
chvilka nad šachovnicí

Řídí JanKalendovský

Vneděli se rozhodne
Šachový klub Duras BVK Brno

čeká v posledním 11. kole I. ligy vý-
chod rozhodující boj o postup do ex-
traligy ČR na domácí půdě (Spor-
tovní hala Vodova 108) proti týmu
StaréhoMěsta.

Zatím má Duras skromný jed-
nobodový náskok před Beskydskou
šachovou školou B. Zbývající dvoji-
ce posledního kola: TJ Chrudim –
Slavia Kroměříž, Panda Rychnov
nad Kněžnou – Duras BVK Brno B,
ŠK Zlín – Ekodivize Opava, Agen-
tura 64 Grygov – Beskydská ša-
chová škola B, Slavia Orlová – Lo-
komotiva Brno. Pokud Brňané
uspějí, budeme mít možnost sledo-
vat po šestileté přestávce (v sezoně
2009/2010 byl Duras na rok v ex-
tralize zpátky) opět v Brně nejlepší
šachové týmy s množstvím zahra-
ničních velmistrů a domácích ce-
lebrit.

Je to již dvacet let, co

Lokomotiva-Moning Brno za krát-
kodobé pomoci ruských velmistrů
Alexeje Drejeva a Vladimíra Jepi-
šina slavila extraligový titul v se-
zoně 1994/1995. Naposledy získa-
lo Brno medaili v sezoně
2005/2006. Zásluhou Lokomotivy
Brno byla stříbrná. Dosavadní vý-
sledky hráčů Durasu Brno A podle
pořadí v soupisce: Peter Michalík
2(3), Jan Bernášek 5(9), Tomáš Po-
lák 8(9), Neklan Vyskočil 6(10), Pa-
vel Blatný 7,5(9), Roman Chytilek
1,5(2), Pavel David 1(2), Bronislav
Vymazal 1,5(3), náhradníci Martin
Blahynka 8,5(10), Petr Skácelík
5,5(10), Šimon Macharáček 2(3),
Vladimír Ševčík 5(7), Karel Dvořák
0,5(1) a Václav Fencl 0,5(2). Tým
Starého Města hrává v této sesta-
vě: Jaroslav Bureš 4,5(10), Pavel
Zpěvák 4,5(7), Jan Sosna 5,5(10),
Petr Bažant ml. 4(9), Joanna Wo-
rek 6,5(10), František Vrána 1(5),
Jaroslav Buráň 3(5), Jakub Uřičář
1,5(4) a náhradníci Petr Bažant st.
5,5(9), Vojtěch Dobeš 6,5(8). Ve
stejné soutěži má Duras BVK i svoje

„béčko“, které marně bojovalo o zá-
chranu. Ale dílčí úspěchy jeho hráči
slavili, jako v následující partii:

ŠtěpánSeidl (2212) – JanKrejčí
(2533) [B22]

I. liga východ /Duras B-Kroměříž/
(9), 1. 3. 2015

1.e4 c5 2.Jf3 e6 3.c3 Jf6 4.e5
Jd5 5.d4 cxd4 6.cxd4 b6 7.Sd3
Sa6 8.0–0 Sxd3 9.Dxd3 Se7
10.Jc3 Jxc3 11.bxc3 d5 12.exd6
Dxd6 13.De4 Dc6 14.Dg4 Sf6
(Proč ne přirozené 14...0–0? Mož-
ná si černý vzpomněl na tuto partii:
15.Je5 Db7 16.Sh6 Sf6 17.Vfe1 Kh8
18.Sf4 Jc6 19.Ve3 Sxe5 20.dxe5
Je7 21.Vh3 Jf5 22.Dh5 h6 23.g4
De4 24.Sd2 Vad8 25.Ve1 Dc2
26.Sg5 Vd1 27.Vxd1 Dxd1+ 28.Kg2
f6 29.exf6 g6 30.Dxg6 Dxg4+
31.Vg3 De4+ 32.Kg1 Vg8 33.Dh5
Jxg3 34.Dxh6+ Dh7 35.Dxh7+
(35.fxg3 a vyhraje bílý!) 35...Kxh7
36.f7 Je2+ 37.Kf1 Vf8 a černý vy-
hrál v 62. tahu, Tome Vasquez,Os-
car (1953) – Ivanov, Jordan (2414),
Ortigueiro open 2002) 15.Sa3!

(Teď se černý král již z centra ne-
dostane a to bude hlavní příčinou
jeho porážky) 15...Jd7 16.Vfe1
Dxc3 17.De4 Vd8 18.Sd6 Dc8
19.Vac1 Da8 20.d5 Jc5 21.Sxc5
bxc5 22.Da4+ Ke7 23.dxe6 fxe6
24.Vxc5 (Výhoda bílého se rýsuje
stále jasněji)24...Vd725.Jg5Sxg5
26.Vxg5 g6 27.Vge5 Vd6
28.Dh4+ Kd7 29.Dh6 Df8 30.De3
De7 31.Dxa7+ Ke8 32.Da8+ Vd8
33.Dc6+ Kf8 34.Vxe6 Dd7
35.Df3+Kg836.Db3Kg737.Ve7+
(Velmi poučná partie a krásný po-
ziční výkon bílého) 1–0

Víte, že:
Ve finále mistrovství světa žen v

Soči zvítězila 22letá Ukrajinka Ma-
rija Muzyčuk nad 30letou Ruskou
Natálií Pogoninovou v poměru
2,5:1,5 (1-0 při 3 remízách)? Stala
se tak 15.mistryní světa ženod roku
1927, kdy tento titul na šachové
olympiádě v Londýně jako první vy-
bojovala v turnaji Češka Věra Men-
číková.A tenpak suverénnědo roku
1939 šestkrát obhájila.

Řekli o šachu:
„Je škoda, že mnoho šachových

sportovců zapomíná na to, jak dů-
ležité je jejich vystupování a při-
měřený oděv.“ (Alexandra Kosten-
juk)

Darso J. Densmore
Brooklyn Chess Club 1913-14

Mat 3. tahem

Řešení z minulé hlídky: 1.Sc8! e3
2.De2 Kf4 3.Dh2 mat, 1...exf3
2.Sxb7 f2 3.Dd6mat. (Nagler)

Křtiny. Již 12. ročník turnaje v ra-
pid šachu odehrálo ve Křtinách 39
šachistů. Výsledek: 1.-2. František
Vykydal (Lok. Brno), Stanislav Sta-
něk (Jundrov) 7(9), 3. Martin Handl
(Adamov) 6,5, 4.-7. Daneš Polách
(Rudice), Arnošt Zeman (Ořechov),
Jiří Jireš (MKS Vyškov), Jiří Marek
(Podlužan Prušánky) 6 bodů, atd.

Zlato do Brna. V Ústí nad La-
bem bojovalo na mistrovství ČR
čtyřčlenných družstev středních
škol 25 celků, které postoupily z
krajských přeborů. Výsledek: 1.
Gymnázium Brno, Tř. kpt. Jaroše
25,5, 2. Gymnázium Uherské Hra-
diště 22,5, 3. Gymnázium Kladno
22, 4. Gymnázium a Obchodní aka-
demie Orlová 22, 5. Gymnázium Pl-
zeň,Mikulášské nám. 21,5, atd.

Mládež v Zastávce. Jihomo-
ravský krajský přebor družstev
mladších žáků absolvovalo 16 šes-
tičlenných celků. Výsledek: 1. ŠK
Kuřim A 21, 2. Lokomotiva Brno A
18, 3.-4. ŠKKuřimB, Duras BVKBr-
no 13, 5.-6. Spartak Adamov, ZŠ a
MŠRatíškovice 12 bodů atd. (kal)

na 64 polích

Na atletické hvězdy si sáhne orlík Indruch
Ve Vyškově děti poprvé závodily na Čokoládové tretře a nejlepší pojedou do Ostravy. Pořadatelé z AHA nasadili laťku hodně vysoko
ZDENĚK VLACH

Vyškov – Při běžných závo-
dech by možná i tak zkušení
organizátoři atletických zá-
vodů, jako ti z AHA Vyškov ur-

čitě jsou, měli se zvládnutím
takového počtu startujících
problémy. Na stadion Za par-
kem jich přijelo téměř čtyři
sta. Jenže Čokoládová tretra je
výjimečným atletickým pod-
nikem.

Především tím, že nejlepší
mladí atleti ze šestnácti závo-
dů postoupí do semifinále a fi-
nále v Ostravě a zazávodí si
tam před zaplněnými tri-
bunami a vedle světových
hvězd při prestižní meziná-
rodní Zlaté tretře. Doslova si
na nejlepší atlety planety bu-
dou moci sáhnout. Vyškov se-
riál odstartoval. „Měsíc a půl
dopředu jsme akci propago-
vali na školách, ve školkách a
sportovních oddílech. Takže
jsme tušili, že k nám přijede
hodně dětí. Ale skutečnost
naše očekávání ještě předčila.
Zvládnout se to dalo jedině
proto, že jsme díky on-line re-
gistraci jsme znali počet
účastníků předem a podle to-
ho jsme celý program doladili.
Já si hodně cením toho, že k
nám přijely děti z celé repub-
liky. Dokonce jeden chlapec
až z Nymburka,“ pochvaloval
si vedoucí AHA a hlavní orga-
nizátor tretry Jiří Hajzler.

Početné zastoupení měl i po-
řádající oddíl a město Vyškov.
V těžké konkurenci se podařilo
postoupit jen Šimonu Indru-
chovi z Orla Vyškov, který

startoval za svoji obec Olšany a
kterému, jako všem ostatním
vítězům, pogratulovala pat-
ronka závodů Šárka Kašpár-
ková. „Jsem s rozšířenou Čo-
koládovkou od jejího začátku.
Podporuji ji v různých měs-
tech. Dělá mi radost, že se jejím
prostřednictvím vedou ke
sportování obecně, nejen k at-
letice, úplně všechny děti. A je
také vidět, že se zde dobře baví
i jejich rodiče,“ chválila bron-
zová olympionička a mistryně
světa v trojskoku.

Ta ocenila i doprovodný
program závodů, v němž malí
sportovci soutěžili v kvízech
rádia Magic, hráli si na mas-
koty Čokoládovky a také si
mohli nechat do památníčků
podepsat slavnou sportovky-
ni. Vedle ní při autogramiádě
usedl i nejlepší sportovec
Vyškovska za rok 2014 atlet
Jan Osolsobě. „Byl to zvláštní
pocit, mít vlastní kartičky ja-
ko nějaká hvězda a sekundo-
vat Šárce Kašpárkové. Říkal
jsem si, že to jsou milé povin-
nosti, ale abych je prožíval z
pozice jako Šárka Kašpárko-
vá, to mám před sebou ještě
hodně dlouhou cestu,“ netajil
odbiv ke slavné sportovkyni
český juniorský reprezentant
z AHA Vyškov.

Dětská Čokoládová tretra
jako taková slaví letos už 55.
ročník. Poprvé ale probíhá v

takto široké podobě. Další zá-
vody budou v Brně, Břeclavi,
Šumperku, Zlíně, Přerově,
Havířově, Opavě, Třinci,
Frýdku-Místku, Hranicích,
Bohumíně, Prostějově, Olo-
mouci a v Uherském Hradišti.
Vyškov všem nasadil organi-
zátorskou laťku hodně vyso-
ko.

Postupují jen první
Mladí atleti se utkali v pěti vě-
kových kategoriích chlapců a
dívek v rozmezí ročníku 2001
až 2011. Z toho ze tří se postu-
povalo do Ostravy. Kvalifi-
kační „síto“ale bylo neúpros-
né, na Zlatou tretru pojedou
jen vítězové. „Jak jsem již ře-
kl, účast byla mimořádná, mi-
mořádně nám přálo počasí,
všechno odstartovalo doslova
velkolepě. Bohužel v závodě
ročníku 2001 v cíli omdlel je-
den chlapec a musel být pře-
vezen do nemocnice v Brně.
Jako by nám nebylo přáno si
tak významné události naplno
užít, protože potom už se zá-
vody pod tíhou této události
vlastně jen dokončily,“ po-
steskl si a popsal Hajzler jedi-
ný stínek na jinak vydaře-
ných závodech.

Fotografie jsou
nawww.

vyskovskydeník.cz
FOTO SE ŠAMPIÓNKOU. O Šárku Kašpárkovou byl mezi dětmi mimo-
řádný zájema fotka s ní ozdobí nejeden památníček. Foto: Jakub Brunclík

výsledky
Chlapci:

Ročníky 2003-2002 (300 m): 1.
David Ježek (Brno) 46,26, 2.
Pavel Vláčil (Vyškov) 48,49, 3.
Jiří Šantavý (Nymburk) 49,36.
2007-2006 (100 m): 1. Šimon
Indruch (Olšany) 16,81, 2. Filip
Jašíček (Vyškov) 16,81, 3. Voj-
těch Pechmann (Vyškov) 16,82.
2009-2008 (60 m): 1. Bruno
Klimeš (Blansko) 11,02, 2. Jonáš
Hruška (Vyškov) 11,03, 3. Tomáš
Horák (Prštice) 11,12,

Dívky:
2003-2002 (300 m): 1. Natálie
Kováčová (Havl. Brod) 46,84, 2.
Natálie Furchová (Přísnotice)
48,03, 3. Natálie Křížková (Vyš-
kov) 48,90.
2007-2006 (100 m): 1. Magda-
lena Pavlíková (Ivančice) 16,64,
2. Natálie Stloukalová (Vyškov)
16,89, 3. Eliška Bundilová
(Šternberk) 16,92.
2009-2008 (60 m): 1. Klára
Urbánková (Přísnotice) 11,71, 2.
Zuzana Orálková 12,16, 3. Adéla
Paldusová (obě Vyškov) 12,30.
Kompletní výsledky jsou na:
www.vyskovskydenik.cz

Zapojte se s regionálním Deníkem 
do soutěže a vyhrajte 
NIKE fotbalový míč 
a slušivou kšiltovku

V Praze právě probíhá fi nále Nike Premier cup pro ČR 
a SR. Jedná se o největší fotbalový turnaj pro kategorii 
U15, který se hraje ve 43 zemích světa a vrcholí světovým 
fi nále na stadionu Manchesteru United. Nike Premier Cup 
je celosvětový fotbalový projekt, který byl 
založen roku 1993. www.premiercup.cz

Který klub zvítězil ve společném 
fi nále Nike Premier cupu pro ČR a SR 
v roce 2014?
A/  AC Sparta Praha

B/ FC Baník Ostrava

C/ Slovan Bratislava

Správné odpovědi zasílejte na číslo 900 11 07 

ve tvaru SMS: DEN NIKE AneboBneboC 
JMENOaPRIJMENI ADRESA PSC. 

Ze všech odpovědí zaslaných od 11. 4. 
do 14. 4. 2015 vybereme 50., 60., 70.,80. 

a 90. správnou SMS. Cena SMS je 7 Kč. 

Technicky zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz, 

(infolinka 296 363 199).

jte 
č 
u

m 
a SR

Deníkem 

Stačí jen odpovědět na otázku 
a 5 soutěžících vyhrává.

Podmínky předplatného se řídí 

Všeobecnými podmínkami pro 
předplatné, které jsou umístěny 
na www.mojepredplatne.cz 

nebo na všech redakcích Deníku. 

Nabídka platí pouze pro nové 
předplatitele do vyčerpání zásob. 
Minimální týdenní předplatné 

vašeho regionálního Deníku 

na 1 rok.

Objednejte si své předplatné:
 www.mojepredplatne.cz 
 840 336 459 
 ve vaší okresní redakci 
 (viz tiráž)

Cena hovoru z celé ČR je 1,60 Kč včetně 
DPH za každou započatou minutu pro 
volání z pevné linky. Volání z mobilního 
telefonu dle tarifu mobilního operátora.

OPRAVDU ORIGINÁLNÍ DÁREK 
k předplatnému pro děti i dospělé

Fotolampičky jsou vyrobeny z prvotřídního plexiskla 8 mm s vysokou 

propustností světla. Součástí lampičky je stabilní hliníkový stojánek 
v sedmi základních odstínech, zdroj napájení, vypínač a diody. 

Gravírované frézou i laserem. Potisk je vyroben speciální digitální 

technologií přímo na plexisklo.
V lampičkách svítí diody, které mají nízkou spotřebu (2,8 W) 

a jsou napájeny bezpečným 12 voltovým napětím. 
To je důležité zejména pro bezpečnost Vašich dětí. 

FOTOlampička NIKDY NEPÁLÍ A JE ABSOLUTNĚ BEZPEČNÁ 

i v případě že je zapojená do sítě a rozsvícená.
Diody vydrží svítit až 50 tisíc hodin, nevyžadují údržbu, jsou 

spolehlivé a odolné proti otřesům a klimatickým vlivům.

Motiv autíčko, jednorožec nebo bublinky

Autopronas.cz
Web, na kterém výhodně koupíte ojeté i nové auto. 

A nebo prodáte 

to svoje…http://reality.denik.cz
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