
SPORT | Na jižní Moravě
Fotbalový kouč PETR VAŠÍČEK (53) o svém angažmá v Blansku říká:

Třetí liga je teďmnohem čistší
PAVEL ŠŤASTNÝ

P
ád z profesionální
soutěže, ekono-
mické problémy
i enormní hráčská
nouze. Blanenští

fotbalisté se v červnu nachá-
zeli v situaci, ve které by je
převzal jen odvážlivec. A je-
den takový se našel. Trenér
Petr Vašíček (na snímku) se
po dvanácti letech vrátil
k mužstvu, se kterým coby
kouč poprvé okusil třetí ligu.
„Věděl jsem, do čeho jdu
a přiznám se, že
mám rád ta-
kové výzvy.
Převzít klub,
který je za-
jištěný, je
strašně
krás-

né, ale tohlemě lákalo,“ řekl
Vašíček, jehožmužstvo je po
devíti kolech vMoravsko-
slezské fotbalové lize šesté.

Jaké pro vás byly první týd-
ny u týmu?
Začátky byly krušné, měli

jsme papír hráčů a postupně
každého jen odškrtávali, že
k nám nechce. Nikdo se totiž
nehrne domužstva, které
spadne z druhé ligy a odejde
mu tolik fotbalistů. Nebylo to
nic jednoduchého, zrušili
jsme i první přípravný zápas
v Boskovicích, protože nás
bylo jen devět. Teď užmáme
kádr aspoň do konce podzi-
mu ustálený a kluci, které
jsme přibrali, mají na to hrát
ve vyšších soutěžích.

Udělal jste velký skok, když
jste přešel z I. B do třetí ligy.
Co se pro vás změnilo?
To by vámměla říct spíš

moje žena. (úsměv) Tohle
jsme si prošli už kdysi, když
jsem začínal trénovat. Ne-
měl jsem ještě děti, takže
se to časově dalo skloubit.
Přiznám se ale, že je mi
jedno, jestli trénuju čtvrtou
třídu, nebo třetí ligu, jdemi
hlavně o zájem hráčů něco
dokázat. A pak je to otázka
času, který tomu obětujete.

Teďmám děti už větší a při-
šla nabídka, kterou bymoc
lidí nevzalo, ze začátku bylo
nadmíru složité sehnat i asi-
stenty, ale podařilo se a teď
z tohomám dobrý pocit.

Přece jen režim u třetiligo-
vého týmu je odlišný, než
u celku v krajské soutěži...
Objem tréninků je daleko

větší, jejich podstatu ovšem
můžete využít kdekoliv. Sa-
mozřejmě je potřeba to
upravit, protože každý fot-
balistamá svůj strop, ale
cvičení, které jsem dělal v B
třídě, využívám i ve třetí lize.
Jen kladu na hráče daleko
větší požadavky na rychlost,
kvalitu a přesnost.

Ve třetí lize jste vedl Blansko
i v sezoně 2008/2009. V čem
je teď soutěž jiná?
Nechci se nikoho dotknout,

ale myslím, že všechny sou-
těže jsou o trochumíň kva-
litnější, než bývaly. Obecně
teďmámemalou základnu
fotbalistů a z kvantity vy-
chází kvalita. Úroveň třetí li-
gy je slabší, na druhou stranu
jemnohem čistší z pohledu
vedení utkání.

Jaký styl hry vyznáváte?
Jako fotbalista jsem býval

nosič vody a nikdy jsem ne-
byl hvězda. Nejvíc mě ovliv-
nili pan Študent (bývalý bla-
nenský kouč Ivan Študent –
pozn. red.) a Stanislav Jarábek
z Trnavy. Obaměli fotbal za-
ložený na dobré kondici a na
tom, že hráči na hřišti ode-
vzdají sto procent. Když to
dáte do tréninku i zápasu,
budete určitě slavit úspěch.

Vaši svěřenci si zvykli?
Všechno se zvládá, když se

vyhrává, pokud se naopak
nedaří, je to těžší. Měli jsme
takový okamžik po utkání se
Slováckem B (prohra 1:3 –
pozn. red.), kdyměmrzel
druhý poločas, který jsme
odflákli. Kluci ale moji filo-
zofii znají a když ji chápou,
tak se daří.

Kompletní rozhovor
na blanensky.denik.cz

Nejbližší duel
P dnes od 15.30:
Blansko (6.místo) – Uher-

ský Brod (10.)
Blanenský kouč Petr Vaší-

ček o soupeři: „Uherský Brod
je bojovný, nedá nic zadarmo
a je výborný v defenzivní čin-
nosti. Čekáme, že bude hrát na
brejky, na kterémá hráče.“

Po půstu čas na hody. KP zabojuje omedaili
VÁCLAV PETRŮ

Brno –Období půstu trvalo
tři roky amá skončit. Volej-
balistky Králova Pole hodlají
po hubených letech, kdy bo-
jovaly o postup do extraligo-
vého play-off a jejichmaxi-
mem bylo čtvrtfinále, znovu
proniknoutmezi nejlepší.
„Letošní sezonu očekáváme s
velikým napětím, měla by
totiž být prvním vyvrchole-
ním našeho projektu výcho-
vy profesionálních sportov-
kyň. Chceme do semifinále,“
uvedl prezident klubu Ri-
chardWiesner, který se stal
součástí nového trenérského
triumvirátu brněnského cel-
ku.

Z osobních důvodů totiž v
Králově Poli skončil sloven-
ský koučMatúš Kalný.
Místo něj tým povedou

kroměWiesnera také Lukáš
Grabovský a Erik Nezhoda.
„Neočekávali jsme konec
kouče Kalného. Měli jsme
pak vytipovanou náhradu,
ale ten trenér užměl domlu-
vené jiné angažmá. Rozhodli
jsme se pro tento způsob.
Každýmá na starosti jinou
oblast. Trenér Nezhoda řeší
tréninkový proces, Grabov-
ský se zaměřuje na výkon
nahrávaček a já to celé něja-
kým způsobem zastřešuju
spíš z manažerského hledis-
ka,“ poznamenalWiesner.
V Králově Poli hodlají

zhodnotit několikaletou
práci s mládeží. Jejím výraz-
ným plodem je třeba Daniela
Digrinová, která se stala ka-
pitánkou týmu. „Jsem ráda za
tuto roli a moc se na ni tě-
ším,“ zmínila teprve dvaceti-
letá hráčka na pozici libero.

KUBÁNKA? NÁMAHA
Klub nově vsadí také na
kvarteto cizinek. Přišly Slo-
venky Simona Jelínková s
Terezou Hrušeckou a taky
Američanka Jzasania Swee-
tová nebo exotická posila z
Kuby Gretell Morenová. „Její
přestup byl snad nejsložitěj-
ší, jaký jsme zatím řešili. Bylo
strašně obtížné vše vyko-
munikovat s kubánským

volejbalovým svazem i vlá-
dou. Jsme ale rádi, že jsme to
dotáhli do konce, protože jde
o velkou posilu,“ pochlubil se
Wiesner.
Jeho svěřenky zahájí svou

pouť letošní sezonou v do-
mácí hale ve Vodově ulici
dnes od šesti hodin večer s
Ostravou.
Do své čtvrté sezony v

klubové historii vkročí další
brněnský tým Šelmy, který v
letní pauze prošel radikální
obměnou. Odešly výrazné
tváře, třebaMarkéta Chlum-
ská se přesunula do role asi-
stentky kouče. První duel
odehrají Šelmy dnes od pěti
hodin odpoledne v Praze
proti Olympu.

Prohra ho nakopla. KalašnikMMAdává víc
JAROSLAV KÁRA

P
o poslední prohře
slíbil, že se fa-
noušci můžou tě-
šit na AK-47 verze
2.0. A tak Andrej

Kalašnik z Jetsaam Gymu
Brno nastoupil novou etapu
svého životního příběhu ve
smíšeném bojovém umění
MMA. „Poslední porážkamě
dost ovlivnila, jelikož nechci
prohrávat a nejsem zvyklý
prohrávat. Promě je tomalá
osobní tragédie, ale strašně
mě posunula dopředu,“ po-
psal.
Kalašnik prohrál na konci

prosince při galavečeru Ok-
tagon 19 v Brně na body se
španělským bijcem Tatem
Primerou. Od té doby však
změnil přístup ke smíšené-
mu bojovému umění. „Pra-
cuji jen na půl úvazku, zařa-
dil jsem dvoufázové tréninky
a začal jsem se opravdu cítit

jako profesionální sportovec.
Víc do toho šlapu, kuriózně
mi porážka asi nejvíc po-
mohla k tomu, kde jsem teď,
beruMMA ještě vážněji,“
uvedl sedmadvacetiletý Ka-
lašnik.
A úspěch se dostavil v

květnu, kdy porazil Tomáše
Bola ze Slovenska. Jenže už
dnes večer ho při Oktagonu

28 v pražské hale O2 Univer-
sum čekámnohem tvrdší
protivník. Hrozivý německý
„Kelt“ Christian Jungwirth.
„Určitě si musím dávat pozor
na jeho agresi, tlak dopředu,
má sílu. Potřebuji najít kon-
tramedicínu na tyhle tři věci.
Myslím, že semi to povede,
protože do přípravy jsem dal
maximum a hodnotím ji jako
jednu z nejlepších,“ pronesl
bojovník, který pochází z
Ukrajiny, ale od dvou let žije
v České republice.
Trénoval namaximum,

podle svých slov se dostal i
domezních fyzických stavů.
„Dával jsem do toho ještě
dvakrát víc nežminule, kluci
se namě ve sparingu střídali,
tréninky promě byly těžší,
už jsem se cítil na hraně.
Když jsem přišel domů, ne-
mohl jsem usnout z toho, jak
mě bolelo celé tělo. Dal jsem
do toho všechno, jen těžko se
dalo dát víc. Mám opravdu

čistou hlavu a jdu do toho,“
vyhlásil Kalašnik.
Jungwirthmá za sebou dvě

prohry, ale je vyhlášený
tvrďák a není moudré s ním
chodit do přestřelky. „Je to
bitkař, má atraktivní styl, což
lidi mají rádi. Na druhou
stranu si myslím, že soupeř
se ještě nesetkal se zápasní-
kem, jako jsem já. Stylově
mu asi nebudu sedět, což v
jeho týmu dobře vědí, taky
už ze zápasu jednou sešlo,“
uvedl brněnský bojovník.
Kalašnikovi prospívá, že v

Jetsaam Gymu trénuje také s
nejlepším bojovníkemMMA
u nás Jiřím Procházkou.
„Vždyckymě vyhecuje k lep-
šímu výkonu a snaží se po-
radit, buď pochválí, nebo
řekne, že některé věci musím
dělat jinak. Je to takový starší
brácha a vzor. Mám se od něj
co učit, jakomy všichni v
Jetsaamu, tak i v republice,“
poznamenal.

AK-47. Brněnský bojovník An-
drej Kalašnik. Foto: Oktagon MMA

Foto:Filip
Ježek

Chvilka nad šachovnicí
Řídí Jan Kalendovský
Simultánka na lodi. Velmistr David

Navara navštívil v sobotu 11. září 2021 opět

Brno. Tentokrát sehrál simultánku na his-

torické lodi Morava. Na deseti šachovnicích

vybojoval proti 25 soupeřům celkem 23 vý-

her, remízoval s Davidem Barákem (Duras

Královo Pole) a prohrál pouze s Janem Ko-

lářem (ŠKMohelnice). Akce se konala u

příležitosti Dne otevřených dveří lodní do-

pravy na Brněnské přehradě. K výborné

propagaci královské hry tak byl po vlaku,

tramvaji a trolejbusu využit další dopravní

prostředek. Přinášíme jednu ukázku ze si-

multánky:

Barák,David (2105) – Navara,David

(2706) [E52]

simultánka v Bystrci na lodi, 2021

1.d4 Jf6 2.c4 e6 3.Jc3 Sb4 4.e3 d5 5.Sd3

0–0 6.Jf3 b6 7.0–0 Sa6 8.De2 (Jiná velmis-

trovská zkušenost: 8.cxd5 Sxd3 9.Dxd3 exd5

10.Je5 Ve8 11.Sd2 Sd6 12.f4 c5 13.Se1 Jbd7

14.Sh4 Se7 15.Vad1 Vc8 16.dxc5 Jxc5 17.Df5 g6

18.Dh3 Jce4 19.Sxf6 Jxf6 20.Vd3 Sd6 21.Jg4

Jxg4 22.Dxg4 Df6 23.f5 De5 24.g3 Vc5 25.Df3

Dxf5 26.Dxf5 gxf5 27.Jxd5 Se5 28.b4 Vc2

29.a3 f6 30.Vxf5 Kf7 31.Vf2 Vec8 32.Vdd2

Vc1+ 33.Kg2 Va1 34.Jxf6 Sxf6 35.Vd6 Vxa3

36.Vdxf6+ Kg8 37.Vf7 Ve8 a černý se vzdal v

63. tahu, Omelja,A (2660) – Bocharov,D

(2860) Chess.com INT 2020) 8...c5 9.cxd5

Sxd3 10.Dxd3 exd5 11.dxc5 12.Vd1 (Pře-

chůdce: 12.b3 Sxc3 13.Dxc3 Je4 14.Dd3 Jc6

15.Sb2 Vb8 16.Vad1 Jb4 17.Db1 Vb6 18.Sa1

Ve8 19.a3 Jc6 20.Db2 f6 21.Dc2 Dd6 22.Jd2

Jxd2 23.Vxd2 d4 24.h3 Dd5 25.exd4 Jxd4

26.Sxd4 cxd4 27.Dc4 Dxc4 28.bxc4 Vb3

29.Vxd4 Vxa3 a remíza ve 40. tahu, Ghaem

Maghami,E (2558) – Idani,P (2526), Muscat

2015) 12...c4 13.Dc2 Da5 14.Sd2 Jc6 15.a3

Se7 16.Jg5 (Tento útočný tah vede k vyrov-

nání. Za úvahu stálo spíše 16.e4 dxe4 17.Jxe4

Db5 18.Vac1 s malou výhodou bílého)

16...g6 17.Se1 d4 18.Jce4 Dd5 19.exd4?!

Jxd4 20.Db1 Vab8 21.Kh1 Jxe4 22.Jxe4

Vfd8 23.Sc3 De5 24.f4 Dg7 25.Da2 Vbc8

26.Vd2 f5 27.Jg5 Sf6 28.Vad1 De7 29.Jf3

Jb3 30.Vxd8+ Vxd8 31.Ve1 (A zde se vel-

mistr rozhodl obětovat dámu, aby doposud

klidně probíhající duel získal novou šťávu)

31...Sxc3!? 32.Vxe7 Vd1+ 33.Jg1 Sd4 34.h3

35.Vb7?? (Prohrávající chyba, kterou černý

nevyužil. Nutné bylo 35.Ve2) 35...Sb6+?

(Proč ne 35...Sf2+ 36.Kh2 Jd2 a bílý před vi-

dinou rychléhomatumusí obětovat dámu)

36.Kh2 h5 37.g3 Va1 38.Dxa1 Jxa1 39.Vb8+

Kf7 40.Vc8 Jb3 41.Vxc4 Jd4 (Boj dvojice

černých figur proti bílé věži a pěšci navíc už

žádné velké obraty neslibuje a skončí za-

slouženou remízou) 42.a4 Je6 43.b4 Ke7

44.a5 Sc7 45.Vc6 h4 46.gxh4 Sxf4+

47.Kg2 Se3 48.Va6 f4 49.b5 Kd7 50.Kf3

Jd4+ 51.Ke4 Jxb5 52.Vxg6 Jd6+ 53.Kf3 Jf5

54.Vg4 Ke6 55.h5 Kf7 56.Ke4 Jd6+ 57.Kf3

Jc4 58.Ke4 Jd2+ 59.Kd3 Jf3 60.Ke4 Jd2+

Remíza. 1/2

Víte, že: II. liga E byla vylosována: 1.

Jezdci Jundrov A, 2. Slavia Kroměříž B, 3.

Gambit Jihlava, 4. Podlužan Prušánky, 5.

VSK Univerzita Brno, 6. SK Boršice, 7. Loko-

motiva Brno, 8. ŠK Zlín, 9. Orel Ořechov, 10.

ŠK Kuřim, 11. ŠK Staré Město B, 12. Jezdci

Jundrov B? První kolo je na pořadu v neděli

17. října 2021. Favority jsou dle sestav Orel

Ořechov (2266), Podlužan Prušánky (2225) a

ŠK Kuřim (2214).

Řekli o šachu: „Šachy jsou jako hra pří-

liš vážné, k vážnosti však jen směšné.“

(G.E.Lessing)

Oldřich Duras

České slovo 1922

Mat 3. tahem.

Řešení z minulé hlídky: 1.h3 Kh4 2.Vxg6

gxh3 3.Sf6 mat, 1…h4 2.Vh7 hxg3 3.h4mat,

1…Kh6 2.h4 g5 3.hxg5mat. (Nabokov)

Kanonáda v Ústí. Zbrojovka
nasázela domácím půltucet
Ústí nad Labem – V devá-
tém kole FORTUNA:NÁROD-
NÍ LIGY vyhrála brněnská
Zbrojovka na půdě Ústí nad
Labem vysoko 6:1.
Brňané od první minuty

jasně kráčeli za vítězstvím a
byť na první gól Ústí dokázalo
zareagovat, tak svěřenci Ri-
charda Dostálka dokázali na-
sázet do sítě domácích dal-
ších pět branek. Velkoumě-
rou se na výhře podílel Jakub
Přichystal, který dvě branky
vstřelil a na jednu nahrál.
Zbrojovka je před víkendo-

vými zápasy v čele tabulky se
čtyřbodovým náskokem. (spo)

Ústí nad Labem 1
Zbrojovka Brno 6
Branky: 13. Ogiomade – 7.

Přichystal, 36. M. Ševčík, 42.
Hladík, 53. Přichystal, 61. Ja-
kub Řezníček, 87. M. Sedlák.
Rozhodčí: Berka – Flimmel, M.
Novák. Žluté karty: 12. Brak,
42. M. Bílek, 45. Jiránek, 47.
Krobot, 54. Jarolím (trenér) –
27. Texl.
FC Zbrojovka Brno: Ber-

kovec – Bariš, Hlavica, Šural,
Hrabina – Texl (68. Moravec) –
M. Ševčík, Fousek (68. Štepa-
novský) – Hladík (78. Lacík),
Přichystal (78. Kryštůfek) –
Řezníček (C) (78. M. Sedlák).

Parádní obrat Komety. O výhře
v Plzni rozhodly až nájezdy
Plzeň – Když hokejisté br-
něnské Komety v polovině
zápasu prohrávali s Plzní 1:4,
tak v jejich vítězství věřili asi
jen ti největší optimisté.
Přesto se tak stalo.
Kometamohla dokonce

vyhrát už v základní době,
když čtyřmi vstřelenými góly
otočila skóre. Jenže domácí
Lang poslal v čase 59:57 zápas
do prodloužení. Nakonec
rozhodly až samostatné ná-
jezdy. V těch se prosadil
pouze jeden hráč z deseti,
kterým byl brněnský Luboš
Horký. (spo)

Plzeň 5
Kometa 6 sn
Branky a nahrávky: 17.

Schleiss (Kodýtek, Graňák), 20.
Mertl (Jiříček), 25. Schleiss (Ji-
říček, Kantner), 32. Jiříček
(Schleiss), 60. M. Lang – 29.
Horký (Krištof, Vincour), 36.
Haščák (P. Holík, Roth), 36.
Magee, 50. Vincour (Krištof),
51. Mueller (Zaťovič, P. Holík),
rozhodující nájezd Horký.
Rozhodčí: Pešina, Pražák –
Lhotský, J. Svoboda. Vylou-
čení: 6:4. Využití: 2:1. V osla-
bení: 1:0.Diváci: 2875.
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