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BRNO (zme) Při utkáních juniorské
reprezentace stojí vedle sebe, jen-
že teď bude stát každý na protileh-
lé střídačce. Trenéři Rudolf Škubal
a Radomír Mrázek. Ve čtvrtfinále
florbalové extraligy proti sobě na-
stoupí Bulldogs Brno a vicemistr
z Vítkovic.

Ještě před pár lety se hovořilo
o touze Brňanů konečně prolomit
bariéru a octnout se v semifinále,
což se povedlo jen v roce 2005, jen-
že časy se změnily. Buldoci skonči-
li po 22 kolech až sedmí. Podle kla-
sického modelu by je čekala druhá
Ostrava, letos si však první tři týmy
mohly protivníka vybrat. Tudíž se
opakuje souboj zpřed tří let.

Tehdy Buldoci vedli 2:0 na utká-
ní, nakonec podlehli. Vítkovice me-
zitím prošly třikrát do finále, vyhrá-
ly titul. Buldoci mají před sebou
zdánlivě neřešitelný úkol. „Rozhod-
ně nemáme špatný kádr, určitě je
potrápíme. Jednoduché to s námi
mít nebudou,“ hlásí Škubal.

Na podzim Buldoci ještě příliš
suverénně nepůsobili, ale po Váno-
cích přece jen přišel vzestup.
A také posily. „Do Ostravy vezeme
i jedno překvapení,“ usmívá se tre-
nér. Prozradit je však nechce. „Roz-
hodně mám pocit, že zatímco
v předchozích letech šla výkonnost
dolů, tak teď by mohla gradovat.
Otázka je, k čemu to bude stačit.“

Pro Brno je trochu smůla, že se
dostalo do „spárů“ právě Vítkovi-
cím, které měly kvůli Poháru mis-
trů slabší základní část. Teď jsou
nabuzené, namotivované a chtějí
po roční odmlce opět titul. „Jsou
favoritem, to je jasné. Ale třeba je
překvapíme a postoupíme,“ ne-
vzdává se Škubal naděje.

K tomu však bude potřeba ne-
chat na hřišti víc než jen standard.
„Musíme hrát hlavně perfektně do-
zadu. Mají mladý a rychlý tým. Tak-
že také musíme anulovat jejich
rychlost. Je potřeba pomáhat gól-
manovi, blokovat střely, protože
jich mají za zápas hodně a jsou
úspěšní,“ předkládá základní re-

cepty na protivníka Škubal. Jenže
i když toto všechno Buldoci dodrží
a budou hrát disciplinovaně, není
úspěch vůbec zaručen. „Mají vyni-
kající hráče a procento náhody
není ve florbale moc vysoké jako
třeba ve fotbale,“ ví dobře kouč.
„Ale kdyby se nám je podařilo zner-
vóznit, můžeme uspět. Přeci jen
mají pořád mladý tým.“

A onen vzájemný trenérský sou-
boj? „Víme, co ten druhý dělá, pro-
tože jsme spolu vymýšleli, jak hrát
s reprezentací, a oba něco z toho
používáme,“ vypráví Škubal.

Série na tři vítězství začíná dnes
v Ostravě, pokračuje zítra, do Brna
se přesune další sobotu.

BRNO Strádající Zbrojovka včera
dostala pořádný a zároveň nečeka-
ný doping. Brněnští fotbalisté se
doma proti Olomouci vzepřeli
všem prognózám a slavili senzační
výhru 2:0.

„Olomouc ukázala, proč je v ta-
bulce tak nahoře. Především v prv-
ním poločase nás přehrávala kom-
binací, ale my jsme naštěstí vytěži-
li z minima maximum,“ ulevil si br-
něnský trenér Karel Večeřa.

Jen co zápas začal, odhodlal se

k dalekonosné ráně domácí kapi-
tán Richard Dostálek, jenže to
nadlouho byl v podání Brna jediný
odvážný počin. Jinak Zbrojovka dr-
žela pozice jako v zákopu a sledo-
vala, jak hosté zmařují své příleži-
tosti. Zdálo se, že je jen otázkou
času, kdy padne gól.

A opravdu, jenže udeřilo na dru-
hé straně. Zbrojovka z ojedinělého
výletu získala roh, ten propadl až
k Dostálkovi a domácí kapitán uká-
zal, že i v šestatřiceti letech je pro

svůj tým nepostradatelný jako sůl
pro pohádkového krále.

Druhá půlka se navlas podobala
té první: Olomouc hrála s míčem
a střílela, Zbrojovka trpělivě vyčká-
vala. A opět se dočkala ze standard-
ní situace. Filip Rýdel napřáhl sko-
ro ze třiceti metrů, cíl v podobě ši-

benice ale trefil přesně na milimet-
ry. Brňané tak na jaře skórovali po-
třetí, z toho podruhé pohádkově
z dálky. „Po druhém gólu jsme se
úplně uklidnili,“ poznamenal stře-
lec Rýdel.

Včera to nebyla výhra fotbalu,
Zbrojovce proti lepšímu soupeři
notně pomohlo štěstí. To uznal
i Večeřa: „Především byla vidět ob-
rovská herní kvalita Olomouce,“
podotkl brněnský kouč. „Ale my
jsme si o přestávce řekli, že pokud
chceme uspět, musíme přidat na
důrazu, a to se projevilo. Je pozitiv-
ní, že se kluci vyždímali ze všech
sil a chtěli vyhrát víc než v předcho-
zích zápasech.“

To je pro Zbrojovku nejpovzbu-
divější zpráva. Robin Krutil

2 872
diváků včera dorazilo na duel
Zbrojovky s Olomoucí.
Brněnský sezonní průměr do
včerejška činil 2 715 diváků na
zápas, což je nejnižší číslo
v lize.

Krátce
BASKETBAL

Hobiti v prvním zápase
poháru vysoko prohráli
Porážkou 42:75 s francouzským
Meyzieu zahájili včera basketbalis-
té na vozíku Hobit Brno skupinu
Evropské ligy doma v hale v Kouni-
cově ulici. Přitom v poločase pro-
hrávali jen 22:30. „Ale ve třetí čtvrt-
ce udělal soupeř šňůru, začal preso-
vat a to je pro nás problém,“ sdělil
trenér Zdeněk Škaroupka. (zme)

FUTSAL

Tango prohrálo,
série se vyrovnala
Porážkou 5:7 na půdě pražských
Bohemians včera pokračovali fut-
salisté brněnského Tanga ve čtvrtfi-
nále první ligy. Sice se dostali do
vedení, ale Bohemka třemi slepe-
nými góly skóre otočila, dostala se
až do vedení 7:2 a výhru uhlídala.
Za stavu 1:1 na zápasy se pokraču-
je v pátek v Brně. (zme)

HÁZENÁ

Veselanky zdolaly
Partizánské o pět gólů
Pátou příčku interligy se podařilo
včera potvrdit házenkářkám Britter-
mu Veselí nad Moravou vítězstvím
30:25 ve slovenském Partizánském.
Díky zápasu k dobru mohou pře-
skočit ještě čtvrtou Šalu. „Panen-
ky“ po slabším začátku rychle pře-
vzaly vedoucí roli v utkání, v polo-
čase už vedly 17:9 a náskok udržo-
valy. Nejlepší střelkyní byla s osmi
góly Tereza Chmelařová. (zme)

VOLEJBAL

Brňané s jistotou
baráže hostí ČZU Praha
Ani vedení 2:0 na sety nestačilo ve
čtvrtek večer brněnským volejbalis-
tům k úspěchu v Odoleně Vodě.
Hosté po velké bitvě prohráli 2:3.
„Do utkání jsme vstoupili po čase
podle představ, dařilo se nám elimi-
novat největší sílu Aera, tedy útok
od kůlů zejména od Markoviče. Ten
se ale od třetí sady začal prosazovat
a měl lví podíl na obratu,“ uvedl br-
něnský trenér Martin Hroch. Ale i
kdyby jeho tým vyhrál, účast v bará-
ži o extraligu už by neodvrátil. S tím-
to vědomím půjdou Brňané dnes od
19 hodin na Kounicově i do domácí-
ho duelu s ČZU Praha. (ČTK)

Florbal Znojemští florbalisté bojovali ve čtvrtfinále první
ligy s Paskovem neúspěšně. Hosté ve Znojmě dovršili
vítězství 3:1 na zápasy. Foto: Libor Duchoň, libor-znojmo.rajce.net

PRAHA (zme, ČTK) Omlazená Spar-
ta vyučila omlazenou Kometu. Br-
ňané včera v třetím utkání venku
v řadě ve skupině play-out podleh-
li, tentokrát 0:4.

Sestava hostů nabídla jména ju-
niorů, jako jsou Dlapa, Štindl, Jan-
kovič, Křivohlávek či Ondřej Steh-
lík, ale přesto se zápas odehrál ve
vyloženě přátelském tempu, za prv-
ní třetinu si Kometa nevypracovala
jedinou brankovou příležitost. „Na-
vázali jsme na naše předchozí výko-
ny a odehráli jsme to špatně,“ kon-
statoval trenér Ladislav Lubina.

Snad jediná akce, která volala

po gólu, byl samostatný únik Jan-
koviče ve druhé třetině, mladík
však úspěšný nebyl. „Ale junioři
byli jediní, kteří mě potěšili,“ uve-
dl Lubina.

Po dvou týdnech se Kometa zít-
ra představí doma, přijede Kladno,
které se zatím úspěšně vyhýbá ba-
ráži.

Nohejbal Ve znojemské okresní
nohejbalové soutěži jsou při soubojích

u sítě k vidění akrobatické zákroky
smečařů i blokařů.

Foto: Libor Duchoň, libor-znojmo.rajce.net

S fotbalisty Zbrojovky to možná není až tak zlé, jak se
mohlo zdát. Brňané včera přemohli silnou Olomouc
2:0 a dokázali umazat bodovou ztrátu na týmy před
sebou.

FAKTA

Konec kauzy Pospěch
Kolegium arbitrážní komise ČMFS
včera rozhodlo o platnosti
ukončení profesionální smlouvy
hráče Zbyňka Pospěcha ve
Zbrojovce Brno. Bylo tak potvrzeno
stejné dřívější rozhodnutí arbitrážní
komise.
„V tuto chvíli je tedy jednou pro
vždy potvrzeno to, co klub od
počátku tvrdil: klub byl oprávněn
rozvázat se Zbyňkem Pospěchem
k 25. 3. 2010 profesionální smlouvu
z důvodu nemožnosti jejího plnění
na straně hráče,“ stojí v prohlášení
na webu Zbrojovky. Pospěch totiž
nesměl hrát soutěžní zápasy.

Volejbal Momentka z rozcvičení před
prvoligovým zápasem kadetek Přímětice
– Minerva Boskovice.

Foto: Libor Duchoň, libor-znojmo.rajce.net

Házená Minižákyně se střetly na mezinárodním turnaji
v Hodoníně. Foto: Jaroslav Kolísek, hodoninskehazenkarky.rajce.net

Vaším objektivem Fotografie sportovních událostí v kraji od uživatelů serveru www.rajce.idnes.cz

Šťastný střelec Richard Dostálek (vlevo) odpíchl Zbrojovku k výhře nad favorizovanou Olomoucí, radovat se k němu přibíhá Josef Hamouz. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

PLAY-OUT EXTRALIGY, 5. kolo
HC Sparta Praha - HC Kometa Brno 4:0 (1:0, 1:0, 2:0).
Branky a nahrávky: 20. Bartánus (Kratěna, Chmelíř), 34.
S. Treille (Ton), 43. S. Treille (Ton, Gulaši), 49. Hromas
(Philipp, Gulaši). Rozhodčí: Mikula, Trombík - Poruba,
Vengřín. Vyloučení: 4:5. Využití: 3:0. Diváků: 2 160.
Brno: Hovi - Ostrčil, Bičánek, Mojžíš, Malec, R. Stehlík,
Dlapa, Protivný, Štindl - Erat, Širokovs, Kvapil - Hubá-
ček, R. Procházka, Balej - Dlouhý, Polodna, Houdek -
Jankovič, Křivohlávek, O. Stehlík

Zdánlivě nemožné? Buldoci se o to pokusíKometa už sezonu zabalila,
na Spartě nedala ani gól

Prognózy pryč, Brno boduje


