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Líšeň jede i s kapitánem do
Prahy, hrozí posily z A týmu
Po dvou prohrách čeká na
Líšeň další těžký úkol, zít-
ra nastoupí v Praze proti
béčku Sparty.

JAKUB TRUČKA

Brno –Hodně času tráví rea-
lizační tým fotbalové Líšně
při taktické přípravě na kaž-
dé následující utkání. Jenže
tentokrát má značně ztíže-
nou pozici. Brněnský celek
čeká zítra od půl jedenácté
dopoledne na Žižkově utkání
proti B týmu pražské Sparty
a je velkou neznámou, jaké
základní jedenáctce bude
vlastněmuset čelit.
Rezerva Sparty totiž znač-

ně spoléhá na pomoc hráčů z
áčka. Především právě v do-
mácích utkáních, které se
hrají v odlišný den než zápas
A týmu. Před reprezentační
pauzou v duelu proti Opavě
mohl trenér Michal Horňák
využít hned sedmičku tako-
výchto „posil“, všechny na-
stoupily v základní sestavě a
pomohly k výhře 1:0. „Je
otázka, jak nastoupí teď.
Můžou jim zase přijít pomoct
kluci z áčka, paradoxně to ale
někdy bývá výhoda, že ne-
hrají ti mladí kluci,“ hodnotí
líšeňský záložníkMarekMa-
tocha.
Vzhledem k zápasovému

rozložení, kdy A tým Sparty
hraje dnes odpoledne na
hřišti Zbrojovky, zatímco
druholigové béčko nastoupí
až o den později, je velmi
pravděpodobné, že Líšeň
bude čelit některýmméně

využívaným prvoligistům.
I proto se svěřenci koučeMi-
lana Valachoviče chtějí sou-
středit hlavně na sebe. „Dva-
krát za sebou jsme teď pro-
hráli, určitě proti Spartě
chceme předvést co nejlepší
výkon, oklepat se a zvlád-
nout to. V soutěži je každý
soupeř těžký, nejde si příliš
vybírat, prostě se na to kva-
litně připravujeme a pokusí-
me se vyhrát,“ podotýkáMa-
tocha.
Právě dvě předešlé druho-

ligové prohry chce jihomo-

ravský tým rychle hodit za
hlavu. Po třetině soutěže zů-
stává stále na prvnímmístě
tabulky, přišel však o svůj
náskok amá za sebou počet-
nou smečku pronásledova-
telů. „Měli jsme předtím ví-
těznou vlnu, nyní po dvou
prohrách děláme vše proto,
abychom nespadli do nějaké
špatné nálady. Je před námi
nový zápas a všechno se
může znovu otočit. Není tak
důvod padat do žádné skep-
se,“ popisuje líšeňský zálož-
ník.

Zítra Líšeň bude spoléhat
především na dva důležité
faktory. Prvním z nich jsou
větší zkušenosti oproti spar-
ťanské rezervě složené z ta-
lentovaných, ale velmimla-
dých hráčů. Hlavně když tre-
nér Valachovič může po ka-
retním trestu opět počítat
s kapitánemMichalem Je-
řábkem a záložníkemAdriá-
nem Čermákem. „Samozřej-
mě naše zkušenost může
pomoct. Ale pokud Sparta
nasadí fotbalisty z áčka, jsou
taky dostatečně zkušení,“
tuší pětadvacetiletý středo-
polař.
Především však líšeňský

kádr je dlouhodobě velmi
sehraný. Což se o sparťan-
ském béčku, které téměř
každé kolo nastupuje v od-
lišné sestavě, rozhodně říct
nedá. „Dřív jsme si v záloze
sedli s JardouMálkem a Ku-
bou Kučerou, oba sice odešli,
ale nahradilo se to perfektně.
S DavidemMachalíkem i
Adriánem Čermákem si ro-
zumíme, funguje nám to
dobře,“ je spokojenýMato-
cha.

JEDINÝGÓL.Na jaře v důležitém utkání fotbalisté Líšně (v bílém)
zdolali rezervu Sparty 1:0. Foto: SK Líšeň

Srovnání Sparty B
a Líšně
Sparta B:
10 utkání, 13 bodů, 11. příčka
skóre: 12:14
forma: PPPVV

Líšeň:
10 utkání, 20 bodů, 1. příčka
skóre: 15:5
forma: VRVPP

Z restaurace až do televize. Čtyřicátiny oslaví
Helas exhibicí s celebritami, zažívá zlaté časy
VÁCLAV PETRŮ

Brno – Psal se rok 1982 a
parta nadšenců v restauraci
U Zlaté hrušky domluvila
založení nového klubu. Má-
lokdo tehdy tušil, že Helas
Brno bude na futsalovémapě
ještě o čtyřicet let později.
A co víc, v dost možná nej-
lepší kondici.
Brněnský klub hrající nej-

vyšší českou futsalovou sou-
těž oslaví čtyřicáté výročí od
založení dnes v hale ve Vo-
dově ulici exhibičními duely,
v nichž se představí jak A
týmHelasu, tak bývalí hráči
proti staré gardě Zbrojovky
neboMenšíkově jedenáctce.
„Sezval jsem kluky, kteří za ty
roky hráli. Už jde v podstatě
o pět nebo šest generací.
Jsem rád, že přijedou. Kdo by
tehdy řekl, že jednou bude-
me bývat i v televizi. Pivo
bude za deset korun amáme
domluveného i profesionál-
ního dýdžeje. Věřím, že lidi si
večer užijí. Jde hlavně o to se
potkat a zavzpomínat,“ lákal
jeden ze zakladatelů klubu a
jeho současný prezident Jan
Loup (na snímku).
Program začne v pět hodin

odpoledne přátelským sou-
bojemmezi A týmemHelasu
a Slavií Praha, v půl sedmé
večer si zahraje týmHelas
Brno 40+ proti staré gardě
Zbrojovky a od půl osmé ve-

čer přijde na řadu souboj
starých pánů Helasu Brno a
Menšíkovy 11. „Halu jsme
museli domlouvatměsíce
dopředu, kdy jsme nemohli
tušit, že na ten termín vyjde
zápas Zbrojovky proti Spartě.
Mrzí mě, že se to tak sešlo,
přesto se podařilo přitáhnout
zajímavá jména. Možná při-
jede třeba Ivo Ulich, za Men-
šíkovu 11 nastoupí napří-
klad herec Petr Štěpán, bý-
valý primátor Petr Duchoň
nebo nohejbalista Petr
Bubniak,“ řekl Loup.

FUTSAL JAKODROGA
VHelasu je celých čtyřicet
let od založení klubu. „Kluci
už si mě dělají srandu, že chci
skončit strašně dlouho, ale
chybělo bymi to. Je to
droga, skoro
denně něco
vyřizuju pro
Helas. Navíc
když někdo
vidí, kolik za
tím stojí
práce, tak se
to nikomu
nechce
přebrat,“
usmál se
devěta-
padesá-
tiletý
funkcio-
nář.
Důvod

končit nemá i proto, že klub
zažívá povedené časy. V po-
sledních třech sezonách
skončil ve futsalové lize šestý
a nyní hodlá zabojovat o
medaile. Po čtyřech kolech

nového ročníku je Helas jed-
ním ze třech neporažených
týmů soutěže na třetí příčce.
„Před třemi roky jsem se tre-
fil do trenéra. Přivedl jsem
neznámého Tomáše Galiu a
hodně semi ulevilo, protože
mi odpadla starost o tréno-
vání. Letos jsem si dal za cíl
napodobit Basket Brno, který
se dostal do semifinále,“ po-
znamenal Loup s tím, že zá-
pas pravdy nastane Helasu
příští pátek, kdy si zahraje
s pražskou Spartou.
Při dnešní parádě se Loup

na palubovce představí taky.
„To abych někde pohledal
sálovky, nebo koupil nové,“
vtipkoval funkcionář.
Vstupné na akci je dobro-
volné a jeho výtěžek

poputuje na vy-
brané oddělení
dětské ne-
mocnice.

Foto:Deník/M
ichalPavlík

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský

Vykydalova devadesátka.
Dnešní jubilant se narodil v Brně

5. října 1932. Občanským povoláním
byl velkou část života kalkulantem
staveb. Na jeho šachovém vzdělání
měl koncem 40. let velký podíl jeho
starší bratr Jan, později dětský lékař
v Olomouci. Z Františkovy bohaté
šachové činnosti stojí za připome-
nutí účast v několika polofinálech
mistrovství republiky (1967 ho vy-
hrál), ve finálemistrovství hrál 1968,
1983 a 1991. Je rozhodčím a trenérem
I. třídy, od 1994mezinárodním roz-
hodčím FIDE. Za svůj tým Lokomo-
tiva Brno získal medaile vmistrov-
stvích družstev 1964, 1965 a 1967. Byl
vždy obětavým šachovým činovní-
kem a neodmyslitelnou postavou
většiny šachových akcí nejen v Brně,
ale i ve světě. Jako divák absolvoval
řadu šachových olympiád, mnoho
let hrával v rakouské lize za tým
Zwettl. Je vítězem nesčíslného
množství kandidátských turnajů,
soutěží v rapid šachu i bleskovém
šachu. Založil bleskový turnaj „U
Pásků“ v Brně. Sehrál tisíce zajíma-
vých partií, bílými preferoval zavře-
nou sicilskou, černými staroindic-
kou nebo Aljechinovu obranu. Ty
ovládá dodnes virtuózně. Jedna z je-
ho partií zdobí sbírkyminiaturek:
Laštovička, Jiří – Vykydal,

František [C20]
Brno /Gargulákůvmemoriál/ (6),

6. 9. 1971
1.e4 Jf6 2.d3 e5 3.g3 d5 4.Jd2 Sc5

5.Sg2 (Zde černý nabídl remízu,
protože chtěl jít na fotbal. Laštovič-
ka odmítl) 5...dxe4 6.dxe4 Sxf2+
(Černý chce partii rychle ukončit za
jakoukoliv cenu. Proto tato zvláštní
oběť, která bílého zcela vyvede z
konceptu!) 7.Kxf2 Jg4+ 8.Kf3??
(Hrubá chyba, po které dává černý
mat 4. tahem. „Slavné Vykydalovy
schody“. Lépe 8.Ke2 Dd4 9.Jh3 Je3
10.c3 Sg4+ 11.Sf3 Jxd1 12.cxd4 Sxh3
13.Vxd1 atd.) 8...Df6+. A bílý se vzdal.
Mohlo následovat. 9.Ke2 Df2+ 10.Kd3
Dd4+ 11.Ke2 De3+ 12.Kf1 Df2mat. 0–1
Víte, že: Sobotní bleskový turnaj

„U Pásků“ v bowlingovém klubu v
Líšni měl neobyčejně sváteční ráz?
Díky řediteli Dopravních staveb Br-

no p. Vlastimilu Chládkovi si téměř
padesátka účastníků užila oslavy 4
říjnových jubilantů (Fr. Vykydal 90,
Rostislav Stříbrný 70, Neklan Vy-
skočil 50 a olympionička Eva Kulo-
vaná 35). V průběhu turnaje všichni
(včetně diváků) ochutnali šachový
dort, chlebíčky a připili si šampaň-
ským, které obstarali oslavenci. Zví-
tězil jubilant Neklan Vyskočil (Duras
Brno) 13 (15) před Václavem Fialou
(Jezdci Jundrov) a Josefem Krato-
chvílem (Gordic Jihlava) po 10 bo-
dech. 8. byla Eva Kulovaná (Gordic
Jihlava) 9, 27. Fr. Vykydal (Lok. Brno)
7,5 a 42. Rostislav Stříbrný (Morav-
ská Slavia) 6 bodů.
Stříbrný, Rostislav (1681) –

Čtveráček, Filip (1598) [A36]
Brno Pásci (12), 1. 10. 2022
1.c4 c5 2.Jc3 Jc6 3.g3 g6 4.Sg2 Sg7

5.Jf3 e6 6.0–0 Jge7 7.e4 0–0 8.d3 b6
9.a3 Sb7 10.Sg5 h6 11.Se3 d5
12.cxd5 exd5 13.exd5 Jxd5 14.Dd2
Jxe3 15.fxe3 Dd7 16.Dc2 De6 17.e4
Jd4 18.Jxd4 Sxd4+ 19.Kh1 Sa6
20.Vf3 Vad8 21.Vaf1 g5 22.Jd5 Sb7
23.Jf6+ Sxf6 24.Vxf6 Dd7 25.Vxh6
Dxd3 26.Df2 Sxe4 27.Df6 Sxg2+
28.Kxg2 De2+ 29.Kg1 De3+ 30.Vf2
De1+ 31.Kg2 De4+Dáno za remízu.
1/2
Řekli o šachu: „Nejsem Karpov

ani Tal, jsem jen Franta Vykydal“.

Ján Durďovič
Tábor 1936

Mat 5. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.c5 Kxf5

2.Jf4+ Ke5 3.d4mat, 1…Kd5 2.Jb4+
Kc4 3.Dd2mat, 1…Kf3 2.Dh1+ Ke2
3.Jf4mat. (Richter)

14 8. října 2022Deník
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.

POKUD je ti 65-75 let a jsi z Jihomo-
ravského kraje, jsi hodný, milý a máš 
vyřešenou minulost, zavolej Ludmile, 
67, Hodonín, t. č. 906 70 20 70. 

ZDENKA (76), ČB, t. 906 70 20 70, je čilá, 
ráda řídí, dokonce si chce pořídit čtyřkol-
ku, ráda plave a jezdí na výlety. Hledá po-
dobného pána z Jihomoravského kraje.

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.

VĚŘÍM, že už nebudu dlouho sama 
a  potkám touto cestou pána, ve věku 
72-90 let, z Jihomoravského kraje. Anna 
(72), Brno, tel. 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.

 Škoda HLINÍKOVÁ KOLAKOUPÍM
110r -Rapid Garde. Tel:728826125

 STARÉ PEŘINY, DEKY AKOUPÍM
POLŠTÁŘE. TEL.: 721 469 234

 Simson nebo Jawa PionýrKOUPÍM
s TP. Peníze ihned.Tel.603963494

 Pionýra. Tel: 723408956KOUPÍM

 Jawa 350. Tel:728826125KOUPÍM

 violu, violoncello, basu HOUSLE,
i poškozené tel.728 279 034

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

 MOPED STADION/ JAWET-KOUPÍM
TA/ PIONÝR. TEL: 771 221 112.

 TERU, malotraktor, MT8, TKKOUPÍM
i ZETOR. T. 608 915 576

 koupí veškeréHODINÁŘ-SBĚRATEL
hodinky na ruku i kapesní a vše po ho-
dináři. T. 777 311 101

 STAROU VZDUCHOVKU.KOUPÍM
TEL.: 721 302 277.

 pejska Westíka bez PP. StáříPRODÁM
5 měsíců. 603147554 Vyškov

 staré pivní láhve s nápisy. IKOUPÍM
jednotl.kusy, tel: 732170454, sběratel

 violu, violoncello, basuHOUSLE,
i poškozené tel. 728 279 034

 drsnosrstý standard. Nabí-JEZEVČÍK
zím ke krytí jezevčíka drsnosrstého
z výborného chovu Amely Rose ČLP/J
/96483, stáří 4 roky. Tel. 735507111, ka-
rel.robetin@seznam.cz

 - 20Kč v květináči výška 35-45THUJE
cm. Dovezu! T.608979621

 OBRAZY ALOISE JANEČKAKOUPÍM
PARDUBSKÉHO A JOSEFA VON-
DRÁČKA. TEL.: 721 302 277.


