
chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský

Martin Blahynka.
Zatím nemá vlastní webové stránky,
ani heslo na Wikipedii. Ale na Mis-
trovství ČR v Koutech nad Desnou zís-
kal v březnu 2015 svůj první velký ži-
votní úspěch: zlato v kategorii do 18 let
a stříbromezi juniory. Jeho tažení uza-
vřeným turnajem, kde hrálo 12 juniorů
a dorostenců společně, přibližuje tre-
nér velmistr Tomáš Polák (oba Duras
BVKBrno): „Od loňského léta prokázal
ve svéhře kvalitativní posun, což se ko-
nečně začalo odrážet i na výsledcích.
Začátek soutěže vyšel Martinovi na
výbornou – po dobré hře přidal výhry s
Půlpánem a Rýdlem. Následovala
slabší fáze – boj o holý život se Szot-
kowskim, promarnění výhody s Mar-
kem, popletení zahájení a ztráta figury
s Petrem, neslaná nemastná remíza s
Karlíkem. Ale další průběh turnaje byl
v Martinově podání navýsost zajíma-
vý. Mnohé naznačilo už sedmé kolo a
ostrá přestřelka s pozdějším přebor-
níkem Krausem – Martin v ní sahal po
vítězství, nepokračoval však dost dů-
razně, Kraus předvedl několik těžkých
obranných tahů, aby pak vyhrál v kon-
covce. Trochu krutá porážka, ale Mar-
tin se z ní oklepal tím nejlepším mož-
ným způsobem. Nikterak se nezalekl
favorizovaného Kriebela a černými
kameny svého soka doslova převálco-
val. Následovala spíše poziční výhra s
Kubíkem a těžká partie s neprůstřel-
ným Macháněm, v jejímž závěru se na
Martina zlehka usmála bohyně Caissa.
Poslední partie s odvážně hrajícím Vy-
koukem jen korunovala předchozí dílo.
Martinův ďábelský finiš (4 ze 4) vejde
do dějin, a kdyby zbytečně nepoztrá-
cel pár půlbodů uprostřed turnaje,
mohlo se stát cokoliv. Velká gratulace
nejen za skvělý výsledek, ale také za
předvedenou hru!“ Přinášíme dvě ví-
tězné Blahynkovy hry z úvodu turnaje:

Půlpán, Jakub (2275) – Blahynka,
Martin (2299) [C70]
MČR juniorů 2015 Kouty nad Desnou
(1), 6. 3. 2015
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4
Jge7 (Černý zkouší méně obehranou
variantu španělské hry) 5.Sb3 Jg6
6.d4 exd4 7.0–0 (Obvyklejší je brát
pěšce na d4 jezdcem ihned) 7...Se7
8.Jxd4 0–0 9.Jc3 Ja5 10.Jf5 Jxb3
11.Jxe7+ Dxe7 12.axb3 d6 13.f4 f5
14.Dd5+Df7 15.Dd4Sd7 16.Sd2Sc6
17.Vae1 Vae8 18.exf5 (Chyba, kterou
na sebe bílý otevírá diagonálu bělo-
polného střelce, bude mít fatální ná-

sledky)18...Jh4! 19.Vf2Sxg2abílý se
vzdal, neboť záhy přijde o dalšího pěš-
ce při špatnémpostavení.0–1

Blahynka,Martin (2299) – Rýdl, Jiří
(2270) [C16]
MČR juniorů 2015 Kouty nad Desnou
(2), 7. 3. 2015
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jc3 Sb4 4.e5 Je7
5.a3 Sxc3+ 6.bxc3 b6 7.Dg4 Jg6
8.h4 h5 9.Dd1 Sa6 10.Sxa6 Jxa6
11.Sg5 Dd7 12.Je2 c5 13.Jg3 cxd4
14.cxd4 Dc6 (Doposud se v této vari-
antě francouzské obrany zkoušelo spí-
še 14...Da4) 15.Vh3 Da4 (Jak je vidět,
černý ztratil důležité tempo) 16.Jxh5
Vxh5 17.Dxh5 Dxd4 18.Vd1 Dxe5+
19.Ve3 (A tlak bílého nabývá rozho-
dujících forem. Černý král zůstane pod
okapem) 19...Df5 20.De2 d4 (Nešlo
ovšem20...Jc5? 21.g4 s chycením čer-
né dámy) 21.Vxd4 Da5+ 22.Kf1 Jc5
23.Df3 Da6+ 24.Ved3 a černý ztrácí
věž, nebo dostane mat. Proto se vzdal.
1–0

Víte, že: V úterý 17. března 2015 ze-
mřel ve věku 95 let nejstarší český ša-
chový skladatel Josef Křivohlávek z
Uherského Hradiště? Rozloučení s ním
se konalo 25. března ve smuteční síni
ve Staré Městě. Jeho dílo zpracoval
Josef Maršálek v loni vydané krásné
knížce „Šachové úlohy Josefa Křivo-
hlávka“.

Řekli o šachu: „Je pouze jediný pro-
středek, jak zůstat v šachu neporazi-
telný. Nehraj šachy.“ (Kurt Tucholsky)

GézaNagy
GoodCompanion 1922

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.c2+ Kxc2
2.d3+ Kxd3 3.e4+ Kxe4 4.g5! Kf5 5.b1S!
Kxf6 6.Sh7! Kf7mat (Steele).

Série mezi Buldoky a Boleslaví
určí nováčka v souboji o titul
Florbalisté Bulldogs dnes vstoupí do semifinále proti Boleslavi. Chtějí projít do Superfinále

ADAM HAVEL

Brno – Ještě nezískaly titul,
dokonce se ani neúčastnily fi-
nále. Jeden tým se tedy dočká
velkého okamžiku ve své klu-
bové historii. Řeč je o florba-
lovém semifinále, ve kterém
na sebe narazí Bulldogs Brno
a Mladá Boleslav. Obě tradič-
ní mužstva se marně snaží do-
sáhnout na extraligový vr-
chol. Letos se Brňané ani Stře-
dočeši netají nejvyššími am-
bicemi. Už dnes se od sedmi
hodin večer v Mladé Boleslavi
rozhodne, kdo líp vykročí za
svým cílem.

Buldoci patří mezi pět tý-
mů, které letos porazily stře-
dočeského vítěze základní
části. Teď je chtějí vyřadit a
poprvé v historii postoupit do
Superfinále. „Ještě nemáme
splněno, chceme dál,“ řekl br-
něnský útočník Jiří Koutný.

V minulosti už se soupeři v
play off potkali. Poprvé uspěli
Brňané, před deseti lety po-
stoupili do semifinále. Podru-
hé už vyhráli Středočeši. „Po-
třebují dávat góly, jinak jsou
nervózní. Zkusíme je držet co
nejdéle na uzdě. S přibývají-
cím časem to pro nás bude vý-
hoda,“ hlásil Koutný. „Týmo-
vým výkonem jejich indivi-
duality překonáme,“ věřil br-
něnský brankář Filip Kejík.

V letošní sezoně proti sobě
Brno s Boleslaví hrálo třikrát.
Vždy o vítězi rozhodl až na-
stavený čas. V lize si po jedné
výhře připsaly oba celky. V
pohárovém finále se pak ra-
dovala Boleslav. „Půjde o po-
dobná utkání, ve kterých se
rozhodne v úplném závěru.

Musíme udržet jejich útočnou
sílu, záleží na naší hře doza-
du,“ uvedl Koutný.

Právě poslední minuty dě-
laly Buldokům v sezoně velké
problémy. Několikrát v nich
přišli o body. „Boleslav měla
velké štěstí, když se ve vzá-
jemných zápasech prosadila
těsně před koncem základní
hrací doby. Snad už ho mít ne-
bude,“ pravil Kejík.

Jihomoravané začínají sé-
rii stejně jako ve čtvrtfinále
na venkovním hřišti. Z haly
Bohemians si před třemi týd-
ny přivezli jeden bod. „Do
každého zápasu chceme jít s
tím, že vyhrajeme,“ oznámil
útočník. „S prázdnou se vrátit
nehodláme,“ dodal Kejík.

Tým Bulldogs měl kratší
pauzu před semifinále, jelikož
první kolo play off natáhl na
šest utkání. „V náš prospěch
může hrát rozehranost, v sou-
peřův odpočinek. Vše ukáže
první duel,“ podotkl Koutný.

Po víkendu se série na čtyři
vítězná utkání přesune na jih
Moravy. V nové hale ve Vodo-
vě ulici se Buldoci představí v
sobotu i neděli.

NOVÁ ZKUŠENOST. Buldoci po deseti letech postoupili do semifiná-
le. V tomvyzvouMladouBoleslav. Foto: Deník/Drahomír Stulír

program série
28. března (19.00):Mladá Bo-
leslav – Bulldogs Brno
29. března (13.30):Mladá Bo-
leslav – Bulldogs Brno
4. dubna (12.30):Bulldogs Brno
–Mladá Boleslav
5. dubna (16.00):Bulldogs Brno
–Mladá Boleslav
Případné další zápasy:
7. dubna vMl. Boleslavi, 9. dubna
v Brně a 11. dubna vMl. Boleslavi

Líšeň poučily standardní situace
JAROSLAV KÁRA

Brno – Vstup do jarní části
Moravskoslezské fotbalové li-
gy Líšni nevyšel. Dnes se po-
kusí aspoň o povedenou jarní
premiéru na domácím tráv-
níku. Od tří hodin odpoledne
přivítá rezervu Zlína. „Chce-
me vyhrát, doma musíme dě-
lat body,“ uvědomuje si
obránce brněnského celku
Martin Drábek.

Líšni patří předposlední
patnáctá příčka, čtyři body
ztrácí na čtrnáctou Břeclav.
Boj o záchranu tradičně ukáže
napínavou podívanou. „Po
prvním zápase se pro nás nic
nemění, body se sčítají až na
konci. Základ jsou domácí ví-
tězství, venku nesmíme do-
stávat góly,“ upozorňuje.

V úvodním jarním duelu
podlehla Líšeň 0:2 na hřišti
třetího Zábřehu. „Teď nás roz-
hodně čeká lehčí utkání,“ po-
rovnal Drábek sílu Zábřehu se
sedmým Zlínem B.

Líšeň doplatila hlavně na
nevyužité šance. „V prvním
poločase jsme hráli lépe než
Zábřeh, neměl ani jednu stře-
lu, jenže jsme dvakrát šli sami
na gólmana, trefili jsme břev-
no, ale gól jsme nedali. Ve dru-
hé půli jsme dostali dvě bran-
ky hlavou po standardkách v
rozmezí dvou minut a bylo po
zápase,“ mrzí zadáka.

Na nezvládnuté situace z
úvodního jarního duelu se lí-
šeňský trenér Josef Mazura se
svými svěřenci zaměřil při
tréninku. „Něco jsme si říkali.
Standardky rozhodují zápasy,

to říkal už Brückner,“ zmiňu-
je bývalého úspěšného repre-
zentačního kouče.

Béčko Zlína v předchozím
kole zvítězilo na hřišti opav-
ské rezervy 3:1, ale do Líšně
přijede bez potrestaného Pet-
ra Zavadila. „Osobně soupeře
moc neznám. Předpokládám,
že přijedou mladí kluci dopl-
nění o několik zkušených hrá-
čů,“ přemítá obránce.

Proti Zábřehu vyslala pr-
voligová Zbrojovka Brno na
pomoc své líšeňské farmě pět
fotbalistů. Víc jich proti Zlínu
Drábek nečeká ani při repre-
zentační přestávce. „Na za-
čátku sezony se nastavila pra-
vidla, že osa týmu bude z Líš-
ně a hráči Zbrojovky ji doplní.
Obaklubyjsouspokojenéa tak
to bude fungovat i dál,“ míní.

Mendrek se zbavil kvalifikace
Brno – Stupínek po stupínku
stoupá žebříčkem nejlepších
světových badmintonistů.
Adam Mendrek po polském
turnaji, kde se probojoval z
kvalifikace do hlavní soutěže,
poskočil na 202. místo. Na pod-
nicích nižší úrovně se tak těší
na nasazení, čímž mu odpad-
ne povinnost absolvování ná-
ročné kvalifikace.

Vždy odjížděl na turnaj s
tím, že se musí ucházet o mís-
to v hlavní soutěži už den pře-
dem v kvalifikaci. V Polsku si
zajistil skok k první dvou-
stovce, která znamená jistou
účast mezi nasazenými. „Kaž-
dý posun mi pomůže k lepší
výchozí pozici do všech typů
turnajů. Kvalifikace bere hod-
ně sil, které v nahuštěném
programu potom chybí,“ uve-
dl brněnský badmintonista.

V Polsku Mendrek porazil i
mistra Finska a zaslouženě si
užíval radost z postupu do
hlavní části. Hned v prvním
kole však nestačil na repre-
zentanta Tchaj-wanu. „Zby-
tečně jsem se snažil ukončit
míčky, na které soupeř čekal.
Zkušeně si počkal na svou
chvíli. Musím být trpělivější,“
uvědomoval si Mendrek.

Nyní brněnský hráč světo-
vou scénu na dva měsíce opus-
tí. Za dva týdny jej čeká vyvr-
cholení domácí extraligy smí-
šených družstev, potom ve
škole maturita. „V semifinále
proti Českému Krumlovu vi-
dím šance zcela vyrovnané,
očekávám těsný výsledek,“
oznámil Mendrek. „Chceme a
věříme v obhájení titulu, ale
letos to bude mimořádně ob-
tížné,“ dodal. (aha)

Benago vrátilo Tangu
domácí porážku

Brno – V prvním utkání čtvrt-
finále prvoligového play off
futsalisté brněnského Tanga
zaskočili favorizované Bena-
go a po velkém dramatu zvítě-
zili na jeho palubovce 9:8 po
pokutových kopech. Včera ve-
čer si celek ze Zruče nad Sáza-
vou dojel pro ztracené domácí
vítězství do Brna. V hale ve
Vodově ulici zvítězilo Benago
6:2 a v sérii hrané na tři vítěz-
ství srovnalo stav na 1:1. Fa-
vorit vedl už po pěti minutách
o dvě branky, když dvakrát v
rozmezí minuty skóroval Ro-
dek. Až po gólu Lištvána se po-
prvé prosadilo Tango po trefě
Beleje. Ve 28. minutě stejný
hráč snížil a domácí se pustili
do hry bez brankáře. Jenže br-
něnské chyby třemi zásahy
potrestal Ramirez. (jak)
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Soutěžte s Deníkem a vyhrajte voucher na

2. dubna 

2015

Pivovarská 

Starobrno 

na Mendlo-

vě náměstí 

v Brně

Velikonoční Zelený čtvrtek 

je za dveřmi – a jako každoročně 

si ho nedovedeme představit jinak 

než bez slavného Zeleného piva, 

které se už léta vaří v pivovaru 

Starobrno. Na svátky jara si 

můžete připít i Vy. Soutěžte 

proto o poukázky do Pivovarské 

restaurace a pivnice 

na Mendelově náměstí, která 

se mimochodem po důkladné 

rekonstrukci otevírá právě teď!

Srdečně 

Vás zve

2 Zelená piva 
do Pivovarské Starobrno

Soutěž
pro čtenáře

Deníku

Jak můžete vyhrát?

Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce. 

Každý z nich dostane jednu poukázku na dvě piva. 

Vypít si je může pouze na Zelený čtvrtek 

2. dubna 2015 v Pivovarské Starobrno na Men-

dlově náměstí. Odpovědi zasílejte na e-mailovou adre-

su: odbyt.brnensky@denik.cz do 1. dubna 2015 

do 12:00 hodin, telefon podmínkou. 

Objednejte si 

celotýdenní 

předplatné 
Deníku na 1/4 

roku a jako 
dárek získáte 

vstupenky pro 
dvě osoby na 

koncert skupi-
ny Kabát.

Předplatné si 

objednejte:

602 614 339

Získejte ZDARMA dvě vstupenky 
na koncert skupiny KABÁT

Podmínky předplatného se řídí Všeobecnými podmínkami pro 

předplatné, které jsou umístěny na www.mojepredplatne.cz 

nebo na všech redakcích Deníku. Akce je časově omezena, 

platí do vyčerpání zásob a pouze pro nové předplatitele. 

Vstupenky obdržíte po úhradě předplatného Deníku. 

Minimální celotýdenní předplatné vašeho regionálního Deníku na 1/4 roku.

ejtbjedne
ý

ednej

Předplatné 
s dárkem

Kabáti vyrážejí opět na tour a Deník Vám 

nabízí vstupenky na brněnský koncert, 

který se koná 28. 5. 2015 
na BVV za pavilonem Z v Brně

u na 1/4 roku

m Co získáte s předplatným?• dárek
•  pravidelný přísun informací z Vašeho okresu a kraje, včetně regionálního sportu•  nejzajímavější zpravodajství z domova i ze světa

•  zdarma doručení Deníku na Vaši adresu nejpozději do 7:30 hodin ráno• výraznou předplatitelskou slevu
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