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„Věříme, že liga v Brně zůstane“
Fanoušci na podporu fotbalistů sestavili petici Věříme Zbrojovce. „Aby si hráči uvědomili, že hodně lidem na klubu pořád záleží,“ sděluje jeden z iniciátorů Roman Vaněk
BRNO Je mu 42 let a skoro tři čtvrtiny z nich aktivně fandí fotbalové
Zbrojovce, na jejíž zápasy pravidelně chodí. „Když mi to děti dovolí,
účastním se i výjezdů ven,“ podotýká právník Roman Vaněk.
Právě on s Liborem Pospíšilem,
Jaroslavem Hajnem a Deanem Gallem rozjel na internetových stránkách www.verimezbrojovce.cz petici Věříme Zbrojovce. „Je to kolektivní práce mladých i starých zbrojováků. Dali jsme se dohromady jako nezávislá skupina, abychom vyjádřili
podporu klubu v jeho složité situaci. Je to jedna z mála věcí, co mu
jako fanoušci můžeme přinést,“
oznamuje Vaněk.
Co vás k této iniciativě vedlo?
Vedli jsme diskuse o tom, jak se
v současné situaci postavit ke klubu. Diskuse byly vášnivé, ale nakonec jsme se rozhodli k tomuto kroku, to znamená vyjádřit podporu

klubu a hráčům. Petice má vyjádřit víru, že se první liga v Brně zachrání.
Chtěli jste tak také zjistit, kolik lidí
zůstalo Zbrojovce pořád věrných?
To určitě ne. Víme, že Zbrojovka fanoušky má, i když u některých možná po uplynulých sezonách jejich
zájem ochladl. Ale určitě tady pořád jsou. Takže to není o zjišťování
zájmu, ale výzva směrem ke kabině, aby si hráči uvědomili, že je pořád hodně lidí, kterým na jejich výsledcích záleží. Před koncem minulého roku jsme mluvili s trenérem
Večeřou, byl to otevřený rozhovor
mezi šesti očima. Řekli jsme si i to,
že nějakým způsobem na začátku
jarní sezony vystoupíme. Původně
naše názory byly radikálnější, ale
nakonec jsme se rozhodli, že v současné situaci je tato naše podpora
nejlepším způsobem, jak vyjádřit
vztah ke klubu.

Text petice: Věříme Zbrojovce
V jednom z nejstarších chorálů
fanoušků Zbrojovky Brno se zpívá
o tom, že nad stadionem zakroužili
černí ptáci. Nad Zbrojovkou Brno
se však nyní spíše stahují černé
mraky.
Situace klubu a mužstva nebyla už
dlouhé roky tak kritická, jako právě
teď. Teď, před jarní částí první ligy,
která rozhodne. Dlouhé roky nebyl
v Brně strach ze sestupu a strach
fanoušků o osud jejich fotbalového
klubu tak velký. A tak oprávněný.
Se Zbrojovkou Brno, ať už se
jmenovala jakkoli, jsme spojili celý
svůj dosavadní život. Prožili jsme
s ní chvíle plné radosti a nadšení i
chvíle zmaru. Zbrojovku jsme nikdy
neopustili a nikdy ji neopustíme.
Chceme pro ni to nejlepší.

Vážení hráči, trenéři, manažeři,
majitelé a všichni, kteří máte na
chod mužstva a jeho výsledky vliv.
Vaši práci sledujeme a doufáme, že
bude na konci sezony 2010/2011
úspěšná. Věříme tomu, že si svoji
odpovědnost za fotbal v Brně a
budoucnost klubu FC Zbrojovka
uvědomujete. Žádáme vás
a prosíme zároveň: Do bojů o první
ligu a budoucnost brněnského
fotbalu dejte všichni celé své srdce
a maximální bojovnost!
Věříme hráčům. A věříme i vedení
klubu, že všechny jeho kroky jsou
vedeny snahou prospět Zbrojovce.
Chceme vám pouze říct – nejste
v tom sami. Jsme s vámi!
(více informací na stránkách
www.verimezbrojovce.cz)

Fanoušci Komety nedávno proti
výkonům svého týmu protestovali. Uvažovali jste i o této variantě?
V tuto chvíli je to tak, jak je to zveřejněno na internetu. To znamená, že Zbrojovce věříme.
Během pár hodin se k petici připojilo přes 150 lidí. Jste překvapeni takovou odezvou?
Věříme, že Zbrojovka Brno má širokou fanouškovskou základnu, takže o nějakém překvapení mluvit nemůžu. Ale samozřejmě jsem rád, že
se tam připojilo tolik lidí, a děkuji
jim, protože ta petice je nás všech.
Nejen těch, co jsme ji tam dali, ale
i těch, co se pod ni podepsali. Tím
textem jsme chtěli oslovit nejen aktivní fanoušky, co pravidelně chodí
na utkání, ale i ty, kteří třeba už
dlouho na stadionu nebyli.
Ubývají na tribunách i lidé z vašeho okolí?

Po pravdě řečeno už se na stadionu skoro všichni vlastně známe
křestními jmény.
Je současná situace nejtěžší, jakou jste zažil? Musíte pamatovat
také druhou ligu, i v ní ale chodilo víc diváků než nyní.
Není to nic veselého, protože Brno
podle mě na 15. místo v lize nepatří. Je to velké zklamání, ale pořád
je tam víra a také se paradoxně dá
říct, že se v Brně po dlouhé době
aspoň bude o něco hrát. To by se
mohlo odrazit i na té návštěvnosti.
Máte svůj názor, proč Zbrojovka
došla až do takového stavu?
Mám, a ve svém věku si o spoustě
věcí ve fotbale nedělám iluze. Ale
to je zbytečné rozebírat, protože
věřím, že v Brně liga zůstane
a opět se tu bude hrát dobrý fotbal, jak jsme v některých minulých
Robin Krutil
časech byli zvyklí.

V útoku bychom potřebovali pět balonů, říká Gajdošík

Krátce
KRASOBRUSLENÍ

Paličková je juniorskou
mistryní republiky

O fantastický úspěch se na mistrovství republiky juniorů v Českých Budějovicích postarala Veronika Paličková, teprve 13letá krasobruslařka
z oddílu Kraso Břeclav. Hodonínská rodačka byla nejmladší účastnicí závodu, přesto dokázala v konkurenci uspět a zvítězit. Svěřenkyně
trenérky Evy Horklové útočila na titul ze druhého místa po krátkém
programu, nejlepší volná jízda ji zaslouženě vynesla do čela.
(zme)
BADMINTON

Jehnice se naposledy
představí doma
Poslední domácí zápas sezony
dnes čeká badmintonisty Sokola
Veselý Brno-Jehnice, kteří od 15
hodin ve své Yonex aréně přivítají
Dobrušku. „Nic jiného než výhru
si nepřipouštíme. A to i přesto, že
budou chybět zraněný Jan Vondra
a Lukasz Moren, plnící ligové povinnosti v Polsku,“ uvedl jehnický
trenér Ladislav Vorel. Součástí duelu bude i dražba na podporu projektu „1000 raket pro Haiti“. (rkr)
HOKEJ

V Hodoníně vypukne
plyšáková bouře
V dnešním druholigovém derby
Hodonín – Břeclav (od 17 hodin)
vypukne plyšáková bouře. Po prvním vstřeleném gólu mohou diváci vhodit na led plyšáky, kteří budou následně věnováni do dětských domovů.
(rkr)

BRNO (rkr) Další trpkou sezonu
prožívá klub Basketball Brno. Kdyby nic jiného, svědčí o tom už dvojí výměna na trenérské židli.
V listopadu z ní odešel Josef Jelínek, v tomto týdnu byli vyhozeni
i jeho nástupci Veronika Wiednerová s Jiřím Hofírkem. „Po tom výprasku v Plzni jsme čekali, že se
něco stane,“ přiznává rozehrávač
Daniel Gajdošík. „Jestli to bylo dobře, nebo špatně, to napoví až další
zápasy.“
Už teď je však jasné, že Brňané
opět zaostanou za očekáváním.
Před sezonou si v klubu pochvalovali, jak tým posílil, a troufali si dokonce na páté místo v Mattoni
NBL. Místo toho je Basketball
osmý. „Tomu pátému místu ale neodpovídaly už výsledky v přípravě.
Když se prohraje s prvoligovými
kluby, tak je určitě něco špatně,“
upozorňuje Gajdošík.
Podle jmen patří Brno rozhodně výš než tam, kde se nyní nachází. Jenže jak známo, pouze jména
basketbal ani jiný sport nehrají.
„Na papíře jsme rozhodně silnější
než na palubovce. Je otázka, jestli

Vrchol zmaru V souboji čtrnáctek brněnský Daniel Gajdošík (vpravo) brání plzeňského Štěpána Vrubla. Právě
v Plzni utržili Brňané nejtvrdší direkt, když od outsidera schytali dvacetibodový výprask. Foto: Jiří Bervida, MF DNES

se něco nedalo dohromady a nefunguje to,“ přemítá Gajdošík.
Brňané zpackali už začátek soutěže, pod koučem Jelínkem z osmi
zápasů vyhráli jediný. Co bylo špatně? „To už bych příliš střílel do
vlastních řad a to nechci,“ sděluje
třicetiletý rozehrávač. Po změně
na lavičce se Brňané vzmohli, ztrátu z úvodu ale nedohnali. „Určitě
tam byl posun, porazili jsme i Kolín a Opavu. Poslední dva zápasy
nám ale zase nevyšly.“
Právě poslední krach v Plzni rozezlil majitele klubu natolik, že odvolal Wiesnerovou s Hofírkem a nechal mužstvo vést Libora Jeřábka.
Brňané u outsidera ztratili první
čtvrtinu 6:26, o dvacet bodů prohráli i celý zápas. „Když za nás nastoupí čtyři cizinci a za Plzeň kluci,
co hráli druhou a třetí ligu, tak je taková prohra smutná. Nebo spíš
ostudná,“ uvědomuje si Gajdošík.
Co podle něj Brno nejvíc trápí?
„Rozhodně vidím slabinu v defenzivě. A v útoku bychom potřebovali pět balonů, protože když si nedáme ani čtyři přihrávky, tak se těžko
najde hráč, co by to zlomil.“

Házenkářský boj o záchranu se stupňuje, dole je těsno
BRNO (zme) Tvrdou ránu inkasovali na začátku jarní části extraligy
házenkáři KP Brno. Boj o udržení
soutěže totiž začali porážkou ve
Frýdku-Místku o 16 gólů.
Přitom jde o soupeře, který stále
na Brno jeden bod ztrácí. Situace
v dolní části tabulky se tak maximálně vyrovnala a půjde o každý bod
ze vzájemných duelů mezi těmito
týmy. Po skončení základní části,
kdy se soutěž rozdělí na dvě poloviny, se totiž body se soupeři, kteří budou v opačné šestce, odečtou.
„Pro nás budou nesmírně důležité zápasy v Přerově a v Třeboni,
kde chceme urvat body. Ty budou

mít cenu zlata,“ přeje si trenér Zdeněk Missbach.
Ostatní zápasy se dají označit
spíš za přípravné, stejně jako ten zítřejší v Hranicích. „Ty skončí na 99
procent v horní půlce,“ myslí si
Missbach.
V neděli bude patrně rád, když
zápas neskončí rozdílem jako ve
Frýdku nebo dokonce větším.
Tam mu chyběla trojice klíčových
hráčů: Tomáš Mičola, Jan Hubáček a Viktor Hastík. Posledně jmenovaný, třetí nejlepší ligový střelec, už tento týden po nemoci trénoval. „Věřím, že tým podrží,“ přeje si Missbach.

FAKTA

Situace v dolní
části tabulky
Tým
body
7. Jičín
17
8. KP Brno
9
9. Třeboň
9
10. Frýdek
8
11. Přerov
8
12. Kopřivnice
7
Po 22 kolech se extraliga rozdělí na
první a druhou šestku. Druhá bude
hrát o záchranu, přičemž se budou
započítávat pouze body
z předchozích vzájemných utkání.

Další dva se však budou patrně
šetřit na důležitější duely. Mičola
teprve začne trénovat, měl naražený čtyřhlavý stehenní sval, Hubáček měl týden horečky.
Bez nich je však tým výrazně
slabší, jak se ukázalo ve Frýdku.
„Výsledek by ani tolik nevadil, ale
zklamalo mě, že jsme nedodrželi
taktické pokyny. Dali jsme si cíl
dlouho držet míč a nepouštět Frýdek do rychlých útoků. To se nepovedlo. Chápu, že pro mladé kluky
je to těžké, ale jinak to nejde,“ tvrdí Missbach.
Dva hráče ještě dorosteneckého
věku však přece jen vyzdvihl. Fili-

pa Junga, který ve Frýdku zaskakoval na rozehrávce, a Michala Adama na levé spojce. „Oba se lepší
a věřím, že jejich růst bude pokračovat,“ těší se trenér.
Spoléhat však musí především
na zmíněnou trojici, protože po
skončení základní části už půjde
do tuhého. „Může rozhodovat každý bod, možná skóre. Pro každého
to bude hodně náročné,“ očekává
velmi obtížné jaro Missbach.
Brňané opravdu nezačali dobře,
ale bát se nemusejí, protože na
podzim si dokázali, že dokážou
hrát velmi kvalitní zápasy s úspěšnými výsledky.

Vaším objektivem Výběr sportovních fotografií čtenářů ze serveru www.rajce.net
Znovín liga Na znojemském stadionu si
proti sobě zahráli borci amatérskou ligu.
Z gólu se raduje hráč týmu Simpsni,
soupeřem byla Cobra.

Malé souboje Kluci z přípravek týmů Znojemska si zahráli
před týdnem turnaj v hale v Šanově.
3x foto: Libor Duchoň, libor-znojmo.rajce.net

Druholigový souboj Technika Brno
Úsměv při nástupu Před prvním utkáním play-off
1. ligy proti Benátkám se znojemští hráči ještě smáli.

(v černém) odehrála poslední domácí
zápas s Frýdkem-Místkem.
Foto: Roman Kantor, markeros.rajce.net

