
SPORT | Na jižní Moravě
Triatlonistka VENDULA FRINTOVÁ si kvůli olympiádě zkusila režim v bublině:

Omezující, ale dá se zvládnout
MARKÉTAWEINLICHOVÁ

Brno – Z hotelu autobusem
na trénink a hned po něm
zase zpátky. Místo přípravy
na čerstvém vzduchu jen
bazén a trenažéry. Triatlo-
nistka brněnského Konrad
Tools Teamu Vendula Frin-
tová (na snímku) si při
úvodním dílu seriálumis-
trovství světa v japonské Jo-
kohamě poprvé vyzkoušela
režim v bublině. V tradiční
triatlonové destinaci pak vy-
bojovala jedenáctémísto se
ztrátou tří vteřin na elitní
desítku a ukázala, že jí koro-
navirová omezení nezastaví.
„Japonci jsou v dodržování
pravidel velmi striktní. Z ho-
telu jsmemohli jen na tré-
nink, jinak jsme se ven ne-
dostali,“ popisuje sedmatři-
cetiletá reprezentantka.

Jste s výkonem v prvním
velkém závodě sezony spo-
kojená?
Na začátek sezony jde o kva-
litní výkon. Ještě když při-
hlédnu k tomu, že jsem byla
většinu zimy zraněná amu-
sela jsem omezit běžecký
trénink. To se bohužel pro-
jevilo v závěrečné fázi běhu,
kdy jsem vypadla z první de-
sítky. Skončila jsem těsně za
ní, přesto jsem spokojená.

Jaké zranění vás trápilo?
Na začátku přípravy jsem
měla těžký výron. Zranění se
táhlo strašně dlouho a teď z
něj mám zánět achilovky.
Noha pořád není stopro-
centní.

Stihnete vše doléčit do
olympiády?
Uvidíme. Nejdůležitější je,

aby se zranění
nezhoršovalo.
Chci dál tré-
novat i závo-
dit. S takovou
zátěží se nedá
předpokládat
velké zlepšení.
Musím být
opatrná, pracovat
s tím, co je a doufat,
že se zranění nezhorší.

Na běžeckou trať jste vyrá-
žela v první desítce. Nebýt
zimního výpadkumohla jste
v Japonsku útočit na nej-
vyšší příčky. Souhlasíte?
Ještě na pátém kilometru
běhu jsem bojovala o čtvrté
místo, které jsem doteď za-
znamenala jen jednou. Byla
by to bomba, ale mám za se-
bou absenci kvůli zranění,
takže jsem spokojená i s tím,
jak to nakonec dopadlo.

V Jokohamě se vámdaří
dlouhodobě, vminulosti jste
tam urvala šesté a sedmé
místo. Sedí vám prostředí?
Mám závod v Jokohaměmoc
ráda. Letos byl sice specific-
ký, protože jsme absolvovali
přípravu v bublině, ale ve
výsledku to extra vliv na zá-
vod nemělo. Podmínky byly
pro všechny stejné.

S přípravou v bublině jste se
setkala poprvé?
Poprvé a hned v Japonsku,
kde se velmi dbá na dodržo-
vání pravidel. Japonci jsou v
tomhle ohledu striktní. Čas
jsme trávili jen na hotelu,
odkud nás autobusy převá-
žely na trénink do uzavře-
ných sportovišť. Jinak jsme
se ven nedostali. S japonskou
precizností bylo ale vše per-

fektně zorgani-
zované.

Jaká byla
příprava v
bublině?
Velmi nároč-
ná. Vozili nás
podle států

rozdělených do tří
skupin na sportoviš-

tě. Nejprve do bazénu a po-
silovny, kde jsmeměli k dis-
pozici běžecké pásy. Trénink
trval hodinu a půl, ale s ces-
tou to dalo dohromady i čtyři
hodiny. Následně jsme se
vrátili do hotelu a později jeli
zase na jiné sportoviště, kde
jsmeměli připravené cyklis-
tické trenažéry. A znovu šlo o
výpravuminimálně na tři
hodiny. Na odpočinek ne-
zbývalomoc času, člověk byl
celé dny na cestách.

Zní to náročněji než samot-
ný závod…
Dá se říct, že ano. (smích)

Počítáte s tím, že podobný
režim vás čeká také na
olympiádě v Tokiu?
Přesně tak. Závodu v Joko-
hamě jsem se teď nemusela
účastnit, protože si v žebříč-
ku stojím dost vysoko a
olympiádumám v podstatě
jistou. Nakonec jsem se ale
právě kvůli ní rozhodla jet.
Abych věděla, comě čeká a
byla pořádně připravená.

S jakými pocity jste se vráti-
la?
Dá se to zvládnout, ale není
to něco, co by člověk vyhle-
dával. Režim je velmi ome-
zující, zvládnout se však dá.

V Tokiu půjde o vaši čtvrtou

olympiádu, poprvé se však
uskuteční v koronavirovém
režimu. Očekáváte, že bude
jiná než předchozí?
Stoprocentně. Myslím, že se
to nedá srovnávat. Mrzí mě
to vzhledem kmladším
sportovcům, pro které půjde
o první účast pod pěti kruhy.
Neužijí si tu pravou atmo-
sféru. Pravděpodobně se
zruší zahajovací i závěrečný
ceremoniál. Navíc se pořád
neví, jestli přijdeme o všech-
ny fanoušky, nebo účast po-
volí aspoň těm domácím.
Bude to o něčem jiném.

Převažuje u vás tedy nejis-
tota, nebo těšení?
Těším se. Pokudmá pořada-
telství někdo zvládnout, jsou
to právě precizní Japonci.
Kdyby koronavirus přišel
před olympiádou v Riu de
Janeiro, mám větší obavy.
Nevím, jak by se s celou situ-
ací vypořádali Brazilci s jejich
náturou. (úsměv)

Vaše olympijskémaximum
je patnáctémísto z roku
2012. Máte už cíl pro nad-
cházející olympiádu?
Samozřejmě bychmaximum
ráda vylepšila, ale olympijský
závod je velmi specifický. V
létě budou navíc panovat
vysoké teploty, před kterými
nás varovali užminulý rok.
Člověk nebudemít moc času
na aklimatizaci, cožmůže
závod taky hodně ovlivnit.
Uvidíme, jak to dopadne. Roli
sehraje spousta faktorů.

V září pak oslavíte 38. naro-
zeniny. Půjde o vaši poslední
olympiádu?
S největší pravděpodobností
ano.

Fencl pětasedmdesát.

Pan Ing. Václav Fencl, CSc. se narodil 2.

června 1946 v Přerově, kde získal šachové

vzdělání. Již jako žák porážel místní celebri-

ty. Do Malé encyklopedie šachu pronikl jako

finalista několika přeborů dorostu (1962,

1964). Vysokou školu (stavební inženýrství

na VUT) studoval v Brně, kde byl nejprve

členem Královopolské a když vznikl v roce

1968 studentský šachový klub Univerzita,

hrál zde v prvním týmu. Stál na začátku

vzestupu Univerzity, který začal v městském

přeboru a skončil až v celostátní lize. V le-

tech 1969-70 žil ve Švédsku, kde se stal pře-

borníkem Jönköpingu. Po rozpadu „staré“

Univerzity se vrátil v roce 1975 do Královo-

polské a tomuto přednímu brněnskému

družstvu (nyní Duras Královo Pole) zůstal

věrný dodnes. Jeho šachová kariéra nevy-

kazuje oslnivé výsledky, ale vzhledem k to-

mu, že vnímá šachy spíše jako krásného ko-

níčka, byly jeho výkony překvapivě stabilní

a pozice v brněnském žebříčku vysoká.

Vaškův šachový styl je většinou stejně ele-

gantní, jako jeho vystupování. Dnes se baví

kromě hraní také šachovou historií. Dešif-

roval šachový obsah poemy polského rene-

sančního básníka Jana Kochanowského

(1530-1584) „Szachy“. Loni se Fencl zúčastnil

mistrovství světa seniorských družstev, kde

hrál za ČR3 na 4. šachovnici. Zápas s Kosta-

rikou jsme vyhráli 3:1. Partie je zajímavá jak

průběhem, tak exotickým protivníkem.

Fencl, Vaclav – Umana Araya, Carlos

[A48]

Praha /MS teams senioru/ (5), 10. 3. 2020

1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.Sg5 (Úplná improvi-

zace, nikdy jsem tak předtím nehrál) 3...Sg7

4.e3 0–0 5.Sd3 c5 6.0–0 b6 7.Jbd2 Sb7 8.c3

d6 (Lépe d5 s vyrovnáním) 9.Ve1 Jbd7 10.e4

e5 (Tímto tahemmne soupeř mile překva-

pil, pozice se zablokovaným centrem hraji

rád. Lépe c5xd4) 11.d5 h6 12.Sh4 g5 (Před-

chůdce: 12...Dc7 13.a4 a6 14.Vb1 Jh5 15.Sf1

Vae8 16.Jc4 Jf4 17.Jfd2 f5 18.f3 Jf6 19.Db3 Jd7

20.Je3 Vf7 21.Vbd1 Vb8 22.Sf2 Sc8 23.Dc2

fxe4 24.Jxe4 Jf6 25.Jxf6+ Vxf6 26.Jg4 Vf7

27.Se3 Sf5 28.Dd2 Sxg4 29.fxg4 Dd7 30.h3

Dxa4 31.g3 g5 32.gxf4 gxf4 33.Sf2 e4 34.De2

e3 35.Sh4 De4 a černý vyhrál ve 40. tahu,

Bogdanovski, V (2405) – Tsaknakis, Z (2148),

Thessaloniki 2018) 13.Sg3 Jh5? (Prohrávající

chyba) 14.Jxe5 (Bílý získává pěšce s lepší

pozicí) 14...Jxg3 15.Jxd7 Dxd7 16.hxg3 Se5

17.Dh5 Kg7 18.Jc4 Vae8 19.Je3 Vh8 20.Jf5+

Kf8 21.De2 (Zajímavou ideu uvádí kapitán

týmu Zdeněk Janda: 21.f4 gxf4 22.gxf4 Sxf4

23.Vf1 Se5 24.Sb5 s výhrou) 21...Va8 22.Dg4

Dd8 23.f4 h5 24.Df3 Sf6 25.Vf1 g4 26.De2

Sc8 27.e5 Sxf5 28.Sxf5 Sg7 29.e6 De7

30.Vae1 Ve8 31.Dd3 (Méně důrazné by bylo:

31.exf7 Dxe2 32.fxe8D+ Dxe8 33.Vxe8+ Kxe8

34.Ve1+ Kd8 35.Ve6 s lepší koncovkou)

31...Sf6 32.exf7 Dxe1 33.Vxe1 a černý se

vzdal. 1–0 Poznámky vítěze. A jedna rychlá

výhra z dorosteneckých let:

Fencl, Václav – Tauchman [B17]

Trenčín /sf ČSSR dorost B/ (7), 7. 1964

1.e4 c6 2.d4 d5 3.Jc3 dxe4 4.Jxe4 Jd7

5.Sc4 Jgf6 6.Jg5 e6 7.De2 Jb6 8.Sb3 h6

9.J5f3 c5 10.dxc5 Sxc5 11.Je5 0–0 12.Jgf3

Jbd5 (Po: 12...Jbd7 13.0–0 Jxe5 14.Jxe5 b6

15.Sf4 Dd4 16.Jd3 Sa6 17.Se5 Sxd3 se velmistři

dohodli na remíze, Gufeld, E – Flohr, S, Vil-

nius 1960) 13.g4 Jh7? (Umožňuje soupeři

zahájit prudký útok, lepší bylo Jd7) 14.h4

Se7 15.g5 h5 16.g6 fxg6 17.Jxg6 Ve8?! 18.Jg5

Sxg5 19.hxg5 a černý se vzdal, otevření h-

sloupce bude smrtelné. 1–0

Víte, že: V sezoně 1970/71 hrál Fencl II.

ligu za Spartak Přerov, na vojně za Duklu

Žatec?

Řekli o šachu: „Zajisté, šachy jsou

truchlivým utrácením duševních sil.“ (Wal-

ter Scott)

Constantin Schwede

Sissa 1874

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Dh4 c3 2.Sxc3

Kb1 3.De4mat, 1…Kb1 2.Dxc4 Kxb2 3.Da2

mat, 1…Kd2 2.Df2 Kc2 3.Jc3 mat. (Knotek)

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

NAJDU touto cestou milého a hodné-
ho pána do 55 let z  Jihomoravského 
kraje, který už také nechce být sám? 
Magda (48), Brno, tel. 906 70 20 70.

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 popo-
vídám. Třeba si padneme do oka. Rad-
ka/55/Hustopeče/906 70 20 70.

MÁRIA, 36, Brno, 906  70  20  70. Potřebuji 
muže, se kterým si padneme do oka, bu-
deme 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. Ur-
čitě je někde pohodový muž s vyřeše-
nou vlastní minulostí. Ozvi se mi hned!

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.

◆  NÁVŠTĚVY PO TEL. DOHODĚ  602 229 348

VEŠKERÉ HODINKY VČETNĚ PRIM, TÉŽ NEFUNKČNÍ,
I DÍLY A HODINÁŘSKÉ POZŮSTALOSTI, MINCE, ODZNAKY, 
POHLEDNICE, MILITARIE, ZNÁMKY, VYZNAMENÁNÍ, 
BANKOVKY, HRAČKY, BIŽUTERII, GRAMODESKY, 
ČTYŘLÍSTKY, VZDUCHOVKY, ŠICÍ a PSACÍ STROJE, NÁBYTEK, 
OBRAZY, SKLO, PORCELÁN, UHLÁKY,  VŠE KOLEM PIVA, 
FOTOAPARÁTY, RADIA, LAMPY, LUSTRY, STARÝ TEXTIL, 
MIKROSKOPY, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉMY ATP.

NABÍZÍME  NEJVÍCE!!!!

RÁDI  VYKOUPÍME

PŘIJEDEME  KAMKOLIV!!!

SBERATELSKÝ KABINET Michelská 18, Praha 4
Sberatelskykabinet@post.cz

 - 20Kč v květináči výška 35-45THUJE
cm. Dovezu! T.608979621

 STARÝCH peřin. Tel.:VÝKUP
721 469 234

 dům k trvalému bydlení seKOUPÍME
zahradou – Brněnsko, Vyškovsko, Bla-
nensko. Tel. 732 578 325

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

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

 Škoda Felicia cabrio,OctaviaKOUPÍM
(1960-63),Garde s TP. Peníze ihned.Tel.
603963494

 do r. 1990 VOZY ŠKODAKOUPÍM
i vraky bez TP. Tel: 721199861.

 ZETOR 4911 s STK. MulčovačPRODÁM
125 cm a přední 2bub. sekačku 130cm.
I samost. 608032560

 MT8-050, T4K-14, FarmářKOUPÍM
Zetor apod i nářadí. 603170926

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

 karavan compass + předsíň,PRODÁM
tel.: 704521490

 všechna stará křesla. Tel.:KOUPÍM
777 158 819.

 dobře zaplatím za tuto stěnu.VELMI
Tel.: 608 081 696.

 červotočivý nábytek do r.KOUPÍM
1950 a jinou půdní veteš. Tel.:
607 753 719, 606 560 302.

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

 koupí hodinkyHODINÁŘ/SBĚRATEL
Prim a díly. Tel. 777 311 101

 svářečku Triodyn nebo KS.KOUPÍM
Tel.725304984.

MÁK,KMÍN,TOPINAMBURY,
606616710

 sympatickou paní do 60 letHLEDÁM
z Brna a okolí. Tel.: 732 373 219.

 fyzioterapeutku/-a do am-HLEDÁME
bulantního provozu Blansko, i na kratší
úvazek. Tel. 724161468, ojeli-
nek@email.cz

 a vyklidím starožitný náby-VYKOUPÍM
tek dřevěný, dýhovaný a z ohýbaných
chrom. trubek, obrazy, hodiny, lustry,
šavle, housle, staré motorky, péráky,
mopedy. I celé pozůstalosti.
Tel.: 777 886 860 p. Štrajt,
mail: nabytek.kuri@seznam.cz

 starou vzduchovku nebo ji-KOUPÍM
nou starou zbraň, i nefunkční. Tel.:
721 302 277, enrice.65@seznam.cz

 28.5.2021 se dožila 90-ti let paníDNE
Zdeňka Žďárská z Ronova nad Doubra-
vou. Děkujeme za vše krásné co nám
život s tebou dal a do dalších let přeje-
me štěstí, pevné zdraví a hodně krás-
ných dnů v kruhu velké rodiny. Manžel
a dcera se synem s rodinami.

 ořechy louskané 230 Kč/kg,VLAŠSKÉ
Lískovce lousk. 310 Kč/kg, sušené
švestky 155 Kč/kg, suš.meruňky
165 Kč, suš.višně 410 Kč/kg. Min.odběr
5kg. Pošlem. 774 180 070

 PAROŽÍ, SHOZY, TROFEJE,KOUPÍM
PREPARACE I CELÉ MYSLIVECKÉ 
SBÍRKY. VÝKUP CELÁ ČR. 
TEL.: 773 191 811
TROFEJEEU@GMAIL.COM

 stáčečku, svářečku, ohý-SOUSTRUH,
bačku, vrtačku a další dílenské vybave-
ní. Tel:777 632 583

 starý, starožitný a chrom. ná-KOUPÍM
bytek, celou pozůstalost, křesla, skříně,
skleník, knihovnu, kredenc, špajz, ko-
modu, psací stůl, hračky. Tel.
777 158 819, maca.soucek@seznam.cz
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