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Z hrdých Zbrojováků
zůstalo pár masochistů
Každoročně fanoušek slyší jasný
cíl, většinou nového trenéra – vy-
prodat Srbskou. Rok od roku však
tato slova zní jako čím dál větší fraš-
ka. A není se co divit. Kdo zhlédl
„domácí“ utkání Flinty, jen žasl a tr-
hal si už tak prořídlé vlasy. Člověk
aby se bál v Brně vzít na fotbal ka-
maráda nebo svoji drahou polovič-
ku, aby nebyl nazván zoufalcem.
A to v tom lepším případě.
Jak tedy chcete vyprodat Srbskou,
pánové? Neškodilo by do Brna opět
pozvat kapelu Metallica, což je zaru-
čený recept, a mohl by to zaplatit
pan majitel Pros.
Pan Pros, který toho již tak moc
pro brněnský fotbal vykonal. Ano,
dokázal opravdu hodně. Za čtyři
roky rozprodal prakticky všechny
nadějné fotbalisty, co Brno mělo.
Finančně je na tom klub opravdu
dobře, zní z jeho úst. V tom přípa-
dě je nasnadě se zeptat, proč si tak
zajištěný klub nemůže dovolit dopl-
nit kádr opravdu kvalitními posila-
mi? Po dvou otřesných sezonách se
to přeci nabízelo, nebo ne?
Buď je trenér Večera naprosto ne-
schopný sportovní manažer, nebo
hold nedostal na posily ani vorla.
Snad jen on si myslel, že s tím sa-
mým kádrem, co loni doma nedo-
kázal porazit ani České Budějovice
či obě Bohemky, bude černým ko-
něm ligy. Již po prvních utkáních
se však chytl za nos, a jak je již
v Brně zvykem, „systematicky“ do-
plnil kádr o pár hráčů, které nikdo
v jejich klubech nechtěl.
Tohle již opravdu hraničí s diletan-
stvím na straně vedení klubu a se-
bemrskačstvím na straně fandů.
Mrzí mě, že z kdysi hrdých Zbrojo-
váků zůstalo pár masochistů a pak
mi tedy uniká, pro koho se tedy
ten fotbal v Brně dělá. Pro diváky
bohužel ne.
Hynek Havelka, Brno

Pište své názory na
robin.krutil@mfdnes.cz

V
e svých šestatřiceti letech
už fotbalový záložník Ri-
chard Dostálek odkopal
spoustu sezon. Do žádné

ale se svým týmem nevstoupil tak
bídně jako do té letošní.

Brněnská Zbrojovka, které dělá
kapitána, je po sedmi kolech v lize
na odstřel. Její zmar podtrhl pon-
dělní debakl od Sparty 0:5. „Hroz-
ně bych si přál, aby to bylo dno, od
kterého se konečně odrazíme,“ hlá-
sí Dostálek.

Fanoušci se začínají bát sestupu.
Jak jste na tom vy?
My se také musíme obávat. Po sed-
mi kolech jsme se třemi body po-
slední s velice špatným skóre, situ-
ace není růžová. Ale ve čtvrtek při
poháru v Rosicích máme velkou
možnost všechno zlomit.

Napadlo vás před sezonou, že by
se mohla vyvíjet takhle?
Nikdo snad není takový pesimista,
aby nastupoval do sezony s tím, že
bude na posledním místě. Během
přípravy jsme samozřejmě věděli,
kde nás tlačí bota, ale úvod sezony
jsme nezvládli.

Vaším největším problémem je
defenziva. Co je v ní špatně?
Většina gólů, které jsme dostali, vy-
plynula z chyb jednotlivců. Ale ty
situace vznikají v návaznosti na
další okamžiky, a jestliže uděláme

chybu vepředu a ta se přenese
přes prostředek hřiště až do naše-
ho vápna, tak se na té chybě podílí
víc hráčů. Bohužel se nám zatím
nedaří ty situace zachraňovat.

Je váš tým tak slabý, nebo ho srá-
ží spíš labilní psychika?
V naší situaci je samozřejmě sebe-
vědomí hrozně důležitá věc. A že
ho nemáme, je logické. Ale nemá-
me špatné mužstvo, jde jen o to,
abychom to, jak pracujeme na tré-
ninku, přenesli i do zápasů. To se
nám zatím nepodařilo. Když se po-
díváte na naše tréninkové zápasy,
tak je tam obrovské nasazení,
spousta krásných akcí, hrubé zá-
kroky, spousta osobních soubojů.
Ale přijde mistrovské utkání
a všechno se pokazí třeba tím, že
dostaneme gól.

Máte vysvětlení, proč jste v zápa-
sech tak zranitelní?
Možná to bude v té psychice. Když
v tréninku něco pokazíte, tak maxi-
málně prohrajete tréninkový zá-
pas a žádný postih z toho není. Ale
jestliže si potom nevěříte, tu sa-
mou chybu uděláte v mistrovském
zápase, soupeř ji potrestá gólem
a vy prohrajete, tak je postih velký.

Co je tedy třeba udělat, abyste se
zvedli?
Musíme pracovat s tím, co máme.
Nevím, jestli by dvacet nových hrá-
čů situaci změnilo, je to hlavně
o poctivé práci. Je potřeba se ko-
nečně z těch chyb poučit, od první-
ho zápasu je to pořád dokola. Kaž-
dý musí začít sám u sebe a příště
ty chyby neudělat. Je potřeba ko-
nečně uhrát zápas s čistým kon-

tem, abychom podrželi hráče vza-
du a mužstvo si začalo věřit.

Dosud jste se aspoň doma pokou-
šeli o aktivní fotbal, ale dostáváte
mraky gólů. Není na čase zkusit
víc betonovat?
Může být, ale mužstvo v takovém
případě musí být poskládané z hrá-
čů, kteří budou plnit víc defenziv-
ní úkoly. My máme mužstvo po-
skládané tak, že jsou v něm hráči,
kteří umí hrát dopředu, pracovat
s balonem, tvořit hru. A s takovými
hráči nemůžete betonovat.

Takže se současnou situaci poku-
síte zlomit spíš fotbalově?
Donekonečna to asi nepůjde, to už
víme. Kola utíkají, body nám nepři-
bývají, takže změna musí nastat co
nejrychleji. Robin Krutil

BRNO (rkr) Když se nedaří, odnese
to většinou trenér. Může to být ná-
vod pro fotbalovou Zbrojovku?

„To si v žádném případě nemys-
lím,“ odpovídá fotbalový expert
Vladimír Táborský. „Karel Večeřa
je velice kvalitní kouč, který umí
mužstvo dobře připravit,“ souhla-
sí brněnská legenda a další fotbalo-
vý odborník Karel Kroupa.

Brněnský problém totiž není
v trenérovi, ale v mužstvu. „Už ko-
nec jara ukázal, že tým není opti-

mální. V klubu ale zavládl dojem,
že napřed je třeba hráče prodat
a až pak koupit. Tam vidím chybu.
Neznám finanční situaci klubu,
ale Karel Večeřa si měl víc dup-
nout a požadovat posílení muž-
stva,“ soudí Kroupa.

Ani Táborského prý tápání Zbro-
jovky nepřekvapilo. „S jejich kád-
rem jsem nepředpokládal, že bu-
dou mít nějaké ambice. I když že
budou až tak dole, to jsem neče-
kal,“ přiznává. „Pokud budou po-

kračovat jako dosud, hrozí jim to
nejhorší.“

To znamená sestup. Jak se mu vy-
hnout? „Když to týmu nejde, musí
se posílit. Ale opravdu posílit, ne
pouze doplnit. Teď už přestupní ter-
mín skončil, takže se v Brně musí
zaměřit na zimu,“ sděluje Tábor-
ský. „Hlavně nesmí hráče prodávat,
protože Brno jich už prodalo dost.
A ti, co přišli místo nich, nebyli tako-
ví kanóni, aby odchody vyvážili.“

Že Zbrojovku ničí žalostná obra-

na, je patrné na první pohled.
„Chyby, které udělala proti Spartě,
byly katastrofální. Ale všiml jsem
si i velké ustrašenosti hráčů. Když
nehraje Trousil, nemá tým žádné-
ho lídra,“ upozorňuje Táborský.
„Všichni sice nadávají na Řepku,
ale ten svůj tým diriguje, i když ně-
kdy až přes míru. V týmu Brna nic
podobného vidět nebylo.“

Zajímavé řešení, jak zalepit díry
vzadu, napadlo Karla Kroupu. „Ve
stoperské dvojici bych klidně viděl

Ríšu Dostálka, aby svými zkušenost-
mi a hlasem ostatní ukočíroval.“

Brnu však nefunguje ani záloha.
„Polách a Dostálek jsou slušní hrá-
či, ale už nejsou dost agresivní
a rychlí, aby stíhali vedle bránění
také podporovat útok a střílet bran-
ky,“ myslí si Táborský.

Suma sumárum, se Zbrojovkou
je zle. „Je třeba, aby všichni zmobi-
lizovali síly a diváci tým nezavrhli.
Jinak to může skončit katastro-
fou,“ obává se Kroupa.

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

BRNO Ujížděl sám na branká-
ře, vystřelil a... břink! Radost
z prvního gólu v dresu Kome-
ty včera Tomáši Pospíšilovi
zkazila tyčka.

„Hrouda (Radim Hruška) mi to
krásně sklepl, já jsem jel sám a roz-
hodl se vystřelit. Bohužel se mi to
nepovedlo trefit,“ litovala letní po-
sila do útoku po přípravné poráž-
ce 2:3 s Pardubicemi. „Rád bych
dal konečně nějaký gól, ale snad si
to schovávám na sezonu.“

Nulu v kolonce letních zásahů
u Pospíšila omlouvá, že kvůli zra-
nění začal hrát později. „Ještě po-
řád nejsem úplně stoprocentní.
Hodně trénujeme, takže trošku
bolí nohy. Ale už se to zlepšuje,“
hlásí třiadvacetiletý hráč, který při-
šel k úrazu kolena kuriózně. Zranil
se totiž při exhibičním fotbálku Ko-
mety v Kloboukách u Brna. „Sou-
peř stoupl na balon a neúmyslně
mi vletěl do stojné nohy.“

Byl z toho natržený sval a poško-
zený meniskus, měsíc a půl nemo-
hl Pospíšil pořádně trénovat. Teď
už však hraje a v brněnském útoku
dostal poměrně exkluzivní místo
vedle Radima Hrušky a mistra svě-
ta Marka Kvapila. Z pravého křídla

se však musel přeškolit na
levé. „Je to něco nového, tak-
že si musím zvyknout. Nale-
vo musíte spíš myslet na
obranu, v obranné třetině

hrajete dole s obránci a není tolik
síly na útočení. Ale to mi vůbec ne-
vadí,“ popisuje rodák ze Šumper-
ka. „Hraju s dobrými hráči, takže
bych z toho mohl těžit.“

V extralize zatím stihl jen
55 utkání, z juniorky Třince si totiž
odskočil za oceán, kde vydržel čty-
ři roky. Dva v juniorské OHL a dva
na farmě, kde se potkal s branká-
řem Ondřejem Pavelcem. Jenže na
rozdíl od něj šanci proniknout do
NHL nedostal. „Proto jsem se vrá-
til,“ říká Pospíšil. „Ale osamostat-
nil jsem se a naučil se jiný styl ho-
keje s větším důrazem do brány.“

Loni v Třinci vstřelil své první
čtyři extraligové góly, v Brně se po-
kusí přidat další. „Ale hlavně se
musí dařit týmu, pak se bude dařit
i jednotlivcům,“ oznamuje.

V přípravě ovšem Kometa zdola-
la zatím jen jednoho extraligového
soupeře. „Pořád ještě nejsme se-
hraní, teprve začínáme nacvičovat
některé věci. Půjde to nahoru,“
věří mladý útočník. Robin Krutil

Krátce
FOTBAL

Břeclav přivítá Slovácko,
hrají i další týmy z kraje
Za poslední tři roky do Břeclavi při-
jelo Brno, Sparta a Kladno. Dnes
se zdejší fotbalisté – momentálně
šestí v MSFL – postaví dalšímu ligo-
vému soupeři, když od 17 hodin
přivítají Slovácko. Ve druhém kole
Ondrášovka Cupu se dnes předsta-
ví i další týmy z kraje: divizní Vyš-
kov se rovněž od 17 hodin doma
střetne s třetiligovým HFK Olo-
mouc, druholigové Znojmo čeká
duel v Třebíči a třetiligová Líšeň na-
stoupí na hřišti Vrchoviny. (rkr)

VOLEJBAL

Češky napodruhé
Izraeli podlehly
V pondělí vyhrály 3:0, včera české
volejbalistky v přípravném zápase
proti Izraeli stejným výsledkem
prohrály. „Soupeřky se nás tento-
krát lépe připravily,“ uvedl po utká-
ní v Břeclavi trenér Jiří Šiller. Dnes
se jeho tým od 17 hodin utká
v Brně s Bulharskem. (ČTK)

VÝZVA

Byli jste svědky
gesta fair play?
Převažuje na českých sportovištích
a mezi českými sportovci slušnost
nad podvody? Deník MF DNES
a Klub fair play při Českém olympij-
ském výboru hledají a zveřejňují
příklady fair play ze soutěží všech
výkonnostních úrovní od žáčků až
po profesionály. Byli jste i vy svěd-
ky gesta fair play? Vaše tipy označe-
né heslem FAIR PLAY posílejte na
e-mailovou adresu: pavel.gross-
mann@mfdnes.cz. (pog)

...a zápas Hráči obou účastníků okresního přeboru Brno-venkov šli do
každého souboje s plným nasazením. Po utkání se z výhry 8:1 mohl
radovat Tišnov. 3x foto: Karel Procházka, kproch.rajce.net

Fotbalisté Brna ve druhé
lize? Co se dřív zdálo
nepředstavitelné, se stává
krutou realitou. Zbrojovka
začíná být kandidátem
sestupu číslo 1.

Rozcvička... Protažení před
víkendovým zápasem starších
přípravek Dolní Loučky - Tišnov.

Hokej
TIPSPORT CUP, semifinále: Mladá Boleslav - ORLI
ZNOJMO 1:2 po nájezdech (0:0, 0:0, 1:1 - 0:0).
Branky a nahrávky: 52. Boháč (Divíšek) - 55.
Beroun (Hradecký, Vrba), rozhodující nájezd
Hradecký. Rozhodčí: Jeřábek, Hribik - Barvíř,
Blümel. Vyloučení: 9:7. Bez využití. Diváků: 1800.
Znojmo: Horčička - Rangl, Štach, Šindelář (21.
Stehlík), Klimeš, Lattner, David - V. Říha, Haman,
Vyletelka - Staněk, Podešva, Plášek - Vrba,
Hradecký, Beroun.
PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS: KOMETA BRNO - Pardubice
2:3 (1:1, 0:1, 1:1). Branky a nahrávky: 8. Dlouhý
(Dopita), 42. Hubáček (Procházka) - 14. Bartek
(Kolář, Pineault), 29. Kočí, 55. Zohorna (Pineault).
Rozhodčí: Skoupý - Dřínovský, Chocholouš.
Vyloučení: 5:8. Využití: 0:3. Diváků: 6631. Kometa:
Hovi - Kempný, Ostrčil, Mojžíš, Stehlík, Richter,
Malec, Protivný, Zubíček - Erat, Dopita, Dlouhý -
Veselý, Procházka, Hubáček - Kvapil, Hruška,
Pospíšil - Balej, Huml, Brabenec.

Kam za sportem
BASEBALL: extraliga: Hroši Brno Navisys - MZLU
Express Brno, třetí utkání čtvrtfinále, AVG Aréna v
Komárově (19).
FOTBAL: Ondrášovka cup: MSK Břeclav -
Slovácko, v Poštorné, Vyškov - HFK Olomouc (17).
Krajský přebor: Velká nad Veličkou - Novosedly,
Rájec-Jestřebí - ČAFC Židenice, Bohunice -
Ivančice, Kuřim - Rousínov, 1.SC Znojmo B-Bzenec,
IE Znojmo - Moravský Krumlov, Boskovice -
Ráječko, Zbýšov - Vracov (17.30).
VOLEJBAL: přípravné utkání žen: Česko - Bulharsko,
hala ve Vodově ul. v Brně-Králově Poli (17).

Výmluvný obrázek Stejně jako Tomáš Michálek (v červeném) vzhlíží na své soupeře celý brněnský tým. Tedy
zespodu, od země, ze dna tabulky. Foto: Radek Miča, MF DNES

MLADÁ BOLESLAV (rkr) Čtyřikrát
narazili na extraligového soupeře.
A čtyřikrát ho dokázali porazit.

Prvoligoví hokejisté Znojma
jsou senzací letního Tipsport
Cupu, po včerejší výhře 2:1 po ná-
jezdech v Mladé Boleslavi se probi-
li už do finále!

„Zápas proti Boleslavi pro nás
měl význam v tom, že byl v televizi
a mohli jsme se po delší době uká-
zat. Ale jinak bereme Tipsport Cup
jako přípravu na sezonu,“ odmítal
euforii znojemský útočník Tomáš
Hradecký. To však nic nemění na
tom, že série Orlů proti extraligo-
vým sokům je úctyhodná. „První
důvod je Horča (brankář Luboš
Horčička), který má výbornou for-
mu. A také si nedovolíme podcenit
zápas s týmem z nejvyšší soutěže
a snažíme se víc bránit,“ vysvětluje
Hradecký.

Právě on včera rozhodl samo-
statné nájezdy. „Dopředu jsem vě-
děl, co udělám. Už v první lize se
mi ta bekhendová klička párkrát
povedla,“ popisoval. „Ale Boleslav
byla lepší a měla víc šancí.“

Finále letního poháru si ovšem
příští pátek zahrají Orli.

Vaším objektivem Fotografie uživatelů serveru www.rajce.net

Ve výsledcích

Večeřa si měl v létě víc dupnout, říká Kroupa

Pospíšil vyléčil fotbalový úraz
a učí se myslet víc na obranu

Orli srazili dalšího
extraligistu
a zahrají si finále

Snad jsme v pondělí spadli
na dno, doufá Dostálek


