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Slovácko nabízí
permanentky
UHERSKÉ HRADIŠTĚ (raš) Běžná místa na stadionu za stejnou cenu, ta
nejzajímavější naopak o něco dražší. Tak vypadá nabídka permanentek pro příští sezonu, které začalo
pro příští prvoligovou sezonu prodávat fotbalové Slovácko.
Každý všední den až do úterý
23. června je zatím hlavní pokladna
hradišťského stadionu vyhrazená
pro výměnu loňských permanentek, jejichž držitelé si novou koupí
se slevou 300 korun. Poté bude zahájen volný prodej. Všichni dostanou zdarma kšiltovku, budou zařazeni do věrnostního programu i do
soutěže o zájezd za 20 tisíc korun.
Loni mělo Slovácko zhruba
3 000 permanentkářů a čtvrtou nejvyšší průměrnou návštěvu.
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Vstupné na Slovácko
v sezoně 2011/2012
Tribuna A (krytá)
Nová permanentka:
3 000 Kč
Vstupenka:
220 až 250 Kč
Tribuna A (nekrytá)
Nová permanentka:
1 950 Kč
Vstupenka:
150 až 180 Kč
Tribuny B+D
Nová permanentka:
1 500 Kč
Vstupenka:
120 až 150 Kč
Sektory C1, 2, 6, 7
Nová permanentka:
1 800 Kč
Vstupenka:
140 až 170 Kč
Sektory C3, 4, 5
Nová permanentka:
2 100 Kč
Vstupenka:
160 až 200 Kč
Pozn.: Při výměně permanentky sleva
300 Kč, cena vstupenek bude záviset
na atraktivitě jednotlivých zápasů.

Vyjádřete se!

„

Podpoříte Slovácko
i po zdražení?
Lidé by na Slovácko měli
chodit proto, že jsou hrdí
na svůj region. Na
Moravské Slovácko, které má své
zastoupení v první lize a které je díky
tomu na očích. Byť asi nikdy
nebudeme hrát o ty nejvyšší příčky,
tak ta hrdost by měla mít daleko
vyšší cenu, než jsou 3 koruny za den.
A právě to, že jsme vlastně malý
regionální klub s omezenými
možnostmi a přesto solidní diváckou
kulisou, by měla být naše největší
hrdost. Protože úspěšným týmům
může fandit kdejaká špína lačná po
úspěchu, ale Slovácku může fandit
jenom psychicky odolný jedinec.
A kdyby náhodou se někdy
poštěstilo a my zažívali euforii
spojenou s nečekaně dobrými
výsledky, díky kterým bude každé
utkání vyprodané, protože každý
chce být u úspěchu, tak si můžete
říct: Kde jste všichni byli, když vás
Slovácko potřebovalo...

Fulham, fcslovacko.com

Jaký je Váš názor na cenu vstupného?
Pište na radek.sterba@mfdnes.cz
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Největší hokejový
talent čeká draft,
do NHL ale nechce
Po roční pauze by měl být opět draftován do nejslavnější hokejové soutěže světa
NHL český hokejista z domácí extraligy. Odborníci řadí osmnáctiletého
vsetínského odchovance Dmitrije Jaškina mezi pět nejlepších mladých Evropanů.
VSETÍN Osmnáctiletý hokejista
pražské Slavie Dmitrij Jaškin by
měl být podle odborníků nejvýše
nasazeným Čechem v blížícím se
draftu NHL, který se uskuteční
v Minnesotě. „Zůstávám v klidu,
i když je pravda, že být mezi nejlepšími hráči světa je můj sen,“ přiznává odchovanec vsetínského hokeje.
Vážně s vámi blížící se draft do
nejslavnější hokejové soutěže světa NHL nic nedělá?
Jsem v pohodě, prostě tam poletím a uvidíme, jak to dopadne. Předem nemá cenu polemizovat. Stejně už to těžko ovlivním.
Ale podle odhadu Úřadu centrálního skautingu byste se mohl
umístit mezi pěti nejlepšími Evropany.
Rád bych byl vybrán v prvním
kole. Každé vyšší umístění v něm
budu brát jako bonus.
Máte v NHL vysněný klub, ve kterém byste si rád zahrál?
Preferuji útočnější hokej, takže
mezi mé oblíbené týmy patří například Washington nebo Detriot.
A v dresu jednoho z těchto dvou
týmů byste rád po draftu skončil?
To ani ne, protože tam bych moc
šancí neměl. Jde o týmy, které mají
první tři pětky nabité hvězdami. Já
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Poslední draftovaní
hokejisté z kraje
Michal Jordán (17. 7. 1990)
Zlínský obránce v roce 2008
obsadil v draftu 105. místo,
práva na něj získala Carolina,
nyní hraje zámořskou OHL
za Plymouth Whalers.
Radim Ostrčil (15. 1. 1989)
Vsetínského beka si v roce 2007
coby 169. hráče draftu vybral
Boston, sezonu si vyzkoušel OHL
v týmu Ottawa 67's, naposledy
hrál za Kometu Brno a Třebíč.
David Květoň (3. 1. 1989)
Vsetínský útočník se 104. místem
v roce 2006 dostal do výběru New
York Rangers, do zámoří však
nešel, letos získal titul s Třincem.

bych radši do nějakého slabšího,
kde se budu moct rozjet.
Skončíte v přípravném kempu
v zámoří už letos v létě?
Ještě nevím, teprve se to bude řešit.
A váš názor na odchod z Česka?
Ještě rok bych zůstal. Podobný názor má i rodina a můj agent.
Mluví vám do toho i slávistický
trenér Vladimír Růžička?
Určitě se o tom bavíme, ale myslím si, že to nechává na mně

a mém agentovi.
V posledních letech dostávají
v draftu stále více přednost hráči
působící v Americe. Jak se vám
zamlouvá cesta nižšími zámořskými soutěžemi?
Dokážu pochopit hokejisty, kteří
chtějí hrát v juniorských soutěžích
v USA. Mně ale vyhovuje měřit se
s dospělými. Je to pro mě větší škola.
Umíte si představit, co vás čeká
po příchodu do NHL?
Realita je vždycky od představ trošku jiná. Je ale jasné, že to bude hodně o zvyku, a to jak životním, tak
hokejovém. Ale být mezi nejlepšími hráči světa, to je můj sen.
A je velmi blízko. Sledujete letošní finále Stanley Cupu?
Jen výsledky, ale ve čtvrtek se možná díky stávce, kdy nebudu muset
vstávat, podívám i živě v televizi.
Jak vůbec stíháte střední školu
a profesionální hokej?
Je to docela legrace. Ráno trénink,
pak pár předmětů ve škole, další
trénink. Člověk se nenudí.
Málokdo ví, že jste byl vybrán
loni jako jednička v draftu do ruské KHL. Neláká vás východ?
(smích) Výhra to byla hezká, ale nikdo se mi ani neozval. Byla to spíš
formalita.
Richard Valoušek

Ochranná mřížka Kvůli nízkému věku sice musel Dmitrij Jaškin stále
nosit obličejový kryt, za pražskou Slavii už však letos odehrál
33 extraligových zápasů. Který ze zámořských týmu si jej vybere?Foto: ČTK

Zlín? Brno? Zbožínkův osud je stále nejistý
Fotbalový Zlín dementuje informaci, že už je dohodnutý na odchodu svého kapitána týmu do Brna. Raději už ale shání náhradu
ZLÍN Přijde fotbalový Zlín o svého
kapitána? Ačkoliv stoper Ivo Zbožínek po sobotním závěrečném utkání druhé ligy proti Znojmu hlásil,
že hned v pondělí bude jasno, situace se zamotává.
Existují přitom tři možné scénáře, jejichž šance jsou nyní zřejmě
srovnatelné: Zbožínek může přestoupit do Brna, zůstat ve Zlíně
nebo zamířit do zatím nezveřejněného klubu.
„Máme o něj zájem, chybí s ním
už jen doladit formality,“ uvedl
pro klubové stránky nový sportovní ředitel Brna Richard Dostálek,
který shodou okolností v minulosti ve Zlíně působil.
S tím, že by jednání spěla ke
zdárnému konci, však zásadně nesouhlasí zlínský ředitel Leoš Gojš.
„Z informací, které Brno vypusti-

lo, jsem byl sám překvapený. Mu„Nemůžeme ale dlouho čekat. Rozsím to dementovat, vůbec není
jednáváme na post stopera další
pravda, že bychom byli domluveposily. Musíme mít v obraně vůdní,“ zdůrazňuje Gojš.
ce, vedle kterého budou růst naši
Zbožínkovi sice ve Zlíně za pár
mladí hráči.“
dní skončí smlouva,
Do hry o Zbožínka
„Od Brna jsme
Brno by jej však zdarnavíc údajně významžádnou oficiální
ma nezískalo – Tesconě vstoupil další, donabídku
mě náleží tabulkové
sud neznámý zájemce.
na Zbožínka dosud
odstupné v řádu sto„O tom ale zatím já nic
nedostali.“
vek tisíc korun.
nevím,“ omluvil se
„Žádnou oficiální
zlínský ředitel.
Leoš Gojš
nabídku jsme dosud
Naopak další odchoředitel fotbalového Zlína
nedostali,“
přiznal
dy hráčů, kterým skonGojš.
čily smlouvy, už je jen nutné stvrDosavadní Zbožínkův klub má
dit písemně – útočník Karel Krounavíc zájem o prodloužení angažpa zamířil do Senice a obránce Pamá 34leté opory. „Nemůžeme stát
vel Malcharek do Trnavy. „Ústně
vzadu. Ivo je sice od úterý na dovojsme s kluby dohodnuti,“ doplnil
lené, ale do pátku jej budeme konGojš, který zároveň přiznal rozvátaktovat. Budeme chtít znát jeho
zání smlouvy s problematickým zápostoj,“ poznamenal ředitel Gojš.
ložníkem Davidem Šmahajem.

Na angažmá v Jablonci se může
těšit dvacetiletý záložník Filip Novák, který už s účastníkem Evropské ligy podepsal čtyřletou smlouvu.
„Přestupovou částku jsme se dohodli nezveřejňovat. Není to zanedbatelný obnos, ale přestupy mladých v rámci Česka už nejsou tak
hodnotné, jak jsme byli zvyklí,“ povzdechl si Leoš Gojš.
O tom, jaká nová jména se budou kouči Aloisi Skácelovi hlásit
27. června na prvním tréninku, nechtěl ředitel Gojš spekulovat.
„Víme, že máme v kádru určité
rezervy a že zkušení hráči do týmu
patří, takže se po nich rozhlížíme.
Snad bude jasněji v příštím týdnu.
Zároveň chceme mužstvo doplnit
i z vlastních zdrojů,“ plánuje Gojš.
Radek Štěrba

Florbalisty
Otrokovic povede
trenér Holovka
OTROKOVICE (raš) Jan Holovka, který se coby asistent podílel na překvapivém stříbru florbalistů FBC
Ostrava, bude trenérem Otrokovic
v jejich premiérovém extraligovém ročníku.
„Jsme rádi, že jsme se dohodli.
Chyběl nám někdo s taktickými
zkušenostmi,“ uvedl pro florbal.cz
šéf klubu Aleš Ordelt.
Holovka nahradí dosavadního
kouče Petra Hrabala, který ve funkci nemohl z časových důvodů pokračovat.
„S Ostravou jsme nenašli shodu
v časové náplni postu asistenta a financí. Takže jsem řešil nové možnosti realizace,“ uvedl Holovka.
„S týmem už jsem se sešel a musím říct, že kádr je dobrý stejně
jako podmínky pro trénování.“

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z internetového fotoalba rajce.idnes.cz.
Bouře v šatně Vítězná radost, při níž už
na hřišti bouchaly lahve se šampaňským,
se přenesla také do kabiny tečovických
fotbalistů.

Šampioni Fotbalisté Tečovic o víkendu stvrdili vítězství ve
zlínském okresním přeboru domácí výhrou 8:1 nad béčkem
Napajedel a zahrají si tak krajskou 1. B třídu.

Ocenění od předsedy Pohár pro vládce okresu
předal týmu šéf zlínského svazu Pavel Brimus.

Úspěšné mládí Tečovickou radost
znásobil také úspěch jejich žáků, kteří se
rovněž stali vítězi okresního přeboru.
4x foto: Petr Kučerka, pk69.rajce.net

