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Chvilka nad šachovnicí

Z domácích šachovnic.
Pomalu se rozbíhají soutěže družstev
v sezoně 2016–17. V Jihomoravském
krajském přeboru I. třídy nejlépe od-
startovala družstva VSK Univerzita Br-
no, Moravská Slavia Brno B a HPM TEC
Hustopeče dvěma výhrami a ziskem
6bodů.Přinášímeukázku zbojePodluža-
nu Prušánky B, který deklasoval tým Or-
la Ořechov 7:1, i z vyrovnanějšího sou-
boje v klubovně Lokomotivy Brno. Jistou
zvláštností naší soutěže je fakt, že po-
dobné výsledky (jako 7:1) nejsou letos
žádnou výjimkou ani v utkáních ra-
tingově vyrovnaných soupeřů.

Marek, Jiří (1920) – Moulis, Mojmír
(2058) [C41]
Krajský přebor I /Prušánky B-Ořechov/
(2), 6. 11. 2016
1.e4e52.Jf3d63.d4Jd74.Sc4c65.a4
Se7 6.Jc3 Jgf6 7.0–0 0–0 8.h3 Dc7
(Soupeři rozehráli starobylou Philidoro-
vu obranu, která nikdy nevyšla z módy.)
9.Se3 b6 10.De2 exd4N (Obvyklejšími
tahy jsou zde 10...Sb7 nebo 10...a6, např.
11.Vfd1Sb712.Sb3b513.Sg5Vfe814.d5
b4 15.dxc6 Sxc6 16.Jd5 Sxd5 17.Sxd5
Jxd5 18.Vxd5 Sxg5 19.Jxg5 h6 20.Jf3
Ve6 21.Vd2 a5 22.Jh4 g6 23.Vad1 Jc5
24.b3 Vf6 25.g3 s remízou v 34. tahu,
Kalkhof, S. (2188) – Schunk, T. (2260),
Německo 2011.) 11.Jxd4 Je5 12.Sb3
Sb7 13.f4 Jed7 14.Jf5 Jc5 15.Sxc5
bxc5 16.e5 (Průlom bílého v centru ote-
vírá cesty k černému králi.) 16...dxe5
17.fxe5 Jd5 18.Dg4 g6 19.Sxd5 cxd5
20.Jb5 Dd8 (Postavení bílého vypadá
vskutku hrozivě, černý se však prozatím
dobřebrání.)21.Jh6+Kg722.Jxf7Vxf7
23.Vxf7+ Kxf7 24.Vf1+ (Kritické po-
stavení. Vůdce bílých intuitivně odha-
doval, že i po ústupech černého krále na
sloupec g rychle vyhraje a černý mu asi
uvěřil.) 24...Ke8? (Hrubá chyba. Lepší
bylo 24...Kg7 25.De6 Kh8 26.Vf7 Sh4
27.Vxb7 Dg5! 28.Df6+ Dxf6 29.exf6
Sxf6 30.Vxa7 Ve8 s výhodou bílého
v koncovce s nebezpečným volným pěš-
cem.)25.De6Db626.Jd6+Kd827.Vf7
a černý se musel vzdát před matovými
hrozbami. 1–0

Tikovský, Alexandr (2176) – Krato-
chvíl, Karel (2182) [A00]
KP I /Loko Brno C-Moravská Slavia B/
(2), 6. 11. 2016
1.g3 e5 2.Sg2 f5 3.d3 Jf6 4.Jf3 Jc6
5.0–0 d6N (Nebo 5...d5 6.c3 Sd6 7.Jbd2
e4 8.Jd4 Jxd4 9.cxd4 h5 10.Jb3 h4
11.Sg5 hxg3 12.hxg3 De7 13.dxe4 fxe4
14.f4 Df7 s podobnými ideami, Kuzmicz,
K. (2357) – Jakubiec, A. (2538), Polani-

ca Zdroj 2005.) 6.c3 h6 7.e4 fxe4
8.dxe4 Sg4 9.Db3 Dc8 10.Jh4 Je7
11.f4 exf4 12.gxf4 Se6 13.Dd1 g5
14.fxg5 hxg5 15.Sxg5 (Černý obětoval
pěšce za otevření sloupců proti bílému
králi. Svého monarchu hodlá ukrýt na
dámském křídle. Zajímavá přímočará
strategie.) 15...Jg4 16.Jd2 Dd7 17.Jdf3
0–0–0 18.Jd4 (Bílý hodlá využít vazby
černého Jg4. Ale jeho král zůstává v ne-
bezpečném prostoru.) 18...Sh6 19.Jxe6
Dxe6 20.Sh3 (A teď se zdá, že černý se
bude muset brzy vzdát.) 20...Vdg8 (Je-
diný tah.) 21.Sxg4? (Najednou se situa-
ce zcela obrací. Správné bylo 21.Dxg4!,
např. 21...Vxg5 (21...Dxg4+ 22.Sxg4+
Kb8 23.Sxe7 Vxg4+) 22.Dxg5 Dxh3
23.Dxe7 vždy s velkou materiální pře-
vahou bílého.) 21...Vxg5 22.h3 Kb8
(Opatrné. Šlo ihned 22...Vxg4+ 23.Dxg4
Vg8 24.Dxg8+ Dxg8+ 25.Kh2 atd.)
23.Jf5Vgg824.Df3Jc625.Jxh6Dxh6
26.Df4 Dh4 27.Vf2 (Nebo 27.Vf3 Je5
28.Vaf1 a6 29.Dg3 Vxg4 30.hxg4 Jxf3+
31.Dxf3 Dh2 mat.) 27...Je5 28.Vg2 Jxg4
a bílý se musel vzdát. Pro diváky v sále
jistě napínavá partie!0–1

Víte, že: Klubový Evropský pohár se ko-
ná v Novém Sadu od 6. do 12. listopadu?
Muži (62 družstev) i ženy (14) hrají švý-
carským systémem na 7 kol. Mužské
týmy sestávají ze 6 hráčů základu a 2 ná-
hradníků, ženy mají 4 hráčky v základu
a 1 náhradnici. Náš přebornický tým
zNovéhoBoru patří mezi horké favority.
Řekli o šachu: „Kdo vrací tahy, je stejný
jako kapesní zloděj.“ (Fenton)

Jaroslav Genttner
A-Zet 1936

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Je4 (hrozí
2.Dd6+) 1...Sg6 2.Vf5! Kxf5 3.Dd7 mat,
1...Sc6 2.Dg8+ Kd7 3.Vg7 mat, 1...Sh5
2.Dc7 b4 3.Vxe5mat. (Kotrč)

Šavlisté vyzvou i Korejce
Brno – Přes padesát závod-
níků z evropských zemí do-
plní i dva korejští šavlisté.
Už dnes startuje ve velké
sportovní hale v Kounicově
ulici v Brně tradiční mezi-
národní turnaj v šermu šavlí
Sokol Cup 2016.
Klání představuje největší

a nejprestižnější šermířský
turnaj v České republice. „Je
také zařazený do českého
i rakouského šampionátu,“
podotýká ředitel podniku
Michal Škerle.
Muži startují v jedenáct

hodin dopoledne, ženy o
dvě hodiny později. (čtk)

Lesnou zaplaví zápasníci
Brno – Ve velkém počtu
účastníků se nechtějí ztratit
ani domácí zástupci. Zápas-
nický klub TAK Hellas Brno
dnes pořádá Velkou cenu
města Brna a očekává po-
četnou účast. „Má dorazit
kolem sto padesáti zápasní-
ků z kategorie dospělých

i mládeže. Přijedou i závod-
níci z okolních států,“ říká
předseda oddílu Evžen Vo-
pelka.
Turnaj startuje v půl je-

denácté dopoledne v hale
Tesly Brno na Lesné vyřa-
zovacími boji, finále začíná
ve čtyři odpoledne. (jap)

Florbalistky zaplatí vstupné
Brno – V souboji s mistry-
němi zaplatí každému divá-
kovi lístek. Florbalistky br-
něnských Židenic zítra od
půl druhé odpoledne vyzvou
doma v hale ve Vodově ulici
Vítkovice a fandové mají
vstup zdarma. „Naopak tým
za každého diváka zaplatí

dvacet korun a výtěžek pů-
jde na brněnské florbalové
vozíčkáře z Bulldogs Brno,“
upřesnil asistent trenérky
a prezident klubu Jiří Starý.
Židenicím se prozatím

v extralize nedaří. Po osmi
duelech jsou na předpo-
slední jedenácté příčce. (jap)

Ze dna vzhůru. Buldoci díky
kanonádě věří v procitnutí
Brněnští florbalisté za
sebou mají v Superlize
tři porážky v řadě, ale
po výhře v poháru věří
v úspěch i zítra proti
Pardubicím.

MARTIN VYMYSLICKÝ

Brno – V superligové tabul-
ce sice drží postupovou os-
mičku do play-off, nicméně
střelecky se v letošním roč-
níku nacházejí florbalisté
Bulldogs Brno mezi domácí
elitou na chvostu. Vstřelili
jen 37 branek v devíti zápa-
sech. „Nedostávali jsme se
ani do tolika šancí a schází
nám lehkost, všichni jsou
trochu v křeči,“ poznamenal
brněnský útočník Jakub
Mendrek.
Slabší střelba odsoudila

Buldoky k porážkám s Mla-
dou Boleslaví, Ostravou i
Libercem. „Období bylo celé
špatné, v zápasech i na tré-
ninku. Sáhli jsme si na vý-
sledkové dno a níž už spad-
nout nemůžeme,“ neskrýval
dvaadvacetiletý forvard.
Pomoct mají i odlehčené

střelecké tréninky. „V re-
prezentační pauze jsme se
na ně zaměřili, potřebujeme
zase najít radost ze hry a
sebevědomí. Věřím, že nám
pomůže pohárové vítězství
9:3 v Opavě, už tam to bylo
lepší,“ jmenoval Mendrek
úterní osmifinálovou kano-
nádu, na níž se podílel dvě-
ma zásahy.
Do družstva se v letošní

sezoně postupně zapraco-
vávají i talentovaní florba-
listé. Brněnský klub má v
kádru hned sedm hráčů
ročníku 1996 a mladší.
„Zkušenosti samozřejmě
nejdou nasbírat ze dne na
den. Už si ale přivykli na
superligové tempo, které je
vyšší. Pro tým jsou to platní
hráči. Trvá ale v řádu něko-
lika let, než z nich budou
hotoví florbalisté,“ charak-
terizoval své mladíky trenér
Rostislav Kohút. „Práce s
nimi je ale zábavnější, pro-
tože je pořád na čem pra-
covat,“ dodal s úsměvem.
Další zlepšení mohou br-

něnští talenti prokázat už
zítra proti devátým Pardu-
bicím, které Buldoci přivítají
v domácí hale ve Vodově
ulici od pěti hodin odpo-
ledne. „Bude to těžké utká-
ní, zvlášť po našich výsled-
cích. Čekají nás potom čtyři
zápasy v deseti dnech, takže
musíme začít vyhrávat,“
burcoval Mendrek své spo-
luhráče.

HÁJENÍ POZICE. Brněnští florbalisté (vpravo Vít Hrubý) hájí proti
Pardubicím pozici v elitní osmičce Superligy. Východočeši ztrácejí
na devátém místě jen dva body. Foto: Deník/Lubomír Stehlík

Sezona Buldoků
1. kolo: Sparta 7:4 b
2. kolo: Bohemians 5:4 b
3. kolo: Otrokovice 2:4 d
4. kolo: Vítkovice 4:10 d
5. kolo: Střešovice 8:7p b
6. kolo: Kladno 4:3 b
7. kolo: Ml. Boleslav 3:7 d
8. kolo: Ostrava 1:5 d
9. kolo: Liberec 3:4 d
Bilance: 3 vítězství,
1 vítězství v prodloužení,
5 porážek, 11 bodů, skóre
37:48.

NEDEJTE SE OŠIDIT!
PŮDA má CENU

ptejte se na  220 922 711 
www.FARMY.CZ, info@farmy.cz

TK-14,MT8.I nářadí. T603170926

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

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

KOUPÍM-TERU pro vlastní potřebu.
T. 608 448 356

SHÁNÍM kola na TERU. Tel.: 737 308
753.

DÁM odměnu 3000 Kč i více za se-
hnání starého traktoru nebo pásáčku
i nepojízdného. Ne inzeráty. Tel.
777154614

PRODÁM-VARI (pěkná) s nářadím.
T. 731 082 633

HLEDÁME ke koupi dům s parková-
ním v Brně. Děkuji. Kontakt: 605 514
210

KOUPÍM TERU,malotraktor MT8,TK i
traktor.T.774 125 492

KOUPÍM AUTO-MOTO+DÍLY Škoda,
OCTAVIA,Tatra,Wartburg,JAWA,ČZ,
Velorex,PAV.Do 1970.775262334

Aukční síň Galerie Národní 25
Trnitá 3, Brno

Znalec na telefonu:

✆ 542 213 114, 737 571 660

OBRAZY A STAROŽITNOSTI
PRODÁTE NEJLÉPE V AUKCI

www.galerie-narodni.cz

EXPRES SEZNAMKA! 
Vážné se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70 

a spojíme Vás!

HLEDÁŠ sympatickou partnerku do 
nepohody, se kterou je legrace? Za-
volej Květě/56, Jihomorav. kraj, na tel. 
906702070.

SANDRA/38 z Mikulova k sobě hledá 
sympaťáka pro vážný vztah. Podrob-
nosti si povíme osobně. Tel.906 702 070!

SAMOTA je ničivá, chci jí dát sbohem. 
Najdu milého pána nejen na přátelství? 
Jarka/71 z Hodonína, t.906702070.

KVĚTA /42/ 906702070! Celá ČR!!! 
Mám ráda přírodu, historii, restaurace, 
kino, prostě život celkově. Přidáš se?

LIDUŠKA (62), Mikulov, by ráda zažila 
krásné chvíle po boku sympatického, 
solidního muže. Ozvi se na 906702070

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Svobodná Monika (33, VnM) 
na mat. dovolené. Potřebu-
ji SEX! Hodně často! Pomůžeš 
mi? T: 909 90 99 25 kód TBA60

JSem bohatá a  můžu si tě 
zhýčkat! Staň se mým GIGOLEM! 
Libuše 57, M. Krumlov. Ozvi se 
mi na 909 801 801 kód BSH58

JIhomoRavSKá SeXnam-
Ka! Ženy 18-80 let! Výměna 
tel. dovolena! Piš SMS ve tva-
ru 78JPM a text na 909 15 50

hledám muže s životním elá-
nem a  neutuchající touhou po 
sexu. Do starého železa ještě 
nepatřím! Petra 62, KYJOV. Za-
volej mi na 909 80 50 40 nebo 
mi napiš SMS na 909 15 40 s kó-
dem 15SJM a tvůj text!

E.M.A.Europe, POBox14, Praha05, 11005, Materna, pro starší 18 let, 
1sms/50Kč 1min/90Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz RIZIKOVÉ kácení CD.604 507 551

CIRKULU-KOLÉBKOVOU
T:722922660

PRODÁM domácí česnek, fialový,
velmi ostrý. Tel.: 604779185

TREZOR nový na 10 pušek s certifiká-
tem. 9990Kč. T. 603554390

KOUPÍM staré moto.T:608773933

KOUPÍM hodinky z bývalého TUZE-
XU s názvem HEUER s červenou nebo
modrou krabičkou či s helmou. Pro
doplnění sbírky. Děkuji za Vaše na-
bídky.T. 602303309

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
také i zvlášť doplňky.T:722922660

POZŮSTALOST nový R Thalia 16 V, v
zimě nejetý, dobré nastup., spotř. 4,8
l, 139 900 Kč, záruka. Tel.: 724 333
132.

ZÁNOVNÍ Renault Grand Modus 16
V, 1. maj., vyšší nastup., málo jetý, sa-
da kol, 139 900 Kč. Tel.: 724 999 087.

Š 110R,Rapid,Garde,1000MB,Velo-
rex.Původní stav.T:774951095

KOUPÍM vozy Škoda do roku 1983.
T: 733 173 290.

AUTOMOBIL, i poškozený, od r.v.
95-2016.Nabídněte. 606861822

MOTOCYKLY-AUTA-VETERÁNY-
ČZ, Jawa, Indian, Praga, Škoda apod.
Motory, rámy, části a díly do r.1970.
Koupím i různé starožitnosti, kuriozi-
ty, sběratelské předměty i celé po-
zůstalosti. Kvalitu ocením. Čestně.
Soukr. muzeum. Tel.: 737 366 099.

KOUPÍM Jawa - ČZ. T:607874048.

OBRAZY známých i méně známých
autorů s náměty krajin, měst, kytice,
akty, moderna aj. Platba v hotovosti.
Solidní jednání, po tel.dohodě přije-
du kamkoliv. Tel. 724033733 p. Adá-
mek

KOUPÍM trámy z demolic, demontáž
zajistím. Tel. 602 947 172

KOUPÍM srovnávačku s protahem
KDR nebo Rojek.Tel.603 165 320

KOUPÍM Tera-Vari.T:728826125.

KOUPÍM ALU kola na Škodu
110 R-Rapid. T.: 725 647 327.

POZEMEK Brno/Brno-venkov - hle-
dáme ke koupi. 736 120 972

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

HLEDÁM ke koupi RD se zahradou
(Vyškovsko). Opravy nevadí. Tel. 737
529 680

ZDRAVÝ Čech, zajištěný, solo, neku-
řák, hledá k 1. 2. zařízenou garsonku
(1+1) Brno, nejlépe u centra. Tel. 604
818 740

Předplaťte si 
Deník
a získejte 
dárek

www.mojepredplatne.cz
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