
obsazení rozhodčích
II. třída – okresní přebor muži
24. kolo ne 9. 6., 16.30
Jedovnice – Olomučany (Čempel
SD1, Pinkava SD4, Bureš SD4), Le-
tovice – Doubravice (Brno-město,
Brno-město,Nečas), Vilémovice –
Lipůvka (Tomaštík SD1, Paneš SD1,
Flek SD1), Vysočany – Kotvrdovice
(Nejezchleb, Tejkal, Manoušek),
Olešnice – Rudice (Niessner, Ková-
řová, Váňa), Kořenec – Sloup (Ja-
lový, Chalupa, Fadrný), Drnovice –
Šošůvka (Brno-venkov, Brno-
venkov, Cápal)

III. třída muži
24. kolo ne 9. 6., 16.30
Opatovice – Svitávka (Korbel SD2),
Voděrady – Adamov (Brno-venkov,
Brno-venkov, Kovářová), Skalice –
Lažany (Novotný D.), Vavřinec –
Ostrov (Trtílek), Kunštát B – Kníni-
ce (so 8. 6., 16.30) (Urbánek), Vísky
– Benešov (Brno-město, Brno-
město), Vranová – Lysice (Moř-
kovský)
odložené 23. kolo
Benešov – Vranová (pá 14. 6.,
18.00) (Novotný D., Novotný A.,
Matušů ml.)

IV. třída muži
20. kolo ne 9. 6., 16.30
JedovniceB–DoubraviceB(so8.6.,
16.30) (Kovář, Kovářová, Švanca-
ra), Bořitov B – Svitávka B (Re-
schovský ), Vilémovice B – Ráječko
B (so 8. 6., 16.30), (Chalupa, Jalový,
Flek), Bukovina – Boskovice B
(Stloukal), Kořenec B – Lažánky (ne
9. 6., 14.15) (Fadrný, Jalový, Cha-
lupa), Rozstání – Cetkovice (Landa)
Odložené 16. kolo
Kořenec B – Doubravice B (st 12. 6.,
17.30) (Musil, Pinkava, Bureš)
Odložené 19. kolo
Cetkovice – Jedovnice B (pá 14. 6.,
17.30) (Švancara, Cápal, Musil)

OP dorost skupina A
17. kolo
Kotvrdovice – Lipůvka (ne 9. 6.,
13.45) (Pinkava SD4), Adamov –
ČH/Bořitov (so 8. 6., 10.00) (Stlou-
kal), Ráječko – Sloup/Ostrov (ne 9.
6., 13.30) (Reschovský), Olomuča-
ny – volno, Jedovnice – Rájec (ne 9.
6., 13.45) (Bureš SD4)
Odložené 13. kolo
Olomučany – Sloup/Ostrov (pá 14.
6., 17.00) (Stloukal)
Odložené 16. kolo
Olomučany – Jedovnice (út 11. 6.,
17.30) (Urbánek)

OP dorost skupina B
17. kolo ne 9. 6., 13.45
Letovice – Voděrady (Nečas), Svi-
távka – volno, Skalice – Cetkovice
(Novotný D.), Drnovice – Opatovice
(so 8. 6., 16.30) (Danác), Kunštát –
Vísky (so 8. 6., 14.15) (Urbánek)

OP starší žáci skupina A
14. kolo
Sloup/Vysoč. – Lipůvka (SO 8. 6.,
16.00) (Pivoda), Lipovec –
ČH/Bořitov (ne 9. 6., 10.00) (Jan-
ča),Kotvrdovice–Svitávka(ne9.6.,
10.00) (Stloukal), Doubravice – Rá-
ječko (ne 9. 6., 10.00) (Flek)

OP starší žáci skupina B
14. kolo ne 9. 6., 10.00
Vísky – volno, Letovice – Knínice
(Nečas), Opatovice – Kunštát
(Niessner), Olešnice – Lysice (ne 9.
6., 13.45) (Váňa)
Odložené 13. kolo
Vísky – Letovice (út 11. 6., 17.00)
(Pinkava)

OP mladší žáci 7+1
20. kolo ne 9. 6., 10.00
Olešnice – Boskovice B (Kovářová),
Cetkovice – Blansko B (Musil), Be-
nešov – Opatovice (ne 9. 6., 13.30)
(Korbel SD2), Kunštát – Jedovnice
(po 10. 6., 17.00) (Kovářová), Kní-
nice – Drnovice (so 8. 6., 10.00) (La-
zar), Olomučany – Rudice (Vala)
Odložené 19. kolo
Blansko – Benešov (st 12. 6., 17.30)
(Flek)

OP ženy
19. kolo
Kohoutovice – Drnovice (ne 9. 6.,
15.00) (Brno-město), Kunštát –
volno, Lažany – Kostelec B (ne 9. 6.,
13.30) (Manoušek), Boskovice –
Ráječko(so8.6.,13.30)(NovotnýD.)
Dohrávka 23. kola
Kohoutovice – Ráječko (út 11. 6.,
17.30) (Brno-město) – odloženo,
termín bude určen

Brno-venkov
OP muži 25. kolo
Ivančice B – Vev. Bítýška (ne 9. 6.,
16.30) (Hoza, Vala)
III. třída muži sk. B
25. kolo
Řeznovice – Dolní Loučky (ne 9. 6.,
16.30) (Švancara, Musil)
Brno-město
II. třída – městský přebor muži
23. kolo
Medlánky B – Líšeň C (so 8. 6.,
16.30) (Pospíšil Matěj, Tomaštík)
III. třída – městská soutěž muži
23. kolo
Soběšice B – Řečkovice B (so 8. 6.,
16.30) (Vala, Manoušek)

Šance na postup žije, jenže
soupeři Kunštátu jsou blíž
Kunštát ztrácí na první Jevišovice šest bodů, Rájec na posledním místě pořád drží šanci

HYNEK SKOTÁK
ROMANA HOLIŠOVÁ

Blanensko – V I. A třídě vr-
cholí boj o postup i o únik ze se-
stupových příček. Tři kola
chybí do konce soutěže a nej-
lépe je na tom z Blanenska
Kunštát. Jenže na vedoucí Je-
višovice ztrácí už šest bodů. Na
opačném konci tabulky stále
drží naději na záchranu po-
slední Rájec-Jestřebí.

V dohrávaném šestnáctém
kole se dařilo Kunštátu, který
vyhrál ve Šlapanicích 2:1 i
Rájci. Ten doma porazil 2:0 re-
zervu Líšně. Bořitov prohrál v
Dobšicích 2.4.

Na prvním místě zůstávají
Jevišovice, které vyhrály nad
Hrušovany 1:0. Kunštát je ve
skupině A čtvrtý, na první
místo mu schází šest bodů, ale
má zápas k dobru. „Nic není
ještě rozhodnuto,“ upozorňuje
kouč Kunštátu Petr Loukota.
Zároveň si uvědomuje, že jeho
tým má těžký los a Jevišovice
šanci jen těžko pustí. „Jako
město i jako oddíl bychom
mužstvo podpořili v postupu
do krajského přeboru,“ sdělil
jevišovický starosta a zároveň
člen klubového výboru Pavel
Málek. Byl by to historický
úspěch zdejšího fotbalu, vyšší
soutěž se zde nikdy nehrála.

Pomoci může svému okres-
nímu rivalovi Bořitov, ten
může Jevišovice přibrzdit už
v sobotu, kdy hraje na jejich

hřišti. Jenže to bude hodně
těžké. „Rádi bychom vyhráli,
ale chybí nám šest hráčů, už
do Dobšic jsme jeli v jedenác-
ti. Navíc na jejich umělé trávě
se hraje těžko,“ říká Alois
Ťoupek ze Sokola Bořitov.

A jeho slova potvrzuje Lou-
kota i další trenéři, co v Jevi-
šovicích hráli. „Hřiště v Jevi-
šovicích připomíná tenisový
kurt a hraje se stylem, že se
míče jen nakopávají. Myslel
jsem, že domácí se nějak zlep-
šili, ale hrají pořád to stejné.
Mají dobrou obranu, hrají to
na dlouhé nákopy, jen jsou teď
rychlejší,“ zhodnotil jejich
výkon hrající trenér Hrušo-
van Robert Koch po středeč-
ním zápase.

Bořitovu už o nic nejde,
pouze o zdraví. „Hlavní cíl je
dohrát sezonu bez dalších zra-

něných hráčů, kluci si potře-
bují odpočinout a letní pře-
stávka je krátká,“ doplnil
Ťoupek.

Kunštát hraje v neděli v
předposlední Miroslavi a jeho
problémy se sestavou nejsou
tak velké jako u některých ji-
ných týmů. „I tak to bude těž-
ký zápas, soupeři jde o zá-
chranu,“ ví Loukota. Jeho tým
čeká hned v úterý dohrávka
na hřišti Tasovic B, pak do-
mácí zápas s Vojkovicemi a na
závěr utkání v Dobšicích. Je-
višovice hrají po Bořitovu ve
Zbýšově a končit budou za dva
týdny na domácím hřišti se
Slovanem Brno.

Kunštátu a hlavně sobě
může pomoci i poslední Rájec-
-Jestřebí. Ten mu zavařil ne-
dávno tím, že v Kunštátě šo-
koval výhrou. Ráječtí jsou po-

slední, ale ne beznadějně, na
jedenáctý Zbýšov ztrácejí
pouhé tři body. V sobotu hrají
ve druhých Vojkovicích a je-
jich případná výhra by všem
na Blanensku udělala radost.
Ve středu Rájec porazil Líšeň
B a o sestupujícím ještě není
rozhodnuto.

1. Jevišovice 23 13 6 4 50:24 45
2. Vojkovice 23 13 4 6 52:23 43
3. Kunštát 22 11 6 5 56:30 39
4. Sn Brno 22 12 3 7 51:29 39
5. Dobšice 23 12 2 9 45:41 38
6. Bořitov 23 9 6 8 38:45 33
7. Líšeň B 23 8 4 11 38:52 28
8. Hrušovany 23 7 6 10 33:35 27
9. Tasovice B 21 7 6 8 28:33 27
10. Šlapanice 23 7 6 10 25:32 27
11. Šaratice 21 6 5 10 21:38 23
12. Zbýšov 23 5 8 10 32:56 23
13. Miroslav 22 4 9 9 31:38 21
14. Rájec-Jestřebí 22 5 5 12 22:46 20

I. A, sk. A
I. A třída, sk. A
so 8. 6, 16.30
Vojkovice – Rájec-Jestřebí
Jevišovice – Bořitov
ne 9. 6., 16.30
Miroslav – Kunštát
st 12. 6., 18.00
Tasovice B – Kunštát
Šaratice – Rájec-Jestřebí

SOUBOJ O ČELO. Fotbalisté Kunštátu se probojovali až do finále krajského fotbalového poháru, kde pro-
hráli na penalty s Veselím (foto). Teď bojují o špici ve skupině A I. A třídy. Foto: Deník/Attila Racek

Běžci obkrouží rozhlednu i Veselici
HYNEK SKOTÁK

Vavřinec-Veselice – LESEM-
POLEM. To je název nového
běžeckého závodu. Startuje na
veselickou pouť, v sobotu 15.
června. Je pro všechny kate-
gorie, i pro ty nejmenší. Po-
řadatelé připravili tratě
atraktivní krajinou, obíhá se
i kolem veselické rozhledny.
„Okolí dobře známe, trasu
jsme pečlivě vybírali asi půl
roku, chtěli jsme ji mít co nej-
zajímavější,“ vysvětlil ředitel
závodu Jiří Skoták.

Pořadatelé sází na origi-
nální ceny i doprovodný pro-
gram. „Odměně neujde nikdo,
nemyslíme jen na vítěze. Ti
nejlepší obdrží speciální dor-
ty, všichni zúčastnění klobásy
z udírny a pivo, v den závodu
volný vstup do blanenského
akvaparku a síťovku,“ upřes-

ňuje Skoták. Na start závodu
také seskočí parašutisté.

Veselice je známá v ši-
rokém okolí díky své
rozhledně, která na-
bízí panoramatic-
ké výhledy. Kolem
paty rozhledny se
obtočí hlavní běh
dvakrát, běžci na
poloviční trati jed-
nou. A pustí se dál
hlubokými lesy
mezi Veselicí a
Obůrkou, okolo
rybníků u Petro-
vic a přes louky
zpátky do cíle.

Organizá-
toři připravili
různé délky
tratí. V sobotu
dopoledne
se začne od
těch

nejmenších běžců, v půl jede-
nácté pak startuje pětikilo-

metrový běh pro ženy, do-
rostence a juniory.

Hlavní závod na deset
kilometrů začíná v
11.15. Pro příchozí
bude připravený do-
provodný program.

Závod se běží na
veselickou pouť třetí
červnový víkend, v do-
bě, kdy je v termínov-
ce Okresní běžecké
ligy volno.

Běžci se můžou
on-line registrovat

na stránkách SC
Ráječka
www.scrajec-
ko.cz nebo přijít
na místo závo-
du, registrace je
od půl deváté
ráno.

lesempolem 2013
LESEMPOLEM 2013
sobota 15. 6. 2013, Vavřinec-
-Veselice

Běžecký závod 5 km, 10 km a
žákovské závody. Prostranství
před kulturním domem ve Vese-
lici

8.30 prezence
starty jednotlivých kategorií
9.30 Starší žactvo (1998–1999)
(1x 1 350 m)
9.45 Mladší žactvo (1 x 1350 m)
10.00 Svišti (1x 200 m)
10.15 Svištíci (2005 a mladší) (1
x 200 m)
10.30 Dor., jun., ženy (5 000 m)
11.15 Muži, veteráni (10 000 m)

Info: Jiří Skoták, tel. 777 250
164

Trenér FK Kunštát Petr Loukota hodnotí šance na dotáhnutí prvních Jevišovic i soupeře v posledních kolech:

Ještě není nic rozhodnuto, uvidíme na konci
Kunštát – Fotbalisté Kunštá-
tu ztrácí tři kola před kon-
cem soutěže šest bodů na
první Jevišovice. Mají sice
zápas k dobru, ale těžké sou-
peře. „Cílem je co nejlepší
umístění, uvidíme po konci
soutěže, jak to dopadne,“ říká
v rozhovoru kunštátský tre-
nér Petr Loukota. V neděli
hraje jeho tým v předposled-
ní Miroslavi, ve středu pak
dohrávku v Tasovicích.

Jevišovice vedou o šest bodů, že
byste je dohnali, je asi jen v ro-
vině teorie…

Stát se může všechno, ještě
není nic jisté. Ale oni jsou
nepříjemný tým, který si to
asi nenechá vzít. Doma na
malé umělce neprohrávají,
hrají úplně jiný fotbal než
ostatní týmy.

A poslední zápasy nemáte úplně
nejlehčí los.

Hlavně hraje-
me ze čtyř zbý-
vajících utkání
tři venku.

První místo zřej-
mě unikne, jaký tedy zůstává
cíl?

Cílem je umístit se co nej-
lépe. Odehrát se ctí soutěž do
konce a pak se připravit na
další sezonu. Pauza je hodně
krátká, bude záležet, jak se

nám podaří poskládat tým,
udržet hráče.

V neděli hrajete v předposlední
Miroslavi, v zápase budete fa-
voritem.

Oni hrají o udržení v sou-
těži, nebude to nic lehkého.

Jak jste na tom se sestavou?
Ve středu chyběl Vlasák a

Hruška, uvidíme, jak se dáme
dohromady. (hyn)

chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan Kalendovský
Šachové Zaječice.
Co je dnes pro dospělé letní šachový
festival Czech Open v Pardubicích, tím
je od roku 1963 Mistrovství ČR šesti-
členných družstev mládeže v rapid ša-
chu v Zaječicích. Letos připravil pořa-
datelský sbor pod vedením Jaroslava
Hájka již 51. ročník této soutěže, kte-
rou v mládí prošel snad každý šachis-
ta, který dnes něco znamená. Ve vý-
sledkové listině kralovali zástupci
Čech, o medaile se podělila družstva
Polabin A, Spartaku Vlašim a Desko
Liberec A. Z Jihomoravanů byl nej-
lepší tým Lokomotivy Brno A na šes-
tém místě a Durasu Brno, který obsa-
dil 14. příčku v konkurenci 57 týmů. Ví-
ce se dařilo našim zástupcům v turnaji
dvojic do 10 let, kdy za vítězným
Frýdkem-Místkem byla dvojice Dura-
su Brno (Petr Glozar a David Barák)
stříbrná a Matěj Tajovský s Tomášem
Keprtem dobyli pro KME Kuřim skvělý
bronz. Jak je zřejmé, jsou Zaječice
podnikem vskutku masovým a letos se
zde muselo najít ubytování a stravo-
vání pro více než 600 hráčů, trenérů a
rodičů mladých nadějí. V Zaječicích se
hrálo tempem 20 minut na partii s při-
dáváním 10 vteřin za tah. Přenos on-
line se nekonal, je tedy velmi obtížné
získat na ukázku nějaké šachové par-
tie. Při tak rychlém tempu samozřej-
mě hráči nemusí partie zapisovat. Ale
mezi trenéry se našli obětavci, kteří
část partií svých svěřenců zachytili. Je
příznačné, že tak činí spíše trenéři děv-
čat, která již nemalých úspěchů do-
sáhla. Čtrnáctiletá Nela Pýchová hrála
na 4. desce stříbrného Spartaku Vla-
šim, kde dosáhla 6,5 bodu z 9 partií. Je
třeba připomenout, že krátce před Za-
ječicemi bojovala na letošním mis-
trovství republiky žen v Ledči nad Sá-
zavou, kde dosáhla stejného počtu bo-
dů jako brněnská mistryně Petra So-
chorová (3-7).

Nový, Filip (1772) – Pýchová, Nela
(1968) [B76]
Zaječice 2013 (6.4), 01.06.2013
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4
Jf6 5.Jc3 g6 6.Se3 Sg7 7.f3 0–0
8.Dd2 Jc6 9.0–0–0 Jxd4 10.Sxd4
Se6 11.Dg5 (Ze 14 dosud použitých
různých tahů v této pozici dračí sicil-
ské se nejvíc osvědčilo 11.Kb1. Tah v
textu je docela zajímavou novinkou bí-
lého) 11...a6 12.h4 b5 13.h5 Vc8
14.Dh4 Ve8 15.g4 Da5 16.hxg6 hxg6
17.Se2 (Bílý ztratil příliš mnoho času
různými přípravnými tahy a najednou
má iniciativu černý) 17...b4 18.Jb1
Dxa2 19.g5 Jh5 20.f4 Da4 (Sb3 bylo
ještědůraznější)21.c3bxc322.Sxc3
Sxc3 23.Jxc3 Da1+ 24.Kc2 Da4+
25.Kb1 (Nebo 25.Kc1 Sb3 26.Kd2
Dd4+ 27.Sd3 Sxd1 28.Vxd1 Vb8 a čer-
ný vyhraje) 25...Vxc3 26.Vd5 Sxd5
27.exd5 Dc2+ 28.Ka1 Vb8 29.Vb1
Va3+ (Volí efektnější mat dvoutahový
místo jednotahového) 0–1

Rovněž 14letá Jitka Jánská ze Sokola
Klatovy (loňská mistryně republiky v
této kategorii) hrála za svůj tým do-
konce na 1. desce a uhrála 5 bodů z 9
utkání. Pěknou miniaturku stvořila již
v prvním zápase:
Jánská, Jitka (1891) – Skořepa, To-
máš (1914) [B84]
Zaječice 2013 (2), 01.06.2013
1.e4c52.Jf3e63.d4cxd44.Jxd4a6
5.Jc3Dc76.Se2Jf67.0–0Se78.Se3
d6 9.f4 b5 10.Sf3 Sb7 11.e5 Jfd7?
(Ve známé variantě sicilské hry – v C-
B jetéměř550partiínatototéma–má
zde černý jediný tah dxe5. Ústup jezd-
ce prohrává) 12.exd6 Sxd6 (Jinak vi-
sí střelec na b7) 13.Jdxb5 axb5
14.Jxb5 a černý se vzdal. 1–0

Víte, že: TJ Sokol Zaječice má pěkné
webové stránky, na kterých najdete
podrobné výsledky všech zde sehra-
ných mládežnických turnajů od roku
1963?

Řekli o šachu: „Vůbec nechápu důvod,
proč v šachu existuje dělení na muže a
ženy.“ (Judith Polgárová)

***

F. Lindgren
Svenska Dagbladet 1920

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Sd5 d6
(1...Kxc5 2.Va5+ Kb4 3.Se1 mat)
2.Vaa5 dxc5 3.Sd8 mat (Sardotsch)
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