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Překlopenámentalita a dobré
příchody. Mmcité se probralo
Basketbalisté mmcité Br-
no zakončují rok v roli
předposledního týmu čes-
ké nejvyšší soutěže důle-
žitými soubojem na palu-
bovce posledního Kolína.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Po domácím souboji s
Kolínem na konci října, který
byl pátou prohrou brněn-
ských basketbalistů v řadě,
vystoupil jejich trenér Lubo-
mír Růžička s vyjádřením,
které obletělo český basket-
balový svět. Hovořil v něm o
tom, že jeho svěřencům jde
spíš o vizáž a styl než o vý-
kony na palubovce.
O dvaměsíce později mm-

cité vyhlíží zítřejší odvetu v
Kolíně v daleko lepším roz-
položení. Brňané totiž v pro-
sinci zapsali první dvě výhry.
Poradili si s nevyzpytatel-
nýmUSK Praha a silnými
Pardubicemi. „Jsem rád, že v
sobě kluci překlopili menta-
litu. Zápasy se nám otáčet
nedařily, ale přišli dva bo-
jovníci Davell Roby a Kuba
Krakovič. Jejich energie nám
hrozně pomáhá a vede po-
tom k víře, že dokážeme po-
razit soupeře jako Pardubi-
ce,“ ukázal kouč Růžička na
dva strůjce zlepšení brněn-
ského celku. Tomu patří
předposlední jedenáctá příč-
ka tabulky domácí nejvyšší
soutěže.
Naposledy sice Jihomora-

vané těsně před Vánoci pro-
hráli domácí souboj se Svi-
tavami o bod 82:83, opět ale

prokázali zlepšení. „Kluci
bojovali, makali a když tak
budeme pracovat, bude to
dobré. Věřím, že dostojíme
našim cílům,“ prohlásil Rů-
žička.
Klub postupně čistí nedo-

statky. Těsně před svátky se
rozloučil s již druhým ze
třech zahraničních hráčů,

které angažoval v rozběhnu-
té sezoně. Po senegalském
reprezentantovi Pape Diat-
tovi vedení rozvázalo
smlouvu slovinskému power
forvardovi Andraži Kavašovi.
„Měl do týmu přinést zkuše-
nosti a stát se jedním z lídrů.
To svým příspěvkem bohužel
nesplnil a proto jsme se s

ním rozhodli ukončit
smlouvu,“ uvedl pro klubový
webmanažer brněnského
týmu Filip Jimramovský.
Mmcité se zkrátka ne-

vzdává snu o postupu do
play-off. Na aktuálně osmý
Děčín Brňané ztrácejí čtyři
výhry, třeba devátý Hradec
Královémá dvě výhry k dob-
ru oproti jihomoravskému
celku. „Máme na vyšší pozice,
než na jakých se zatím po-
hybujeme. Pořád vidíme ob-
rovský prostor ke zlepšení,“
uvedla jedna ze zámořských
opor brněnského celku
Bryan Smithson.
Jihomoravské basketba-

listy čeká kromě domácí
soutěže ještě poslední zápas
vmezinárodním Alpe Adria
Cupu. V něm Brňané figurují
na předposlední třetí příčce
skupiny a už je jisté, že se do
vyřazovací fáze nepodívají.
Účinkování zakončí soubo-
jem ve slovinské Polzele.

Mmcité v prosinci
3. prosince
Levice – Brno 82:62 (Alpe

Adria Cup)
8. prosince
Ústí nad Labem – Brno 88:79
11. prosince
Brno – USK Praha 94:82
14. prosince
Brno – Pardubice 80:75
18. prosince
Swans Gmunden – Brno

86:60 (Alpe Adria Cup)
21. prosince
Brno – Svitavy 82:83
29. prosince
17.45 Kolín – Brno

ŽIVÁ VODA. Basketbalisté Brna (v tmavém dresu) se v prosinci
zvedli ze dna české nejvyšší soutěže. Foto: Deník/Luboš Jeníček

Řídí Jan Kalendovský

Úspěch Roubalíka.
NaMistrovství ČR v bleskové

hřemužů se za vítěznými vel-
mistry Navarou, Lázničkou a
Krausem umístil na krásném
čtvrtémmístě nejlepší z Jiho-
moravanů Jakub Roubalík, re-
prezentující Duras Královo Pole.
Hezkou partii sehrál v sedmém
kole:

Roubalik,Jakub (2345) – Pe-
tr,Martin (2384) [D87]
MCR blesk 2019 Kongresové

centrum Praha (7.3), 21.12.2019
1.d4 Jf6 2.c4 g6 3.Jc3 d5

4.cxd5 Jxd5 5.e4 Jxc3 6.bxc3
Sg7 7.Sc4 c5 8.Je2 Jc6 9.Se3 0–0
10.0–0 e6 11.Dd2 (Soupeři roze-
hráli tzv. Botvinnikovu variantu
Grünfeldovy indické obrany)
11...b6 12.Vad1 (Pro bílého
vznikla otázka – kam se svými
věžemi? Na jiný tahmá velmistr
Petr dobrou vzpomínku: 12.Vfd1
Sb7 13.Sg5 Dd7 14.De3 cxd4
15.cxd4 Ja5 16.Sd3 Vac8 17.h4 Jc4
18.Sxc4 Vxc4 19.h5 f6 20.Sf4 g5
21.Sh2 h6 22.f3 Vfc8 23.Vd2 Sf8
24.Kh1 Sb4 25.Vb2 Df7 26.g4 Sc3
a černý vyhrál v 36. tahu, Brun-
ner,N (2466) – Petr,M (2526),
Merlimont 2011, nebo 12.Vac1
Sb7 13.Vfd1 cxd4 14.cxd4 Ja5
15.Sd3 Vc8 16.h4 h5 17.Sg5 Dd7
18.e5 Vxc1 19.Vxc1 Jc6 20.Sb5 Vc8
s výhrou černého v 31. tahu,
Svetushkin,D (2552) – Zhou Ji-
anchao (2660), Khanty-
Mansiysk 2010) 12...Sb7 13.Sh6
(Jak se zdá, našel bílý aktivní
plán – útok na černéhomonar-
chu) 13...cxd4 14.Sxg7 Kxg7
15.cxd4 Ja5 16.Sd3 Vc8 17.Vc1
Dd7 18.h4 Vxc1 19.Vxc1 Vc8
20.Vxc8 Dxc8 (Černý se brání
obvyklými výměnami na c-
sloupci a doufá v pozdější uplat-
nění pěšcovémajority na dám-
ském křídle) 21.h5 f6 22.h6+ Kf7
23.Df4 Dd8 24.e5 f5 25.Jc3 (Zatím
se zdá, že černýměl pravdu. Ale
jeho příští tah je hrubá chyba.
Lépe 23....g5 nebo 23...a6)
25...Sd5? 26.Jxd5 Dxd5 27.Dg5
Dxd4 28.Df6+ amat nejpozději
v 5 tazích. 1–0

Olšarová,Karolína (2153) – Si-
korová,Olga (2257) [C07]

MC blesk 2019 Kongresové
centrum Praha (9.9), 21.12.2019

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Jd2 c5
4.exd5 Dxd5 5.Jgf3 cxd4 6.Sc4
Dd6 7.0–0 Jf6 8.Jb3 Jc6 9.Jbxd4

(Tarraschova obrana ve fran-
couzské hře. Hry jsou zatím rov-
né) 9...Jxd4 10.Jxd4 a6 11.Ve1
Dc7 12.Sf1 Se7N (Jsoumožné i
jiné tahy střelci: např. 12...Sd7
nebo 12...Sc5 13.Sg5 Sd7 14.c3
0–0–0 15.b4 Sd6 16.h3 Sh2+
17.Kh1 Sf4 18.Sxf4 Dxf4 19.De2
Vhe8 20.a4 e5 21.Jb3 Se6 s remí-
zou, Nguyen,N (2588) – Ding,L
(2458), Subic Bay 2009) / 13.c4
0–0 14.Df3 e5 15.Jf5 Sb4 16.Jxg7
(Zajímavý útočný pokus)
16...Kxg7?! (Nebo 16...Dc6 17.Dg3
Jg4 18.Ve2 Dg6 19.h3 s výhodou
bílého) 17.Sh6+ Kg6 18.Sd3+
(Správné bylo 18.De3 Kf5 19.Sg7
Jg4 20.De4+ Ke6 21.Dxg4+ f5
22.Dg5 Sd2 23.Dxd2 Dxg7
24.Dd5+ a bílý vyhraje. Teď už to
asi nepůjde) 18...e4 19.Vxe4
Jxe4 20.Sxe4+ f5 21.Sxf8?
(Správné bylo 21.Sf4) 21...Sxf8?
(Proč ne 21...fxe4 22.Dxe4+ Sf5 a
bílý semůže vzdát) 22.Dg4+ Kf6
23.Dh4+ Kg6 24.Dg4+ Kf6
25.Dh4+ Kg6 26.Dg4+ a remíza
věčným šachem. Přes řadu chyb
napínavá partie vítězek turnaje.
1/2

Víte, že: Autor dnešní úlohy
(nar. 1910) zemřel patrně v roce
1944 v Gulagu?

Řekli o šachu: „Podlemého
názoru nabízí šach nekonečné
záblesky inspirace.“ (Eckhard
Freise)

Jevgenij Somov-
Nasimovič
Šachmaty 1928

Mat 2. tahem.

Řešení zminulé hlídky:
1.Dh1 (tempo) 1...Kxe5 2.Dh8+
Kxd6 3.Db8mat, 1...e6 2.De1
c2 3.Da1mat, 1...exd6 2.e6 d5
3.Dh8mat. (Koutný)

CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ

Šoltys vyrazí na Dakar bez
týmového kolegy

Praha – Třetí start na
slavné Rallye Dakar čeká
v lednu pilota kamionu
Tatra Martina Šoltyse.
Opět bude členem Bug-
gyra Racing, tentokrát
však jeho jediným
zástupcem v kate-
gorii. Dřívější týmo-
vý kolegaMartin
Kolomý se totiž
přesunul za volant
osobního vozu.
„Promě se nic ne-
mění. Člověk se
musí spolehnout
sám na sebe,“ pře-
mítal šestačtyřice-
tiletý pilot. (čtk)
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BIATLONISTKA VERONIKA VÍTKOVÁ SI UŽÍVALA POHODY VÁNOC. PROHLAŠUJE:

Vše jsem si nazdobila a koukala z gauče na pohádky
KAREL LÍBAL

V
ánoce naplno.
Nejzkušenější
česká biatlonist-
ka Veronika Vít-
kovámusela ze

zdravotních důvodů na čas
přerušit sezonu. Díky tomu
si ale mohla po letech dřiny
plnými doušky vychutnat
předsváteční pohodu.

Stačila jste nasát tu správ-
nou sváteční atmosféru?
Rozhodně. Tohle jsem

dlouho nezažila. Mohla jsem
si vše nazdobit, podílet se na
pečení cukroví, prostě dělat
takové tradiční věci.

Mluvila jste o cukroví. Pekla
jste sama? A co štědrovečer-
nímenu?
Cukroví jsem pekla sama.

Pokud jde o štědrovečerní
večeři, tam jsem se spíš spo-
lupodílela, protože jsme byli

u rodičů. Na to být
na Vánoce sami
máme ještě dost
času.

Odložila jste také
sportovní obleče-
ní a chodila, po-
hádkově řečeno, více
načančaná?
Nějaké čančání není moje

parketa. Rozhodně jsem ale
odložila tréninkové proprie-
ty, protože jsem dostala na-
kázáno po návratu z Öster-
sundu nic nedělat. Dost jsem
se věnovala procházkám.

K vánoční pohodě patří i sle-
dování pohádek. Také jste je
hltala?
Pohádkymám ráda a kou-

kám na ně. To byla jedna
z věcí, na kterou jsem semoc
těšila. Vminulosti jsem si je
stahovala, teď jsem jemohla
vidět přímo v televizi doma
na gauči.

Nedámi to odbočit
k biatlonu. Sledo-
vala jste v televizi
také předvánoční
závody vHochfil-
zenu a Annecy?
Ty jsem samo-

zřejmě sledovala
a hodně jsem fandila.

Byl to trošku nezvyk, vidět
závody takhle zpovzdálí, ale
koukala jsem se poctivě.

Jaký jste vlastně divák?
Chytáte se za hlavu, když
vaše kolegyněminou terč,
nebo to berete s nadhledem
a pochopením, proč a co se
na trati dělo?
Vím, že se takové věci stá-

vají a beru je v klidu. Ale je
jasné, že je mi holek líto,
když třebamusí jet na trest-
né kolo. Dovedu si představit,
co v té chvíli cítí.

Vraťme se k Vánocům. Jaký
jste Ježíšek? Jste spíše typ

kupovací, nebo dárky ráda
sama vyrábíte?
Já dárky až takmoc neře-

ším. Jsem vždy ráda, když se
mohu sejít s rodinou. Po-
chopitelně si nějakémalé
dárky dáváme. Vminulosti
jsem všechno řešila přes in-
ternet, protože jinak jsem se
k nákupůmnedostala. Ale
letos semi podařilo i něco
vyrobit. (směje se)

Vzpomenete si, jaký dárek
vámudělal největší radost?
Vždycky to byly sportovní

věci. Ať už jsem dostala nové
kolo, lyže a podobně.

Na závěr si dovolím položit
klasickou otázku: jakémáte
cíle a předsevzetí do roku
2020?
V novém roce se budu chtít

dát dohromady, ještě se po-
dívat na trať a zazávodit si.
Takžemýmnejvětším přá-
ním je být zdravá.
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Objednávejte na 272 015 020
nebo na  www.mojepredplatne.cz 

SOBOTNÍ PŘÍLOHA
VE VAŠEM DENÍKU

� více čtení a zábavy

� rozhovory se známou osobností

�  rady pro zahrádkáře a chovatele

�  kulinářské recepty 

�  spousta luštění a tipy na výlety
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www.denik.cz


