
Vrcholí bitva o HME. Jde i o tituly
Praha – Pro někoho to bude
poslední test formy, pro jiné
začátek odpočítávání. Kam se
odpálí? Necelé dva týdny před
halovým mistrovstvím Evro-
py v Praze se u Vltavy schází
česká špička.

Aktuálně má limity na prv-
ní vrchol sezony splněných 26
mužů a patnáct žen. Z toho je
jedenáct jmen, která mají spo-
jitost s atletikou na jižní Mo-
ravě. V každé disciplíně ale
mohou na start jen tři atleti z
jedné země, jistý start tedy o
šest reprezentantů méně. A
právě domácí šampionát to
může změnit, neboť mistr re-
publiky má v případě splně-
ného kritéria nominaci jistou.

Přetlak je zatím pouze mezi
muži. Největší ve vrhu koulí,
kde má limit hned šest závod-
níků. Start má jistý na zákla-
dě účasti ve finále na loňském
evropském šampionátu pouze

brněnskýJanMarcell.Aktuál-
ně je k zařazení do týmu třeba
předvést výkon lepší než 20,58
metru. Na čtyřstovce má spl-
něné kritérium pět závodní-
ků, což je ale dobrá zpráva pro
případný start štafety. V běhu
na 1500 metrů je mimo kvótu
Milan Kocourek z Dolních
Kounic.

Velké rozhodování čeká
mistryni světa v běhu na 400
metrů překážek. Zuzana Hej-
nová zvažuje, zda poběží zá-
vod na 400 metrů, nebo zvolí
dvojnásobnou trať. „Bude to
na pocit. Chci běžet rychle, ale
rozhodovat to nemusím. Dám
na trenéra, on ví, jak na tom
jsem, v čem mám větší šanci
uspět,“ sdělila. Hejnová se
může přihlásit na obě trati a
rozhodnout se až na poslední
chvíli. „Trénuju pořád do
čtvrtky, ale můžu z toho běžet
půlku. Asi se ale rozhodnu po

mistrákách, protože by to pří-
padně chtělo udělat nějaký
trénink do půlky,“ řekla.

Chce se ukázat domácím fa-
nouškům, hlavní cíl je však
obhajoba světového titulu pod
otevřeným nebem na šampio-
nátu v Pekingu.

Po čtyřech letech se na ha-
lovém mistrovství republiky
představí překážkář Petr Svo-
boda, tehdy tu odstartoval ča-
sem 7,48 cestu za evropským
zlatem z Paříže. Jeho kolegy-
ně, odchovankyně čejkovické
atletiky Lucie Škrobáková,
usiluje o své třinácté zlato.

Tomáš Dvořák, šéftrenér
českých atletů, má na seznamu
40 jmen, s nimiž počítá do tý-
mu. Tudíž má ještě pět volných
kolonek. „Hlavně aby se nikdo
z těch, kteří už si zajistili účast,
nezranil. Obzvláště se pak tě-
ším na disciplíny, kde není roz-
hodnuto,“ vyhlížel. (kos, čtk)

Plíškovou chválí i hvězdný Murray
Dubaj, Praha – Zkuste si tip-
nout, jak vysoko v singlovém
žebříčku WTA se v letošní se-
zoně dostane tenistka Karolí-
na Plíšková? Momentálně je
osmnáctá, což je její dosavad-
ní maximum. Dá se ale čekat,
že se vyšplhá výš.

Kariéra dvaadvacetileté
hráčky je totiž na vzestupu a
čím dál hlasitěji se o ní mluví
jako o jedné z budoucích tváří
světového tenisu. „Baví mě se
na ni dívat. Esa, vítězné úde-
ry, skvělý timing,“ hodnotil
Andy Murray herní styl Plíš-
kové, když v lednu sledoval je-
jí finálový souboj na turnaji v
Sydney se slavnější Petrou
Kvitovou. Nakonec tehdy vy-
hrála dvojnásobná wimble-
donská šampionka, ale dalo jí
to pořádně zabrat. Plíšková
ukázala své možnosti. Nikoli
poprvé.

Už loni vyhrála dva turnaje

WTA, úspěšná byla i v deblu,
ve kterém většinou nastupuje
se svou sestrou Kristýnou. Z
talentovaných dvojčat to ve
dvouhře zatím dotáhla dál Ka-
rolína, která letos kromě fi-
nále v Sydney a třetího kola na
Australian Open hrála i semi-
finále v Antverpách a včera
postoupila už do finále v Du-
baji.

Už citovaný Murray dobře
vystihl hlavní přednosti Plíš-
kové. Skvěle podává, hraje
tvrdě a agresivně, nebojí se
útočit. „Pokud ještě zrychlí,
dostane se do světové elity,“
řekl hvězdný britský tenista.
Mladá hráčka s jeho hodnoce-
ním souhlasí. „Pohyb je zřej-
mě moje nejslabší stránka, ale
pořád na něm pracuju,“ svě-
řila se v Dubaji.

Plíšková už má za sebou
i úspěšný debut ve Fed Cupu.
V prvním kole proti Kanadě se
při neúčasti Kvitové a brněn-
ské Lucie Šafářové bez bázně
chopila role týmové jedničky a
k postupu pomohla dvěma
hladkými výhrami. „Karolína
předvedla to, co jsem od ní če-
kal,“ chválil ji pak kapitán Pe-
tr Pála. „Nechci na sebe klást
přehnaná očekávání. Chci se
udržet kolem dvacítky,“ uved-
la skromně česká naděje. (vž)

Karolína Plíšková.

Házenkáři bojují o play off.
Kapitán řeší, co si má obléct
Házenkáři Králova Pole dnes hrají důležitý duel s Karvinou. Play off ještě nemají jisté

JAN PAŘÍK

Brno – Jde do tuhého. V há-
zenkářské extralize zbývají
odehrát čtyři kola do konce zá-
kladní části, ve hře je tudíž
před začátkem play off ještě
osm bodů. Kromě vedoucí po-
zice, která patří Plzni, se si-
tuace v našlapané tabulce mě-
ní každé kolo. Brňané okupují
páté místo, od devátých Hra-
nic je dělí pouze tři body a dru-
hé pražské Dukly čtyři. Jeden
tým se mezi postupující os-
mičku nevejde. „Tentokrát už
je každý zápas jako play off,“
uvědomuje si před dnešním
duelem s Karvinou brněnský
trenér Andrej Titkov.

V případě, když zbude čer-
ný Petr na Královo Pole, jed-
nalo by se o velké překvapení.
Od začátku extraligy se totiž
pohybuje na její špici. „Samo-
zřejmě o tom nebezpečí víme.
Jdeme do každého zápasu na-
plno a snad si play off zajistí-
me,“ věří lodivod původem z
ruského Krasnodaru.

Jeho svěřenci se museli v
týdnu vyrovnat s nečekaně
vysokou prohrou 18:27 na pa-
lubovce Jičína z minulého ví-
kendu. „Tabulka se čím dál
víc zamotává. I když jsme v
předešlém utkání klopýtli, tak
pořád v play off věříme. Z pro-
hry jsme se už oklepali, uvě-
domili jsme si chyby,“ hlásí
bojovně křídelník Králova
Pole Tadeáš Zima.

Dnes od pěti hodin odpo-
ledne čeká na brněnské há-
zenkáře v hale ve Vodově ulici
těžký soupeř. Karviná je v
podzimním střetnutí porazila

31:28 a zejména z jejího útoku
jde strach. Spojka Radim
Chudoba je nejlepší kanonýr
extraligy a na třetím místě mu
sekunduje Lubomír Veřmi-
řovský. Karvinou navíc ne-
dávno posílil mladý vyso-
ký Chorvat Ivan Ivkovič.
„Všichni to jsou ostré spojky.
Z jejich středních řad hrozí
největší nebezpečí. Ale pocti-
vě se na to připravujeme,“ po-
pisuje pětadvacetiletý brněn-
ský odchovanec.

S karvinskou hrozbou po-
čítá i kouč Titkov. „Čeká nás
hodně útočná házená. Musí-
me vstřelit víc gólů než sou-
peř. Na jejich hru máme na-
chystaných několik obran-
ných variant,“ přibližuje.

Důležitý duel zpestří spolu-
práce s basketbalovým Valo-
sunem, který před házenkáři
hraje s Hradcem Králové.
Slavnostní basketbalový vý-
hoz provede kapitán Michal
Dostalík a bývalá basketba-
listka a členka představen-
stva Valosunu Ivana Večeřo-
vá zase zahájí házenkářský
souboj. „Je to pro mě čest,
akorát nevím, co si mám ob-
léct,“ váhá Dostalík. „Je to
pravda, už mi asi pětkrát volal
a pořád chce poradit,“ potvr-
zuje s úsměvem manažerka
klubu Gabriela Topinková.

FINIŠ. Brněnští házenkáři musejí v závěrečných čtyřech utkáních
prokázat bojovnost tak jako v souboji křídelník Tadeáš Zima (na sním-
ku vpravo). Jde jim totiž o postup do play off. Foto: Deník/Lubomír Stehlík

zbývající zápasy
Dnes od 17.00: Brno – Karvi-

ná
28. února: Zubří – Brno
7. března: Brno – Litovel
15. března: Hranice – Brno

chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský

Příběh obyčejného šachisty.
Málokterý z brněnských šachistů našel
odvahu k tomu, aby sepsal svoji šacho-
vou autobiografii. Ono totiž nestačí jen
umět dobře hrát šachy, k takovému činu
je zapotřebí jistého odstupu (tedy po-
kročilého věku), dobrého archivu a hlav-
ně přinejmenším špetky sebeironie a li-
terárního nadání. To vše Petr Mlýnek
(nar. 1943), dlouhodobě nejúspěšnější
hráč Durasu Brno, dokonale splňuje. V
knize „Příběh průměrného šachisty“, vy-
dané letosvlastnímnáklademvpočtu111
výtisků, líčí nejen svoji kariéru započa-
tou v roce 1958, nýbrž se věnuje všem
oblastem šachu (tedy praktické hry) a
myslí i na rodiče talentovaných hráčů,
kterým četba této knížky jistě usnadní
řekněme výcvik jejich ratolestí. Komen-
tuje podrobně a metodicky svých 150
partií, mezi nimi i řadu proher a remíz, v
komentářích hledá psychologické příči-
ny svých občasných neúspěchů, mnohé
úspěchy zas nepřeceňuje. Dokáže oživit
své vyprávění, pojaté chronologicky, ve-
selými příhodami, portréty kolegů a sou-
peřů, vhodnými citacemi odborníků,
myšlenkami o ratingu Elo, počítačích,
bleskovém i tzv. kavárenském šachu, po-
střehy z cest po světě a podobně. Uvá-
díme malou ukázku partie, na kterou je
„průměrný“ šachista Petr Mlýnek docela
hrd:

Filip,Miroslav –Mlýnek, Petr [D47]
Celostátní liga (KPS Brno-Dynamo DP
Praha), 9. 11. 1974
1.d4d52.c4 c63.Jc3 e64.e3Jf65.Jf3
Jbd7 6.Sd3 dxc4 7.Sxc4 b5 8.Sd3 b4
9.Ja4 c5 10.e4 Sb7 11.e5 Jd5 12.0–0
cxd4 13.Ve1 g6 14.Sg5 Da5 (I když vel-
mistr M. Filip – čtyřnásobný mistr Čes-
koslovenska, dvojnásobný účastník tur-
naje kandidátů mistrovství světa atd. –
byl již za zenitem své výkonnosti, pořád
patřil k nejsilnějším hráčům v ČSSR a
skutečnost, že se mi podařilo za šachov-
nicí vymyslet tuto variantu a partii na-
konec i zremizovat, považuji za jeden ze
svých největších úspěchů. V devadesá-
tých letech minulého století pak převzali
tuto variantu černými do svého reper-
toáru takoví hráči jako Kramnik, Anand,
S. Polgárová, Ribli, Joseliani, Svešnikov,
Beljavský a další.) 15.Jxd4 a6 (K najití
tohoto tahu je potřeba pozici skutečně
rozumět a proniknout do jejích jemností.
Špatné by bylo 15...Sg7 16.Sb5.) 16.a3
(Pozor na 16.Vc1 Sg7 17.Jc6 Sxc6

18.Vxc6Sxe5? 19.Vxe5Jxe520.Vc5 a
bílý vyhraje.) 16...Sg7 17.axb4 Jxb4
18.Jc3Db6 19.Se3Jxd320.Dxd3Jxe5
21.De2 0–0 22.Jf5 Dc7 23.Jxg7 Kxg7
24.Sd4 f625.Sxe5Dxe526.Dxe5 fxe5
27.Vxe5 Kf6 28.Vae1 Vfe8 29.Ja4
Vab8 30.Jc5 Sc8 31.b3 Vb5 32.f4 Sb7
33.V1e3Sd5 1/2.

Výhradním prodejcem pěkné knihy,
která je vyzdobená řadou unikátních
fotografií, je internetový šachový ob-
chod Karla Mokrého v Prostějově:
http://www.chessbookshop.com. Cena
699Kč.

Víte, že:
Královská hra dávno přitahovala pozor-
nost programátorů a odborníků na umě-
lou inteligenci? První šachový program
vytvořil slavný britský matematik Alan
Turing (1912–1954), za druhé světové
války dešifrátor německého kódu Enig-
ma.

Řekli o šachu:
„Důležitou složkou šachu je šachová
teorie, která má dnes charakter vědy.
Kompoziční šach rozvíjí umělecký aspekt
šachů. Výuka a hraní šachů se doporu-
čuje jako způsob, jak zlepšit kvalitu myš-
lení a rozvinout příznivé charakterové
vlastnosti. Šachy jsou jednou z nejpopu-
lárnějších her světa, kterou hrají miliony
lidí jak neformálně pro zábavu, tak i v
soutěžní, sportovní podobě.“ (Petr
Mlýnek)

PhilippKlett
Schachprobleme 1887

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Vb4 c4 2.Jb7+
Kxb4 3.Db1 mat, 1...cxb4 2.Db5+ Vxb5
3.Jc4 mat, 1...Vb6 2.Da6+ Kxa6 3.Vxa4
mat. (Wurzburg).
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