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SPORT | Na jižní Moravě
JAKUBU ŘEZNÍČKOVI (33) schází 21 gólů k dovršení magické hranice a říká:

Sto branek? Všechno je možné
JAROSLAV KÁRA

Brno – Zase se potvrdilo, že
Zbrojovka je jeho zaslíbená
fotbalová destinace. Úročník
Jakub Řezníček v brněnském
dresu ve dvou sezonách od
podzimu 2015 až do jara 2017
nastřádal dohromady dvacet
branek. V aktuálním ročníku
poprvé okusil druhou nejvyšší soutěž a v pětadvaceti
utkáních dal třiatřicetiletý
forvard šestnáct gólů, s nimiž
jasně vládne tabulce kanonýrů.
Řezníček tak má zásadní
podíl na postupu Zbrojovky
do nejvyšší soutěže, který si
zajistila už čtyři kola před
koncem. „Od začátku jsme
byli pasovaní na postup, přijali jsme to a splnili jsme cíl,
který jsme si dali,“ raduje se
brněnský kapitán Řezníček.
Zítra ve čtvrt na dvě odpoledne Zbrojovka nastoupí na
trávníku druhé Vlašimi.
Kdy přijde prostor na oslavu?

Ještě máme čtyři kola, takže
větší oslavy budou až po sezoně. Poslední čtyři kola
chceme samozřejmě zvládnout, nic nechceme vypouštět, hrajeme tady o body, o
peníze, prestiž, aby někdo
neřekl, že jsme něco vyhráli a

sobě, že na to ještě mám.
Myslím, že jinak nikomu nic
dokazovat nemusím.
Troufáte si na dovršení mety
sta gólů?

LÍDR. Útočník Jakub Řezníček dovedl fotbalisty Zbrojovky Brno
zpět do nejvyšší soutěže s kapitánskou páskou. Foto: Petr Nečas

vypustíme to. Chceme hrát
zodpověděně a vyhrávat dál,
to je důležité.
Těšíte se zpět do první ligy?

Samozřejmě se těším strašně
moc, kdo by neměl nejvyšší
cíle. Chci hrát ligu a doufám,
že do ní vstoupíme dobře.
Každý kluk v kabině se
strašně těší na ligu, to je
prostě nejvíc.
Poslední ročník v Teplicích
jste příliš nehrál, vrátíte se
do ligy silnější?

Nehrál jsem, protože v Teplicích jsme si nějak nesedli s
trenérem (Radim Kučera –

pozn. red.), nebylo to kvůli
výkonnosti. Měl svoji vizi, do
které jsem nezapadal, i když
jsem pár měsíců předtím
málem vyhrál krále střelců. K
Teplicím se nechci vracet.
Tady jsem odehrál skoro
všechno, až na jeden zápas
pro žluté karty a jednou mě
trenér šetřil ve Varnsdorfu.
Cítím se dobře, furt nějak
stejně a samozřejmě se těším, že zase budu hrát ligu
jako všichni.
Máte chuť dokázat, že jste
pořád prvoligový útočník?

Nevím, zda mám něco někomu dokazovat. Leda tak sám

Mám jeden na Slovensku, jeden v Belgii, takže devětasedmdesát branek, chybí mi
dvacet jedna gólů. No nevím.
(usměje se) Když to půjde jako
letos a ještě doufám, že nebudu končit za rok a budu
pokračovat, všechno je možné. Musí si sednout hodně
věcí, okolností, musí se dařit.
Myslím, že góly dávat umím.
Dvacet jedna je dost, ale
všechno je možné, když se
chce.
Podepsal jste nový kontrakt
na další sezonu. Zbrojovka
byla jasná volba?

Samozřejmě, jsem tady rád a
strašně spokojený, prostě mi
to tady vyhovuje. Jsou tu super lidi a jsem tady šťastný.
Manželka sice doma v Praze
trpí se dvěma dětmi, ale snažím se co nejvíc za nimi jezdit. Takže jí patří dík, že to
tam zvládá, nechala mě tady
a respektuje, že to mám rád a
chci hrát. Fotbal je moje povolání a děkuji jí, že je takhle
tolerantní.

Kompletní rozhovor
na www.rovnost.cz

Šel bych cestou Hradce Králové, radí Kotal
KRYŠTOF NEDUCHAL

V

e Zbrojovce Brno
odtrénoval tři
prvoligové sezony. V ročníku
2015/2016
skončilo mužstvo pod jeho
vedením na šesté příčce, což
je poslední nejlepší umístění
v české nejvyšší soutěži.
V následujícím ročníku se
pokusí fotbalisté Zbrojovky
Brno na úspěšné období trenéra Václava Kotala navázat.
„Zbrojovka s ohledem na
tradici a velikost města do
první ligy patří. Jsem rád, že
na stadion pustili i fanoušky,
ti byli v Brně vždycky skvělí.
Věřím, že si postup pořádně
vychutnají,“ říká Václav Kotal pro Deník Rovnost.
Postup do první ligy s sebou nese i obavy, aby se ne-

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

opakoval scénář z posledních jednotlivce. „Co fungovalo ve
druhé lize, nemusí stačit na
let, kdy po postupu Zbrojovprvní ligu. Do každé řady
ka nejvyšší soutěž po roce
bych doporučil jednoho
opustila. „Prodloužení
zkušeného hráče přivést.
smlouvy Jakuba Řezníčka
Když vzpomenu na
považuji za první důležitý
svoje brněnské
krok k tomu, aby
„Zaměřil
angažmá, přiZbrojovka nehrála
bych se na hrávedli jsme do
pouze o záchraútoku Kubu
nu. Pokud
če, kteří nabídnou
mužstvo pro
servis pro Kubu Řez- Řezníčka, do
zálohy Pavla
něj bude praníčka. Třeba Michal
Zavadila a do
covat, on to
Škoda mu přihrál na
obrany Pavla
mančaftu vrátí
Košťála. Tito
vstřelenými
spoustu branek.“
zkušení
borci
brankami. Po
Václav Kotal,
vytvořili osu
útočné stránce o
trenér
týmu, kolem které
Zbrojovku strach
se poskládal zbytek
nemám,“ vysvětluje demužstva. Vedení Zbrojovky
větašedesátiletý kouč přínos
musí současnou situaci vybrněnského kanonýra.
hodnotit a pro první ligu poPřestože je Řezníček podobnou kostru sestavit,“ tvrvažován za klíčového hráče
dí zkušený kouč Kotal.
současného kádru, Kotal by
Bývalý trenér Jablonce,
nerad strhl pozornost na

Zbrojovky nebo Sparty Praha
dává klubu z moravské metropole za příklad letošní tažení Hradce Králové. „Nemá
žádné špičkové hráče, přesto
se díky skvělé organizaci hry
dostal jako nováček soutěže
do skupiny o titul. Věřím, že
na brněnské lavičce zůstane
kouč Dostálek, který má dost
zkušeností na to, aby mohl
hradeckou cestou jít i ve
Zbrojovce,“ radí lodivod,
kterého na brněnské střídačce v roce 2016 nahradil
Svatopluk Habanec.
S případným posílením
mužstva by kouč, jenž vyhrál
se Spartou Praha v sezoně
2019/2022 Mol Cup, příliš
neotálel. „Potenciální posily
by každopádně měly přijít
s předstihem, protože honit
něco na poslední chvíli se
nevyplácí,“ praví Kotal.

NAD ŠACHOVNICÍ. Jan Kalendovský (vpravo) a v kapuci jeho jedenáctiletý soupeř z Ukrajiny Fedir Dyshliuk. Foto: archiv J. Kalendovského
Ořechovské boje aneb Pavelka
Cup. Ořechovský rapid byl i letos přesunut z hospody u Fasurů do brněnského podniku Plzeňský dvůr. 9. ročníku se zúčastnilo 105 šachistů a šachistek. Hrálo se 11 kol desetiminutových
partií a zvítězil favorizovaný velmistr
Vojtěch Plát ziskem 9 bodů před Vladimírem Jacko (SVK) 8,5. Následovala
šestice osmibodových v pořadí Jaroslav
Bureš (Beskydská šachová škola), Jan
Soural (TJ Pankrác), Lukáš Řehůřek
(Bystrc Oilers), Josef Mudrák (Slavia
Kroměříž), Petr Skácelík (Moravská Slavia) a Jakub Bednář (Jezdci Jundrov).
Před zahájením turnaje byla podle tenisového vzoru předána „salátová mísa“
pro nejméně úspěšného hráče Ořechova v uplynulé sezoně. Získal ji Pavel
Kubíček jen těsně před hlavním organizátorem celé akce Standou Messerschmidtem. Kromě hlavních finančních
cen byl rozdáno mnoho dalších, třeba
vítězům různých kategorií, nejlepším
ženám, žákům, seniorům atd. Jejich
jména zde neuvádím. Oživením po
každém kole bylo losování hodnotných
věcných cen, které věnovali sponzoři, z
nichž někteří, ač nešachisté, s velkým
zájmem celý turnaj sledovali. Vítěz turnaje velmistr Plát bohužel prohlásil, že
si žádnou ze svých partií přesně nepamatuje. Tak se budete muset spokojit s
mojí partii s jedenáctiletou ukrajinskou
nadějí, která obsadila se 6 body 34.
místo a o jejíž šachový růst se starají
trenéři z Jezdců Jundrov.
Dyshliuk, Fedir (1330) – Kalendovský, Jan (1905) [B06]
Brno /Ořechovské boje/ (4), 24. 4.
2022
1.e4 d6 2.d4 Jf6 3.Sd3 g6 4.Je2 Sg7
5.0–0 0–0 6.c3 Jc6 7.Se3 e5 (Z Pircovy
obrany se stává pomalu, ale jistě královská indická) 8.d5 (Nebo: 8.f3 d5 9.Jd2
dxe4 10.Jxe4 Jd5 11.Sf2 exd4 12.cxd4 b6
13.a3 Jce7 14.Vc1 Jf5 15.Dd2 Ve8 16.Sb5
Sd7 17.Dd3 Sh6 18.Vb1 c6 19.Sc4 Se6
20.g3 Jd6 21.Jxd6 Dxd6 22.Vfe1 Sf5
23.Dd1 Sxb1 24.Dxb1 Se3 25.Da2 Sxf2+
26.Kxf2 Ve7 27.Jc3 Vae8 28.Vxe7 Dxe7
29.Jxd5 cxd5 30.Sxd5 De2+ 31.Kg1 De1+
32.Kg2 Ve2+ 33.Kh3 Df1+ 34.Kh4 Vxh2+
35.Kg5 Kg7 36.Kf4 Dc1+ 37.Ke5 Dc7+ a
bílý se vzdal, Goltsev, D (2312) – Sadhwani, R (2545), Chess.com INT 2020)

8...Je7 9.f3 c5 10.a4 (Předchůdce:
10.Dd2 Je8 11.c4 f5 12.Jbc3 f4 13.Sf2 g5
14.Kh1 Jg6 15.Jg1 h5 16.g3 Sh6 17.Jce2 g4
18.gxf4 Jxf4 19.Jxf4 Sxf4 20.Se3 a dáno
za remízu, Assmann, S (1851) – Grabitz,
G (1918) Wingst 2006) 10...a6 11.b4
cxb4 12.cxb4 Jh5 (Zahajuje klasickou
protihru na královském křídle) 13.Jbc3
f5 14.Dd2 f4 15.Sf2 g5 16.b5 axb5
17.axb5 Vxa1 18.Vxa1 Jg6 19.b6?!
(Přesnější bylo 19.h3 nebo 19.Va8)
19...g4 20.fxg4 Sxg4 21.Jb5 Dg5!?
22.Jxd6 Sh3 23.Jg3 Jh4 24.Sf1 Sxg2
25.Sxg2 Jxg2 26.Jdf5 Jh4 27.Jxh4 Dxh4
28.Jxh5 Dxh5 (Po koňských manévrech
se pozice vyjasnila. Zdá se, že pokus o
matový útok černého neprorazí) 29.Sc5
Vf6 30.Va8+ Kf7 31.Sf2? Dg4+? (Oboustranná časová tíseň ovlivnila závěr hry.
Nutné bylo šachovat věží na g6) 32.Kf1
Df3 33.Vb8 Vh6 34.Vxb7+ Kg6 35.Dc2
Vxh2 36.Dc6+ Sf6?? (Správné bylo
36...Kh5 37.De8+ Kg5 38.Vxg7+ Kh6
39.De6+ Kxg7 40.Dxe5+ atd. s remízou.
Černý chtěl dát mat, dostane ho však
sám!) 37.De8+ Kh6 38.Df8+ Kg6
39.Dg8+ Kh6 40.Vxh7mat. 1–0
Víte, že: 16. dubna 2022 oslavili pětašedesátku dva nezaměnitelní brněnští
šachisté, kteří hrají stále nadšeně a
úspěšně? Jsou to Jaromír Veselý z Lokomotivy a Arnošt Zeman z Mor. Slavie.
Řekli o šachu: „Šachy jsou jako
krásná žena.“ (Bent Larsen – dánský
velmistr)
Jaroslav Rott
Šachové listy 1902

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1. Sf5 exf5
2.Jd5 b4 3.Jc7 mat, 1…b4 2.Sxe6 bxc3
3.Sc4 mat, 1…Jd3 2.Sxd3 f3 3.Sxb5 mat.
(Jos. Pithart)
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