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SPORT | Na jižní Moravě
Dvě generálky za víkend. Slavia
se neodmítá, říká Valachovič
Už příští pátek začne Líšeň
na Dukle novou sezonu
druhé ligy. Do té doby ji
však čeká nabitý program
– dnes a zítra odehraje
hned dvě generálky.

den, takže se všichni mohou
ukázat,“ motivoval Valachovič.

LÉTO PLNÉ ZMĚN
Pomalu se tak chýlí ke konci
letní příprava Líšně, která
byla dost divoká na změny v
kádru. Odešly především
opory Ondřej Ševčík s Jaroslavem Málkem, dost hráčů
do týmu naopak i přibylo.
„Noví kluci předvádějí velice
dobré výkony. Především
jsme rádi, že se nám povedlo
zvýšit konkurenci na stranách,“ kvitoval trenér. Zároveň ale naznačil, že by ještě
jednu posilu uvítal. „Pořád se
poohlížíme po jednom ofenzivním hráči,“ uvedl.
Právě útok totiž brněnský
celek v posledním období
trápil nejvíc, ve třech zápasech v řadě se nikdo z týmu
střelecky neprosadil. „Nikdy
nevíte dopředu, jak se během
sezony bude mužstvo chovat
v ofenzivě, taky nebylo nikde
napsané, že dá Málek tolik
gólů. Pokud ale máme zopakovat umístění z minulých
sezon, což bude hrozně těžké,
tak musíme být schopní ty
góly dávat. Zodpovědnost teď
bude na celém mužstvu.
Chce to víc klidu v koncovce,
protože i proti Zlínu a ostravskému Baníku jsme si
šance vypracovali. Ale neproměnili,“ posteskl si Valachovič.

JAKUB TRUČKA

Brno – Téměř vždy bývá
pravidlem, že si kluby vystačí
s jednou ligovou generálkou.
Jenže fotbalová Líšeň má v
plánu hned dvě. Situace je o
to raritnější, že oba zápasy
odehraje v rozmezí necelých
čtyřiadvaceti hodin, dnes od
pěti odpoledne přivítá doma
třetiligovou Hostouň, zítra
od půl čtvrté odpoledne vyběhne v Edenu proti A týmu
pražské Slavii. „V našich plánech byla samozřejmě jen
jedna generálka. Chtěli jsme
ji hrát s týmem ze třetí ligy,
proto jsme se domluvili s
Hostouní. Jenže pak se ozvala
Slavia a utkání s takovým
klubem, který je pravidelným účastníkem evropských
pohárů, se prostě neodmítá,“
nastínil líšeňský trenér Milan
Valachovič.
Zatímco dnešní zápas s
Hostouní odehraje Líšeň na
svém stadionu, zítřejší utkání je naplánované na jedno z
tréninkových hřišť vicemistra první ligy. A navíc za zavřenými dveřmi. „Šlo o přání
Slavie, my jsme to akceptovali. Jsme rádi, že se s tako-

BOJ O MÍSTO. O víkendu dostanou šanci všichni líšenští fotbalisté
(v bílém), mohou zabojovat o základní sestavu. Foto: Deník/David Kubatík

vým týmem vůbec můžeme
utkat,“ doplnil líšeňský kouč.

ZÁJEM ZE SPARTY
Vše přitom mohlo být úplně
jinak a brněnský celek měl
možnost se v posledním přípravném utkání střetnout s
jiným pikantním soupeřem.
Ve vzájemném zápasu Mol
Cupu z minulého roku mezi
Líšní a Spartou zaujali
Marvani tehdejšího letenského trenéra Pavla Vrbu
natolik, že se s nimi chtěl
utkat znovu. „Prvotně měla o
generálku s námi zájem
Sparta, ale to se změnilo s
nástupem dánského trenéra.
Pracovali jsme tak s jinými
variantami, abychom si řekli
co dál,“ objasnil Valachovič.

Ten před víkendem řeší
zásadní otázku jak rozložit
sestavu, aby si zahráli všichni, zároveň však nikdo nebyl
přetížený. První ligové kolo
na Julisce proti Dukle Praha
totiž Líšeňské čeká už příští
pátek. „Tak z osmdesáti procent jsem o rozložení minutáže rozhodnutý. Zbytek ještě musíme promyslet,“ popsal.
Výhodou dvou generálek
je, že realizační tým těsně
před začátkem nové druholigové sezony uvidí v zátěži
všechny hráče. A ti se mohou
poprat o místo v klubu i základní jedenáctce. „Šanci dostanou i mladíci. Finální rozhodnutí o sestavě pro zápas s
Duklou uděláme až příští tý-

Výzva. Ducár se utká s Angličanem bez prohry
LUBOMÍR BUDNÝ

Znojmo – Potom, co Vasil
Ducár v polovině června získal titul pro nejlepšího boxera České republiky, čeká
znojemského rodáka další
výzva. První srpnovou sobotu bude v anglickém Sheffieldu zápasit o evropský pás
organizace IBF v křížové váze.
Mistr republiky Ducár vyzve Jordana Thompsona.
Devětadvacetiletý boxer nastupuje ve stejné organizaci
jako známý Anthony Joshua,
s nímž může Thompson tré-

pro něj nejsem žádné žrádlo,“
burcoval Ducár.
Pokud nad Thompsonem
vyzraje, bude mít otevřené
dveře k dalším atraktivním
kláním po celém světě. „Měl
bych titul a dostal se k dalším
zajímavým zápasům. Výhru
bych ale chtěl hlavně kvůli
sebevědomí, abych konečně
z venku přivezl vytouženou
výhru.“
Jeho cílem je poskočit výš v
žebříčku. „Mohl bych se dostat do první třicítky, možná i
dvacítky,“ uzavřel dvaatřicetiletý ambiciózní boxer původem ze Znojma.
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Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský
Rapid družstev v Pardubicích.
Každoroční šachový festival
v Pardubicích byl zahájen turnajem čtyřčlenných družstev.
Hrálo se tempem 2 x 90 minut
plus 30 sekund za tah. Brňané
zde získali v konkurenci 119
celků stříbro a bronz. Výsledek:
1. ZIKUDA Turnov 13(24), 2.
Duras Královo Pole 12(20,5)
(Martin Červený 5,5-7, Jakub
Szotkowski 5-7, Roman Chytilek 3-6, Neklan Vyskočil 6-7,
Magdalena Miturová 1-1), 3.
Moravská Slavia Brno A 12(18)
(Tomáš Polák 2,5-4, Jakub
Roubalík 1-3, Jáchym Němec 37, Jakub Kůsa 6-7, Petr Pisk 5,57), 10. Moravská Slavia Brno B
10(18,5) atd.
Červený,Martin (2396) –
Vymazal,Bronislav (2378)
[A46]
CZECH OPEN 2022 – Duras
Brno-Cerebro (2.1), 15.07.2022
1.d4 Jf6 2.Jf3 b5 3.e3 a6
4.a4 b4 5.c4 6.b3 c5 7.Sb2 Sb7
8.Jbd2 Se7 9.Sd3 (Tato hra
dámským pěšcem je stále populární) 9...d6 10.dxc5 (Předchůdce: 10.0–0 Jbd7 11.Dc2 h6
12.Vad1 Dc7 13.e4 e5 14.d5 Jf8
15.g3 Sc8 16.Jh4 g6 17.f4 Sh3
18.Jg2 Jg4 19.Vde1 Jd7 20.Jf3 Sf6
21.fxe5 Jdxe5 22.Jxe5 Sxe5
23.Se2 Sxg2 24.Sxg4 Sxf1
25.Sxe5 dxe5 26.Vxf1 h5 27.Sh3
h4 28.Vf6 De7 29.Vf3 hxg3
30.Vxg3 a5 31.Df2 Va6 32.Vf3
Vh7 33.Dg3 Vf6 34.Vxf6 Dxf6
35.Dg4 Kf8 36.Dc8+ Kg7 37.Sg2
Df4 38.h3 De3+ 39.Kh2 Vh5 a
bílý se vzdal, Tsoi,M (1774) –
Bulavin,A (2256), St Petersburg
2019) 10...dxc5 11.Dc2 Jbd7
12.0–0–0 Dc7 13.h3 0–0–0
14.g4 h6 15.Vhg1 Je8 16.Je4
Vg8 17.g5 Jd6 18.h4 f5 19.gxf6
gxf6 20.Jxd6+ Sxd6 21.Vxg8
Vxg8 22.Se4 Vg4 23.Sxb7+
Kxb7 24.Dd3 Kc6 25.a5 f5
(Převaha bílého spočívá v tlaku po sloupci d, bezpečnějším
postavení krále) 26.h5 Ve4
27.Jd2 Vh4 28.f4 Vh2 29.Df1
Dxa5 30.Dg1 Ve2 31.Kc2 Da2
32.Dg3 Kc7 33.Df3 Vh2 34.Dg3
Ve2 35.Kd3 (Náhle se veškerá
výhoda bílého vypařila. Hon
na černou věž se nevyplatil)
35...Vxd2+! 36.Vxd2 Dxb3+
37.Ke2 Dxc4+ 38.Kf2 De4
39.Dg7 Dc6 40.Dxh6? (Proč ne
40.Vxd6 Dxd6 41.Se5 s okamžitou výhrou?) 40...c4
41.Dxe6 c3 42.Sxc3 bxc3
43.Vc2 Sb4 44.Dxf5 Dh1

45.Kg3 Jc5 46.Vg2 De1+
47.Kg4 Df1 48.Dd5 Dh1
49.Kg5 Db1 50.Df7+ Kb6??
(Škoda. Jiné ústupy krále vedly
k rovné hře) 51.Dg6+ Dxg6+
52.hxg6 Je4+ 53.Kf5 a černý se
vzdal, bílí volní pěšci rozhodnou. Zajímavá hra, kde rozhodoval zřejmý oboustranný nedostatek času. 1–0
Kůsa,Jakub (2353) – Skácelík,Petr (2170) [B31]
CZECH OPEN 2022 – Mor.
Slavia A vs B (5.3), 16.07.2022
1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.Sb5 g6
4.Sxc6 bxc6 5.0–0 Sg7 6.c3 d6
7.h3 Sa6 8.d3 e5 9.Ve1 Je7
(Soupeři rozehráli tzv. Rossolimovu variantu sicilské)
10.Se3 0–0 11.d4 cxd4
12.cxd4 exd4 13.Sxd4 Sxd4
14.Dxd4 c5 15.Dd2 Db6 16.Jc3
Vad8 17.Vad1 Sb7 18.Dc2 Sc6
19.Jd2 d5 20.exd5 Jxd5 21.Jc4
Jb4 22.De2 Db8 23.a3 Jd5 (Až
sem udržoval bílý jistou výhodu. Teď se situace srovná)
24.Jxd5?! Sxd5 25.Je3 Se6
26.Vc1 Db6 27.Vc2 Vb8
28.Vec1 Vfc8 29.Jc4 Da6
30.De5 a černý překročil čas v
poněkud horším postavení.
1–0
Víte, že: Turnaj v Českém
šachu vyhrál v Pardubicích
Tomáš Vrzal (Tatran Poštorná)
6(7) před Radkem Roubem
(Železné hory) se 4 body?
Řekli o šachu: „Není větší
lítost, než šachová lítost.“
(H.G.Wells)
Zoltan Abranyi
American Chess Magazine
1897

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky:
1.Sh8! Kxh8 2.Kf7 g4 3.Dh6
mat, 1…Kh7 2.Dc3 Kh6 3.Dxh3
mat, 1…Kf8 2.De5 Ke8 3.Db8
mat. (Duras)

KOUPÍM jakýkoliv starý motocykl. Tel.:
721 302 277.

KOUPÍM stará křesla. 777158819

cab_R2059699-003

cab_R2013841-005

FIALOVÝ česnek a mák 604779185

cab_R2262701-001

KOUPÍM TERU, malotraktor, MT8, TK
i ZETOR. T. 608 915 576
TERA-VARI, MF-70, TZ4K, MT8, Zetor
koupím. Tel: 603 897 100.

VLAŠSKÉ ořechy světlé 230 Kč/kg, Lískovce 310Kč/kg, sušené švestky a meruňky 175Kč/kg, suš.jablka 270Kč/kg,
suš.višně
410Kč/kg.
Pošlem.
774 180 070

ČIŠTĚNÍ střechy, dlažby, fasády a impregnace. Nátěr plechové a eternitové střechy. Za nejlepší ceny. Tel.:
607 023 025

PRODÁM KMENOVÁ VČELSTVA na
rámkové míře 39x24, k odběru začátkem srpna u Kostelce nad Vltavou, bližší info. a objednání: 737 439 074

KOUPÍM staré pivní láhve a sklenice.
Sběratel, tel:732170454

VYMAZLENÉ kocourky nabízí chovatelská stanice. Sibiřská koťátka s PP mají rodokmen FIFe. Absolvovala zdravotní prohlídky, jsou očkována, mají zdravotní pas, jsou pravidelně odčervována. Vyrůstají v podmínkách rodiny, po
rodičích mají vynikající povahu. Jsou
již k odběru - cena dohodou.
Web: http://www.austerlitz-siberian.cz
mobil: 732 862 924

cab_R2059774-006

cab_R2066388-012

cab_R2252552-005

cab_R2259713-001

KOUPÍM ČS.DUKÁTY. T. 778080060

cab_R2251723-002

KOUPÍM terénní Destu.608743021

cab_R2252570-002

cab_R2249760-002

cab_R2261265-001

cab_R2256135-002

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

dbi_1133062-158

cab_R2062322-014

VÁŽNÉ seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši!
Vytočte 906 70 11 60 a sdělte své požadavky.
NAJDU touto cestou milého a hodného pána do 55 let z Jihomoravského
kraje, který už také nechce být sám?
Magda (48), Brno, tel. 906 70 20 70.
JITKA, 58, od Znojma, je milá, hodná,
věrná a přátelská žena a hledá muže
stejných nebo podobných kvalit, se
kterým by šla životem. T. 906 70 20 70.
DARINA, 44, Brno, tel. 906 702 070,
potřebuje k sobě najít hodného, veselého, upřímného, pracovitého a věrného pána z Jihomoravského kraje.
ZDENA, 58, Brno, by se ráda seznámila
s mužem ve věku 58-68 let, který bude
třea i z Prahy. Musí být milý a hodný, ne
alkoholik. Tel. 906 70 20 70.
PÁN může být odkudkoliv z České republiky. Ráda se s ním sejdu a popovídám. Třeba si padneme do oka. Radka/55/Hustopeče/906 70 20 70.
LIBUŠE (59), Mladějov na Moravě,
tel. 906 702 070, by se ráda scházela
s pánem mezi 55-63 lety. Byla by ráda,
kdyby byl z Jihomoravského kraje.
IVA, 44, od Brna, tel. č. 906 70 20 70. Určitě je někde pohodový muž s vyřešenou vlastní minulostí. Ozvi se mi hned!

dbi_1146852-48

EXPRES SEZNAMKA!
AUTOMOBIL od r.v. 95-2021 i poškozený. Nabídněte. 606861822.

