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Rosický: Kanga fungoval
jen tři měsíce, za Kotala
Praha – Celou kariéru se vyjadřoval spíš diplo-
maticky. Tentokrát však Tomáš Rosický, spor-
tovní ředitel fotbalové Sparty, velmi rázně oko-
mentoval odchod Guélora Kangy. Gabonec odmítl
s letenským týmem prodloužit smlouvu a vrací se
do Bělehradu. „Za dva a půl roku, co Kanga v na-
šem klubu strávil, splňoval vše, jak si představu-
jeme, ať už na hřišti nebomimo něj, jen poslední
tři měsíce před vypršením smlouvy. Respektoval
týmová pravidla, dodržoval pokyny trenéra. Pak
je to hráč, kterého tu chceme,“ řekl Rosický v klu-
bovém prohlášení a spojil Kangovo obrození s
koučem VáclavemKotalem. „S ohledem na tento
fakt a po zkušenostech s ním jsme vyhodnotili, že
naší společnou cestoumůže být jen kontrakt,
který bude hráče od za-
čátkumotivovat k
tomu, aby splňoval
tato kritéria,“ do-
dal. Proto Sparta
nabídla roční
smlouvu, druhý
rok byl podmí-
něn záložníko-
vými výkony.
Kanga všakmírnou
nejistotu nepřijal a
nejvyšší soutěž
přišla o kon-
troverzní
tvář. (fej) Fo
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Další posila. Basket Brno
přivedl teenagera Bálinta
Brno – Basket Brno získal další reprezentační po-
silu. Po Viktoru Půlpánovi a Šimonu Puršlovi se
k týmu brzy připojí sedmnáctiletý Richard Bálint.
Ten do Brna zamířil na roční hostování z Prostě-
jova. Momentálně je na reprezentačním srazu
vMariánských Lázních. „Richard patří k nastu-
pující generaci teenagerů českého basketbalu,
kteří v budoucnu vytvoří kostru reprezentace.
Konkurenční prostředí je sen každého trenéra
a jsem rád, že pozice na perimetru se jím stávají,“
řekl pro klubový web brněnský trenér Lubomír
Růžička. V uplynulé sezoně nastupoval Bálint
v extralize do 19 let a za A tým Prostějova v první
lize zaznamenal deset startů. Nejvyšší českou
soutěž okusí poprvé. „Budou to promě nové zku-
šenosti a doufám, že dostanu i víc prostoru. Záro-
veň budu hrát ještě rok za devatenáctku v Pros-
tějově, za což jsem rád. S dojížděním do Brna a se
školou snad nebude problém,“ uvedl Bálint. (paš)

Virus „zařízl“ i České hry
Praha – Koronavirus dál vítězí nad světem spor-
tu. Další důkaz? Hokejový svaz odvolal České hry,
setkání elitních reprezentací Česka, Ruska, Švéd-
ska a Finska, které seměly v srpnu konat v Brně.
Je to už druhý škrt turnaje, prvotní termín byl
totiž na přelomu dubna a května. V Euro Hockey
Tour se tak odehrály jen tři díly série – listopado-
vý turnaj Karjala v Leksandu a Helsinkách, Chan-
nel One Cup v Plzni a Moskvě a Švédské hry v
Helsinkách a Stockholmu. Český tým vévodil
průběžné tabulce po devíti zápasech se šestnácti
body o skóre před Švédskem a o dva body před
třetím Finskem. (fej, čtk)

Brno přivítá další díl
Street Floorball League
Brno –Nejbližší zastávka třetího ročníku Street
Floorball League v trojkovém florbalu je brněnské
náměstí Svobody. Přímo v historickém centru
města dnes od deseti hodin dopoledne zabojují
o vítězství registrovaní hráči i amatéři. Síly změří
čtyřiadvacet celků a návrat hlásí i úřadující br-
něnští šampioni Alfa Team. Akce je vhodná i pro
ty, kteří dosud nemají s florbalem výraznější
zkušenosti. Kromě zápasů je pro návštěvníky při-
pravený bohatý doprovodný program a chybět
nebudou ani dovednostní soutěže s cenami. (spo)

VÝHRY

Šťastných 10 – pátek poledne: 2, 5,
15, 20, 24, 37, 38, 41, 43, 44, 45, 49,
52, 53, 58, 60, 65, 66, 77, 78. Král.
číslo: 37. Šance milion: 1, 2, 7, 0, 9,
9. Pátek večer: 7, 12, 18, 19, 27, 29,

31, 34, 36, 37, 39, 43, 46, 49, 53, 57,
58, 60, 69, 80. Král. číslo: 46. Šance
milion: 1, 4, 6, 4, 2, 0. Korunka –
pátek: 1. tah: 4, 14, 17, 20, 24, 26. 2.
tah: 3, 19, 25, 28, 30, 47.(bez záruky)
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Nový Jágr: víc bafuňář než
hráč. Co všemusí zvládat?
RUDOLFMUZIKA, JIŘÍ FEJGL

K
anceláří mu bý-
val roh kluziště,
tam byl Jaromír
Jágr král. Jenže
už je to jinak,

nyní je jeho hlavní pracovní
místo v prvním patře kla-
denského ČEZ stadionu.
„Moje priority se trochu
změnily. Dřív jsem byl sto-
procentní hráč, trochumaji-
tel a trochumanažer. Nyní se
snažím být stoprocentní
manažer amajitel, až když
mám vše hotové a jsem si
jistý, že věci jdou správným
směrem, tak se připravuji
hokejově. Je fakt složité jít na
jednání se sponzory a pak
letět na trénink,“ prohlásil.
Jágr zkrátkamusí dělit po-

zornost. Řeší kádr, mládež,
točí reklamy, aby své Kladno
udržel při životě. Vedle toho
se také pustil do politiky.

VHOKEJOVÉ VLÁDĚ
Nedávno se dostal do vý-
konného výboru Českého
svazu ledního hokeje, je člen
Národní rady pro sport, jako

člen delegace prezidenta re-
publiky byl loni v Číně
amnozí ho za to kritizují.
„Rád bych někomu předal
svoje zkušenosti a názory a
kdyžmě svaz i pak agentura
oslovily, byl jsem rád. A co se
týče Číny, moc bych si přál,
aby se lidé někdy zamysleli
dřív, než někoho odsoudí.
Anebo si aspoň dali otázku:
Co bych udělal já, jak bych se
zachoval, kdybych byl v jeho
situaci,“ odrážel kritiku.
Jágra prostě čeští fanoušci

budou stále víc vnímat
v kanceláři, ale na ledě snad
ještě nekončí. Možná se ho
v dresu dokonce dočkají pří-
znivci jiného klubu než jen
kladenského, chybět nemá
ani na soupisce Rytířů či při
prosincovémWinter Classic,
jehož se Rytíři stali spolupo-
řadateli. „Pořádmám svoje
cíle amotivace, kterémě do-
kopou, abych se zase dobře
připravil. Ať je to Špindl, ná-
vrat do extraligy nebo hrát v
padesáti letech. Když si cíle
nedáš, jsi ztracený v kruhu,
ve kterém být nechci. Pořád
si to chci užívat a být

zdravý,“ vysvětlil legendární
útočník.
Ale pozor, v předchozí ci-

taci zazněl jeden velký pří-
slib. Slavné číslo 68 prohodi-
lo, že končit na ledě zdaleka
nehodlá, je mu teprve
osmačtyřicet, válet v dresu
Kladna a třeba i pražské
Sparty hodlá ještěminimál-
ně dvě sezony.
I když jako doplněk

k hlavnímu poslání... „Klub
beru jako
svoje dítě,

mám zodpovědnost za hráče,
zaměstnance i mládež,“ pro-
zradil nedávno.

KLADNO JAKODÍTĚ
Jágrova rodina vládne hokeji
v Kladně od roku 1994. Tehdy
šéfové zadluženého klubu,
na jehož účet přestala gigan-
tická fabrika Poldi posílat
peníze, byli šťastní, že rodina
už známé hvězdy Pittsbur-
ghu Penguins klub doslova
zachránila. Vládu tehdy ne-
přebíral syn, ale jeho otec,
Jaromír Jágr starší. Byl
blíž dění, mohl snáze
věci ovlivňovat než
mladý hokejista,
který se tisíce ki-
lometrů na západ
musel soustředit
na svou hru.
Byl to dlouhý

úvazek na téměř
dvacet let. Až po
něm převzal žezlo
Jaromírmladší. A
jede dál.

Foto: ČTK

Hodonín se vrací do divize D. Snad na skok
JAROSLAV GALBA

Hodonín, Lanžhot – Loni
ještě sváděli souboje se Sla-
vičínem či Kozlovicemi, teď
se fotbalisté Hodonína při-
pravují na klání proti tradič-
nějším jihomoravským sou-
peřům.
Celek od slovenských hra-

nic byl po sezoně v divizi E
přiřazen zpět do „déčka,“ kde
hrají převážně celky z jihu
Moravy. „Vítkovice seměly
přihlásit do třetí ligy, ale
místo toho se nahlásily do
divize. Jelikož polohou spa-
dají do divize F, bylo z ní Va-
lašskéMeziříčí přeřazené do
našeho éčka. Ortel svaz vyřkl
nad námi, jelikož sídlíme

nejblíž skupině D,“ líčil ad-
ministrativní domino hodo-
nínský kouč Pavol Švantner.
Cestu za postupem ze

čtvrté nejvyšší soutěže tak
nyní jeho svěřencům ztíží
řada ambiciózních celků.
„Nadšený z toho nejsem. Če-
kají nás derby s Břeclaví a
Lanžhotem. Pak je tu Zbro-
jovka, kterou řadím k hlav-
ním favoritům. Dělal jsem
asistenta u juniorky v Budě-
jovicích a vím, jak se dá po-
moci hráči z áčka. Musíme to
respektovat, divize jsou vy-
rovnané a všude jsou lepší i
průměrnější týmy. Ambice
jsmeměli postupové, po
přeřazení se o postup zkusí-
me poprat,“ uvedl kouč.

V prvním utkání sezony se
Hodonín příští neděli potká
právě s Lanžhotem. „Je to
třpytivý tým. Má kvalitní ká-
dr a ambice, čeká na nás vel-
ký oříšek. Příprava jde u nás
podle plánů, zápasy jsme si
naplánovali s třetiligovými a
druholigovými soupeři,
abychom kluky viděli v těž-
kých utkáních. Soutěž bude
náročná, chtěli jsme zkusit
i mladé hráče, jak se projeví.
A byla to dobrá zkouška,“
doplnil Švantner.
Respekt k soupeři mají ta-

ké rivalové z Lanžhota. „Ho-
donín je největší aspirant na
postup spolu se Zbrojovkou
B. Spíš se chceme ubírat na-
stolenou cestou, tedy posou-

vat hráče do vyšších soutěží,
jako se to povedlo v případě
Petera Šenka. Kdyby se ne-
zranil Timotej Královič,
možná také podepsal
smlouvu v Líšni,“ sdělil tam-
ní lodivod Jozef Dojčan.
Ten v kádru už přivítal řa-

du nováčku. „V přípravě jsme
zkoušeli různé hráče i sys-
témy. Máme dvě až tři tak-
tické varianty podle typu
soupeře. Kádr užmáme
téměř uzavřený. Přivedli
jsme třeba Romana Sáblera
z Rakouska. Dotahujeme
příchod odchovance Senice
Erika Otrísala a vrátil se nám
také Rado Ciprys,“ vyjmeno-
val Dojčan některé příchody
krajanů ze Slovenska.

Za Janem Píše.
Ve věku 81 let zemřel náhle 25.

července 2020 RNDr. Jan Píše,
rodák z Podolí u Brna. Byl absol-
ventem přírodovědecké fakulty
UJEP v Brně. Jeho diplomová
práce měla téma „Kartometrické
zhodnocení plánů města Brna“.
V jejím rámci objevil nejstarší
plán města Brna z roku, tuším,
1767. Po vojně byl krátce za-
městnancem Geografického
ústavu ČSAV, odkud byl po roce
1969 vyhozen a dvacet let musel
pracovat jako pomocný dělník v
Brněnských papírnách. O jeho
šachové vášni jsem psal mnoho-
krát, například v článku k jeho
šedesátinám: „Když před třiceti
lety začínala extraliga, hrával
dnešní šedesátník dr. Jan Píše za
Lokomotivu Brno jako náhradník.
Ovšem náhradník nepostradatel-
ný – neboť porážel všechny své
soupeře. Přitom si vystačil se
dvěma zahájeními: za bílé použí-
val tzv. Opočenského hru 1.d4 Jf6
(nebo d5 a j.) 2.Sg5 a za černé
Caro-Kann. Ostatně stejná zahá-
jení používá tvrdošíjně dodnes.
Svého vrcholu dosáhl v roce
1977, kdy vyhrál v tehdejším Ji-

homoravském kraji snad vše, co
se dalo a probojoval se do polo-
finále přeboru republiky. Hrával
rychle, ba bleskově. Často měl na
hodinách 5-6 minut a soupeři pa-
dala fangle. Ale Jan Píše nikdy
nepropadl šachu natolik, aby mu
nezbyl čas na práci a kamarády.
Je jedním z předních našich ge-
ologů, znalcem Moravského kra-
su, miluje posezení v hospodě. Na
mistrovství Brna v bleskové hře
družstev v roce 1993 se proslavil
tím, že vypil tolik piv, kolik udělal
bodů – a nebylo jich málo – tuším
11 ze 12. Historek o Píšem kolují
desítky a neméně jich umí vyprá-
vět sám o svých šachových sou-
peřích. Nemá líbivé partie, ale
jeho nápady mátly i ty nejlepší
hráče. Na krajském přeboru v
Bystřici nad Pernštejnem takto
zdolal budoucího velmistra. Nebyl
to jeho první a jistě ani poslední
cenný skalp.“

Píše, Jan – Mokrý, Karel
Bystřice nad Pernštejnem 16.

7. 1973
1.d4 Jf6 2.Sg5 d5 3.e3 b6 4.Jd2

Sb7 5.Sd3 Jbd7 6.Jgf3 e6 7.0-0
Sd6 8.c3 0-0 9.Vc1 h6 10.Sh4 c5

11.Da4 a6 12.Sb1 Dc7 13.Sg3 b5
14.Dd1 Sxg3 15.hxg3 Vac8 16.De2
e5 17.Sf5 Vce8 18.Jb3 exd4
19.cxd4 c4 20.Jbd2 g6 21.Sb1 Db6
22.Vfd1 Vc8 23.Je1 Vfe8 24.Jf1 a5
25.Jh2 b4 26.Jg4 h5 27.Jxf6+ Jxf6
28.Jf3 Jg4 29.Je1 f5 30.Jf3 Sa6
31.Dd2 Dd6 32.De1 Vc7 33.Sc2
Vce7 (Budoucí velmistr má beze-
sporu prostorovou převahu, ale..)
34.Sa4 Vxe3!? 35.Sxe8 (Nešlo
ovšem 35.fxe3 Vxe3 36.Df1 c3
37.Sb5 Sxb5 38.Dxb5 Vxf3-+) 35.-
Vxe1+ 36.Vxe1 Kg7 37.Jh4 Df6
38.Sxg6 f4 39.Ve7+ (Doktor ho v
kombinaci přehrál, jak se zdá)
39.-Kf8 40.Ve8+ Kg7 41.Vce1 fxg3
42.V1e7+ Kh6 43.Vh7+ Kg5
44.Vxh5+ Kf4 45.Vf5+ Dxf5
46.fxg3+ a černý se vzdal.

Zbývá dodat, že v novém tisí-
ciletí hrával kromě Lokomotivy
Brno i za jiné kluby, kde si jeho
nekompromisního stylu všichni
vážili. Naposledy hostoval za
Bystrc Oilers a pak přestoupil do
Spartaku Adamov. V roce 2007 se
stal mistrem seniorů ČR a tento
úspěch o rok později zopakoval.

Víte, že: Jan Píše vynikal hlav-
ně v bleskových partiích a rapi-

dech? Například na slavném tur-
naji v Hustopečích 2006 hrál v
posledním kole o prvenství s vel-
mistrem Movsesjanem.

Řekli o šachu: „My Ukrajinci
remízy něznájem“ (Heslo Šimka a
Grosmanna si osvojil i Píše)

Jan Vašta
Národní politika 1919

Mat 3. tahem.
Řešení z minulé hlídky: 1.Ja4

Jc4 2.Vxc4 Vg8 3.Vh4 mat, 1...Jd3
2.Vxd3 Vh7 3.Vd8 mat, 1...Jxa4
2.Vxa4 Kg8 3.Va8 mat. (Brunner)
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