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Chvilka nad šachovnicí

Řídí Jan KalendovskýVyškov se hlásí do boje o postup
Fotbalisté Vyškova se
hodlají porvat o postup do
první ligy.

ZDENĚK VLACH

Vyškov – Teď už s oficiální
snahou zaútočit na postup
do nejvyšší soutěže odstar-
tují jarní část FORTUNA:NÁ-
RODNÍ LIGY fotbalisté MFK
Vyškov.
První zápas sehrají zítra v

Táboře s FC Táborsko. „Když
jsme tady byli na podzimní
předsezonní tiskovce za
účasti majitele klubu pana
Kingsley Pungonga, tak jsme
byli asi všichni překvapeni
cílem, který před nás posta-
vil. Určil nám úkol, který vy-
padal hodně ambiciózně a za
mě do těch našich podmínek
až nepředstavitelně. Finále je
takové, že po půl roce jsme
druzí jen sminimální ztrátou
na vedoucí Příbram. V od-
vetné části tedy ten cíl už
nabírá nějaké obrysy. Dopl-
ňování mužstva jsme proto
dělali tak, aby se podařilo jej
naplnit,“ potvrdil postupový
plánMFK generální manažer

klubu Zbyněk Zbořil na vče-
rejší tiskové konferenci.
Vyškov sehrál sedm pří-

pravných zápasů a prohrál
jediný, hned ten úvodní s
účastníkem nejvyšší sloven-
ské soutěže Skalicí 1:2. „Z těch

sedmi zápasů jsme v pěti
udrželi nulu, takže posun v
porovnání s minulou přípra-
vou byl evidentní. Trochu
nešťastně se nám na konec
přípravy dostal termín po-
háru se Slavií. Zápas se ode-

hrál, nebyla to žádná ostuda,
prohráli jsme amrzí mě, že
jsme nedali gól, ale bylo to o
tom, že Slavia je fotbalově
někde jinde,“ vzpomenul
trenér Jan Trousil středeční
čtvrtfinále MOL Cupu, které
Vyškov v Edenu prohrál 0:4.
K prvnímu utkání jarní

části F:NL v Táboře budemít
k dispozici prakticky stejný
kádr jako na Slavii.
Chybět tedy budou Lukáš

Lahodný, Tomáš Cabadaj a
Fan Jack, kteří doléčují zra-
nění amají tréninkové
manko. Pro žluté karty ne-
může nastoupit Alexis Elan-
di. Zda bude i šestnáctičlenná
nominace na zápas shodná s
„Edenem“ kouč nepotvrdil.
„Především chci zdůraznit, že
promě začíná úplně nová
soutěž. Na podzim zapo-
meňme. Hodněmančaftů
poměrně výrazně posílilo.
Okruh kandidátů na postup a
baráž bude hodně široký.
Jsme druzí, ale dvakrát pro-
hrajete amůžete být devátí.
Promě je favoritem Karvi-
ná,“ dodal na závěr vyškov-
ský lodivod .

FAVORIT. Fotbalisté Vyškova (na snímku v bílých dresech) patří
mezi adepty na triumf ve druhé lize. Foto: MFK Vyškov/Filip Ježek

Chceme alespoň baráž, říká líšeňský Polášek
JAKUB TRUČKA

Brno – Jediná nová tvář vy-
razí s fotbalovou Líšní do
jarních druholigových bojů.
Jedenadvacetiletý hráč Ma-
rek Polášek (na snímku) při-
šel do brněnského celku
v zimě ze Slovácka aměl by
zvýšit konkurenci ve středu
pole. „Zatím jsem v Líšni se
vším spokojený, opravdu si
nemámna co stěžovat,“
hodnotí Polášek.
Bývalýmládežnický re-

prezentant přestoupil do
Slovácka v roce 2010. Od té
doby v klubu kroutil jednu
sezonu za druhou a postu-
poval mládežnickými kate-
goriemi. Nyní jde o jeho prv-
ní větší přesun. „Náročná
změna to ale nebyla. Spíš
jsem šťastný, že jsemmohl
přestoupit,“ říká Polášek.

Ve Slováckumladý defen-
zivní záložník zažil několik
příprav s A týmem, na-
skočil i do dvou prvoli-
gových utkání. Na pod-
zim však nastupoval
ve třetí lize za slo-
vácké béčko, i proto
si po přechodu do
druholigové Líšně
musel zvykat na
některé novinky.
„Hlavní změna je
promě citelná
především
v rychlosti a důrazu,
vše je takovémno-
hem víc soubojové,“
nastiňuje středo-
polař.

NOMINACENA
FENERBAHCE
Ještě v srpnu byl
Polášek na lavičce

Slovácka při dvojutkání tře-
tího předkola Evropské ligy
proti tureckému Fener-
bahce. Následně byl ale
poslán do třetiligové re-
zervy a na podzimměl
skvělá čísla. Ze středu
zálohy vstřelil tři gó-
ly, na dalších pět
přihrál. „Chtěl jsem
určitě hrát vyšší
soutěž než třetí ligu
a Líšeň bylamojí
jasnou prioritou.
Když všechno pů-
jde, jakmá, a bude

semi dařit, tak se
třeba časemmůžu po-
sunout i dál,“ pozna-
menává.
S Líšní Polášek na-

skočil do většiny pří-
pravných zápasů,
i proto už se s novými
spoluhráči stihl sehrát.

„Pochopil jsem postupně, jak
třeba kluci chtějí hrát, kdo
má jaké slabiny a naopak
silné stránky,“ líčí.

NEKONEČNÁ ZIMNÍ
PŘÍPRAVA
Zítra už brněnský celek čeká
ostrý start do jarní části se-
zony, od jedné hodiny odpo-
ledne doma přivítá Vlašim. A
líšeňští hráči se již nemůžou
dočkat. „Těším se strašně
moc, od půlky listopadu je to
už fakt hrozně dlouhá doba.
Zimní příprava bývá vždy
nekonečná,“ usmívá se Polá-
šek.
A zároveň předesílá, že Lí-

šeňmá do jara jasný cíl –
minimálně udržet třetí pozi-
ci. „Všichni máme ty nejvyšší
ambice, takže chceme hrát
minimálně baráž o postup do
první ligy,“ dodává.
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Za JiřímŘehůřkem.

Po těžké nemoci zemřel 21. února 2023 v

Brně JUDr. Jiří Řehůřek, ještě donedávna ve-

doucí osobnost šachového klubu Bystrc Oi-

lers. Po Sametové revoluci se stal spolumaji-

telem dvou čerpacích stanic. Jako sponzor

pořádal každoročně turnaje v Bystrci, Čebíně

a Rajhradě a pod hlavičkou „Petria“ (původní

název bystrckého klubu) se konala řada dal-

ších oblíbených šachových soutěží v Brně a

okolí. Jiří byl vždy zdatný sportovec. Výborně

hrával tenis a při svých pravidelných startech

na Czech Open v Pardubicích byl i v padesátce

platným členem amatérských fotbalových

týmů, které se zde utkávaly. Nastupoval v

krajských přeborech družstev (občas hostoval

i za Lokomotivu Brno). Hrával i rapidy a bles-

kovky. Jednou v Dlouhých Stráních se utkal v

1. kole s velmistremNavarou. Toho požádal o

zápis partie, kterýmu pak David odevzdal i s

poznámkami. V oblastním přeboru sehrál

před dvaadvaceti lety v zápase Lokomotiva

Brno D-Rudice zajímavou partii. Pokládám to

téměř za senzaci, když amatér (a to Jiří byl,

šachy se učil spolu se svým synem Lukášem v

pokročilém věku) odehraje prvních 18 tahů

stejně jako velmistr! Ten se spokojil s opako-

váním tahů a remízou, naši borci zkusili vari-

antu zkoumat dál:

Nečas,Aleš – Řehůřek,Jiří [B92]

Oblast jih B /Loko Brno D-Rudice/ (3),

2001

1.e4 c5 2.Jf3 d6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6 5.Jc3

a6 6.Se3 e5 7.Jb3 Se6 8.Se2 Se7 9.f4 exf4

10.Sxf4 d5 11.exd5 Jxd5 12.Jxd5 Sxd5 13.Sf3

Sxf3 14.Dxf3 Jc6 15.0–0 0–0 16.Vad1 Db6+

17.Se3 Dc7 18.Sf4 Db6+ (Liberzon-Hoelzl,

Baden 1980, dáno za remízu) 19.Se3 Dc7

20.c3 Vad8 21.Vxd8 Dxd8 22.Jd4 Jxd4

23.Sxd4 Dc7 24.Dg4 f6 25.De6+ Kh8 26.g3

Sc5 27.Ve1 h6 28.Sxc5 Dxc5+ 29.De3 Dd5

30.De4 Dd7 31.Dd4 Dc7 32.Vd1 Ve8 33.Kf2

Kg8 34.c4 De7 35.Dd5+ Kh8 36.Dd3 Dc5+

37.Kg2 Dc6+ 38.Dd5 Db6 (Lépe 38...Ve2+ s

malou výhodou černého) 39.Vd2 De3 40.b4

Ve5 41.Dd8+ Ve8 42.Dd4. Soupeři se zde

shodli na remíze. 1/2

Navara,David – Řehůřek,Jiří [B33]

Dlouhé Stráně rapid (1), 12.12.2009

1.e4 c5 2.Jf3 Jc6 3.d4 cxd4 4.Jxd4 Jf6

5.Jc3 e5 6.Jdb5 d6 7.Jd5 Jxd5 8.exd5 Jb8 9.c4

Se7 10.Se2 0–0 11.0–0 f5 12.c5 a6 13.cxd6

Sxd6 14.Sg5 Db6 (14...Dd7 15.Jxd6 Dxd6

16.Db3 Kh8 17.Sd2 a5) 15.Se3 Dd8 16.Jxd6

Dxd6 17.Vc1 Jd7 18.f4 (18.Db3 f4 19.Sd2 a5)

18...e4 19.Db3 b6 20.Vc6 Db8 21.d6+ Kh8

22.Vfc1 Jc5 23.Dxb6 Dxb6 24.Vxb6 Jd3

25.Vc7 Se6 26.Vbb7 Vg8 (26...Sd5 27.Vxg7

Sxb7 28.Sd4 h6 29.Vxb7+ Kg8 30.Vg7+ Kh8

31.Sd1 Vfb8 32.Vb7+ Kg8 33.Sb3+ Kf8 34.Sg7+

Ke8 35.Sf7+ Kd8 36.Sf6+ Kc8 37.Vc7mat)

27.Sd4 h6 28.Vxg7 Vxg7 29.Vxg7. 1–0

Víte, že: Jiří Řehůřek se narodil 4.9.1953 a

poslední rozloučení proběhlo v brněnském

krematoriu 28. února 2023? V době, kdy

omezil své podnikatelské aktivity, věnoval se

řízení klubu a turnaji o Pohár Bystrcké radni-

ce. Ani v době těžké nemoci, ze které se léčil

spolu s dalším známým bystrckým šachistou,

neztrácel humor, tvořil vtipné šachové bás-

ničky a byl vždy ochoten pomoci. Čest jeho

památce!

Řekli o šachu: „Pomáhejte svým figurám,

ony vám pak pomohou.“ (Paul Morphy)

Jiří Chocholouš

Deutscher Schachbund 1910

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.Jc7 Kxc4 2.Vdxf3

Kd4 3.Vg4mat, 1…f2 2.Ja6+ Kxc4 3.Jd6mat,

1…g4 2.Vxg4 f2 3.c5mat. (Drnek)

Zbrojovka vyzve poslední Zlín
Brno – Po zpackaném čtvrt-
finálovém zápase v Českých
Budějovicích a pohárové
prohře 1:2 má fotbalová
Zbrojovka před sebou šanci
na reparát. Dnes od tří hodin
odpoledne totiž na svém
stadionu přivítá poslední
Zlín, který Brno neporazil už
v pěti utkáních v řadě. „Ta-
bulkamůže svádět k podce-
nění, ale nečeká nás lehký
zápas. Zlín na jaře předvádí

solidní výkony a je silný do
útoku. Bude to těžká zkouš-
ka, ale chceme uspět,“ popsal
pro klubový web brněnský
asistent trenéra Jozef Dojčan.
Před výkopem utkání se

uskuteční autogramiáda ne-
dávného jubilantaMilana
Pacandy. Svou novou knihu
bude oblíbenec brněnských
fanoušků podepisovat od
jedné hodiny odpoledne
v hotelu A-SPORT. (jtk)
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KLIČKUJ
PROVĚŘ SVÉ ZNALOSTI O LIGOVÉ HISTORII
A ZAPOJ SE DO SOUTĚŽE KLIČKUJ!

fortunaliga.cz
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