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První liga? Nabídku jsemměl, říká Lutonský
PAVEL ŠŤASTNÝ

Brno – V nejvyšší české sou-
těži si připsal už sto čtyřicet
startů, jenže naposledymezi
elitou nastoupil před téměř
čtyřmi lety v dresu Zbrojov-
ky. Nyní fotbalista Milan Lu-
tonský (na snímku) usiluje
o angažmá o úroveň výš
v Líšni. „Ambici hrát první
ligu určitě pořádmám, ale
nejsem už nejmladší, mám
manželku, malé dítě a z toho
pohledu je promě důležité,
aby nabídka dávala smysl
z rodinného hlediska. Nechci
strávit rok na ubytovně nebo
dojíždět, lámat to přes kole-
no není vhodné,“ řekl osma-
dvacetiletý Lutonský.
Ten zamířil do brněnského

celku v září roku 2020 a oka-
mžitě zakotvil v jeho základ-
ní sestavě. V této druholigové
sezoně naskočil do všech
patnácti utkání a v nich za-
znamenal 1349minut. Na le-
vém kraji hřiště se stal jisto-
tou do defenzivy a zároveň
i nebezpečím pro soupeřovu
obranu. „Kromě jednoho zá-
pasu jsem nastoupil pokaždé
v základu a kondičně se cítím
dobře, zápasové vytížení
mámneustálé a i nějaký gól
jsem dal. Z toho hlediska jde
promě o úspěšné období,“
zamyslel se Lutonský.
I proto o něj už v prosinci

projevily zájem prvoligové
Teplice, které se po podzimní
části v tabulce nacházejí na
předposledním patnáctém
místě a nyní posilují kádr pro
jarní boje o záchranu. „Tep-

lice byly v řešení, ale co jsem
měl zprávy, jejich nabídka
nebyla pro Líšeň zajímavá.
Jednání se nedostala do ta-
kové fáze, že bych něco řešil.
Zástupci klubumi řekli, že se
mnou budou v kontaktu ješ-
tě v lednu, měli prý i jiné al-
ternativy,“ nastínil obránce
brněnského celku.

NEJDELŠÍ PAUZA
Na startu zimní přípravy se
tak ve středu hlásil na líšeň-
ském stadionu v Kučerově
ulici, kde se svěřenci trenéra
Milana Valachoviče potkali
po téměřměsíci a půl. „Pauza
byla opravdu dlouhá, možná
jedna z nejdelších za posled-
ní dobu, co si vzpomenu.
Návrat do tréninku byl ale
příjemný, všichni jsme
se těšili na začátek pří-
pravy, že se uvidíme
a zahrajeme si fot-
bal,“ líčil Lutonský.
Poslední soutěžní

utkání odehráli Lí-
šeňští loni 21. lis-
topadu, když na
hřišti pražské
Sparty B prohráli
1:2. Dnes od jede-
nácti hodin dopo-
ledne už je čeká
přípravný duel s prvoli-
govým Zlínem na jeho
hřiště ve Vršavě. Pouze
po třech dnech tréninku.
„Nikdy jsem neměl pro-
blém naskočit znovu do
přípravy, ale v pauze
jsem se tedy nepřetr-
hal. Volno po po-
dařeném podzimu

jsem si užil, trávil jsem čas
s rodinou, později už jsem ale
taky něco odběhal, takže
jsem připravený,“ pravil hráč,
jenž pochází z Rybníčku na
Vyškovsku.
Přesto byl o vánočních

svátcích obezřetný. „Stačí mi
málo amámhned kilo na-
horu. Bylo potřeba si dát po-
zor, abych se nedostal do ex-
trému. Za týden nebo dva se
ale tréninkem tělo vrátí zase
do normálu,“ ujistil Luton-
ský.

Líšeňští fotba-
listé mají před
startem jarní
části soutěže
omotivaci
posta-
ráno.

Ve druhé lize se totiž aktuál-
ně nacházejí na třetímmístě,
deset bodů za vedoucí Zbro-
jovkou Brno. „V přípravě ne-
smíme polevit, naopak je
potřeba přidat, trénovat na
sto procent a zaměřit se na
věci, které nám nešly. Třeba
abychom zvládli líp závěry
zápasů, ve kterých jsme
ztratili několik bodů. Chceme
zůstat do třetíhomísta, ale
v soutěži je víc týmů, které
určitě zabojují o postup. Po-
kud se baráž povede a skon-
číme třeba před Opavou ne-
bo Duklou, bude to pro Líšeň
super,“ zmínil Lutonský.
Jenže na Valachovičův tým

čeká v zimě náročná zkouška,
když Líšeň už opustili zálož-
ník Jakub Kučera a nejlepší
střelec mužstva Jan Silný.
„Mámeměsíc a tři čtvrtě, aby
se někdo jiný dostal do tako-
vé pohody a formy, aby se ho
pokusil nahradit. Nedá se
říct, že musíme najít druhé-
ho Siláka, máme Zikliče
(Martin Zikl – pozn. red.), který
je sice typově jiný, ale může
být stejně platný,“ dodal Lu-
tonský.

Milan Lutonský
P narozen: 10. srpna 1993
ve Vyškově

P post: levý obránce/záložník
P současný klub: SK Líšeň
P bývalé kluby: Zbrojovka Brno,
Jablonec, Prostějov

P bilance v první lize: 140 zá-
pasů, 6 gólů a 9 asistencí

P bilance v této sezoně druhé
ligy: 15 zápasů, 1 gól

Doseděl: Pokud nechce zůstat
doma, ať se Djokovič naočkuje
Nejen tenisový svět s na-
pětím sleduje dění kolem
světové jedničky Novaka
Djokoviče, jemuž hrozí
deportace z Austrálie.

VÁCLAV PETRŮ

Brno – Rok 2022 sotva začal
a už se píše příběh, kterýmá
potenciál stát se letošní nej-
silnější sportovní zprávou.
Světová tenisová jednička

a dvacetinásobný grandsla-
mový šampion Novak Djo-
kovič si možná nezahraje na
Australian Open a bude z
Austrálie deportován kvůli
nevyhovujícímu vízu.
Jeden z nejlepších tenistů

v historii se dlouhodobě od-
mítá naočkovat vakcínou
proti Covidu-19, což je hlavní
podmínka pro vstup k proti-
nožcům. „Je to opravdu ne-
šťastné a nepřehledné. Neví-
me, proč dostal výjimku a
proč se nechtěl očkovat,“ za-
mýšlí se bývalý čtyřicátý hráč
žebříčku ATP a současný te-
nisový trenér TC Brno Ctislav
Doseděl
Podle něj by se Djokovič

měl i s ohledem na budouc-
nost nechat naočkovat.
„Osobně jsem se tomu taky
bránil, ale očkovat jsem se
musel kvůli práci a nelituji
toho. Bez očkování se asi
nejde takto pohybovat po
světě a hodně to lidem na
cestách pomáhá. Kdybyměl
po kariéře a chtěl zůstat do-
ma s rodinou, tak jeho postoj

chápu. K práci to ale potře-
bujeme,“ míní Doseděl, jenž
se v roce 2000 dostal až do
osmifinále Australian
Open, kde ve čtyřech
setech podlehl le-
gendárnímu
americkému
tenistovi Petu
Samprasovi.
O osudu de-

vítinásobného
vítěze Australi-
an Open Djoko-
viče bude rozho-
dovat soud. Verdikt
má padnout v pondělí.
Poté srbský tenista buďmusí
Austrálii opustit a poprvé od
začátku své profesionální

kariéry před sedmnácti lety
úvodní grandslam sezony
vynechá, nebo přece jen do-

stane zelenou ke star-
tu.

Sledovaný
turnaj v Mel-
bourne začí-
ná v pondělí
17. ledna. „Ať
to dopadne
jakkoliv, bu-
de se o tom
ještě dlouho
mluvit. Novak je

kontroverzní
osobnost a i vminu-

losti se o jeho výstřelcích
diskutovalo dlouho,“ přemítá
Doseděl.

Nové fanoušky Djokovič
v současné situaci podle něj
nezíská. „Propast mezi tábo-
rem jeho příznivců a těch,
kteří ho nemají rádi, se pro-
hloubí. Hlavně jeho skalní
srbští fanoušci budou tvrdit,
že bez něho ten turnaj není
ono,“ nabízí pohled jedena-
padesátiletý trenér TC Brno.

OBHAJOBA PREZIDENTA
Právě zvlášť v Srbsku se proti
postupu australských úřadů
zvedla vlna nevole. Třeba ta-
mější prezident Aleksandar
Vučič obvinil Austrálii ze
špatného zacházení s teni-
sovou hvězdou a pozval si
australského velvyslance v
Srbsku. S Djokovičem se taky
osobně spojil. „Řekl jsem na-
šemuNovakovi, že s ním drží
celé Srbsko a že naše složky
dělají vše pro to, aby obtěžo-
vání nejlepšího tenisového
hráče světa okamžitě skon-
čilo,“ zmínil v prohlášení.
V srbském hlavnímměstě

Bělehradě se dokonce konala
demonstrace na podporu
Djokoviče, které se zúčastnily
stovky lidí. „Jsou to Srbové,
emocionální a horkokrevný
národ. Malí a ukřivdění, toto
semusí brát s nadsázkou,“
zmiňuje Doseděl.
Podle něj současná situace

Djokovičovu kariéru výraz-
něji nepoznamená. „Může ho
to na chvíli rozkolísat, ale po
párměsících už bude podle
mě normálně připravený,“
dodává Doseděl.

EXHIBICE.Ctislav Doseděl patřil na přelomu tisíciletí mezi nej-
lepší české tenisty, nyní je trenérem TC Brno. Foto: Deník/Jiří Kopáč

„Ať to
dopadne jakko-
liv, bude se o tom

mluvit dlouho. Novak
je kontroverzní osob-
nost a i v minulosti se
o jeho výstřelcích
diskutovalo.“

Ctislav Doseděl

Foto:SK
Líšeň

Olexůvmemoriál.
Tradiční vánoční turnaj Lo-

komotivy Brnoměl letos pou-
hých 13 účastníků. Přestoměl
mezinárodní charakter díky
účasti šachistů z Polska a Armé-
nie. Třináctka přinesla štěstí ví-
tězi turnaje Stanislavu Páralovi
(Orel Ořechov), který po úvodní
porážce vyhrál zbývajících šest
partií a odsunul hlavního favo-
rita Daniela Gajdoše (Univerzita
Brno) na druhémísto s 5,5 body.
Bronz vybojoval RadekWünsch
(Lokomotiva Brno) s 5 body.
Další pořadí: 4. Vladan Hrdlička
(ŠK Střelice) 4,5, 5. Arnošt Zeman
(Moravská Slavia) 4, 6.-7. Jiří Ne-
duchal (Kvasaco Vacenovice),
Lubomír Pokora (Baník Habar-
tov) 3,5, 8.-9. Michal Nisztuk
(Polsko), Josef Kolek (Slovan
Ivančice) 3, 10.-11. Miloslav Doš-
kař (Lok. Brno), Artur Hay-
rumyan (Arménie) 2,5, 12.-13.
Andrej Souček (ŠK Kuřim), Jiří
Baťa (Lok. Brno) 2 body. Přináší-
me se stručnými glosami dvě
partie vítěze:
Páral, Stanislav (1961) – Ne-

duchal, Jiří (1753) [B10]
Brno /Olexa/ (1), 26. 12. 2021
1.e4 c6 2.d3 d5 3.Jd2 e5 4.Jgf3

Sd6 5.d4 exd4 6.exd5 c5 7.Je4
Sf5 8.Sb5+ Kf8 9.Jxd6 Dxd6
10.c4 Jd7 11.0–0 Jgf6 12.b4 b6
13.bxc5 bxc5 14.Sa3 h5 15.Sxd7
(Lépe 15.Jxd4!) 15...Sxd7
16.Dxd4 Vc8 17.Je5 Kg8 18.Vac1
Jg4 19.Jxg4? (19.f4 cxd4 20.Sxd6
Sa4 21.Jxg4 hxg4 22.c5 a bílý by
měl vyhrát) 19...hxg4 20.g3??
(Hrubá chyba. Správné bylo
20.h3 gxh3 21.g3 Dxg3+ 22.fxg3
cxd4 23.Vf2 a bílý vzhledem k
nestejným střelcům ještě žije)
20...Dh6 (Hrozí mat na h2 a visí
bílá dáma. Neřešitelná situace)
21.Dxg7+ Dxg7 22.f4 Dd4+
23.Vf2 Vxh2 a bílý se vzdal. 0–1
Páral, Stanislav (1961) –

Gajdoš, Daniel (2068) [C00]
Brno /Olexa/ (6), 30. 12. 2021
1.e4 e6 2.Jf3 d5 3.Jc3 d4 4.Je2

c5 5.c3 Jc6 6.cxd4 cxd4 7.Da4
Sc5 8.b4 Sxb4 9.Jexd4 Da5
10.Sb5 Dxa4 11.Sxa4 Sd7 12.Vb1
Jxd4 13.Sxd7+ Kxd7 14.Jxd4 Sc5
15.Jb3 (Až sem podle známých

vzorů) 15...Sb6 16.Sb2 f6 17.Ke2
Je7 18.d4 Vhc8 19.Vbc1 Vxc1
20.Vxc1 Vc8 21.Kd3 Vxc1
22.Sxc1 Kc6 23.a4 Jc8 24.Sa3
Jd6 25.f3 Jf7 26.Sb4 Sc7 27.h3
b6 28.Sf8 g6 29.Se7 f5 30.Kc4
Kd7 31.Sa3 fxe4 32.fxe4 Jg5
33.Kd3 Sd6 34.Sc1 Jf7 35.Kc4
Se7 36.Sf4 Sd6 37.e5 Sc7 38.Kb5
a5 39.Jd2 Jd8 40.Jc4 Jc6
41.Jxb6+ Sxb6 42.Kxb6 Jxd4
43.Kxa5 Kc6 44.Kb4 Jf5 45.Kc4
Je7 46.a5 Jd5 47.Sd2 Jc7 48.g4
Ja6 49.Se3 Jb8 50.h4 Jd7 51.Sd4
h5 52.gxh5 gxh5 53.a6 Jf8
54.Sf2 Jg6 55.Kd4 Kb6 56.Sg3
Je7 57.Sf2 Jg6? (Prohrává. K re-
míze vedlo 57...Jf5+ 58.Ke4+ Kxa6
59.Kf4 Kb5 60.Kg5 Kc6=) 58.a7
Kxa7 59.Kc5 Kb7 60.Kd6 Jf4
61.Se3 Jd5 62.Sg5 Jc7 63.Sd8
Je8+ 64.Kxe6 Kc8 65.Sf6 Jc7+
66.Ke7 Jd5+ 67.Ke6 Jc7+ 68.Kd6
Jb5+ 69.Ke7 Jd4 70.e6 Jf5+
71.Kf8 Jd6 72.Sg5 a černý se
vzdal. 1–0
Víte, že: Silvestrovský Radilův

memoriál v bleskové hřeměl 23
účastníků? Zvítězil David Hole-
mář 12 (15) před Petrem Skácelí-
kem (obaMoravská Slavia),
Dmitry Vasilenkem (Ukrajina) a
MartinemHúskem (Staré Město)
11,5 bodu. 7. byl 89letý veterán
Vykydal 9,5 b.
Řekli o šachu: „Šachy nejsou

hra, ale nemoc.“ (Henry Cam-
pbell)

Siegfried Brehmer
Die Schwalbe 1950

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Sh2+

Vxh2 2.Je2+ Kxf5 3.g4+ Ke6 pat.
(Löwy)

Chvilka nad Šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Líšeň opouštějí Kučera a Silný,
obamíří do nejvyšší soutěže
Brno –Už v létě se v Líšni
čekal výprodej, když brněn-
ský celek obsadil druhou
příčku ve FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIZE. Jenže všechny
opory zůstaly. Ovšem Líšeň i
na podzim nového ročníku
patřila k nejlepším týmům
soutěže a tentokrát už to pr-
voligové kluby nenechaly
bez odezvy. Klub opouštějí
Jan Silný a Jakub Kučera.
Zatímco útočník Silný od-

chází do Jablonce, záložníka
Kučeru získal Hradec Králo-
vé. „Vedení klubu SK Líšeň
schválilo v těchto dnech
přestupy dvou hráčů základ-
ního kádru do prvoligových
mužstev. Jan Silný odchází
do Jablonce, Kučera do
Hradce Králové. Přestože jde
o velké oslabení, pokračuje-
me v plnění slibů. Kdykoliv
SK Líšeň osloví klub z první
ligy odpovídající nabídkou,
umožníme našim hráčům
přestoupit do nejvyšší sou-
těže,“ uvedl předseda líšeň-
ského klubu Karel Hladiš.
Na jejichmísta teď potře-

buje brněnský klub získat
adekvátní náhradu. „Odcho-

dy Kučery a Silného jsou v
duchu našich závazků k hrá-
čům. Jak Silnému, tak Kuče-
rovi je třeba poděkovat za
jejich výkony v SK Líšeň a
přejeme jim hodně úspěchů
v nových působištích. Věří-
me, že se nám i nadále podaří
získat na jejichmísta nové
mladé hráče, kteří budou
hladoví po úspěchu a časem
se probojují do vrcholového
fotbalu,“ pokračoval Hladiš.
Čtyřiadvacetiletý Kučera

podepsal v Hradci Králové,
sedmém týmu prvoligové
tabulky, víceletý kontrakt a
pokusí se rozšířit svůj jeden
start v nejvyšší soutěži, kte-
rou okusil ve Zbrojovce. V
aktuální sezoně odehrál za
Líšeň dvanáct utkání ve
FORTUNA:NÁRODNÍ LIZE a
vstřelil dva góly.
Šestadvacetiletý Silný se

stal v podzimní části druhé
ligy s osmi brankami nejlep-
ším střelcem brněnského
týmu. Ve čtrnáctém celku
nejvyšší soutěže Jablonci má
nahradit Martina Doležala,
jenžmíří do polského klubu
Zaglebie Lubin. (jak)
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