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Po operaci a bez práce. Kučera volalWagnera
PAVEL ŠŤASTNÝ

Brno – I kdyžmu bylo teprve
dvaadvacet let, v hlavě semu
honilymyšlenky, jestli jeho
profesionální kariéra není
náhodou už u konce. Fotba-
lista Jakub Kučera (na sním-
ku) se totiž na podzim roku
2019 vrátil na hřiště po roční
pauze jako volný hráč. „Byl
jsem na operaci kolene a ta-
kové dlouhodobé zranění
jsemměl vůbec poprvé. Bylo
to nepříjemné i v tom, žemi
skončila smlouva ve Znojmě.
Říkal jsem si: Comám dělat?
Nikoho nemám,“ vzpomíná
Kučera.
Proto tehdy zvedl telefon

a zavolal bývalému repre-
zentantovi a brněnskému
útočníkovi RenémuWagne-
rovi. „Vedl mě už v dorostu
ve Zbrojovce, hodněmi tam
pomáhal a za něj jsem se do-
stal i domládežnické repre-
zentace. Pomém zranění mi
připravil tréninkový plán,
motivoval mě a pomohlmi
psychicky i fyzicky se připra-
vit tak, abych se vrátil do
profesionálního fotbalu. Za
tomumoc vděčím,“ svěřil se
Kučera.
Hned v zimě se pak upsal

druholigové Líšni, v jejímž
kádru si postupně vypracoval
pozici v základní sestavě.
A v této sezoně nevynechal
na hřišti ani sekundu.
„Nějakou dobumi trvalo,
než jsem se po té pauze
dostal do herního rytmu,
do formy nebo i do psychické
pohody. Teď semi ale zraně-

ní vyhýbají a jsem rád, že
trenér (Milan Valachovič –
pozn. red.)mi dává takovou
důvěru a staví mě do každé-
ho utkání,“ pochvaloval si
Kučera.
Líšeň v současné době

hraje nejčastěji v rozestavení
4-1-4-1 nebo 3-5-2. V obou
herních systémech
patří brněnskému
rodákovi post
defenzivního zá-
ložníka. „Snažím
se na hřišti hlavně
zbržďovat protiú-
toky soupeře a vy-
plňovat prostor
tak, aby se nedo-
stal lehce z obrany
do útoku. A když
někde v souboji
vypadnemíč,
musím ho získat
co nejdřív,“ vy-
světlil Kučera.
Přestože

v popisu
jeho
práce je

především bořit útočné akce
soupeře, v líšeňském dresu
vstřelil v šestadvaceti utká-
ních dvě branky. „Není jen
bojovník, ale má v sobě i fot-
balovost. Je poctivý a chce
něco v kariéře dokázat. Když
na sobě bude pracovat, může
to dotáhnout velice daleko,“
prohlásil asistent líšeňského
trenéra Leoš Kalvoda, jenž
Kučeru vedl i ve Znojmě.
Mezi fotbalovou elituměl
líšeňský záložník blízko už

po podzimní části této
sezony, když o jeho
služby projevila
zájemOpava.
Přestože jeho
přestup na sever
Moravy nakonec
nedopadl, na
třechminutách
v nejvyšší české
soutěži, které si
připsal ve
Zbrojovce,
skončit ne-
hodlá. „Už
odmala jsem
chtěl hrát první

ligu, potažmo se
dostat do zahraničí.
I přes moje zdravotní patá-
lie ten sen pořádmám a chci
se dostat ve fotbale co nejdál.
Mojemotivace je ale hlavně
trénovat, hrát a být zdravý,
pak už je všechno i trochu o
štěstí,“ poznamenal záložník
brněnského klubu.
Ve středu líšeňské zálohy

nyní vytvořil stabilní trojici
společně s JaroslavemMál-
kem aMarkemMatochou.
„Jsem rádi, že spolu už nějaký

ten zápas hrajeme. Chvíli ale
trvalo, než jsme si na sebe
zvykli, protože každýmá jiné
herní návyky. Teď když se na
sebe jen podíváme, vycítíme,
kam si máme stoupnout ne-
bo nahrát. Zlepšila semezi
námi i komunikace, oba jsou
inteligentní fotbalisti a pra-
cuje semi s nimi velmi dob-
ře,“ liboval si Kučera.
Nejen díky jeho výkonům

se Líšeň nachází v druholi-
gové tabulce na prvnímmís-
tě. A na čele s jistotou setrvá
i po neděli, protože Hradec
Králové se ztrátou dvou bodů
se nachází momentálně
v karanténě a vedení soutěže
odložilo už jeho druhý zápas.
Do akce se o víkendu nedo-
stane ani Blansko, které se
mělo střetnout s Duklou
Praha.
Zato líšeňské fotbalisty

čeká zítra od tří hodin odpo-
ledne venkovní duel s devá-
tým Varnsdorfem. „Půjde o
těžký zápas, protože sněžilo a
nevíme, jak bude hřiště vy-
padat. Připravujeme se ale na
všechny varianty,“ dodal
Kučera.

Jakub Kučera
P narozen: 28. ledna 1997
v Brně

P post: defenzivní záložník
P současný klub: Líšeň
P bývalé kluby: Zbrojovka Brno,
Blansko, Vítkovice, Znojmo
bilance v Líšni ve druhé

lize:
P 26 zápasů, 2 branky, 4 žluté
karty, 1 červená karta

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Vzpomínka na pana Češka
Šachu se Luboš Češek naučil v Pod-

hradní Lhotě, kde se narodil 14. 9. 1930. Po

svatbě se dal na dráhu „hoteliéra“, jíž zů-

stal věrný až do důchodu. V Brně byly dvě

restaurace u Češků. Jednu vedl v Králově

Poli jeho syn, druhou řídil Luboš s paní a

dcerou na Cejlu. V obou dlouhou dobu za-

městnával jako číšníka mistra FIDE Josefa

Mudráka. Obě hospody se staly dostave-

níčkem brněnských i cizích šachistů. Pan

Češek hrával – a úspěšně – s hosty blicky.

Předseda Šachového svazu ČR ing. Jiří Va-

chek zde pořádal schůze a konference, byla

zde i jednání Moravskoslezského šachové-

ho svazu. A právě u Češků oslavili hráči

Lokomotivy-Moning Brno zisk přebornic-

kého titulu ČR v roce 1995. Po nešťastné

smrti své ženy trpěl pan Češek depresemi,

šachy opět hrával až v novém tisíciletí.

Naposledy ve Šlapanicích v roce 2017 na

„Lítých bojích pod radničnímmečem“. Li-

boslav Češek zemřel 22. února 2021.

Češek, Liboslav – Palij, Lubomir [B95]
Brno Gargulákův Memoriál C 1989

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6
5.Jc3 a6 6.Sg5 e6 7.Sd3 Se7 8.0–0 0–0
9.Se3 Jc6 10.Jxc6 bxc6 11.f4 d5 (Zkoušelo
se 11…Ve8 18.Dd2 a5 19.Vbd1 a4 20.Jd4 c5

21.Jb5 Jxd3 22.cxd3 Se6 23.Jc3 Sxc3 24.bxc3

d5 25.exd5 Dxd5 26.c4 De5 27.d4 cxd4

28.Sxd4 Dh5 29.c5 Vac8 30.a3 Dg6 a remíza,

Smirin, I (2510) – Oll, L (2465), Vilnius

1988) 12.Sf2 Jd7 13.Ja4 Da5 14.c3 Sb7
15.b4 Dc7 16.e5 a5 17.Dc2 h6 18.a3 Sa6
19.Jb2 c5 20.Sxa6 Vxa6 21.b5 Vaa8 22.a4
Jb6 23.De2 Vac8 24.Vad1 Vfd8 25.Vd3 c4
26.Vh3 Sc5 27.Kh1 Sxf2 28.Dxf2 Dc5
29.Dg3 Kh7?! (Černý se asi obával braní na
h6, ale mohl hrát lépe: 29...d4! 30.Jd1

/30.Vxh6 dxc3 31.f5 exf5 32.Vh5 g6 33.Vg5

De7 s výhodou černého/ 30...dxc3 31.Jxc3

Vd3 a bílý má problémy. Teď se začne karta

obracet) 30.f5! exf5 31.Df4 Vc7 32.Dxf5+
Kh8 33.Vxh6+! gxh6 34.Df6+ Kh7
35.Dxd8 Ve7? (Prohrává ihned. Nutné bylo
35...De7 36.Dxe7 Vxe7 37.g4 Kg7 38.Vf6 Vxe5

39.Vxb6 Ve1+ 40.Kg2 Ve2+ 41.Kg3 Vxb2

42.Vc6 s výhodou bílého) 36.Df8 Dc7
37.Vf6 a černý se vzdal. 1–0
Češek, Liboslav – Kuchynka, Luboš

[C89]
Duras Open (2), 3. 7. 2005

1.e4 e5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 a6 4.Sa4 Jf6
5.0–0 Se7 6.Ve1 b5 7.Sb3 0–0 8.c3 d5
(Marshallův útok ve španělské hře patří k

velmi hluboce prozkoumaným zahájením)

9.exd5 Jxd5 10.Jxe5 Jxe5 11.Vxe5 c6
12.Sxd5 cxd5 13.d4 Sd6 14.Ve3 Dh4 (Oba
soupeři si dobře zapamatovali teoretické

poznatky z moudrých knih) 15.g3 (Nebo
15.h3 Df4 16.Ve5 Df6 17.Ve1 Dg6 18.Df3 Se6

19.Se3 Dc2 20.De2 Dg6 21.Df3 Dc2 22.De2

Dg6 23.Df3 s remízou, Polgar, J (2722) –

Shirov, A (2737), Cap d'Agde 2003) 15...Dh3
16.Df3 Se6 17.Jd2 Vad8 (Předchůdce:
17...Vae8 18.Jf1 f5 19.Vxe6 Vxe6 20.Dxd5 f4

21.Sxf4 Sxf4 22.gxf4 Df5 23.Dxf5 Vxf5 24.Jg3

Vxf4 25.Kg2 b4 26.f3 bxc3 27.bxc3 Vc6

28.Je4 Vxe4 29.fxe4 Vxc3 30.Vd1 a bílý vy-

hrál ve 47. tahu, McCusky, L – Anderson, A,

Edmonton 2000) 18.Jb3 Sg4 19.Dg2 Dh5
20.Sd2 Sh3 21.Df3 Sg4 22.Dg2 Sh3 [a re-
míza opakováním tahů.] 1/2

Víte, že: Prostřednictvím pana Češka
sponzorsky mnoho let podporovala šach.

oddíl Lokomotivy, jehož byl platným čle-

nem, Jednota Brno? Byly to věcné ceny do

turnajů, hrací místnosti pro ligová utkání v

„Muzejce“ nebo v restauraci „Bohéma“ a

inzeráty do buletinů.

Řekli o šachu: „V pravémmuži se
skrývá dítě – chce si hrát.“ (Friedrich Nie-

tzsche)

Benjamin Glover Laws
Problem 1887

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Dg6! Sxg6

2.Jf3+ Kf5 3.g4 mat, 1…Kxd4 2.Dxe4+ Kc3

3.Jb1 mat, 1…Kf4 2.Jf1 Kg4 3.Vxe4mat.

(Mazel)

Nové koště dobřemete? Brno
chce zkazit Valachovičovi debut
Fotbalisté Zbrojovky se
dnes v důležité bitvě o zá-
chranu postaví Příbrami
s novým trenérem.

JAROSLAV KÁRA

Brno – Když se v půlce pro-
since ocitli fotbalisté Zbro-
jovky ve stejné situaci, za-
bralo to na ně. KoučeMilo-
slavaMachálka tehdy vedení
klubu odvolalo a pod novým
trenérem RichardemDostál-
kem brněnský celek doma
zdolal Slovácko 2:1.
Dnes od dvou hodin odpo-

ledne nastoupí Jihomorava-
né k utkání 24. kola FORTU-
NA:LIGY v Příbrami, která
trenéra změnila v pondělí.
Pavla Horvátha vystřídal Jo-
zef Valachovič. „Určitě to je
promužstvo impulz. Ne na-
darmo se říká, že nové koště
dobřemete,“ podotýká br-
něnský záložník Adam Fou-
sek.
Varováním pro nadcháze-

jící duel u Litavky budiž prá-
vě výkon z prosincového du-
elu se Slováckem, kdy Zbro-
jovka v posledních pěti mi-
nutách obrátila stav na 2:1 a
Fousek si připsal rozhodující
zásah. „Každý se před novým
trenérem chce předvést v
nejlepším světle a vybojovat
si místo. Tři body jsme získali
sice trochu se štěstím, ale to
přeje připraveným. Pomen-
tální stránce jsme se cítili lé-
pe,“ zmiňuje Fousek.
Zapracování na psychice,

uvolnění atmosféry v týmu.

To je vesměs jediné, co stih-
ne nový kouč změnit za sotva
týden před prvním duelem.
„Za týden se smančaftem
nedá udělat kus práce. Spíš to
bude příprava v otázcemen-
tality,“ přemítá.
V aktuálním ročníku nej-

vyšší soutěže vyměnilo tre-
néra už sedm klubů, brněn-
ský celek nastoupil proti ně-
kterému z nich dvakrát. Vždy
venku. V prosinci prohrál v
Teplicích 0:1, v lednu remi-
zoval v Mladé Boleslavi 1:1.
Horváth u příbramského

týmu skončil po poslední
prohře 0:5 v Ostravě. Vala-
chovič má také bohatou fot-
balovouminulost, v kariéře
získal titul v české, slovenské
i rakouské lize. „Kádr zůstává
stejný, určitě ale dojde ke
změnám. Můžeme jen odha-
dovat, v jakém rozestavení
a složení domácí nastoupí,“
uvažoval o změně brněnský
trenér Richard Dostálek.
Valachovič sice dostal ví-

celetou smlouvu, ale důvod
změny je jasný. Příbram
uzavírá prvoligovou tabulku,
na osmnácté pozici ztrácí tři
body na šestnáctou Zbrojov-
ku. „Pevně věřím, že dokáže-
me něco nastartovat. V první
řadě nepřemýšlím o záchra-
ně a co bude po 34. kole. Má-
me před sebou Brno. Moje
úloha je, abychom se svým
realizačním týmem chlapce
připravili, aby se na Brno tě-
šili a doma to zvládli,“ pro-
hlásil příbramský trenér.
Zbrojovka v podzimním

domácím duelu s Příbramí
jen remizovala 1:1, teď se
chce od Středočechů v tabul-
ce odpoutat. „Soustředíme se
hlavně na sebe. Je to hrozně
důležitý zápas, který nám
napoví, co bude. Náš cíl je
vyhrát,“ burcoval Fousek.
Předchozí duel s celkem

pod sebou Brno zvládlo, na
konci ledna v Opavě zvítězilo
2:0. „Zápasy týmů dole ne-
budou krásné, ale hra je ve-
dlejší, půjde hlavně o výsle-
dek,“ uvědomuje si brněnský
záložník.

24. KOLO FORTUNA:LIGY

1. FK 
Příbram

FC Zbrojovka 
Brno

Stadion 
Na Litavce, 

Příbram

 Šiman - Svoboda, Mezera, 
O. Kingue, Cmiljanovič - 
Tregler, Zorvan, Rezek, 
Lalkovič - Vávra, Voltr.

 Floder - Pernica, Dreksa, 
Hlavica - Moravec, Sedlák, 
Pachlopník, Bariš, Fousek - 
Růsek, Přichystal

  Laňka (zranění) 
Nový, Soldát (nejistý start) 

 Gajič, Kryštůfek, 
Čermák, Vaněk, Šural 
(všichni zranění)

PŘEDPOKLÁDANÁ SESTAVA

ABSENCE

ROZHODČÍ: Ginzel - Vlček, Antoníček - Hrubeš (video)

SOBOTA
14.00

 (0
2
 TV)

24,9 PRŮMĚRNÝ VĚK TÝMŮ 26,0
661    SOUČET ODEHRANÝCH ZÁPASŮ V 1. LIZE 743 
7 POČET NÁRODNOSTÍ 3

POSLEDNÍ VZÁJEMNÝ DUEL
22. listopadu 2020: Brno - Příbram

1   :   1

NEJČASTĚJŠÍ VÝSLEDEK    2:1 (10x)

PRŮMĚR GÓLŮ NA ZÁPAS    2,3

PRŮMĚR ŽLUTÝCH KARET NA ZÁPAS    3,9

Foto:Deník/Attila
Racek

14 20. března 2021Deník
www.denik.cz
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HLEDÁM muže přiměřeného věku se 
srdcem ze zlata. Najdu ho brzy? Květosla-
va, 60, jižní Morava, tel. č. 906  70 20 70.

ZUZANA, 38, Znojmo, t. 906 702 070, 
je hodná, milá, věrná a vstřícná žena, 
která by ráda našla hodného, milého, 
věrného a vstřícného muže z j. Moravy.

RÁDA poznám slušného pána, zatím 
v přátelské rovině, co má rád přírodu, pro-
cházky a  umí se bavit. Záleží na povaze, 
ne vzhledu. Marie/68/Brno/906 70 20 70. 

HANA, 74, Brno, 906 702 070, by ráda 
našla příjemného muže z JM, který nepi-
je. Výhodou by bylo, kdyby měl zahrád-
ku, ráda totiž pleje, ale zahrádku nemá.

POTŘEBUJI k sobě vyššího upřímné-
ho muže, ne alkoholika. Kuřák mi ne-
vadí, stejně jako stěhování na vesnici. 
Mirka, 66, Brno, tel. č. 906 702 070.

NELLY (75), Brno, t. 906 70 20 70, stále 
ještě věří v další šanci ve svém životě 
s  mužem do osmdesáti let nejlépe 
z Jihomoravského kraje.

NA věku mi vůbec nezáleží. Jsou dů-
ležitější věci, ale o tom si popovídáme 
raději až se sejdeme osobně. Anna, 70, 
Brno, t. č. 906 702 070.

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA!
VÁŽNÉ se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši! 

Vytočte 906 70 20 70 a sdělte své požadavky.

 k trvalému bydlení domek,SHÁNÍM
případně byt 3+1 s balkonem do 50
km od Brna. T.: 732 834 651

 pole, louky, rychlá platba.KOUPÍM
Tel. 739641944

 byt v NeratovicíchPRONAJMU
1+1+balkon 40 m2, u zastávky Bus Pra-
ha. Vhodné pro mladý pár. Tel:
732855517

 od r.v. 95-2021 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822

 MOTO A DÍLY JAWA ČZ PAV.AUTO
Škoda Tatra Wartburg 775262334

 STADIONA. T:608 773 933KOUPÍM

Tel:728 826 125 PIONÝRA.KOUPÍM

Tel:728826125 VARI-TERA.KOUPÍM

 svářečku triodyn nebo ksKOUPÍM
739282374

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

TERA-VARI-AGZAT-MOUNTFIELD
i zvlášť doplňky-koupěT-722922660

 violu, cello i staré a poškoze-HOUSLE,
né. Tel. 728 279 034

 PAROŽÍ, SHOZY, TROFEJE,KOUPÍM
PREPARACE I CELÉ MYSLIVECKÉ 
SBÍRKY. VÝKUP CELÁ ČR. 
TEL.: 773 191 811
TROFEJEEU@GMAIL.COM

 srovnávačku s protahem KDRKOUPÍM
nebo Rojek. T: 603 165 320

 ořechy louskané světléVLAŠSKÉ
230 Kč/kg, Lískovce lúsk. 310 Kč/kg, su-
šené švestky 155 Kč, sušené meruňky
165 Kč, sušené višně 410 Kč/kg, Dýňo-
vé semínka zelené 230 Kč/kg. Min.od-
běr 5kg. Pošlem. 774 180 070

 levně 2 nové pánské bundy,PRODÁM
jarní a zimní s odepínací kožešinovou
vložkou, kožené černé nové polobotky
vel. 45, a další. Tel.: 773 534 255.

 peníze? Měli jste POTŘEBUJETE
dopravní nehodu nebo pracovní úraz
a nebyli jste odškodnění? 
Pomůžeme Vám. 
Kontaktujte nás na tel. č. 774150773.

WWW.UZDRAVENADUSE.CZ
776176002


