deník

SPORT - BRNO A OKOLÍ 17

sobota 19. prosince 2015

Zemřel šachista Blatný. Bylo mu 82 let
Ve středu zemřel dlouholetý tvůrce šachové rubriky Deníku Rovnost František Blatný, zúčastnil se i dvou olympiád

Mistr z roku 1964
Finále šachového mistrovství
Československa se poprvé zúčastnil v roce 1954 a potom se
mu to podařilo ještě dvanáctkrát. Za největší šachový
úspěch pokládá prvenství z
roku 1964. O zlatou medaili se
tehdy dělil s Vlastimilem Jansou. „Zápas o titul mistra republiky nakonec skončil vítězstvím Vlastíka. Je to ale
můj nejlepší výsledek,“ vzpo-

SOUSTŘEDĚNÍ. František Blatný bojoval i na studentské olympiádě
v Budapešti v roce 1959. „Představivost a schopnost předvídat,“ jmenoval Jan Kalendovský klíčové vlastnosti špičkového šachisty.
Foto: archiv Jana Kalendovského

chvilka nad šachovnicí

Drama přineslo
výhru nad favoritem
Brno – Famózní výkon a zakletá brána gólmana Pavla Jekela znamenaly překvapivý
výsledek. Hokejisté brněnské
Techniky se po středečním debaklu 0:8 na ledě ostravské Poruby vzpamatovali a včera ve
28. kole druhé ligy skupiny
Východ po dramatické bitvě
přehráli 3:2 suverénního lídra
soutěže Frýdek-Místek. O výhře brněnského celku rozhodl
z trestného střílení tři minuty
před koncem Dominik Piskoř.
Technika tak v tabulce poskočila na třetí příčku.
(jap)

Příchod adventu v NC Královo Pole

Víte, že: 30. listopadu 2015 ve věku devadesáti let zemřela česká šachistka Nina Hrušková-Bělská? Narodila se v Novočerkassku v Rusku. Byla 5x přebornicí
republiky, dvakrát účastnicí turnajů o
mistrovství světa žen a později několik
zápasů o světový titul rozhodovala jako
první žena s titulem mezinárodní rozhodčí.

V sobotu 5. 12. 2015 pro Vás
Nákupní centrum Královo
pole připravilo moderovaný
program pro děti a rodiče.
Od 10 do 18 hodin můžete
v nákupním centru potkat
Mikuláše, čerta a anděla,
kteří si přichystali malé překvapení pro Vaše děti. Podmínkou překvapení ale je, že
Vaše dítě zarecituje básničku
nebo zazpívá písničku. Druhá adventní sobota symbolizuje příchod Vánoc, se kterými jsou spojeny dárky. Proto
jsme se rozhodli, že budeme
celý den soutěžit o drobné
ceny a zároveň začneme
s tvorbou obřího vánočního papírového řetězu, který
20. 12. změříme a obejdeme
s ním celé nákupní centrum.
Taktéž od 5. 12. 2015
do 23. 12. 2015 spouštíme malé
dílničky pro děti, které jsou
součástí Staročeské chalupy. Chalupu najdete v zadní části nákupního centra
před prodejnou BAMBULE.
V rámci vánočních dílniček
budeme s dětmi tvořit dopis
pro Ježíška, který děti vhodí
do obří schránky na vánočním jarmarku před centrem.
V sobotu i neděli bude mo-
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Řešení z minulé hlídky: 1.Jd5! Kxd5 2.Jd6
Kxd6 3.Dd8 mat, 1...exf5 2.Jf4 Kxf4
3.Dh4 mat, 1...exd5 2.Jd6+ Kd3 3.Dh3
mat, 1...Kxf5 2.Dh5+ Ke4 3.Df3 mat.
(Kotrč)

stromečku. S dětmi budeme
pokračovat v tvorbě vánočního řetězu nebo tvorbou přání
pro Ježíska. Pro rodiče máme
připravenu ukázku tvorby
vánoční dekorace s ﬂoristkou nebo v případě nákupu
na 1000kč mimo prodejnu
TESCO svařené víno ZDARMA.
Určitě
se
nezapomeňte zastavit od 4. 12. 2015
do 23. 12. 2015 před Nákupním
centrum Královo Pole, kde
na Vás čekají Vánoční trhy.
Těšit se můžete na tradiční
vánoční pochutiny jako jsou
svařené víno, punč, mošt,
trdelník nebo bramboráky.
Ve všední dny jsou pro Vás
otevřeny od 11 do 21 hodin
a o víkendech od 9 do 21 hodin.
Přijďte si užít advent do NC
Královo Pole!
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Otmar Nemo
Šahovski Glasnik 1927

Italská legenda ﬁlmové
hudby Ennio Morricone
zahájí 15. ledna 2016 své
evropské turné v Praze.
Vstupenky na tento
zahajovací koncert jsou již
téměř vyprodány. Další
šance vidět tohoto italského
mistra se pro hudební
fanoušky naskytne
19. 1. 2016 v Bratislavě.
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Řekli o šachu: „Šach je zdravý, neboť
podporuje tělesné, duševní a sociální blaho.“ (Helmut Pfleger)

derátor bude vyprávět o příchodu adventu a jeho historii.
Neznáte-li historii adventu,
máte možnost si v prostoru
staročeské chaloupky přečíst
informace o vzniku adventu.
Budeme rozdávat svařené
víno a maminkám BARBORKU. Nebude chybět i ukázka
tvorby vánočních dekorací
od Mistrů Floristů. Po celou
dobu budeme mít v prostroru
hostesky v dobových krojích.
Děti se mohou fotit nejen
s MIKULÁŠEM, ČERTEM,
ANDĚLEM, ale i v naší staročeské chalupě.
V neděli 6. 12. 2015 od 10
do 18 hodin jsme si pro Vás
připravili speciální program.
Co můžete očekávat? Tak
například budeme vyprávět
historický příběh o příchodu
adventu nebo se můžete zapojit do zdobení vánočního
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Pirisi, Gabor – Blatný, František [C55]
Eeclo, 1983
1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sc4 Jf6 4.d3 (Nejskromnější pokračování, ale do teoretických zápletek po 4.Jg5 se budapešťskému mistru nechtělo.) 4...Se7
5.0–0 0–0 6.Sb3 d5 7.exd5 (Lépe je držet napětí v centru po 7.Jbd2.) 7...Jxd5
8.Ve1 (Zaměřuje se na slabinu e5.)
8...Sg4 9.h3 Sxf3 10.Dxf3 Jd4 11.De4
Jb4 (Originální manévry jezdců.) 12.Ja3
Sd6 13.Sd2 Ja6 14.Vac1 (Po braní na b7
ztratí bílý kvalitu.) 14...Jc5 15.Dg4
Jcxb3 16.axb3 f5 (Razantní nástup pěšce, který sehraje rozhodující roli.) 17.Dd1
f4 18.Sc3 f3 19.Sxd4 exd4 20.Ve4 Sf4
21.Va1 Dg5 22.Df1 (Nebo 22.g3 Sxg3
23.Vg4 Sxf2+ 24.Kxf2 De3+ 25.Kf1 f2 a
černý vyhraje.) 22...Vae8 23.Vae1 Vxe4
24.Vxe4 c5 25.g3 h5 26.h4 Dg6
27.Jc4! (S hrozbou Vxf4 s dalším Je5.)
27...Sxg3 (Nyní vynuceno.) 28.fxg3
Dxg3+ 29.Kh1 f2 30.Jd2 De3!! (Rozhodující manévr, jehož propočet stál oba
aktéry mnoho času. Po vzetí dámy vznikne vyhraná pěšcová koncovka pro černého.) 31.Jc4 Df3+ 32.Kh2 b5 33.Je5
Df5 34.Kg3 g5 35.hxg5 Dxg5+ 36.Kh2
Vf4 (Závěr skvělé obětní akce – přechod
do vyhrané koncovky.) 37.Jc6 Dh4+
38.Kg2 Vxe4 39.dxe4 Dxe4+ 40.Kxf2

Dxc6 a bílý se po několika dalších tazích
vzdal. Cena za nejlepší partii festivalu v
belgickém Eeclo. 0–1
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Blatný, František – Minič, Dragoljub
[B98]
Sombor, 1966
1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6
5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.f4 Se7 8.Df3 h6
9.Sh4 g5 (Takzvaná Göteborská varianta, kterou si v mezipásmovém turnaji
v roce 1955 připravili Argentinci Najdorf, Pilnik a Panno a použili v tomtéž
utkání proti sovětským velmistrům
Spasskému, Keresovi a Gellerovi.)
10.fxg5 Jfd7 11.Jxe6!? fxe6 12.Dh5+
Kf8 13.Sb5! (Potud shodné s
Göteborskou historií.) 13…Je5 (Fischer
proti Gligoričovi v Portoroži 1958 hrál
13…Vh7.) 14.Sg3 Vh7 15.Sxe5 dxe5
16.Vd1 Sd7 17.g6 Vg7 18.0–0+ Kg8
19.Sc4! Dc8! (Chyba by byla 19…De8 pro
20.Jd5!! a nelze Sc5+ 21.Kh1 exd5? pro
mat ve 4 tazích: 22.Sxd5+ Se6 23.Sxe6+

Dxe6 24.Vd8+! s matem v příštím tahu.)
20.Sb3 Se8 21.Jd5! Sc5+ (Silnější bylo
21..Dc5+!, které vedlo po 22.Kh1 Sxg6
23.Dxe5 k velmi ostré a nejasné hře, ve
které by měl bílý za obětovanou figuru 3
pěšce.) 22.Kh1 Vxg6 23.Vf6!! (Tento
jemný tah, který je klíčem k výhře bílého,
černý neviděl.) 23…Vg7 24.Dxh6 Jd7
25.Je7+!! Sxe7 26.Sxe6+ Sf7
27.Sxf7+ a černý se vzdal, protože následuje dvoutahový mat. Nešlo ani
25…Vxe7 pro 26.Vxd7! Vxd7 27.Sxe6+
atd. (Komentář F. Blatný – Rovnost 9. 10.
1966) 1–0
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Za Františkem Blatným.
Po delší nemoci zemřel ve středu 16. prosince 2015 v Brně mistr FIDE František
Blatný. Narodil se ve Zlíně 2. dubna 1933,
ale všechny jeho pozdější šachové osudy
jsou spojeny s Brnem, kde byl až do konce šedesátých let spolu s Josefem Augustinem lídrem. Mnohonásobný účastník finále přeborů republiky, olympionik,
reprezentant, rozhodčí zápasů kandidátů o MS, zasloužilý funkcionář našeho
svazu, zástupce našich šachistů ve FIDE
i organizacích neslyšících a nevidomých,
šachový vychovatel mládeže v Domě dětí, vedoucí šachové rubriky v Rovnosti v
období 1965–2011, což je asi rekord vytrvalosti. Kromě toho působil jako trenér
reprezentačního týmu žen ve stolním tenise – zkrátka všestranný sportovec! Dvě
ukázky jeho iniciativního stylu:

Brno – Poslední předvánoční
víkend patří tradičně vzpěračům. Obřanský Sokol dnes pořádá už 39. ročník Obřanského vánočního poháru a 25. ročník Jindřicha Havránka ve
vzpírání s mezinárodní účastí. Siláci a silačky v sokolovně
na Mlýnském nábřeží změří
síly v takzvaném dvojrelativu, kdy se od výkonu ve dvojboji odečte dvojnásobek závodníkovy hmotnosti. Od desíti do jedenácti hodin dopoledne je v plánu vážení. Od
dvanácti hodin se představí
ženy, které posléze vystřídají
muži.
(jap)
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Řídí Jan Kalendovský

mínal Blatný na nejcennější
trofej.
Byl i dobrý funkcionář,
zastupoval Československo
ve světové šachové federaci
FIDE, pracoval jako trenér a
metodik, hrával simultánky,
pořádal přednášky. „Jako šachový rozhodčí jsem byl na
zhruba sto turnajích,“ počítal
Blatný.
Nadšeného šachistu ovšem
oslovil i stolní tenis. Jedna z
jeho svěřenek byla také Ilona
Voštová, která se ve čtrnácti
letech stala mistryní Evropy.
„Pamatuji si, jak byla malinká, nad stůl jí vyčnívala jenom hlava. Měla asi sedm let,
ale hrála už tehdy výborně,“
nešetřil uznáním Blatný.
Pustil se také do práce s
hendikepovanými šachisty,
věnoval se zejména zrakově
postiženým. „Máme speciální
šachovničku, která má buď
bílá, nebo černá pole zvednutá. A každá černá figurka má
hrot, takže hráči mohou po
hmatu rozlišit černou barvu
od bílé. Kupodivu jsem zjistil,
že zcela nevidomí mají lepší
výsledky než silně slabozrací.
Hrají jen hlavou a nerozptylují se ničím jiným,“ vysvětloval Blatný.
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Brno – Tahy černými a bílými
figurkami už bude kontrolovat pouze ze šachového nebe.
Právě do něj ve středu odešel
ve věku 82 let legendární brněnský velmistr František
Blatný, který rovněž stál u
zrodu pravidelné šachové
rubriky v Deníku Rovnost.
„František Blatný byl sportovec každým coulem, kromě
šachu hrál skvěle stolní tenis
a byl v jednu dobu trenér reprezentačního družstva žen,“
vzpomínal na sportovní ikonu
současný tvůrce šachové
rubriky Rovnosti Jan Kalendovský.
Nejstarší šachová rubrika v
českém tisku měla premiéru
24. října 1965. Blatný se o ni
staral až do května 2011, kdy ji
pro nemoc předal Kalendovskému. „Denně přehrávám
partie a ty zajímavé vybírám
pro šachovou rubriku,“ vysvětloval Blatný v roce 2009 v
rozhovoru pro Rovnost.
Pozdější skvělý šachista ke
své disciplíně přišel náhodou.
„Podle známé legendy se naučil královské hře v nemocnici, kam mu šachy přinesla

sestra k ukrácení dlouhé
chvíle,“ zmínil Kalendovský.
Československo reprezentoval Blatný na šachových
olympiádách ve Varně v roce
1962 a v Tel Avivu o dva roky
později. Zúčastnil se také čtyř
studentských olympiád. „Já
jsem spíš porážel slabší hráče,“ řekl Blatný se svou typickou skromností. „Cením si vítězství nad dvěma špičkovými
maďarskými velmistry, Gedeonem Barczou a Lászlem
Szabóem,“ vybral nakonec.
„Se Szabóem jsem tehdy hrál v
Mariánských Lázních a s Barczou v Děčíně. Na ty partie rád
vzpomínám. Je to tak trochu
jako rodinné stříbro,“ cenil si
triumfů.
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MARTIN VYMYSLICKÝ
ZPRAVODAJOVÉ ROVNOSTI

Vzpěrači zvou
na tradiční klání

Předplaťte
si regionální
Deník
na půl roku
a získejte
2 vstupenky
Koncert Ennia
Morriconeho
v Bratislavě

Bližší informace
na telefonních číslech
602 535 461,
602 585 824

Morricone v doprovodu Českého
národního symfonického
orchestru se poprvé chystá
zahrát hudbu k velmi
očekávanému ﬁlmu Quentina
Tarantina Osm hrozných a také
snímku Qiuseppa Tornatoreho
Korespondence.
Morricone proslul především díky
spolupráci s režisérem Sergiem
Leonem, pro kterého napsal
hudbu k westernům Tenkrát na
Západě, Hodný, zlý a ošklivý
nebo Pro hrst dolarů navíc.
Srdečně zve váš

