 55 let z Jihomoravského
kraje, který už také nechce být sám?
Magda (48), Brno, tel. 906 70 20 70.
KARLA, 60, Znojmo, tel. 906 70 20 70.
Nehledám vztah, ale pouze aktivního
důchodce z Jihomoravského kraje,
který má rád, stejně jako já, sex!
NA TVÉM VĚKU mi vážně ani trochu
nezáleží, důležitější je pro mne vzájemné porozumění, tolerance a láska.
Naďa/63/Brno/tel. 906 702 070.
MARIE, 79, tel. č. 906 702 070. Ráda
bych se seznámila s milým a usměvavým mužem do osmdesátipěti let!
CELÁ ČR!
NAJDU tady spolehlivého a hodného
muže z Jihomoravského kraje ve věku
60 až 90 let? Ivana (59), Břeclavsko, tel.
906 70 20 70.
MÁRIA, 36, Brno, 906 70 20 70. Potřebuji
muže, se kterým si padneme do oka, budeme chodit na procházky nebo si jen tak
posedět, možno i s dětmi, které jsou vítány.
IVA, 44, od Brna, tel. č. 906 70 20 70. Určitě je někde pohodový muž s vyřešenou vlastní minulostí. Ozvi se mi hned!

KOUPÍM ca 5000 Kč. 777 110 069

cab_R1030170-023

KOUPÍM křesla, stoly, chrom. nábytek,
lustry. 777 110 069
cab_R1081646-001

KOUPÍM staré pivní lahve a cedule. Tel.
732 170 454, sběratel

cab_R1071938-004

STARÝ perský koberec i pošk. dobře
zaplatím. Tel. 602340489.

HLEDÁM dívku, která vyrazí v květnu
2020 na výlet do švýcarského Lausanne. Na programu prohlídka města,
plavba po Ženevském jezeře a zhlédnutí 2 zápasů naší reprezentace v rámci MS v hokeji. Vše zajištěno, těším se.
Zdeněk z Brna, 38 let. Tel.: 776 698 772.

cab_R1054184-003

cab_R1025903-014

VÝKUP
VŠECH
602 303 309.

HODINEK.

T.

cab_R1018168-027

909300000 perverzní sex 30Kč/m

cab_R1072977-002

dbi_1083397-48

EXPRES SEZNAMKA!
SHÁNÍM byt pro babičku 1+1 / 2+1.
Hotovost. Výtah nebo přízemí. T.:
703 668 397

JAKO nový Renault Modus 16 V, vyšší
posed, 139 900 Kč. Tel.: 723 602 164.

tenci. „Je velký skok nastoupit z první ligy do superligy.
Vše je rychlejší, tvrdší a
hlavně organizovanější. Výkon ještě nebyl ideální. Snažím se do toho co nejrychleji
dostat,“ řekl pro klubový web
navrátilec.
Zítřejší závěrečný domácí
duel Hattricku má punc výjimečnosti díky akci Tento
zápas se neprohrává. Při ní
děti uzdravené z onkologického onemocnění a jejich
kamarádi předají čepičky
symbolizující naději hráčům.
Akce, kterou Hattrick uspořádá ve spolupráci s organizací Haima zabývající se pomocí onkologickým pacientům, má poukázat na to, že
většina nemocných dětí se
uzdraví. „Takové akce vítám.
Je dobré připomínat, že florbal není jen o sportu, ale také
o dalších věcech,“ poznamenal Fiala.

Nezkazte si lyžování
nebezpečným hazardem

DOMÁCÍ česnek+mák Tel.604779185

cab_R1015670-003

cab_R1081548-001

zajistí záchranu, poražení se
střetnou v další sérii, z níž
vítěz postupuje do baráže a
poražený sestupuje přímo do
první ligy. „Máme teď dvě
kola do konce základní části
a hodláme se co nejlíp připravit na play-down. Chceme
tyto zápasy využít,“ podotkl
Fiala.
Trumf pro důležitý závěr
sezony představuje navrátilec do sestavy Tomáš Brom.
Produktivní forvard posílil
jihomoravský klub poprvé od
jarní baráže. Mezitím absolvoval půlroční pracovní stáž
v Německu a krátké angažmá
v prvoligovém Ústí nad Labem. Ve dvou kláních za
Hattrick získal bod za asis-

Počet zápasů: 24
Zápasová bilance: 7 výher, 17
proher
Počet bodů: 20
Skóre: 100:149
Postavení v tabulce: 13. místo ze 14
Nejproduktivnější hráč:
Luděk Ondráček – 34 bodů
Nejlepší střelec: Luděk Ondráček: 19 gólů
Nejbližší program:
zítra od 17.00: Hattrick
Brno – Liberec
neděle 1. března od 17.00:
Vítkovice – Hattrick Brno

INZERCE
cab_R1059183-005

cab_R0989779-008

HLEDÁME nové chaty, chalupy, rekreační domy za účelem krátkodobého
pronájmu pro domácí i zahraniční klientelu. Cestovní agentura DDS TOUR,
Brno. Tel.: 800 101 127,
www.chaty-chalupy-dds.cz

Florbalisty Hattricku Brno
čeká zítra závěrečný domácí duel základní části
proti Liberci. V nováčkovské sezoně podstoupí holý
boj o přežití.

Vše o sportu ve vašem
okolí i ve světě.

Každé
pondělí
v Deníku

antům, které jste ohrozili.
Nejhorší zranění pramení
se srážek mezi lyžaři. Aby
k nim nedocházelo, musí každý jezdit s přiměřeným odstupem za ostatními. Pokud

se blíží zezadu, nesmí volit
svou stopu tak, aby ohrožoval
kohokoliv před sebou.
Při předjíždění musí lyžaři
a snowboardisté poskytnout
všem dole dostatek prostoru
pro jejich jízdu. Kdo zastaví,
aby si odpočinul, musí se při
opětovném rozjíždění roz-

hlédnout nahoru a dolů, jestli
je tam volno.
Při úrazech je každý povinen poskytnout zraněným
první pomoc.
Bezpečnost není zásadní
pouze na sjezdovkách,
ale také na lanovkách.
Zvláště důležité je,
aby rodiče dávali při
nástupu, za jízdy a výstupu z lanovky pozor
na své děti. Instruktážní video lze najít
pod odkazem http://
www.skiareal-harrachov.cz/pravidla-chovani-na-lanove-draze/
Pokud se na sjezdovkách Sportovního
areálu Harrachov
přihodí úraz, případně někoho postihne slabost,
nevolnost nebo kolaps, dočká
se zdravotní pomoci velmi
rychle. V Harrachově se
nachází samozřejmě stanice
s profesionálními záchranáři
horské služby. Přejeme všem
spoustu krásných lyžařských
dní bez zranění.

Předplaťte si
Deník
a získejte
dárek
www.mojepredplatne.cz

dbi_1084267-01

Miniaturky z Bundesligy.

Mezi elitou zradila koncovka.
Hattrick vyhlíží boje o záchranu

