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Zbožínek chce
hrát v Brně,
útočník Švancara
stále neví
BRNO (zme, raš) Už se to zdá být
definitivní: stoper a kapitán druholigového Zlína Ivo Zbožínek
odejde do brněnské Zbrojovky.
„Po návratu z dovolené mi Ivo
volal a sdělil mi přání, že chce jít
do Brna,“ uvedl ředitel zlínské
Tescomy Leoš Gojš, podle něhož
je v takovém případě zbytečné
hráči nabízet vylepšenou smlouvu. Ačkoliv Zbožínkovi kontrakt
ve Zlíně skončil, náleží jeho dosavadnímu klubu tabulkové odstupné ve výši několika set tisíc korun.
„S brněnským sportovním ředitelem Dostálkem se budeme
o formě kompenzace teprve bavit,“ doplnil Gojš. V Brně už počítají s tím, že Zbožínek dnes přijde
na trénink.
Stále není jasno v případě útočníka Petra Švancary, o nějž už
není zájem ve Slovácku, a vše nasvědčuje tomu, že by měl podepsat v Brně, ve hře je také Ostrava. „Už bych měl také rád jasno,
ale rozhodnutý ještě nejsem,“
uvedl Švancara. Prozatím se Slovácko dohodlo s Brnem, že oblíbenec fanoušků může trénovat
se Zbrojovkou, opačným směrem míří Jan Trousil, který na jaře
hostoval ve slovenské Senici.

Stehlíka láká Ufa,
ruský mistr má
však konkurenty
BRNO (zme) Ruský mistr Salavat Julajev Ufa se pravděpodobně stane
novým působištěm hokejového
obránce Richarda Stehlíka, jenž
v minulé sezoně působil v brněnské Kometě.
Slovenský reprezentant má sice
s Brnem ještě smlouvu, ale v ní
také dodatek, že může odejít do zahraničí, a svou chutí opustit modrobílé barvy se netají. „Do konce
týdne bychom to měli dotáhnout,
ale zájem mají i kluby ze Švédska,
Finska a Švýcarska,“ uvedl Stehlíkův agent Vladimír Vůjtek mladší.
V loňské sezoně odehrál Stehlík
za Kometu v základní části 49 utkání, připsal si 19 bodů.
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Nejlepší dívčí házená navštíví
Brno, začíná mistrovství Evropy
FAKTA

Mistrovství Evropy
dorostenek
Program brněnských skupin

Po šesti letech Brno hostilo šampionát mladých házenkářek naposledy v roce 2005, z něhož je i tento snímek. Tehdy šlo o juniorky, letos
o dorostenky. Kdo bude vítězem, se fanoušci dozvědí v neděli 3. července.

Brno bývalo baštou házenkářských kvalifikací, ode
dneška do příští neděle se opět dočká špičkových
mužstev. Hraje se zde totiž mistrovství Evropy
dorostenek.
BRNO Vrcholný šampionát mladých házenkářek se vrací do královopolské haly Vodova po šesti letech. V roce 2005 hostilo Brno společně se Zlínem, stejně jako letos,
juniorské mistrovství světa, ode
dneška budou v obou městech bojovat nejlepší dorostenecké týmy
na evropském šampionátu hráček do 17 let.
Češky se ve zlínské základní

skupině B střetnou dnes od 19.15
s Dánskem, v sobotu s Rumunskem a v neděli s Portugalskem.
Ve Zlíně se bude hrát také skupina A, v Brně se odehrají do neděle
základní skupiny C a D s týmy
Norska, Nizozemska, Španělska,
Polska, Francie, Maďarska, Chorvatska a Slovenska.
Lepší poloviny obou skupin se
pak spojí a z následných bojů vze-
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jdou dva semifinalisté. Totéž se
bude dít i v Brně, kde se pak uskuteční semifinále, finále i zápasy
o 3. až 8. místo. Zlín naopak uvidí
duely o 9. až 16. příčku.
Češky však i díky domácímu
prostředí myslí výš.
„Nechtít postoupit ze skupiny
by bylo zbabělé,“ přiznává trenér
Lubomír Krejčíř. „Musíme na cestě k tomuto cíli porazit Dánsko
nebo Rumunsko, což bude velmi
těžké. Ale samozřejmě o to budeme usilovat. Jak dalece je to reálné, je nyní velmi těžké odhadnout i vzhledem k nedostatku přímé konfrontace s těmito týmy,“
míní kouč, jenž má až na jednu

Získejte vstupenky
na Brněnské dostihy

Město ovládne florbal, přijede
i nejlepší hráč loňské sezony

Odpovíte-li správně na soutěžní
otázku, můžete získat dvě
vstupenky na sobotní Brněnské
dostihy, které začínají ve 13.30 na
závodišti Brno-Dvorska
v Tuřanech. Ve hře je dohromady
10 vstupenek. Odpovídat můžete
do pátečního poledne.
Jak se jmenuje jezdec, který
zvítězil v letošním závodě
Světového poháru v drezuře na
Panské líše?
Odpovědi s telefonickým
kontaktem posílejte na
zdenek.meitner@mfdnes.cz

BRNO (zme) Czech Open to sice
není, ale přesto ode dneška do neděle zahltí Brno florbalisté. Hattrick Brno pořádá pátý ročník stále
většího Hummel Cupu.
Devět hal a v nich jedenáct
hřišť, 198 týmů. To jsou jednoduché počty, které musejí organizátoři zvládnout. „Na první ročník
se přihlásilo 55 týmů, loni jich
bylo 110. Organizačně nemáme
problém, ale uvidíme, co letos,“
usmívá se hlava turnaje Dan Koubek.
Soutěží se ve třech kategoriích –

SOUTĚŽ

Skupina C
Norsko – Nizozemsko dnes 12.30
Španělsko – Polsko
dnes 14.30
Polsko – Norsko
zítra 13
Nizozemsko – Španělsko zítra 15
Norsko – Španělsko
neděle 13
Nizozemsko – Polsko
neděle 15
Skupina D
Francie – Chorvatsko dnes 16.30
Maďarsko – Slovensko dnes 19.15
Slovensko – Francie
zítra 17
Chorvatsko – Maďarsko
zítra 19
Francie – Maďarsko
neděle 17
Chorvatsko – Slovensko neděle 19
Skupiny A (Rusko, Německo,
Švédsko, Rakousko) a B
(Rumunsko, Portugalsko, Dánsko,
ČESKO) se hrají ve Zlíně.
Další brněnské zápasy
2C – 2D
úterý 17
1C – 1D
úterý 19
2D – 1C
středa 17
1D – 2C
středa 19
o 5.–8. místo
pátek 13 a 15.30
semifinále
pátek 18 a 20.30
o 7. místo
neděle 10
o 5. místo
neděle 12.30
o 3. místo
neděle 15
finále
neděle 17.30
V Brně se hraje v nové hale
Vodova.

muži, ženy a amatéři. V seznamu
mužstev fanoušek nenajde názvy,
které by mu mnoho řekly, ovšem
do Brna se sjede několik reprezentantů a spousta extraligových hráčů. „Turnaj je postaven na tom, že
se sem jezdí hráči bavit. Podle
toho, jak se znají, si sestaví různé
týmy, “ vysvětluje Koubek.
V jednom dresu se tak mohou
potkat borci, kteří normálně nastupují pouze proti sobě. „Přijede nejlepší florbalista letošní sezony Matěj Jendrišák, z Buldoků třeba Lukáš Bábíček a Michal Kotlas, hod-

ně hráčů tu mívají Vítkovice nebo
Future,“ vypočítává Koubek známá jména.
Čím to, že se mu je daří přitáhnout? „Odlišili jsme se od ostatních a nabízíme servis okolo, hráči
mohou jít třeba na koupaliště,“ vysvětluje.
Turnaj, jemuž předcházelo minulý týden totéž klání mládežnických kategorií, začíná dnes a vyvrcholí finálovými duely v neděli
v hale Tatranu Bohunice. Nejdřív
hrají ženy, v 16 hodin muži a po
nich amatéři.

hráčku k dispozici nejsilnější výběr, jehož členkou je i házenkářka Tatranu Bohunice Jarmila
Trumpešová.
Především Dánky, se kterými
se český tým střetne dnes, patří
k tradičním favoritům na evropský titul.
„Čekají nás tři družstva rozdílných herních stylů. Technické
a rychlé Dánky, fyzicky silné a vysoké Rumunky a nesmírně agresivní Portugalky. Diváci ve Zlíně
tedy uvidí přehlídku různých herních pojetí a pevně věřím, že
i naše enormní úsilí a bojovnost
se jim vyrovná,“ poznamenal
k soupeřům Krejčíř.

O síle protivníků vypovídají
i prohlášení jejich trenérů.
„Chceme předvést týmovou
hru a získat medaili,“ řekl rumunský Popa Sevistean.
„Doufáme, že se díky svému
umístění dokážeme kvalifikovat
na mistrovství světa do osmnácti
let,“ přidává se dánský kouč Heine Eriksen, který už s reprezentačními výběry své země získal jeden
světový a tři evropské tituly. „Protože je šampionát první velkou
akcí pro ročník 1994/1995, nevíme příliš o protivnících. A je tak
velmi těžké určit si nějaký cíl
nebo závazek pro umístění.“
Radek Štěrba, Zdeněk Meitner

Diváci se mohou těšit na září,
uvidí baseballovou lahůdku
BRNO (ČTK) Italské derby mezi obhájci prvenství z Boloni a Parmou ozdobí zářijové semifinále
Evropského poháru baseballistů
v Brně. Druhou semifinálovou
dvojici tvoří Amsterdam a San
Marino.
Final Four budou pořádat čeští
mistři Draci Brno, ti se však do závěrečných bojů přes veškerou snahu nedostali. V kvalifikační skupině skončili za Parmou a San Marinem.
Semifinále bude na programu
ve středu 21. září. O den později
se bude hrát od 13 hodin o třetí

místo a v 18 hodin brněnský turnaj vyvrcholí finálovým zápasem.
„Stále však platí, že může začátky
zápasů změnit televizní přenos,
o který usilujeme,“ uvedl předseda České baseballové asociace
Petr Ditrich.
Boloňa i Parma patří k nejlepším současným evropským mužstvům. Celek San Marina má výhodu, že může mít v kádru neomezený počet italských hráčů,
jeho semifinálový protivník z Amsterdamu ale v poslední době prokázal značný výkonnostní vzestup.

Vaším objektivem Fotografie čtenářů ze servru www.rajce.net
„Mistři I. B“ Fotbalisté Bořitova slavili
postup do I. A třídy po vítězství 4:0 nad
Svratkou Brno.
Foto: Petr Nečas, petr731.rajce.net

Veteráni na kole V Hodonicích u Znojma se jelo v sobotu
mistrovství republiky „Cyklomasters“.
2x foto: František Šimík, sifra.rajce.net

Postup „béčka“ Rezerva Tasovic o víkendu
postoupila do I. B třídy po výhře nad Miroslaví B 10:0.

Soutěž dovednosti Děti ukázaly své
schopnosti ve Vnorovech v kvalifikaci
soutěže Fotbalové dovednosti pro finále
na Velehradě na Dnech dobré vůle.
Foto: Jiří Třináctý, 13tyyy.rajce.net

