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BRNO Šok? Senzace? Vtip? Na prv-
ní pohled tak včerejší porážka fot-
balové Zbrojovky s Kroměříží 1:2
možná působí.

Ti, kteří utkání na brněnském
stadionu viděli (pravda, nebylo
jich mnoho), však museli stejně
jako domácí trenér Karel Večeřa
uznat: „Kroměříž vyhrála naprosto
zaslouženě.“

V prvním čtvrtfinále Ondrášov-
ka Cupu uspěl tým, který si vytvo-
řil víc šancí. „Mezi námi a Kroměří-

ží v tomto zápase bohužel nebyl vi-
dět žádný rozdíl. Proti třetiligové-
mu soupeři jsme si nevytvořili žád-
nou větší šanci,“ kroutil hlavou br-
něnský záložník Filip Rýdel.

Čtvrtý tým MSFL mohl respekt
z ligové Zbrojovky zahodit hned
po pár minutách. „Čekali jsme, že
nás zatlačí víc. Prvních deset mi-
nut jsme byli nervózní, ale postup-
ně se nám zvedalo sebevědomí,“
popisoval kroměřížský záložník
Jan Hromek.

Hosté se skutečně neměli čeho
bát, Brňané ani nepůsobili do-
jmem, že by nějak zvlášť toužili vy-
hrát. „Náš přístup byl katastrofál-
ní. Mysleli jsme, že nám to spadne

samo,“ zlobil se Rýdel. „Nastoupili
jsme, jak kdybychom vedli ligu
a šlo nám to.“

Jenže jak známo, Zbrojovka se
v lize trápí a podle toho to včera vy-
padalo. Kroměříž si troufala čím
dál víc a v závěru poločasu vstřelil
Petr Janča po závaru první gól. Br-
něnský trenér pak o přestávce hrá-
čům vyčinil, jenže ti nastoupili do
druhé půle a... „Hned z rozehrávky
nahrajeme soupeři a dostaneme
gól,“ povzdechl si Rýdel nad trefou
Hromka. „Pak jsme měli tlak, ale
nevytvoříme si žádnou stoprocent-
ní šanci. Nedokážeme soupeře pře-
číslit z lajny, byla tam jen nákopy
a ve vápně se nikdo neprosadil.“

V závěru sice Dominik Simerský
snížil, ale Brňané ani neslavili. To

hosté ano. „Ale musíme střídmě,
vždyť jdeme ráno do práce,“ smál
se kapitán Ondřej Šilinger.

To kouč Zbrojovky po potupě
mluvil ztěžka. „Nerozumím tomu.
Místo aby se hráči zvedli před ne-
dělním utkáním s Libercem, dopad-
ne to takto,“ hlesl Večeřa. „Dali
jsme příležitost hráčům, z nichž ně-
kteří cítí křivdu, že nehrají, a místo
toho, aby se předvedli, přijde něco
úplně jiného. Když do zápasu nedá-
me všechno, začne se hra bortit
a ve finále je z toho chaos. Když vidí-
te, jak výkon vyzní v podání Jílka
a Miglioriniho, a k tomu se přidají
Husár a Pejič, tak je to špatné.“

Jestli bude Zbrojovka podobně
bojovat i o záchranu, může se „tě-
šit“ na druhou ligu. Robin Krutil
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Zbrojovka Brno
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BRNO (rkr) Na konci února kvůli
útlumu dostaly nového trenéra,
později ve čtvrtfinále čelily třem
mečbolům. Kdo by řekl, že právě
letos budou mít basketbalistky Va-
losunu Brno na dosah historický
úspěch?

A přece je to pravda. Královopo-
lanky obě krize s bravurou ustály
a nyní se budou prát o ligový bronz
se Strakonicemi. „Jsme namlsaní,
Valosun ještě nikdy medaili nezís-
kal. Teď máme velkou šanci,“ uvě-
domuje si kouč Marek Šilhan.

Právě příchod k prvnímu týmu
na konci února odstartoval ve Valo-
sunu obrat k lepšímu, i když on
sám to skromně odmítá. „Nemys-
lím si, že bych s tím jako trenér moc

udělal. Na to ani nebyl
prostor, vždyť jsme od
5. ledna za devadesát
dní odehráli třicet utká-
ní. Na pořádné trénová-
ní nebyl prostor.“

Jenže zatímco pod To-
mášem Veselým Brňan-
ky víc prohrávaly, než vy-
hrávaly, pod Šilhanem
to bylo naopak. „Nastavi-
li jsme pevná pravidla,
která se dodržovala.
Dali jsme to dohromady
kolektivně a také jsme
zjednodušili a zrychlili hru,“ popisu-
je kouč recept na úspěch.

Ten Valosun zužitkoval přede-
vším ve čtvrtfinále s favorizova-

ným Trutnovem. Tým
z Králova Pole nezlomily
ani dvě úvodní prohry.
„První zápas jsme špatně
začali a hodně jsme pro-
hrávali, ale dokázali jsme
to stáhnout. Tam jsme
pochopili, že když bude-
me makat, dá se s Trutno-
vem hrát,“ popisuje
Šilhan.

Druhý duel venku
jeho tým ztratil také,
v dalších třech už ale ne-
zaváhal. „Třetí zápas pro

nás měl šťastný konec, a tím se to
asi zlomilo. Ve čtvrtém jsme Trut-
nov celkem jasně přehráli a v po-
sledním zápase si holky věřily

a také jsme měli víc sil, protože
jsme střídali víc hráček. Celou sérii
velice solidně odehrála Večeřová,
v útoku i obraně se dařilo Vlkové
a Zrůstové,“ chválí trenér.

Až semifinále s týmem Frisco
Sika Brno bylo nad síly Valosunu.
V sobotu prohrál o 19 bodů a v úte-
rý o 31. „V prvním zápase jsme se
do poločasu drželi a donutili hrát
Žabiny se základní pětkou. Pak
nám místo středy bylo nakázáno
hrát v úterý, chyběly nám Vlková
s Mrhálkovou a dorostenky jsem
šetřil na jejich klíčový středeční zá-
pas. Proto jsme to vypustili,“ při-
znává Šilhan, který včera s doros-
tenkami bojoval o postup do závě-
rečného turnaje o titul.

střely na branku střely mimo rohy hodnocení
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BENÁTKY, BRNO Badmintonová ex-
traliga družstev letos skončila, na-
pětí mezi soupeři trvá.

Sokol Veselý Brno Jehnice v se-
stavě s Petrem Koukalem zvítězil
ve finále nad Benátkami nad Jize-
rou 6:5 na zápasy. Předmětem spo-
ru je závěr prvního setu v osmém
utkání, v němž si Benátky mohly za-
jistit titul. Středočeši totiž vedli 4:3.

„Naši kluci Pavel Florián a Petr
Jelínek byli proti dvojici Koukal –
Moren spíš outsideři, ale první set
byl naprosto vyrovnaný a na konci
rozhodla taková prapodivná podá-
ní,“ prohlásil prezident benátecké-
ho klubu Petr Martinec.

Nezdálo se mu počínání nejlep-
šího českého badmintonisty Petra
Koukala. „Je to hrozně fér hráč,
když vede 15:2. Ale pokud je skóre
18:18, tak klidně nepřizná balon,

který je evidentně v kurtu,“ tvrdí
Martinec. „Svým arogantním cho-
váním kolikrát vystupuje nepřátel-
sky proti ostatním hráčům. Při
svých kvalitách by to neměl mít za-
potřebí,“ míní benátecký prezi-
dent.

A vzápětí Martinec naznačuje,
že zmíněný případ nebyl ojedině-
lý. „Vždycky udělá nějakou prasár-
nu. Něco podobného předvedl
i loni v semifinále, kdy Jehnice hrá-

ly vyrovnaný zápas s Meteorem.
Evidentně zahrál podání, které
smečoval pomalu u hlavy. Celá
hala ho pak vypískala,“ připomíná
jinou situaci Martinec.

Když v pondělí večer MF DNES
oslovila také Petra Koukala, ten si
zrovna četl Martincovo prohlášení
na webových stránkách benátecké-
ho klubu. „Nestačím se divit a nelí-
bí se mi, že se mnou pan Martinec
takto jedná. Během zápasu měl

spoustu průpovídek a sprostých
slov ke mně, nadával i rozhodčím
a na konci odmítl podat ruku naše-
mu vedoucímu mužstva,“ zlobí se
Koukal na pozápasové jednání pro-
tivníka.

Žádných svých provinění si při-
tom není vědom. „Marně přemýš-
lím nad tím, čím bych někoho po-
horšil,“ kroutil hlavou.

Jehničtí inkriminovaný zápas vy-
hráli, čímž vyrovnali na 4:4 a v na-
stavených třech utkáních si zajisti-
li titul.

„Rozhodovala smíšená čtyřhra.
Měli jsme v ní juniorku Katku To-
malovou, která má odehráno tak
deset procent toho, co všichni
ostatní na kurtu. Nebylo co řešit,
kvality byly na straně Jehnic,“ při-
pouští Martinec.

Michal Miškovský

Branky: 43. Janča (0:1), 46. Hromek (0:2), 88. Si-
merský (1:2).
Rozhodčí: Matějek - Slavík, Handlíř. ŽK: Maroši,
Rabušic - Klabal. Diváků: 515. Poločas: 0:1.
Brno: Bureš - Husár, Jílek (70. Šamánek), Migliori-
ni (46. Maroši), Pejič - Valenta, Rýdel, Simerský,
Borek, Kalabiška (46. Rabušic) - Došek. Trenér
Večeřa.
Kroměříž: Vogl - Stojaník, Šilinger, Klabal, Kova-
řík - Havlík (73. Handl), Budin, Hromek, Poturovič
(82. Janoštík) - Janča (90. Šimoňuk), Fiala. Tre-
nér Lehkoživ.

Krátce
ATLETIKA

Kinderiádu vyhrály
děti ze ZŠ Pavlovská

Vítězem prvního regionálního kraj-
ského kola atletické Kinderiády se
v úterý stala brněnská základní ško-
la Pavlovská. Na závodišti u bystrc-
ké ZŠ Laštůvkova soutěžilo celkem
34 škol, na druhém místě skončila
brněnská ZŠ Lerchova, ta však
byla na celostátním finále už loni,
proto své místo na červnové finále
v Praze přenechala břeclavské ZŠ
Komenského, třetí jihomoravský
účastník závěrečných bojů bude
brněnská ZŠ Horníkova. (zme)

BASKETBAL

Brňané v předkole
narazí na Opavu
Vítězná minisérie Basketballu
Brno se v posledním kole nadstav-
bové skupiny A2 zadrhla. Brňané
po třech výhrách včera na domácí
palubovce podlehli pražskému
USK 66:80, a v předkole play-off
nejvyšší soutěže tak místo Kolína
narazí na silnější Opavu. (rkr)

SÁZKY

Brňan vyhrál
přes 330 tisíc
Kurz 7,37 s vkladem 45 tisíc korun
trefil u Tipsportu sázkař v Brně. Ve
dvou zápasech úspěšně tipoval, že
padnou víc než tři góly, ve zbylém
uhodl triumf hostů, a vyhrál tak
přes 330 tisíc korun. (rkr)

Zábava Ve Vrbovci na
Znojemsku se sešli nadšenci
a zahráli si tzv. Happy Crash
Bowl. Hráči pobavili nejen sebe,
ale i diváky, kteří se na
netradiční podívanou přišli
podívat.
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Možná se dnes fotbalisté Zbrojovky po probuzení
štípli do tváře, jestli se jim včerejší podvečer nezdál.
Ale nezdál, byla to realita. Brňané doma opravdu
prohráli s třetiligovou Kroměříží 1:2.

ligových duelů vy-
hrál Valosun pod
koučem Veselým

Fotbalový úspěch Druholigové Znojmo (v bílém) naposledy doma
porazilo Třinec, teď jej čeká Vlašim. 4x foto: Libor Duchoň, liborrznojmo.rajce.net

Valosun překonal krize a bude se prát o medaili

„Nestačím se divit. Při
zápase na mě křičel
spoustu sprostých slov.“

Petr Koukal
hráč Sokola Veselý Jehnice

„Na konci rozhodla
prapodivná podání.
Vždycky udělá prasárnu.“

Petr Martinec
prezident Benátek nad Jizerou
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Drsný pád Chtějí fotbalisté Zbrojovky (vpravo Filip Rýdel) do semifinále poháru? Podle včerejšího úvodního zápasu s Kroměříží to vypadalo, že ani moc ne. Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

výher za přibližně
stejný počet zápasů
slavil trenér Šilhan

Ve výsledcích

Koukal nehraje fér, křičí Benátky

Vaším objektivem Výběr fotografií ze serveru rajce.idnes.cz

Nerozumím tomu, hlesl trenér

Basketbal
MATTONI NBL MUŽŮ: BASKETBALL BRNO - USK
Praha 66:80 (20:18, 32:44, 48:57). Nejvíce bodů:
Sedmák 19, Zachrla 12, Holloway 11 - Vyoral 19,
Hruban a Kříž po 18, Bjegovič 12. Rozhodčí: Macela,
Vondráček, Holubek. Trestné hody: 10/7 - 18/14.
Fauly: 18:13. Trojky: 3:8.

Fotbal
DIVIZE, předehrávka 22. kola: Napajedla -
BYSTRC 1:1 (0:0). Branky: 52. Kučera - 90. Krejčí.
Diváků: 130.


