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Sestupující Bystrc
musí šetřit, ale
chce hrát špičku
BRNO-BYSTRC (zme) Jenom pět výher a 22 bodů. A pád ještě nedávno
druholigových fotbalistů Dosty
Bystrc do divize. To je smutný výsledek uplynulé sezony v MSFL.
Přesto nepanuje v brněnském
celku výrazné zklamání, naopak
už se pečlivě připravuje na nižší
soutěž, v níž by chtěl hrát v popředí tabulky. „Je potřeba, aby se klub
zase postavil na nohy, a věříme, že
v příštích letech budeme zase
úspěšní,“ říká sportovní ředitel Libor Danihelka.
Příští rok Bystrci o návrat zpátky
do MSFL nepůjde, ale v dalších letech už zase ano. Pokud budou peníze. Kolem těch se točí celá budoucnost. „Pokud jich bude dost,
budeme mít kvalitnější hráče. Ale
na třetí ligu potřebujeme hlavního
sponzora. Bez něj to nepůjde. Teď
se budeme snažit tlačit rozpočet
dolů ke dvěma milionům,“ hovoří
o finančních těžkostech Danihelka.
Z kmenových hráčů odejdou
maximálně dva borci, ovšem na
hostování zde byla polovina mužstva. Tedy deset kmenových a deset na hostování. A je tudíž na vedení, aby zhruba deset fotbalistů
sehnalo pro příští sezonu. „Rádi
bychom, aby přišli buď Brňáci
nebo hráči z blízkého okolí. Těm
se nemusí platit ubytování a cesťáky. Případně hráči odjinud, kteří
tu studují. Hlavně však potřebujeme někoho, kdo by mužstvo táhl,“
přemýšlí Danihelka.
Nejraději by měl celý tým z vlastních hráčů, na to však klub nemá.
„Každý přestup by stál zhruba 50 tisíc a to je pro nás moc,“ krčí rameny. Bude tak čekat, kteří hráči budou na trhu a jak kvalitní hráči vyjdou z dorostu 1. FC Brno.
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Břeclav pomalu stoupá,
Líšni se v MSFL líbí
Fotbalisté Znojma sice postoupili do druhé ligy, jinak
však byl skončený ročník MSFL pro jihomoravské
týmy spíš smutný. Bystrc ani Mutěnice už se v ní
neobjeví, Líšeň se zachránila až v závěru.
JIŽNÍ MORAVA Pouze Břeclav
a Znojmo. To jsou dvě okresní města, v nichž fotbal na jižní Moravě
vzkvétá. Ostatní účastníci MSFL
jsou spíš rádi, že sezona skončila.
O postupu Znojma a o cestě Mutěnic do I. A třídy už MF DNES podrobně informovala.
V Břeclavi mají štěstí, že se o fotbal stará město. A stará se dobře.
Kromě výrazné finanční podpory
mají zdejší družstva MSK výborné
podmínky k přípravě. „Dneska je
to nutnost. Bez města bychom se
neobešli. Doufám, že tato pomoc
vydrží,“ přeje si sportovní ředitel
Vladimír Michal.
Klub vznikl před pěti lety a od té
doby také v MSFL působí. A po zázemí začíná budovat i velmi slušný mužský tým. Letos skončil pátý,
ovšem jen pět bodů za druhým
HFK Olomouc a ještě pár kol před
koncem hrál o druhou příčku. „Ale
nezvládli jsme zápas na HFK. Nicméně v klubu panuje spokojenost.
Mužstvo máme konsolidované
a nemusí se do něj příliš zasahovat,“ pochvaluje si Michal.
Na odchodu jsou pouze brankář
Michal Václavík a hráči Vladimír
Malár a Karel Doležal. „Chtěli bychom dotáhnout příchod jednoho
talentovaného brankáře a jednoho

útočníka,“ hlásí Michal. Časem by
v Břeclavi rádi hráli o postup. Stejně jako Znojmo, které zúročilo čtyřletou práci. „Ovšem příští rok to nebude jednoduché. Sestoupily Vítkovice a Opava, silný bude Zábřeh.
Chceme hrát nahoře a uvidíme podle vývoje. Rozhodně bychom se druhé ligy nebáli,“ uvedl Michal.
Rezerva Brna skončila devátá
bez velkých starostí o záchranu.
Měla by pokračovat jeho přestav-
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Jihomoravané v MSFL
Pořadí, tým
1. Znojmo
5. Břeclav
9. Brno B
12. Líšeň
13. Mutěnice
15. Bystrc

Body
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36
32
30
22

ba a hrát by měli především mladí,
kteří jsou případnou perspektivou
pro ligové áčko, a ne ti pro ligu neperspektivní.
Líšeňští byli nováčkem. „Z tohoto pohledu jsme spokojeni, protože jsme se zachránili,“ uvedl před-

Krátce z MSFL
BRNO B

Juniorka bude
hrát ve Slavkově
Béčko ligového 1. FC Brno najde
v příští sezoně nový domov – místo stadionu na Srbské bude hrát
své domácí zápasy ve Slavkově
u Brna. Důvod? „Obáváme se přílišného zatížení trávníku na městském stadionu,“ sdělil klubový ředitel Pavel Mokrý. S ligovými termíny totiž v příští sezoně budou hýbat v každém kole hned čtyři televizní přenosy, a Brnu by tak hrozilo, že by se na hlavním trávníku
hrálo dvakrát krátce po sobě. (rkr)

seda klubu Karel Hladiš, který by
rád zůstal v MSFL i nadále. „Čímž
bychom byli druhým klubem
v Brně.“
Měl by zůstat trenér Zbyněk
Zbořil i většina hráčů. „Na nákupy
nejsou peníze. Jakékoliv doplnění
kvalitním
fotbalistou
bude
úspěch. Hrát by měli někteří dorostenci,“ vysvětlil Hladiš.
A na penězích bude záviset i další zvelebování fotbalového areálu.
Líšeň by chtěla dobudovat část zázemí, tribunu a v orlovně kabinu
pro mládež. „Usilujeme také o nové
záložní travnaté hřiště. Nyní však
máme problém zajistit běžný provoz klubu,“ přiznává nelehkou situace Hladiš.
Zdeněk Meitner

BŘECLAV

Malár i Václavík
v klubu končí
Dva hráči s prvoligovou minulostí
v MSK Břeclav končí. Na jaře zde
působil brankář Michal Václavík.
„Klukům v kabině pomohl, ale
chce to ještě zkusit v zahraničí,“
uvedl sportovní ředitel Vladimír
Michal. Angažmá si může hledat
také bývalý kanonýr Slovácka Vladimír Malár, jehož trápí zdravotní
problémy a už toho tolik neodehrál.
(zme)

Vaším objektivem Vítězové MSFL ze Znojma jdou do druhé ligy

ZNOJMO

Sobota po podzimu
opustí lavičku
1. SC Znojmo dovedl do druhé ligy,
v ní už ale Michal Sobota trénovat
nebude. Chybí mu totiž potřebná licence. „Plán je takový, že přivedeme nového trenéra, který na podzim povede s Michalem mužstvo
společně. Pak se Michal přesune
na pozici sportovního ředitele, kde
bude mít na starosti týmy od mládeže po áčko. S tímto řešením přišel on sám,“ oznámil znojemský
manažer Karel Hodák.
(rkr)

S pohárem Po posledním zápase se mohli hráči polaskat s trofejí pro vítěze Kanonýr Už tradičně se tým mohl
soutěže.

2x foto: Libor Duchoň, libor-znojmo.rajce.net

opřít o góly Matúše Minarecha.

Velký letní
magazín
100 stran čtení a zábavy
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Křížovky o 120 atraktivních cen

Objednejte si pomocí SMS!
Jednoduše a rychle až do vaší schránky
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*Službu technicky zajišťuje ATS, infolinka 776 999 199 (po-pá, 9:00-16:00), www.premiumservices.cz. Více informací o magazínu i o možnosti objednání naleznete na www.letodnes.cz
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Pošlete SMS podle vzoru MFD LETO Jana Novakova Jindrisska 16 110 00 Praha 1
na číslo 902 11 50. Cena SMS je 50 Kč*

