
DRÁHAŘ TOMÁŠ BÁBEK SI POVAŽUJE, ŽE V ANKETĚ KRÁL CYKLISTIKY PŘEDSTIHL BIKERA KULHAVÉHO:

Kamikadze ze mě nebude, ale otrkávám se
MILAN NOVOTNÝ

J eho usednutí na cyk-
listický trůn se příliš
nečekalo. Dráha přece
jen není u nás tak za-

žitá disciplína, ale dvě me-
daile z mistrovství světa
převážily v anketě Král cyk-
listiky ve prospěch Tomáše
Bábka. Pro závodníka Dukly
Brno se jedná o velikou po-
ctu a odměnu za bronz v kei-
rinu a stříbro v pevném ki-
lometru na mistrovství světa.
Kvůli vyhlášení dokonce

částečně oželel start na Svě-
tovém poháru v Mancheste-
ru, kam se hned po pražském
vyhlášení Krále cyklistiky
zase vrátil.

V konkurenci elitních silni-
čářů a Jaroslava Kulhavého
jste se stal nejlepším českým
cyklistou. Jak to vnímáte?
Strašně moc si toho vážím.

Loni jsem byl druhý, a tak
jsem doufal, že bych letos
mohl vyhrát. On je ale le-
genda, o to větší mám radost
z vítězství. Obdivuji ho kvůli
stabilní a skvělé formě. Po-
těšilo mě, že jsem ho letos
porazil. Nicméně je to záva-
zek na další rok. Chtěl bych
mít podobně jako Jarda Kul-
havý takové vyrovnané vý-
sledky.

Máte za sebou nejlepší rok
v kariéře?
Asi ano, ale nestal jsem se

mistrem světa, a tak bych to
v příští sezoně rád napravil.
Dalším cílem je pak olympij-
ská medaile. Pak už budu
spokojený… (směje se)

Může vám k olympijské me-
daili v Tokiu 2020 pomoci
angažmá v Japonsku?
Věřím, že ano. Do karet mi

trochu hraje, že mám dvou-
leté pozvání na japonské
turné. Bydlím v Tokiu necelý
kilometr od olympijského
velodromu. Každý týden
jsem tam trénoval a příští
rok to bude úplně stejné.
Když se zadaří, mohu dostat
smlouvu i na další dva roky,
takže se tam cítím jako do-
ma. Beru to jako velkou vý-
hodu.

Na olympiádu se ale musíte
kvalifikovat a ve hře bude

pro Česko jediné místo. Mys-
líte, že v domácí konkurenci
nemůžete narazit?
Věřím, že se kvalifikujeme

tři v týmovém sprintu. Z
trojice se pak vybere jeden
závodník na sprint a jeden
na keirin. Jen doufám, že to
budu já… (směje se) Udělám
pro to všechno, i když kluci
jsou velice silní.

V zemi vycházejícího slunce
poznáváte jinou cyklistiku.
Čím se liší keirin v japonském
podání od disciplíny, v které
se vám daří na světových
oválech?
Je to především v tom, že

všichni závodíme na stejných
železných kolech a ocelových
ráfcích, takže je to fakt dřina.
Opravdu poctivá cyklistika.
Další rozdíl je v tom, že ja-
ponští jezdci jsou opravdoví
kamikadze. Jezdí ve zvlášt-
ních chráničích, sundají vás
za jakoukoliv cenu a po zá-
vodě se vám pokloní. Keirin
v jejich módu je úplně něco
jiného než na mezinárodní
úrovni.

Neosvojíte si japonský styl
a nebudete ho praktikovat na
mezinárodním fóru?
To ne, kdybych jezdil jako

kamikadze, tak mě rozhodčí
diskvalifikují. Nicméně se je-
jich stylem hodně otrkávám.
Keirin je nebezpečná disci-
plína, ale v japonském podá-
ní se jedná o extrém. Získám
tím psychickou odolnost.

Před šesti lety při nehodě jste
utrpěl těžká zranění a byl v
kómatu, ale dokázal jste se
vrátit. Vzpomenete si při
úspěších na tuto nemilou
událost?
Zní to paradoxně, ale byla

to možná právě tato nehoda,
díky níž jsem se dostal do
sportovní elity. Byly to těžké
okamžiky, ale změnilo mě to
a otevřelo oči. Při výhrách se
k tomu v myšlenkách vracím.

Na vyhlášení jste přiletěl
z Manchesteru, kde probíhá
Světový pohár. Co jste musel
oželet?
Vynechal jsem týmový

sprint, ale v neděli tam po-
jedu keirin a v pondělí ráno
poletím na poslední dva zá-
vody do Japonska.

DRÁHAŘ NA TRŮNĚ. Koruna pro krále cyklistiky patří Brňanovi To-
máši Bábkovi. Foto: Ivana Roháčková

Výsledkový servis

BASKETBAL
NBA: Denver – Oklahoma City 102:94,
Houston – Cleveland 117:113 (domácí Har-
den zaznamenal triple double za 35 bodů,
13 asistencí a 11 doskoků a k tomu přidal 5
získaných míčů. To za posledních třicet let
dokázal jen v roce 1989 Michael Jordan),
Sacramento – Philadelphia 109:108, To-
ronto – New Orleans 122:118, Washington
– Lakers 111:95.

FOTBAL
MOL Cup – osmifinále: FC Viktoria Plzeň –
1. FC Slovácko 2:3 po prodloužení (2:2, 1:1).
Branky: 37. Hubník, 54. Bakoš – 19. Kuba-
la, 63. Sadílek, 110. Hofmann. Rozhodčí: E.
Marek – P. Blažej, P. Vlasjuk. ŽK: Čermák,
Řezníček (oba Plz.). Diváci: 3 775. Do čtvrt-
finále postupuje Slovácko.
Plzeň: Hruška – Havel, Hejda, Hubník (C),
Kovařík – Zeman, Živulič (54. Ivanschitz),
Čermák, Pilař (70. Petržela) – Řezníček,
Bakoš (79. Kolář).
Slovácko: Heča – Juroška, Hofmann,
Šimko, Reinberk – Šumulikoski (C), Na-
vrátil (120. Tkáč), Petr (104. Hellebrand),
Sadílek, Havlík – Kubala (87. Yu).
Přátelsky: Dukla Praha – Olympia Praha 5:3
(2:1). Branky: 17. a 62. Holík, 54. a 78. Dju-
ranovič, 23. Koreš – 43. Liener z pen., 72. Ku-
ťák, 85. Katidis z pen.

Přípravná utkání: Čína – Srbsko 0:2 (0:1),
Japonsko – Brazílie 1:3 (0:3), 63. Makino –
10. Neymar (pen.), 18. Marcelo, 36. Gabriel
Jesus, Korea – Kolumbie 2:1 (1:0), Gruzie –
Kypr 1:0 (1:0).
II. liga – 16. kolo: Vítkovice – Opava 1:2 (0:1),
64. Mišinský – 45+2. Jursa, 67. Žídek.
Juniorská liga – Morava: Zbrojovka Brno –
MFK Karviná 0:1 (0:0), 64. Řapek.
Jihoafrická republika – Senegal 0:2, opa-
kovaný zápas kvalifikace, vítěz si zajistil
postup na MS 2018.

HOKEJ
Turnaj Karjala v Helsinkách: ČR – Švý-
carsko 3:2 (2:0, 1:1, 0:1). Branky a nahrávky:
3. Gulaš (Krejčík, D. Kubalík), 20. Radil (Kle-
piš, Nakládal), 33. D. Kubalík (Gulaš) – 23.
Haas (Praplan, Hollenstein), 51. Ambühl (Du
Bois, Loeffel). Rozhodčí: Kaukokari, Heik-
kinen – Österholm, Nikulainen (všichni Fin.).
Vyloučení: 4:8. Využití: 3:0. Diváci: 1320.
Sestava ČR: Mazanec – Nakládal, Šmíd,
Kundrátek, Krejčík, Mozík, Vitásek, Něme-
ček, Šulák – Radil, Nestrašil, Sekáč – Gu-
laš, Jan Kovář, D. Kubalík – Řepík, Lev, Bir-
ner – Klepiš, Horák, Zaťovič. Trenéři: Josef
Jandač, Jiří Kalous a Jaroslav Špaček.
Kanada – Švédsko 0:2 (0:0, 0:1, 0:1). Branky

a nahrávky: 37. P. Lindholm (Hersley,
Dahlin), 52. P. Lindholm (Möller, Lindström).
Kanada: Scrivens (Peters) – Lee, Stollery,
Noreau (C), Ch. Genoway, Després, Kinra-
de, Whitecloud, Blacker – Brulé (A), Vey,
Wolski – Kozun, Ellison, Klinkhammer (A) –
Purcell, Howden, Ebbett – Thomas, O'Dell,
Raymond.
Švédsko: Hellberg (Enroth) – Hersley,
Kronwall (C), Dahlin, Högström, Nygren,
Bertilsson, Fransson – Möller, P. Lindholm,
Lindström – F. Pettersson, Lander, R.
Nilsson – Cehlin, Ryno, Omark (A) – A. Pe-
tersson, Asplund, Axelsson – Everberg.
Rozhodčí: Salonen, Fonselius – Suominen,
Hägerström. Diváci: 2 132.
NHL:
New Jersey – Edmonton 2:3 pp, Philadel-
phia – Chicago 3:1 (Voráček 1+2 – Rutta
0+1). Montreal – Minnesota 0:3, St. Louis –
Arizona 3:2 sn (za domácí Jaškin 0+1), Cal-
gary – Detroit 6:3 (Jágr 1+1 – Frk 1+0), Ana-
heim – Vancouver 4:1, Los Angeles – Tam-
pa Bay 2:5 (za hosty Palát 0+1).
Turnaj čtyř zemí hráčů do 20 let v Balaši-
še: ČR – Švédsko 3:4 (0:0, 2:2, 1:2).

KRASOBRUSLENÍ
Grand Prix NHK Trophy v Ósace – muži po
krátkém programu: 1. Voronov (Rus.) 90,06,
2. Byčenko (Izr.) 85,52, 3. Brown (USA) 85,36,
...9. Březina 76,24.

RYCHLOBRUSLENÍ
Úvodní SP v Heerenveenu – ženy: 500 m: 1.
Kodairaová (Jap.) 37,29, 2. I Sang-hwa (Ko-
rea) 37,60, 3. Golikovová (Rus.) 37,67, ...7.
Erbanová 38,07. Stíhací závod družstev: 1.
Japonsko 2:55,77, 2. Nizozemsko 2:59,06, 3.
Kanada 3:00,65, ...9. ČR (Sáblíková, Zdrá-
halová, Kerschbaummayr) 3:07,30. Muži –
tíhací závod družstev: 1. Korea 3:40,20, 2.
Norsko 3:41,48, 3. N. Zéland 3:42,22, ...13. ČR
(Druszkiewicz, Kopřiva, Briešťanský)
4:10,44.

VÝHRY
Šťastných deset – pátek poledne:
8 – 9 – 11 – 16 – 26 – 29 – 43 – 44 – 48 – 49 –
50 – 57 – 58 – 61 – 62 – 63 – 69 – 71 – 74 – 80.
Šance: 1 – 8 – 6 – 6 – 9 – 9. Král. číslo: 80.
Šťastných deset – pátek večer:
4 – 14 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24 – 29 –
31 – 37 – 39 – 40 – 41 – 47 – 55 – 56 – 60 – 78.
Šance: 2 – 4 – 8 – 1 – 3 – 6. Král. číslo: 24
Korunka – pátek:
I. tah: 6 – 9 – 17 – 21 – 25 – 33. II. tah: 2 – 11
– 12 – 33 – 36 – 44. . (bez záruky)

SPORT | Brno a okolí
TRENÉR BASKETBALISTŮ MMCITÉ DEJAN JAKARA ZAŽÍVÁ S TÝMEM DOBRÝ VSTUP DO SEZONY A ŘÍKÁ:

V Brně mně vadí jenom zácpy
MARTIN VYMYSLICKÝ

Brno – Další muž s balkán-
skou krví vede basketbalisty
mmcité za vysněným po-
stupem do play-off. Jedena-
třicetiletý Dejan Jakara má s
brněnským týmem zatím
dobře našlápnuto, po sedmi
kolech je sedmý. „S výsledky
jsem zatím spokojený,“ po-
vídá mladý slovinský kouč,
jenž v létě nahradil Chorva-
ta Zorana Helbicha.

Vnímáte, že po mnoha letech
se Brnu povedl start do nej-
vyšší soutěže?
Je tady trochu jiný tým,

zkušenější. Prohráli jsme
dva zápasy až obratem v
závěru, ale reakce hráčů na
neúspěch mě potěšila. S
trochou štěstí jsme mohli
mít lepší výsledky, ale i
horší. Zatím je to dobré.

Čeká vás mistrovský Nym-
burk, s čím do duelu půjdete?
Připravíme se úplně stej-

ně jako na každý jiný duel,
podíváme se, jak bránit a
jak útočit. Proti týmu jako
Nymburk musí i mladí hráči
ukázat svůj charakter, pro-
tože soupeř je agresivní a
rychlý. Musíme hrát chytře
a ukázat, že i proti papírově
silnějším týmům dokážeme
zahrát dobrý zápas.

Tým zatím hodně táhnou ci-
zinci Mladen Primorac či

Brian Sullivan. Jak hod-
notíte přínos zahranič-
ních posil?
Jsem spokojený,

všichni jsou bezpro-
blémoví hráči. Pracují
dobře na tréninku a
jsou ochotní naslou-
chat, což je nejdůle-
žitější. Chemie v ka-
bině také funguje.

Zvykáte si už na pro-
středí české ligy?

Nešel jsem do zcela ne-
známého. Před svým pří-
chodem jsem sledoval
všechny hráče. Informace
mi podával také trenér USK
Praha Mirsad Alilovič, se
kterým jsem pracoval u ná-
rodního týmu.

V nejvyšší soutěži vedete jako
hlavní kouč družstvo vůbec
poprvé. Jaké to je?
Vedl jsem už některé

týmy v nižších soutěžích.
Jako asistent jsem zažil Eu-
roCup i Ligu mistrů, vyhráli
jsme Alpe Adria Cup. Tyto
zkušenosti mě připravily na
roli hlavního trenéra.

Líbí se vám univerzitní pro-
středí brněnského klubu?
Se zázemím jsem opravdu

spokojený. Máme k dispo-
zici posilovnu, místnost pro
práci s videem, vše na jed-
nom místě. Můžeme díky
tomu hráče dál rozvíjet.

Našel jste si už čas na dů-
kladnější prohlídku města?
Je moc pěkné, i lidé se ke

mně chovají hezky. Mívám
trochu problém s dopravní-
mi zácpami, ale snad si na
ně časem zvyknu. Přiznám
se, že jsem tolik prostoru na
poznávání neměl, teď se
nemůžeme zastavit, pořád
pracujeme. Možná bude víc
času až po sezoně, nebo
aspoň před Vánoci.

Zkusil jste něco z místní ku-
chyně?
Slyšel jsem toho strašně

moc o českém pivu, ale
problém je v tom, že já ho
nepiju. (smích) Mám hodně
rád kávu, tu si dopřávám.

Proti mistrovi
Zatím největší prověrka
čeká mmcité dnes v pět
hodin odpoledne na palu-
bovce mistrovského Nym-
burku. „Soupeř je ve
všech aspektech někde
jinde, ale proč tam jezdit
odevzdaně? Neříkám, že
vyhrajeme, ale stát se mů-
že cokoliv, dáme pětadva-
cet trojek a vyjde to,“
vtipkuje brněnský kapitán
Jan Tomanec. Jeho tým se
zatím drží na solidní sed-
mé příčce. „Zajíci se po-
čítají až po honu, klidně z
toho ještě může být baráž.
Spokojení určitě jsme,
jenže teď nás čekají těžší
soupeři, takže jedna dvě
výhry navíc by byly lepší.
Všichni věříme v play-off,
ale soutěž je hodně vyrov-
naná a je těžké predikovat.
Uvidíme za třicet kol. Kaž-
dopádně se není na co še-
třit, půjdeme si za tím,“
hlásí pivot. Nového kouče
na lavičce si chválí. „Pů-
sobí klidně a má vždy
konstruktivní připomínky,“
dodává Tomanec.

To musíte vidět

V čínské extralize se nedávno utkali osm-
náctiletý talentovaný velmistr Jinshi Bai s
účastníkem turnaje kandidátů mistrovství světa
Lirenem Dingem. Partie, kterou vyhrál černý
nádherným matovým útokem, patří k vrcholným
výkonům letošního roku. Při pohledu na dobro-
družnou cestu bílého krále člověka maně na-
padne titul známého čínského románu ze za-
čátku dvacátého století „Putování starého
chromce“, který napsal O. Liou. Zde je ona par-
tie se stručným komentářem z různých prame-
nů.

Jinshi Bai (2553) – Ding Liren (2774) [E21]. Čín-
ská šachová liga (18.4), 04.11.2017

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.Jf3 0–0 5.Sg5
(Hraje se méně frekventovaná varianta Nimco-
vičovy indické obrany) 5...c5 6.e3 cxd4 (Nebo
6...d6 7.Sd3 cxd4 8.exd4 h6 9.Sxf6 Dxf6 10.0–0
Sxc3 11.bxc3 Jc6 12.Jd2 d5 13.Ve1 Sd7 14.Ve3
b6 15.Jf3 dxc4 16.Sxc4 Vac8 17.De2 Vc7 18.Ve1
Sc8 19.Sd3 Sb7 20.Se4 Vd8 21.h3 s remízou v
37. tahu, Balašov, J. (2565) – Kuzmin, G. (2550),
Leningrad 1977) 7.Dxd4 (Kasparov a Carlsen dá-
vají přednost tahu 7.exd4, ačkoliv zde černý
rychle prosadí d7-d5 a vyrovná hry) 7...Jc6
8.Dd3 (Novinka, které porozuměl lépe černý, než
soupeř, který si ji připravil v domácí laboratoři)
8...h6 9.Sh4 d5 10.Vd1 g5 11.Sg3 (K oběti na g5
neměl bílý dostatek bojových sil k dispozici)
11...Je4 12.Jd2 Jc5 13.Dc2 d4 14.Jf3 e5! (Důle-
žitá oběť pěšce, po jejímž vynuceném přijetí
zaktivizuje černý všechny své figury) 15.Jxe5
dxc3! (Oběť dámy zatím za pouhou figuru)
16.Vxd8 cxb2+ 17.Ke2? (Asi rozhodující chyba.
Správné bylo 17.Vd2 Vd8 18.Jf3 /nebo 18.Sd3
Jxe5 19.Sh7+ Kf8 20.Sxe5 Vxd2 21.Dxd2 Sxd2+
22.Kxd2 atd./ 18...Sg4 19.Dxb2 Sxf3 20.gxf3 Vxd2
21.Dxd2 Sxd2+ 22.Kxd2 s dostatečnou kompen-
zací za pěšce pro černého) 17...Vxd8 18.Dxb2
Ja4 19.Dc2 Jc3+ 20.Kf3 Vd4!! (Překrásný tah,
který asi bílý ve svých propočtech přehlédl)
21.h3 h5 22.Sh2 (Prohrává také 22.e4 Vxe4
23.Dxe4 Jxe4 24.Kxe4 f5+ 25.Kd3 f4 26.Jxc6 bxc6
27.Sh2 Sf5+ atd.) 22...g4+ 23.Kg3 Vd2! (Tato věž
není k udržení. Ideou tahu je osvobodit pole e4
pro jezdce) 24.Db3 Je4+ 25.Kh4 (Nebo 25.Kf4
Vxf2+ 26.Kxe4 Sf5+ 27.Kd5 Vd8+ s matem)
25...Se7+ 26.Kxh5 Kg7! (Tichý tah s otevřenou
hrozbou matu věží na h8 podtrhuje bezmocnost
bílého poutníka) 27.Sf4 Sf5 28.Sh6+ Kh7 29.Dxb7

Vxf2 (Hrozí mat na poli g3) 30.Sg5 Vh8 31.Jxf7
Sg6+ 32.Kxg4 Je5+! a bílý se vzdal, dostává mat
nejpozději ve 3 tazích. 0–1

Víte, že dlouholetý člen Durasu Královo Po-
le pan Antonín Koblížek oslaví 16. listopadu
osmdesátku? V jeho aktivech je stříbro na pře-
boru ČSR dorostu 1955 v Jablonci n. Nisou, fi-
nálová účast na mistrovství republiky družstev
1965, 1967 a 1968, později v ligových zápasech
za Duras. I dnes se účastní soutěží družstev v
krajském přeboru.

Koblížek, Antonín – Čučka, Josef [B86]. Brno
ch. (1), 3. 9.1962

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3
a6 6.Sc4 e6 7.Sb3 Se7 8.0–0 0–0 9.f4 Dc7 10.f5
e5 11.Jde2 b5 12.Jd5 Jxd5 13.Sxd5 Jc6 14.Jg3
Kh8 15.Jh5 g6 16.fxg6 fxg6 17.Sh6 gxh5 18.Vxf8+
Sxf8 19.Sxf8 Sb7 20.Df3 Dd8 21.Vf1 Dg5 22.Df7
Jd8 23.Sg7+ (Archiv Jos. Čučka) 1–0

Řekli o šachu: „Šach je zdvořilá, rytířská
hra. Král může být pronásledován, ohrožen, na-
konec zmatován, ale nikoliv sražen a vykázán z
pole. Demokratickému pojetí je cizí, že by měla
být hlava poraženého soupeře ušetřena.“ (Jo-
hannes Gross)

Bedřich Frohmann
Šach-Mat 1884
Mat 3. tahem

Řešení z minulé hlídky: 1.Db1 Kxd5 2.Sc4+ Ke5
3.Jf7 mat, 1...cxd5 2.Sd7+ Kxd6 3.Db8 mat,
1...Se5 2.Dxg6+ Kxd5 3.Sc4 mat. (Keidanski)

Chvilka nad šachovnicí
řídí Jan Kalendovský
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