Oznámení Vážení triatlonisté a fanoušci, je nám to velice
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líto, ale vzhledem k tomu, že nejsme schopni splnit požadavky policie
a odboru dopravy pro uspořádání Vysočanského triatlonu (21. 7. 2012),
rozhodli jsme se tento závod zrušit. Na vině je nový silniční zákon, který
pravděpodobně zničí všechny menší amatérské závody, zejména silniční
cyklis ku, triatlony a duatlony. Letošní triatlon měl být vrcholem našeho
šestnác letého snažení, protože zájem o tento sport stoupá. Loňský
počet 170 závodníků naznačoval, že tento počet zájemců bude navýšen
i letos. Je to veliká škoda. Pořadatelé Sport Clubu Ráječko a Vysočan

Blanenská Sýpka hostila u příležitosti znovuotevření jednoho z nejlepších šachistů na světě

Velmistr si simultánku velmi pochvaloval
Bohumil Hlaváček
Blansko - Podnikatel a sportovec Vlastimil Chládek si splnil
sen. A hned dvakrát. Jedenkrát
tím, že zrekonstruoval a otevřel
blanenskou restauraci Sýpka, kterou proměnil v příjemný hotýlek
a podruhé protože u této příležitosti zorganizoval šachovou simultánku s jedním ze špičkových
světových hráčů.
Sergej Movsesjan nastoupil proti sedmadvaceti hráčům
z okresu i z okruhu jeho přátel.
Akce, která dosud neměla na
okrese obdobu, všechny hráče
i fanoušky nadchla. Arménský
velmistr, který již dvacet let působí u nás, svým přístupem k soupeřům i vlastní hře všechny bavil.
Dvěma protivníkům musel podat
ruku jako vítězům, s pěti remizoval. Ostatní se museli sklonit před
jeho šachovým uměním.
Celou simultánku řídil mezinárodní mistr Petr Pisk, který letos
hostoval v lipoveckých barvách.

„Měla velmi vysokou úroveň.
Kromě kvalitních místních hráčů přijeli i dobří borci z Prahy,
nechyběl třeba ani Václav Klaus
mladší. Sergej se docela zapotil,
jak řekl, nenastoupil proti němu
ani jeden vyloženě slabý soupeř,“
pousmál se. Podle něho nebylo
špičkové jen prostředí, kde se
akce odehrála, ale i úroveň hry.
„Výbornou partii zahrál Roman
Flašar, který vyhrál, remízu si zasloužil Luboš Ševčík, bez něhož
by nebyl lipovecký šach tam, kde
je,“ líbilo se mu. Půl bodu uhrál
Majer z Kuřimi, velmistra porazil
jako druhý Petr Komprda z Chrudimi. „Radost z remízy měl i další
lipovecký hráč Jirka Kratochvíl,
urputná obrana mu vyšla,“ potěšilo ho.
Aleš Nečas z Blanska, který
hraje soutěž v rudických barvách,
dosáhl rovněž na remízu. Jeho
partie končila až jako předposlední. „Největší šachový zážitek v mém šachovém životě, je
to tak,“ pokyvoval hlavou. Jak

dodal, potěšilo ho, že mu remízu
velmistr po lítém, více než čtyřhodinovém boji nabídl. „Já bych
si to sám netroufnul, rád jsem ji
přijal. Chtěl jsem hrál útočně, ale
Sergej mi toho moc nedovolil.
Urputně jsem se bránil a plichta
byla, myslím, nakonec zasloužená,“ upřesnil Nečas.
Jako poslední končil partii Pavel Hubený z Boskovic. A stál na
výhru. Na ni, ale i díky nervozitě
z toho, že Movsesjan měl čas již
jen na něho, nedosáhl, velmistr
dokázal partii díky jeho drobné
chybičce zremizovat. „Kolem
bylo už moc lidí, všichni se dívali, jak si poradím. Samozřejmě
jsem za remízu rád, je to můj
největší úspěch v životě,“ uvedl bezprostředně po skončení
simultánky, kterou jeho partie
uzavřela.
Simultánka. Celá akce proběhla v prvním patře Sýpky, jak říká
Vlas mil Chládek, v Nebeském
sále.
Foto Bohumil Hlaváček

Z ėĊĉĆĐĮēŃ ĕĔŧęĞ
Pohled na fotbalový
rok v FK Blansko

Roman Flašar Movsesjana porazil.

Foto Bohumil Hlaváček

Remízu nabídl Sergej Movsesjan Aleši Nečasovi. Foto Bohumil Hlaváček

Nejdéle hrál Pavel Hubený, nakonec zremizoval. Foto Bohumil Hlaváček

Půlbod potěšil Luboše Ševčíka.

Foto Bohumil Hlaváček

Netradičně začnu u nejmenších - přípravky. Úplné benjamínky ročník 2006 i 2007 vedou zkušení trenéři Zdeněk Veselý, Miloš Jarůšek
a Jirka Skřepský. Pomohou i rodiče, když trenéři jsou momentálně zaneprázdněni. Zde se připravují adepti fotbalu na zvládání a ovládaní
míče formou fotbalových her a cvičení. Tréninky probíhají i v zimním
období v tělocvičně. Zde je vidět pokrok při základních dovednostech
přípravkářů.
Přípravku ročníku 2005 a některých 2004 vedou Roman Jančiar,
Jirka Grim a Pavel Borek. Zde již kluci plně ovládají míč a dostávájí základy hry. Musím zde vyzvednout práci Romana Jančiara, který
ve spolupráci s rodiči má řadu nápadů jak fotbalové tréninky vylepšit
a kluky ještě více vtáhnout ke hře. Řada utkání rodičů proti ratolestem,
společná setkání na zahradě u grilu, akce k MDD na základně Karolín
a různé zábavné hry vytváří soudržný kolektiv tohoto ročníku. Již se
zúčastnili několika turnajů v Brně, Třebíči. A ještě musím pochválit
rodiče, kteří se aktivně zapojují do tréninků a akcí pořádaných celým
kolektivem. Plně v zimním období se využívala sportovní hala na Mlýnské a další tréninky probíhaly v tělocvičně zdravotní školy. Rodí se zde
velmi dobrý fotbalový ročník. Svoje kvality již mohou od nového soutěžního ročníku předvést v mistrovských utkáních okresu.
Mladší přípravka ročník 2004 a někteří 2003 pod vedením trenérů
Leoše Farníka, Mirka Koňaříka a Tomáše Rybáře se již plně věnuje
tréninkovému procesu ke hře a mistrovským utkáním. Právě A mužstvo
této přípravky vyhrálo okresní soutěž mladší přípravky 4+1 a reprezentovalo náš okres v krajském finále v Ivančicích. B mužstvo této přípravky se umístilo těsně pod středem tabulky deseti účastníků.
Pokračování na str. 8

Sergej Movsesjan hraje ligu v jednom klubu s Ánandem
Zeptám se narovinu. Hrál Sergej Movsesjan naplno?
To já vždy. Nemám sice zvykem
hrát tak, abych za každou cenu vše
vyhrál, na druhou stranu ale nikdy
nic úmyslně nevypouštím. Potěšila mne v Blansku spousta partií,
které byly i pro mne hodně poučné
a řekly mi, že i na takových akcích
se mám stále co učit. A doufám, že
se přiučili i moji soupeři.

Bohumil Hlaváček
Blansko - Velký svátek pro
všechny šachisty na Blanensku
i Boskovicku. Simultánku se
sedmadvaceti hráči tam sehrál
špičkový světový velmistr Sergej
Movsesjan.
Jste v Blansku poprvé?
Ano. Vlastík mne už sice zval,
já mám ale problém s termíny,
takže mi to vyšlo až dnes. Jsem
moc rád, že jsem se mohl zúčastnit nejen simultánky, ale i otevření tohoto příjemného malého
hotelu.
Jak se vám líbí?
O projektu jsem věděl. Když
to člověk vidí na vlastní oči, je to
moc pěkné. Tento styl se mi moc
líbí. Dost jsem toho procestoval,
takže můžu srovnávat. Příjemné, rodinné prostředí, věřím, že
to lidé ocení. Peníze se dají užít
různým způsobem, tento způsob,
jaký Vlastík použil, se mi zdá
velmi smysluplný. Mrzí mne, že
zde dnes nemůžu přespat, můj
program mne žene ještě dnes na
Slovensko.

Pro mnohé vaše pro vníky
byla simultánka s vámi životním
zážitkem…
Věřím. Když jsem byl jako elév
na jejich straně, bylo to pro mne
také takové. Jsem rád, že jsem jim
to mohl umožnit.

Velmistr. Jiří Kratochvíl z lipoveckého klubu dokázal s Movsesjanem uhrát v simultánce životní remízu.
Foto Bohumil Hlaváček
Jak hodno te úroveň simultánky?
Už jen to, že se hrála zhruba čtyři
a půl hodiny, říká vše. Nepamatuju

si si moc delších. Snažím se hrát
co nejrychleji, ale zde byla kvalita
soupeřů mimořádně vysoká. Tím
pádem jsem musel zpomalovat.

Výsledné skóre není pro mne až
tak lichotivé, jak někdy bývá, ale
to se odvíjí od toho, co jsem řekl
před chviličkou. Byli dobří.

Co vás čeká v nejbližší době?
Turnaj ve švýcarském Bielu.
Pak koncem srpna šachová olympiáda v barvách Arménie, kde
bychom chtěli uhrát co nejlepší
výsledek. Další akce nemám úplně upřesněné, ale určitě se v druhé
polovině roku nudit nebudu.
Jak jste sledoval zápas o mistra
světa mezi Ánandem a Gelfandem?

Oba byli velmi dobře připravení. Boris Gelfand možná i trochu
lépe. Rozhodli Ánandovy zkušenosti. Může se zdát, že zápas
nebyl nijak nádherný, ale ono šlo
o hodně. Já jsem žádný šachový
festival neočekával a potvrdilo se
to.
Hrál jste s nimi někdy osobně?
S Ánandem to ani nejde, protože hrajeme v Baden Badenu v jednom týmu bundesligu. S Gelfandem jsem několikrát hrál. Byly to
zajímavé bojovné partie, myslím,
že moje bilance je negativní, ale
přesně to nevím.
Nejcennější váš skalp?
Doufám, že na mne ještě čeká.
Už jsem špičkové hráče jako Topalova či Carlsena porazil, ale nepřeceňuji to.

Sergej Movsesjan (* 3. listopadu 1978) je arménský šachový
velmistr, který ale reprezentoval také Česko a Slovensko.
Svého nejvyššího ra ngu ELO
2751 bodů dosáhl v lednu 2009
a zařadil se mezi 10 nejlepších
hráčů světa.

