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CHVILKA NAD ŠACHOVNICÍ

Pardubické střípky.
V úvodních turnajích pardubic-

kého festivalu Czech Open se daři-
lo šachistům z Durasu Královo Po-
le. Martin Červený se stal mistrem
České republiky v rapid šachu před
řadou velmistrů a jeho klubový
kolega Pavel Menčík ve stejném
dni vytvořil hezkou partii v jiné
soutěži.
Červený, Martin (2399) – Plát,

Vojtěch (2547) [D85]
Pardubice M ČR v rapid šachu

(7.8), 18. 7. 2019
1.d4 Jf6 2.Jf3 g6 3.c4 Sg7 4.Jc3 d5

5.cxd5 Jxd5 6.e4 Jxc3 7.bxc3 c5
8.Vb1 0–0 9.Se2 Jc6 10.d5 Je5
11.Jxe5 Sxe5 12.Dd2 b6 13.f4 Sg7
14.c4 e5 15.Sb2 (Hraje se hlavní va-
rianta Grünfeldovy obrany – podle
knih výhodná pro bílého.) 15...f5
16.0–0 exf4 17.e5 (Nebo 17.Sxg7
Kxg7 18.e5 g5 19.Sf3 Vb8 20.Vfe1 h6
21.Sh5 Vb7 22.Db2 Ve7 23.e6+ Vf6
24.De5 Sd7 25.Ve2 Se8 a bílý vyhrál
v 54. tahu, Keller, T. – Gottschlich,
C., Bad Bevensen 1994.) 17...g5
18.Sh5 Sa6 19.Vbc1 g4 20.e6 (S dvo-
jicí volných pěšců v centru se chce
černý poprat účinnou blokádou
jako v předchozí hře.) 20...Sxb2
21.Dxb2 Dd6 22.Vfe1 De7 23.De5
Vad8 24.d6 Dg5 25.Sf7+ Vxf7
26.exf7+ Kxf7 27.Dd5+ Kf8 28.Ve7
Df6 29.Vxa7 Vxd6 30.Va8+ Kg7
(Prozatím černý unikl smrti a ša-
chové motory hlásí rovnost hry.)
31.Dg8+ Kh6 32.h4 gxh3? (Lepším
se zdálo 32...Sb7 a výhoda by přešla
k soupeři.) 33.Va7 Dg6 34.Df8+ Kh5
35.Vg7 Df6 36.Vxh7+ (Hon na čer-
ného krále stojí dámu.) 36...Kg5
37.Dg8+ Dg6 38.Vg7 f3 39.Vxg6+
Vxg6 40.Dd8+ Kf4 41.Dh4+ Vg4
42.g3+ Ke3 43.Dh6+ Kd3 44.Kf2 Ve4
45.Dd6+ Vd4 46.De5 a před mato-
vou hrozbou se černý vzdal. 1–0
Trojan, Luboš – Menčík, Pavel

[D02]
Pardubice rapid G2 (9), 18. 7.

2019
1.Jf3 d5 2.d4 Jf6 3.Sf4 Sf5 4.e3 e6

5.h3 h6 6.Jbd2 Jbd7 (Vůdce černých
kamenů uvedl na Facebooku svoji
partii pod názvem „Pirátské ša-
chy“. Měl tím patrně namysli, že
jako černý „loupí“ bílému jeho ta-
hy.) 7.c3 c5 (Zde poprvé zahrál ak-
tivněji.) 8.Se2 Se7 9.0–0 0–0 10.Ve1

(Trochu vyčkávací tah. V dostup-
ných databázích se cituje tato hra:
10.Sh2 Db6 11.Db3 c4 12.Dxb6 Jxb6
13.Je5 Ja4 14.f4 Jxb2 15.g4 Sh7 a
černý vyhrál v 75. tahu, Tran Ngoc
Minh, T. – Nguyen Hong Ngoc, Hue
2009.) 10...Ve8 11.Jf1 Jf8 12.Jg3 Jg6!?
(Černý věří svým koníkům a hodlá
otevřením e-sloupce partii koneč-
ně učinit zajímavou.) 13.Jxf5 exf5
14.Sh2 Je4 15.Sb5 Vf8 16.Jd2 a6
17.Sd3 cxd4 18.exd4?! (Vítěz partie
soudí, že pouze braní c-pěšcem
dávalo soupeři naději na záchra-
nu.) 18...Sd6 19.Sxd6 Dxd6 20.Jf1?!
Jf4 21.f3? (Bílý podcenil nebezpečí
pro svého krále. Závěr bude oprav-
du vynucený a hezký) 21...Dg6!
22.Dc2 (Kritická pozice. Následující
vítězný tah černého při krátké
analýze zůstal skryt i mnohým
kandidátůmmistra!) 22...Jf2!!
23.Kxf2 Dxg2+ 24.Ke3 Vfe8+
25.Kxf4 Dg5mat. (S využitím origi-
nálních poznámek pana Menčíka.)
0–1
Víte, že: Kromě šachů na Czech

Openu probíhají také luštění su-
doku a kakuro? Šachisté se utkali
se v malé kopané, (finále vyhrál
tým Smerfy), konal se také výlet
do Častolovic.
Řekli o šachu: „Kdo hledá v ša-

chu vědu, najde ji, hledá-li však jen
zábavu, najde ji též.“ (Jean Paul)
K. A. L. Kubbel
Vynálezy a pokroky 1908
Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Kc6
Ke5 2.Df3 Ke6 3.Dd5 mat, 1...Ke4
2.Df7 Kd3 3.Dc4mat, 1...Ke6 2.Df3
Kd7 3.Dc6 mat. (Ed. Mazel)

Řídí Jan Kalendovský

BIKER ONDŘEJ CINK JE SPOLUFAVORITEM ME HORSKÝCH KOL V BRNĚ A ŘÍKÁ:

Můj cíl je jakákoli medaile
MILAN NOVOTNÝ

P
rožívá skvostnou
sezonu, nejlepší
v dosavadní ka-
riéře. Biker Ondřej
Cink by ji rád na

víkendovémmistrovství Ev-
ropy v Brně vyšperkoval me-
dailí. Jezdec polského týmu
Kross Racing patří k favori-
tům zítřejšího závodu cross
country, přestože naMoravu
přijel i famózní cyklista
Mathieu Van der Poel.

PovažujeteME za vrchol své
sezony?
Nejde o úplně hlavní vr-

chol, ale patří mezi nejdůle-
žitější závody sezony. Šam-
pionátmáme na domácí pů-
dě, o to jemotivace větší.
Beru ho jinak, než kdyby se
jelo někde v zahraničí.

Dá se z vašeho pohledu šam-
pionát srovnat s tradičním
podnikem SP v NovémMěstě
naMoravě?
To asi ne. Světové poháry

znamenají v našem sportu
přece jen víc. Jede na nich
širší konkurence. V Brně chci
ale uspět, jsem připravený.

DoBrna ovšemdorazil hvězd-
ný NizozemecMathieu Van
der Poel. Jak těžký to bude
soupeř?
Mathieu je hlavní favorit.

V NovémMěstě setřásl slav-
ného Švýcara Nina Schurtera
a vyhrál. Bude hodně těžké
s ním udržet krok.

Vy jste tam dojel v květnu
pátý a evropskoumedaili
už takémáte. Kam letosmí-
říte?
Boj omedaili nebude vů-

bec jednoduchý. Přesto se
o ni budu ze všech sil po-
koušet. Je tomůj cíl.

Jak se v tomto kontextu
ohlížíte za dosavadní sezo-
nou?
Zatím prožívám nejlepší

závodní rok v kariéře, takže
jsem spokojený.

S čím nejvíce?
Výsledkově dvakrát s pá-

týmmístem ve světovém
poháru. Co se týká výkonu,
tak to byl andorrský Vall-
nord. Do pátého ze sedmi
okruhů jsem vjížděl s násko-
kem, ale po problémech se
srdeční arytmií jsemmusel
závod přerušit a dojel desátý.

Jel jste si tam pro premiéro-
vé vítězství ve SP, prožil jste
velké zklamání?
Zklamání bylo pochopi-

telně obrovské. Dlouho semi
přitom v horku a vysoké
nadmořské výšce jelo skvěle,
ale když jsem se polil ledo-
vou vodou, začalomně bušit

srdce. Musel jsem zpomalit
a pak v depu zastavit.

Problémy s tepovou frek-
vencí se už nevrátily?
Měl jsem je už jednou před

mnoha lety. Teď se zopako-
valy, ale tenkrát ani teď lé-
kaři na žádný problém se
srdcem nepřišli.

Na brněnské trati jste se
svezl už ve čtvrteční štafetě.
Jak se vám zamlouvá?
Je hodně rychlá, povrch je

tvrdý. Místy je jemný štěrk
a na něm to klouže. Cesty
jsou docela úzké, ale ve
stoupání se dá předjíždět.
A to je promě důležité.

Ve štafetě jste stáhlmanko
kolegů o šestmíst, ale
v cíli jste se dozvěděl, že
kvůli předchozí špatné pře-
dávce je tým vyloučen. Co
jste tomu říkal?
No, kdybych věděl, že už

nejedeme na výsledek, asi
bych nejel takovou palbu
a ušetřil nějaké síly na ne-
dělní závod.

Ondřej Cink
Český cyklista se sice zúčast-
nil i slavné Tour de France
(2017), ale svých největších
úspěchů dosáhl na horských
kolech. V létě 2015 získal
namistrovství světa bronz.
O rok později dosáhl na kov
stejného leskunaevropském
šampionátu. Jde o účastníka
olympijských her v Londýně.

NADĚJE.Ondřej Cink má rád atmosféru domácích závodů. Foto: Deník

Veleba vyrovnal český rekord a bral zlato
Brno – Sprinter Jan Veleba na
atletickémmistrovství re-
publiky časem 10,16 sekundy
vyrovnal český rekord v běhu
na 100metrů.
Ve vyrovnaném finále

mužské stovky Veleba na
šampionátu v Brně o setinu
porazil Zdeňka Stromšíka, se
kterým se nyní o historické
maximum dělí. Dvaatřicetile-
tý Veleba zazářil už v rozběhu,
když se časem 10,15 dostal o
setinu pod rekordní čas, ale s
nedovolenou podporou větru
2,2 m/s. Před finále cítil šanci
na skvělý výkon. „Byl jsem

hrozně nervózní. Ale věřil
jsem,“ uvedl v rozhovoru pro
ČTK brněnský rodák, který
ovšem zpočátku trochu ztrá-
cel. „Neodstartoval jsemmoc
dobře, takže jsem nečekal, že
by tomohl být takový výkon.
Jsem rád. Zvlášť tady, odkud
pocházím, kde jsem začínal s
atletikou,“ doplnil sprinter,
který je novým rekordmanem
šampionátu a ziskem pátého
titulu se stal rekordmanem v
této disciplíně.
Ve finále stovky seměl

představit i elitní čtvrtkař Pa-
vel Maslák, po předčasném

startu byl ale diskvalifikován
a do boje omedaile nezasáhl.
Druhou nejrychlejší žen-

skou stovku historie šampio-
nátů zaběhla Klára Seidlová,
která si vylepšila osobní re-
kord na 11,38 a obhájila titul.
Jedenáctý titul získal tyčkař

Jan Kudlička, kterému k tomu
stačilo na druhý pokus zdolat
544 centimetrů.

ÚMORNÉ VEDRO
Zřejmě nejobtížnější situaci
ve velkém vedruměla pětice
vytrvalkyň na 5000metrů,
které startovaly v půl čtvrté. V

obtížných podmínkách zvítě-
zila favorizovanáMoira Ste-
wartová (16:22,74), do cíle se
dostaly jen čtyři běžkyně.
Rychlým časem 52,22 se v

rozběhu na 400metrů blýskla
Lada Vondrová. Čerstvá stří-
brnámedailistka z ME do 22
let zaostala o 42 setin za limi-
tem proMS v Dauhá.
Nejrychlejší ženskou sprin-

terskou štafetu v padesátileté
historii mistrovství republiky
zaběhlo kvarteto USK Praha,
které ve složení Seidlová, Pír-
ková, Domská a Jiranová do-
sáhlo času 44,43. (čtk)

VÝSLEDKOVÝSERVIS

BEACHVOLEJBAL

Turnaj Světového okruhu v Tokiu – skupina
B ženy: Hermannová, Nausch Sluková (ČR)
– Suzukiová, Sakagučiová (Jap.) 2:0 (15, 12).

CYKLISTIKA

Tour de France – 19. etapa (Saint-Jean-de-
Maurienne – Col de l'Iseran, předčasně
ukončena po 89 km): 1. Bernal (Kol./Ineos)
2:44:00, 2. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -
10, 3. Barguil (Fr./Arkéa-Samsic) -55.

FOTBAL

FORTUNA:LIGA – předehrávka 3. kola:
Ostrava – Teplice 0:1 (0:1), branka: 3. Žitný.

PLAVÁNÍ

MS v Kwangdžu: Muži – 200 m znak: 1. Ry-
lov (Rus.) 1:53,40, 2. Murphy (USA) 1:54,12, 3.
Greenbank (Brit.) 1:55,85. 200 m prsa: 1.

Čupkov (Rus.) 2:06,12 – světový rekord, 2.
Wilson (Austr.) 2:06,68, 3. Watanabe (Jap.)
2:06,73. 4x200 m v. zp.: 1. Austrálie 7:00,85, 2.
Rusko 7:01,81, 3. USA 7:01,98. Ženy – 100 m
v. zp.: 1. Manuelová (USA) 52.04, 2. Camp-
bellová (Švéd.) 52,43, 3. Sjöströmová (Švéd.)
52,46. 200 m prsa: 1. Jefimovová (Rus.)
2:20,17, 2. Schoenmakerová (JAR) 2:22,52, 3.
Pickremová (Kan.) 2:22,90.

VÝHRY

Korunka – pátek: 1. tah: 3, 6, 9, 15, 25, 30.
2. tah: 18, 25, 27, 30, 31, 38.
Šťastných 10 – pátek poledne:
1, 7, 8, 14, 15, 25, 26, 42, 46, 48, 51, 53, 54, 60,
61, 62, 63, 64, 75, 78. Šance milion: 2, 0, 5, 3,
9, 3. Královské číslo: 60.
Šťastných 10 – pátek večer:
5, 11, 14, 15, 21, 24, 25, 27, 29, 36, 40, 43, 47,
48, 49, 53, 59, 60, 68, 76. Šance milion: 2, 9, 8,
4, 0, 8. Královské číslo: 11. (bez záruky)
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