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ZLÍN Bydlí zhruba sto metrů od zlín-
ské sportovní haly Euronics, přesto
do ní posledních pět let chodil jen
jako soupeř. Od nové sezony v ní
bude volejbalový smečař Miroslava
Čajana mnohem častěji. Po pěti le-
tech strávených v Českých Budějo-
vicích se téměř jistě vrátí do Zlína.

„Není žádným tajemstvím, že se
vrací domů a že spolu jednáme,“
poznamenal trenér a manažer Fat-
ry EkoSolar Zlín Roman Macek.
„Dobře ho známe, máme zájem se
domluvit.“

Čajan ve Zlíně odehrál čtyři sezo-
ny od léta 2002 do léta 2006. Pak
přestoupil do Českých Budějovic,
kde patřil k pilířům úspěšného muž-
stva. Čtyřikrát včetně letošní sezo-
ny získal titul, zahrál si prestižní
Ligu mistrů.

„Byly to krásné roky,“ pochvalu-
je si Čajan jihočeské angažmá.

Ze zlínského mužstva, které po je-

denácti letech získalo bronzovou
medaili, zřejmě odejdou oba repre-
zentanti. Nahrávač Petr Zapletal
i smečař Marek Novotný figurují
v širším výběru pro podzimní mis-
trovství Evropy a přitom znovu tou-
ží po zahraničním angažmá.
Ovšem o Zapletala stojí také České
Budějovice, které povede kouč ná-
rodního týmu Jan Svoboda.

„Nechci to řešit na poslední chví-

li, rád bych měl jasno co nejdříve,“
připomněl Zapletal, že letos pode-
psal smlouvu ve Zlíně až po začát-
ku sezony.

„Hledám si něco blízko domova,
ale rozhodne nabídka,“ uvedl No-
votný, který žije v Piešťanech.

Po zahraničním angažmá touží
také univerzál Jan Krba.

„Něco se rýsuje, ale teď se víc vě-
nuju diplomce,“ uvedl Krba, jenž
končí vysokoškolské studium.

Trenér Macek se mezitím chystá
na jednání o prodloužení smluv se
zkušenými hráči, kteří podepisují
roční kontrakty. Patří mezi ně Ma-
rek Tomáš, Petr Sedláček nebo Do-
minik Mračko. Počítá se s tím, že
v týmu zůstanou.

„V mém věku není vyloučené, že
bych se věnoval něčemu jinému,
ale preferuju pokračování ve Zlí-
ně,“ podotkl 37letý Tomáš.
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BYSTŘICE POD HOSTÝNEM, OTROKO-
VICE (raš) Shodně obsadili v tabul-
kách třetí místa a týmy před nimi do
nejvyšší soutěže postupovat nebu-
dou.

Ani házenkářky Otrokovic a há-
zenkáři Bystřice pod Hostýnem
však posun mezi elitu nečeká.

„Ze svazu nám řekli, že ze třetího
místa už se podle regulí postupovat
nedá,“ vysvětluje trenér Otrokovic
Štefan Boršický.

Představitelům obou celků to
však nijak zvlášť nevadí. „Neodchá-
zeli jsme přece před dvěma lety z ex-
traligy dobrovolně, abychom se tam
teď tlačili,“ připomíná předseda bys-
třického klubu Jan Vejrosta, že jeho
tým už tři roky v nejvyšší soutěži pů-
sobil. „S naším kádrem by po leh-
kém posílení extraligu hrát šlo, ale
na prvním místě jsou finance a my

na nějakou výraznější podporu měs-
ta, regionu nebo sponzorů těžko
můžeme dosáhnout.“

V první lize může mužský klub
včetně mládeže fungovat do jedno-
ho milionu korun. „Pro důstojnou
roli v extralize je nutností trojnásob-
ná částka,“ zjistil Vejrosta.

Peníze by se složitě sháněly i hráč-
kám Otrokovic, jejichž rozpočet se
nyní pohybuje mezi 300 a 400 tisíci
korun. „V interlize by byly potřeba
aspoň dva miliony,“ uvědomuje si
kouč Boršický. „Ta soutěž by pro
nás byla velkým soustem. Museli by-
chom mít minimálně tři hráčky odji-
nud, přitom v regionu už se interli-
ga hraje ve Veselí, Zlíně a Olomouci.
Naše role by asi byla jen epizodní.“

Před jeho svěřenkyněmi skončily
jen juniorské týmy Zlína a pražské
Slavie, jejich áčka už interligu hrají.

„Myslím, že nařízení svazu o po-
stupu je nespravedlivé. Bojovat
s týmy Sportovních center mládeže,
která jsou financovaná i minister-
stvem školství, je složité,“ povzde-
chl si trenér Otrokovic.

Sezonu však hodnotí pozitivně.
„Dali jsme si za cíl skončit do šesté-
ho místa, třetí příčka je výborná. Je
to nejlepší umístění klubu za posled-
ní dobu,“ připomíná Štefan Boršic-
ký.

Naopak Bystřice, kterou předbě-
hl Šumperk a junioři Karviné, po-
mýšlela ještě na lepší pozici.

„Chtěli jsme být do čtvrtého mís-
ta, ale ukázalo se, že nemáme nej-
lepší kádr v soutěži,“ domnívá se šéf
klubu Jan Vejrosta. „Velmi dobře
jsme začali podzim i jaro, ale pak
přišel pokles výkonnosti,“ povzde-
chl si.

Co je s motorem? Polský pilot Grzegorz Grzyb, který na
Kopné startuje pravidelně, kontroluje motor svého vozu
Peugeot 207 S2000. 2x foto: Ondřej Krajča (ondik.rajce.net)

ZLÍN Vést tým a zařídit v pravou
chvíli vítězství. Úkol, který se čeká
od kapitána každého fotbalového
týmu, skvěle zvládl zlínský Ivo Zbo-
žínek. Při důležité druholigové vý-
hře 3:2 nad Varnsdorfem pomohl
k rozhodující trefě. Po rohovém
kopu uspěl v hlavičkovém souboji,
po němž rozhodl útočník Kroupa.

„Nějak jsme to museli dotlačit
do branky,“ pousmál se Zbožínek,
který se do sestavy vrátil po dvou-
zápasové absenci zaviněné zraně-
ným lýtkem.

Do zápasu jste šli po sérii pěti
utkání bez výhry a jen s šestibo-
dovým náskokem na sestupovou
pozici. Vyhráli jste v pravou chví-
li, že?
Už jsme to potřebovali. Šlo o utrá-
pené, ale strašně důležité vítězství.

Byli jste před zápasem nervózní?
Spíš jsme se snažili nepřipouštět si
jeho důležitost. Věděli jsme, že
jsme v tabulce spadli na příčky, na
nichž jsme nechtěli být. Ale věřili
jsme si, že doma to zvládneme
a zase se posuneme nahoru.

Napadlo by vás před startem
jara, že můžete mít starosti se zá-
chranou?
To si nedovedl nikdo představit.
Ale tabulka je vyrovnaná, ovšem
tím, že jsme nevyhrávali, jsme stá-
le klesali.

Vyslechli jste si za to ostrá slova
od vedení FC Tescoma?
Byli z toho taky špatní. Většinou
jsme to řešili s trenéry, kteří věděli,
jaká je situace. Nebylo potřeba ji
rozebírat s někým dalším.

V přípravě na zápas s Varnsdor-
fem jste společně s trenéry sledo-
vali zápasy hokejové reprezenta-
ce. Výsledek naznačuje, že to po-
mohlo. Souhlasíte?
Trenéři řekli, že za deseti jarními
zápasy uděláme tlustou čáru a zby-
lých pět vezmeme, jako by začína-

la sezona. Dívali jsme se na hokej,
měli dobrou náladu a viděli, jak bo-
jovali. Pomohlo nám to, vzali jsme
si z nich příklad.

Takže díky hokeji jste poprvé
v sezoně otočili výsledek?
Výhru jsme si zasloužili, protože
jsme jí šli naproti. Výhodou bylo,
že po gólu na 1:2 jsme rychle vyrov-
nali.

Ale znovu jste spoustu šancí pro-
marnili.
V každém zápase si vytvoříme hod-

ně šancí, ale naše produktivita
není moc velká. Navíc strašně leh-
ce dostáváme góly. Oni šli dvakrát
na branku a dali dva góly, my měli
nejmíň pět šancí. Ale to je obrázek
celého jara.

Proč inkasujete laciné góly?
Není to po hrubých chybách. Je to
třeba jedna malá chybička, kterou
nikdo nenapraví. Spoustu šancí ne-
proměníme a pak lehce inkasuje-
me. Je to strašně frustrující.

Po pěti zápasech bez výhry jste

konečně uspěli. Ve zbytku sezo-
ny až na jednu výjimku hrajete
se soupeři, kteří jsou v tabulce
pod vámi. Je to šance vyšvihnout
se ze současného devátého místa
někam do nejlepší pětky?
Los je strašně zrádný. Na podzim
jsme si mysleli, že tyto zápasy
zvládneme, jenže nám nevyšly.
Proto v losu žádnou výhodu nevi-
dím. Musíme se pečlivě připravit
a je jedno, proti komu nastoupí-
me. Chceme se zvednout, aby ko-
nečné umístění vypadalo líp.
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Humor Petr Kačírek (vlevo) a Jaroslav
Jugas pózují u cedule, kterou jim

v servisu vyvěsili jejich mechanici.
2x foto: Jan Pořízek (honza62.rajce.net)

Zápas s Varnsdorfem,
který vyhráli 3:2, byl pro
zlínské fotbalisty prvním
v sezoně, v němž otočili
skóre. Přispěl k tomu
také kapitán Ivo
Zbožínek.

Spokojení fandové Automobilovou
soutěž v Kopné mají rádi jezdci i diváci,
kteří se podél trati opět sešli v hojném
počtu.

Na trati Letošní ročník Rallysprintu Kopné přilákal
spoustu jezdců včetně Jana Dohnala v peugeotu.

Úspěšný návrat Po zranění se zlínský kapitán Ivo Zbožínek vrátil do sestavy a pomohl k vítězství nad Varnsdorfem. Foto: Jan Karásek, MF DNES

Bystřice ani Otrokovice nepostoupí
Prvoligové házenkáře i házenkářky nepustí mezi elitu ze třetího místa předpisy i finance

Házená
1. LIGA ŽEN: Liberec - Slavia Praha jun. 28:35, ZLÍN
JUN. - Havlíčkův Brod 25:25, DHC-SVŠ Plzeň - HC
Plzeň 20:20, OTROKOVICE - Olomouc jun. 30:26,
Kobylisy - Poruba B 21:22, České Budějovice -
Astra Praha 26:26.
Konečná tabulka

1. Slavia j. 22 19 2 1 670:563 40
2. Zlín j. 22 15 3 4 641:485 33
3. Otrokovice 22 13 2 7 620:570 28
4. Olomouc j. 22 12 1 9 624:610 25
5. DHC-SVŠ Plzeň 22 11 1 10 520:536 23
6. Havl. Brod 22 8 4 10 571:584 20
7. HC Plzeň 22 9 1 12 503:533 19
8. Kobylisy 22 9 0 13 547:545 18
9. Liberec 22 9 0 13 557:611 18

10. Poruba B 22 7 2 13 586:626 16
11. Astra Praha 22 5 4 13 489:577 14
12. Č. Budějovice 22 4 2 16 523:611 10

In-line hokej
EXTRALIGA, SKUPINA VÝCHOD: Mission Roller
Brno - REFLEX UHERSKÉ HRADIŠTĚ 9:4 a
UHERSKÝ BROD 6:4, Olomouc - Havířov 8:4 a
DEVILS ZLÍN 8:3, REFLEX UHERSKÉ HRADIŠTĚ -
Eagles Olomouc 5:14 a DEVILS ZLÍN 9:8, UHERSKÝ
BROD - Mission Roller Brno 5:7.

1. Devils Zlín 4 2 1 1 22:19 7
2. Roller Brno 2 2 0 0 21:4 6
3. Olomouc 3 2 0 1 24:15 6
4. Uh. Hradiště 2 2 0 0 23:11 5
5. Uherský Brod 3 1 1 1 20:24 3
6. Havířov 4 0 0 4 11:48 0

Nohejbal
EXTRALIGA: VSETÍN - Český Brod 6:4, Čelákovice -
Čakovice 6:1, Žatec - Karlovy Vary 1:6, Modřice -
Benešov 6:1.

1. Karlovy Vary 7 4 3 0 39:22 11
2. Modřice 7 5 1 1 38:23 11
3. Benešov 8 5 1 2 37:27 11
4. Žatec 7 4 0 3 31:26 8
5. Čelákovice 7 3 2 2 31:30 8
6. Čakovice 7 2 1 4 26:32 5
7. Vsetín 8 2 0 6 26:42 4
8. Český Brod 7 0 0 7 16:42 0

Softbal
EXTRALIGA MUŽŮ: Havl. Brod - Radotín 8:2 a 10:3,
KUNOVICE - Spectrum 4:11 a 4:5, Tempo -
Chomutov 0:7 a 1:6, Plzeň - Eagles 3:1 a 0:8,
Spectrum - Chomutov 1:2 a 6:5, Eagles - Most 10:0 a
8:1, Kunovice - Havl. Brod 0:1 a 4:11, Plzeň - Radotín
0:7 a 3:1.

1 Spectrum Praha 14 12 2 106:21 26
2 Chomutov 12 11 1 64:23 23
3 Havlíčkův Brod 12 10 2 86:22 22
4 Eagles Praha 12 7 5 65:33 19
5 Plzeň 12 5 7 38:54 17
6 Kunovice 12 4 8 48:63 16
7 Radotín 11 4 7 34:55 15
8 Tempo Praha 10 3 7 29:61 13
9 Most 12 0 12 20:97 12

10 Repre 19 11 3 30:91 -4
Pozn.: Týmu Reprezentace juniorů bylo přiděleno
-18 bonus bodů, aby bylo v tabulce stále aktuální
pořadí.

Stolní tenis
MISTROVSTVÍ REPUBLIKY DOROSTU VE
FRÝDLANTU NAD OSTRAVICÍ, DOROSTENCI:
1. Ondřej Bajger (TJ Mittal Ostrava), 2. Michal Beneš
(SKST Baník Havířov), 3. TOMÁŠ SMÝKAL A LUKÁŠ
JANDORA (oba KST Zlín). DOROSTENKY: 1. Dagmar
Blašková, 2. Karin Adámková, 3. Kateřina
Tomanovská (všechny SK Frýdlant nad Ostravicí)
a Simona Šlehobrová (SK Dobré). ČTYŘHRA
DOROSTENCŮ: 1. LUKÁŠ JANDORA (KST Zlín) a
Denis Beneš (SK DDM Kotlářka Praha). ČTYŘHRA
DOROSTENEK: 1. Dagmar Blašková (SK Frýdlant
nad Ostravicí) a Simona Šlehobrová (SK Dobré).

Ve výsledcích

Vaším objektivem Výběr fotografií ze serveru rajce.net

Do Zlína se asi vrátí smečař Čajan

Starosti se záchranou si nedovedl
představit nikdo, přiznal kapitán


