
Šachový festival 2018
Kvalitní partie, velmistři, do kulturního domu Vltava dorazilo 90 šachistů

KAMIL JÁŠA

České Budějovice – Celkem
devadesát šachistů z mnoha
zemí Evropy a Asie dorazilo
na oblíbený šachový festi-
val, který se už tradičně ko-
nal v Českých Budějovicích.
„Hrajeme v kulturním domě
Vltava, pro nás je sál ideál-
ní, kdyby dorazilo třeba
ještě o sto hráčů víc, už
bychom potřebovali větší,“
popisoval ředitel šachového
festivalu Jiří Havlíček.
Pořadatelé připravili tři

turnaje. Uzavřený velmis-
trovský a dva open. „Tento
rok tu navíc bylo i mistrov-
ství České republiky žen.“
Kvalita byla podle odbor-

níků výborná. „Je to vrchol-
ný turnaj, hrály se opravdu
kvalitní partie.“
V uzavřeném velmis-

trovském turnaji startoval
také aktuální mistr ČR Sva-
topluk Svoboda.

„Mistryní
České re-
publiky
se stala
vel-
mis-
try-
ně
Olga
Sý-
ko-
rová
z
Třin-
ce.“
A co

Jihočeši?
Pode ředi-

tele turnaje měl
bohužel při výborných
výkonech smůlu Jiří Mie-
sbauer. „Hrál vážně skvěle,
je FIDE mistr, uhrál normu
mezinárodního mistra po-
prvé v historii jako Jihočech,
nebude mu ale oficiálně
uznána, protože nehrál se
čtyřmi cizinci.“

Miesbauer
přitom porazil
prvního
nasazené-
ho, kte-
rým byl
velmis-
tr Ale-
xej
Kislin-
sky.
Par-

tie
z celého
světa,

a také
z českobudě-

jovického ša-
chového festivalu

(i zpětně), můžete sledo-
vat na: chessbomb.com

ŘEDITEL. Jiří Havlíček, ředitel
turnaje a QCC České Budějovi-
ce vypráví o vydařeném průbě-
hu šachového festivalu 2018.
Turnaj hráli přední šachisté
z Evropy a Asie. Foto: Deník/ Kamil Jáša

Filip Pytel zve diváky na mistrovství republiky
Na dotazy Deníku odpovídal organizátor šampionátu z Plavání ČB: „Dohromady poplave víc než dvě stě závodníků ze sedmaosmdesáti klubů,“ uvedl

KAMIL JÁŠA

České Budějovice – Plavec-
ký bazén v Českých Budějo-
vicích bude dějištěm MČR
U14. Filip Pytel odpovídá:

Plavat se bude po oba dny?
V sobotu začne šampionát

v devět hodin, potrvá prak-
ticky celý den, v neděli je
plavecký program připraven
na dopoledne.

Jaká bude kvalita MČR 2018.
Přijedou ti nejlepší?
Z každé disciplíny jsou

čtyři rozplavby. Do Českých
Budějovic dorazí nejlepší
plavci z celé republiky.

Kolik jich bude?
Dohromady poplave přes

dvě stě závodníků. Své zá-
stupce vyslalo do bazénu
celkem sedmdesát osm čes-
kých oddílů.

Jsou mezi favority i Jihočeši?
Terezie Kinterová z Jin-

dřichova Hradce patří
k velkým talentům. Její
hlavní disciplíny jsou sto
a dvě stě metrů motýlek.

Bazén je před sobotním star-
tem v 9.00 nachystaný?
Snažili jsme se. Podpořil

nás Jihočeský kraj, poplave
se pod záštitou Českého
svazu plavecký sportů.

SPORT | Jižní Čechy

Zahrát si proti mistru pro ně
je velký svátek, obstojí se ctí?
Fotbalisty Dynama po ví-
tězství s Příbramí 2:1 zítra
od 10.30 hodin čeká beze-
sporu náročná zkouška sil
– v Přešticích totiž změří
síly s Viktorií Plzeň!

MILA ORTMAN

České Budějovice – Plzeňští
fotbalisté všechny svá do-
dosavadní tři přípravné zá-
pasy hladce vyhráli: s diviz-
ní Doubravkou na jejím
hřišti 7:0, v Klatovech 6:0 a
v M. Lázních s druholigo-
vým Sokolovem 2:0.
Jednoznačným favoritem

plzeňská Viktoria samozřej-
mě bude také dnes. „Zahrát
si proti ligovému mistru a
účastníku Ligy mistrů je pro
nás velkým svátkem a
všichni se na zápas velice
těšíme,“ vyzdvihl možnost
změřit síly se soupeřem ta-
kového kalibru trenér Dy-
nama David Horejš.

Českobudějovičtí fotba-
listé by měli proti mistru
ligy mít k dispozici všechny
hráče aktuálního hráčského
kádru, který v týdnu rozší-
řili další tři testovaní hráči

Matěj Helešic, jenž už v tý-
mu byl na hostování loni na
podzim, dále pak Daniel Fišl
z Olympie Praha a Christian
Frýdek z pražské Sparty.
„Právě hlavně nové hráče

bychom chtěli v zápase co
nejvíc vidět,“ poznamenal
trenér Horejš, jenž i v prv-
ním přípravném utkání
proti Příbrami nechal celý
zápas na hřišti nováčky Ge-
berta, Laňku i Rychnovské-
ho. „Jejich výkony byly
sympatické, a i když tam
byly i chyby, určitě je na
čem stavět,“ říkal trenér
Dynama po minulém pří-
pravném utkání. „Nějak víc
ale jednotlivé hráče hodno-
tit nechci, na to je po po

prvním zápase příliš brzy a
čeká nás ještě spousta prá-
ce,“ upozornil.
Až na rekonvalescenty

Sajčice a Staňka, kteří zatím
mají individuální přípravu,
by zítra měli být další hráči
k dispozici. „Ve středu však
hrajeme ve Steyeru, takže
budeme chtít zátěž trochu
rozdělit,“ podotkl Horejš.

DNES V TÁBOŘE
Dva přípravné zápasy se-

hráli už fotbalisté Táborska,
kteří po prohře s Teplicemi
v Písku (0:3) dokázali doma
přehrát prvoligového no-
váčka Příbram nečekaně
hladce 4:0. „My věděli, že
Příbram přijela stejně jako
do Budějovic o víkendu i
tentokráte k nám s mladým
kádrem, tu kvalitu tam ale
kluci rozhodně měli,“ uvedl
pro klubový web trenér Tá-
borska Kamil Tobiáš a do-
dal, že v týmu soupeře byli i
hráči, kteří prošli ligou. „My
ale podali slušný výkon, a to
i přesto, že na nás byla vidět
i únava z tréninkové zátěže,
kterou budeme postupně
vstřebávat. Myslím si však,
že padly pěkné čtyři branky
a že se i lidem zápas musel
líbit,“ uzavřel kouč FCT, je-
hož svěřence proti mužstvu
hráčů hledajících si angaž-
má dnes od 17 hod. na hřišti
v Kvapilově ulici určitě čeká
další kvalitní a zajímavé
přípravné utkání.

VOJTĚCH GEBERT uniká příbramskému Polidarovi: s Příbramí vy-
hrálo Dynamo v přípravě 2:1, obstojí i zítra s Plzní? Foto: Jan Škrle

TAKÉ V TÁBOŘE
dnes fotbalisté
druholigového FC
MAS Táborsko po-
kračují v přípravě a
po vysoké výhře 4:0
s Příbramí ( exbu-
dějovický Milan
Nitrianský atakuje
domácího Ibahima
Ndiama) dnes změří
síly s XI. hráčů bez
angažmá (17 Kva-
pilova). Foto: Jan Škrle

Gambrinus Cup vyhrál Devizon
MICHAL PRŮCHA

České Budějovice – Na
hlavním hřišti areálu JU v
Českých Budějovicích se
hrál jubilejní 25. ročník fut-
salového Gambrinus Cupu.
Jednoho z nejstarších let-

ních turnajů v republice se
zúčastnilo deset mužstev a
prvenství získal tým Devi-
zon, který neměl ve vyřazo-
vacích bojích konkurenci. Ve
finále zdolal Zmiozel 4:0.
Vítěz obdržel sadu dresů,
poražený finalista sud piva.

Čtvrtfinále pro týmy na 2.
a 3. místě ve skupinách: JK
Allstars – Devizon 0:9, Zmi-
ozel – FC Dřeváci 3:1. Semi-
finále: Černý bez – Devizon
1:8, SK Adamov B – Zmiozel
0:0, 1:4 pen. O 3. místo: Čer-
ný bez – Adamov B 1:1, pen.
0:3. Finále: Devizon – Zmio-
zel 4:0.
Nejlepším brankářem

turnaje byl Jakub Vachuta
(Adamov B), .nejlepším
střelcem Milan Staněk (De-
vizon) a nejlepším hráčem
Radim Staněk (Devizon),

Z PRVENSTVÍ v tradičním turnaji futsalistů se po finálovém vítěz-
ství se Zmiozelem 4:0 radoval tým Devizonu. Foto: Jan Škrle

Adéla Záhorová na MS U20
Milevsko – Na MS do 20 let
v atletice (10.-25. července
ve finském Tampere) byla
do dálky nominována také
exmilevská Adéla Záhorová

z VS Tábor, svěřenkyně tre-
néra Jiřího Coufa (Sokol ČB).
„Ráda bych skočila osobní
rekord a probojovala se do
finále,“ dala se slyšet. (ou)
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Školáci jásají a i rodičům se 
na chvíli uleví od dohlížení 
nad každodenními školními 
povinnostmi. S prázdnina-
mi však přichází otázka jak 
děti ve volném čase zabavit. 
Přichází čas cestování a s ním 
i objevování krásných míst 
v zahraničí, ale i doma v České 
republice. Do hor v Česku 
můžete vyrazit už s miminky 
v kočárku. Například v Harra-
chově obsluha lanovky pošle 
kočárek za Vámi a pak už nic 
nebrání vyrazit po zpevně-
ných cestách třeba na kratší 
hřebenovou túru. A díky 
zkratce lanovkou na vr-
chol Čertovy hory zvládnou 
výlet na vrcholcích Krkonoš 
i menší děti, které už vyrážejí 
„po svých“. Pokud neodolá-

te a rozhodnete se s dětmi 
do hor vyrazit, počítejte s tím, 
že to není stejné jako výlet 
do městského parku. Pečlivě 
prozkoumejte mapu a zvol-
te si vhodnou trasu podle 
náročnosti, tak aby odpovída-
la věkové kategorii a fyzické 
kondici dětí, ať se příjemný 
výlet nezmění na noční múru. 
Počítejte také s tím, že počasí 
v horách je proměnlivé a změ-
ny přicházejí velmi nečekaně 
a náhle. A i když předpo-
věď slibuje teplo a nebe 
bez mráčků, výškový rozdíl 
a delší pobyt na hřebeni může 
přinést významné ochlazení, 
třeba více než o deset stupňů. 
Horské sluníčko je také mno-
hem více agresivní a snadněji 
je možné se hodně opálit 

a nebo dostat 
úžeh. Do ba-
tůžku na horský výlet tedy 
jednoznačně patří opalovací 
krém s vysokým UV faktorem 
a šátek nebo čepice na hlavu. 
Pokrývka hlavy se může hodit 
jako ochrana před sluncem 
a v případě ochlazení zahřeje. 
Stejně tak neváhejte přibalit 
nepromokavou bundu nebo 
pláštěnku a aspoň jednu 
vrstvu oblečení navíc pro sebe 
i pro děti. Obzvlášť pamatujte  
na kojence a batolata, děti se 
v kočárku nebo vozíku nepo-
hybují a je jim daleko větší 
chladno než Vám a zároveň 
tělo tak malého dítěte nemá 
ještě vyvinutou vlastní termo-
regulaci a daleko rychleji se 
přehřeje nebo prochladí. Při 
horkých letních dnech oceníte 
na vrcholku i náhradní suché 
oblečení, které můžete vymě-
nit za propocené a poslouží 
i v případě deště, když se 
promočení zastavíte v některé 
z horských chalup, určitě se 
Vám na vyčasení bude lépe 
čekat v suchém. Tak už balite?
Těšíme se na Vás, 

Váš Skiareál Harrachov☺

S dětmi na výlet do hor


