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Nadregionální soutěže
MSFL
Sobota
MSK Břeclav - HFK Olomouc 16.30
v Poštorné
Rosice - Olomouc B 16.30
Líšeň - Baník Ostrava B 16.30

DIVIZE
Sobota
Sparta Brno - Vrchovina 16.30
Neděle
Vyškov - Hodonín 16.30
Bystrc - Přerov 16.30
Tasovice - Bohunice 16.30

Soutěže mládeže
SCM LIGA DOROSTU U19
Sobota
Vyškov - Hodonín 16.30
Neděle
Znojmo - Třinec 11.00

SCM U17
Sobota
Vyškov - Baník Ostrava 10.15
Hodonín - Karviná 10.15
Znojmo - Opava 11.00

SCM U16
Sobota
Vyškov - Baník Ostrava 12.15
Hodonín - Karviná 12.15
Znojmo - Opava 13.00

DIVIZE, STARŠÍ
Sobota
Veselí - Humpolec 10.15
Neděle
Blansko - Vrchovina 10.15

DIVIZE, MLADŠÍ
Sobota
Veselí - Humpolec 12.30
Neděle

Blansko - Vrchovina 12.30
Veselí - Humpolec 12.30

KRAJSKÝ PŘEBOR DOROSTU, STARŠÍ
Sobota
Svratka Brno - Mutěnice 9.00
Kuřim - Kohoutovice 12.00
Kyjov - Bučovice 14.15
Ivančice - Mor. Krumlov 14.15
Neděle
MS Brno - Tasovice 10.15
Slatina - Boskovice 10.30
St. Lískovec - Bystrc 14.15

Krajské soutěže
KRAJSKÝ PŘEBOR
Sobota
Blansko - Novosedly 16.30
Podivín - IE Znojmo 16.30
Vracov - Ivančice 16.30
Rajhrad - Kyjov 16.30
Kuřim - Ráječko 16.30
Neděle
Rájec-Jestřebí - Boskovice 16.30
Moravský Krumlov - Bzenec 16.30
Zbýšov - Rousínov 16.30

I. A TŘÍDA, SKUPINA A
Sobota
Líšeň B - Bořitov 10.00
Šaratice - Dobšice 16.00
Vojkovice - Mikulov 16.30
Bosonohy - Miroslav 16.30
Slovan Brno - Hrušovany 16.30
Neděle
Šlapanice - Slavkov 16.30
Čebín - Jevišovice 16.30

I. A TŘÍDA, SKUPINA B
Sobota
Rohatec - Bořetice 16.30
Neděle
Břeclav B - Mutěnice 10.30
hřiště na Třídě 1. Máje

Lednice - Rakvice 16.30
Tvrdonice - Velká n/V. 16.30
Dražovice - Ratíškovice 16.30
Bučovice - Vacenovice 16.30
Lanžhot - Vel. Pavlovice 16.30

I. B TŘÍDA, SKUPINA A
Sobota
Švábenice - Svratka Brno 16.30
Rousínov B - Ivanovice n/H. 16.30
Neděle
Černá Hora - Medlánky 16.30
Kunštát - Bohdalice 16.30
Tišnov - Lipovec 16.30

Ochoz u Brna - FKD 16.30
Vev. Bítýška - Kohoutovice 16.30

I. B TŘÍDA, SKUPINA B
Sobota
Tuřany - Šatov 16.30
Žebětín - Práče 16.30
Soběšice - Rosice B 16.30
MS Brno - Modřice 16.30
Jaroslavice - Zastávka 16.30
Neděle
Cvrčovice - Tasovice B 16.30
Únanov - H. Kounice 16.30

I. B TŘÍDA, SKUPINA C
Neděle
Blatnice - Křenovice 16.30
Újezd - Slatina 16.30
Hustopeče - St. Poddvorov 16.30
Svatobořice-Mistřín - Veselí 16.30
Hroz. Lhota - Žarošice 16.30
Milotice - Dubňany 16.30
Kněždub - Kostice 16.30

Blansko
OKRESNÍ PŘEBOR
Sobota
Olomučany - Blansko B 16.30
Neděle
Jedovnice - Drnovice 16.30
Vysočany - Boskovice B 16.30
Šošůvka - Doubravice 16.30
Letovice - Skalice 16.30
Rudice - Sloup 16.30
Kořenec - Olešnice 16.30

Brno - venkov
OKRESNÍ PŘEBOR
Sobota
Ivančice B - Měnín 10.30
Šlapanice B - Moutnice 16.30
Želešice - Prštice 16.30
Podolí - Ořechov 16.30
Mokrá - Babice n/Sv. 16.30
Neděle
Vojkovice B - Senorady 10.30
Říčany - Zbraslav 16.30

Břeclav
OKRESNÍ PŘEBOR
Sobota
Krumvíř - Mor. N. Ves 10.30
Křepice - Sedlec 14.00
V. Pavlovice B - Nikolčice 16.30
V. Bílovice - Novosedly B 16.30

Neděle
Hlohovec - Pohořelice 10.15
Přibice - Zaječí 16.30
Ch. N. Ves - Březí 16.30

Hodonín
OKRESNÍ PŘEBOR
Neděle
Mikulčice - Vnorovy 16.30
Vlkoš - Ježov 16.30
Strážnice - Moravany 16.30
Uhřice - Sobůlky 16.30
Ratíškovice B - Tv. Lhota 16.30
Hovorany - Lovčice 16.30
Ždánice - Dambořice 16.30

Vyškov
OKRESNÍ PŘEBOR
Sobota
Křižanovice - Lysovice 16.00
Dědice - Vícemilice 16.30
Neděle
Brankovice - Nesovice 14.00
Vážany - Radslavice 16.30
Pačlavice - Velešovice 16.30
Mouřínov - Letonice 16.30
Pustiměř - Otnice 16.30

Znojmo
HOSTAN OKRESNÍ PŘEBOR
Sobota
Šanov - Blížkovice 16.30
Suchohrdly u Mir. - Přímětice 17.00
Neděle
IE Znojmo B - Oleksovice 10.15
Dobšice B - Mor. Krumlov 10.15
Jezeřany - Višňové 16.30
Božice - Rakšice 16.30
Miroslav - Bohutice 16.30

Baseball
EXTRALIGA
Sobota
Draci Brno - Hroši Brno 14 a 17. 00
Městský stadion v Komárově
Technika Brno - Express Brno 14.00
stadion na Kraví hoře
Neděle
Express Brno - Technika Brno 17.00
Městský stadion v Komárově

Hokej
PŘÍPRAVA
Neděle
Orli Znojmo - Vídeň 17.30

Plážový volejbal
TURNAJ MUŽŮ, ŽEN A MIXŮ
Neděle
začátky zápasů 10 a 13.00
areál koupaliště ve Slavkově u Brna

Šachy
TURNAJ V RAPID ŠACHU
Sobota
začátek turnaje 14.00
tělocvična VUT v Purkyňově ul. v Kr. Poli

TRADE FAIR CHESS FESTIVAL
Neděle
začátky zápasů 10 a 16.00
tělocvična VUT v Purkyňově ul. v Kr. Poli

BRNO O další výhry v European
Trophy budou bojovat svěřenci tre-
néra Zdeňka Venery. Z dosavad-
ních tří utkání vytěžili jednu tříbo-
dovou výhru a jednu po nájez-
dech.

Teď Kometu čeká soupeř z ně-
mecké bundesligy, tedy Mannhe-
im, a z Erste Bank ligy, tedy Sal-
cburk. „Pokusíme se uspět. Před-
pokládám, že budou taky hodně
bruslit jako Švédové. Doufám, že
už jsme si na tento hokej zvykli.
Soupeři budou mít v týmu hodně
Kanaďanů, takže asi ještě přibude
osobních soubojů,“ míní obránce
Tomáš Žižka.

Přesilovky, to je to, nač by mohli
Brňané spoléhat. V dosavadních
duelech vyšli naprázdno v početní
výhodě jen jednou a hra pěti proti
čtyřem, případně třem protivní-
kům, se jim daří.

To v Brně nebývalo zvykem, fa-
noušci se z gólů při této situaci ra-
dovali jen zřídka, víc museli sledo-
vat neplodné snažení.

Zdá se, že časy by se mohly mě-
nit. „Máme nějaké šablony, musí-
me na přesilovce pořád pracovat
a být pořád hladoví po gólech. Řek-
li jsme si věci, v nichž si musíme vy-
hovět, nicméně hodně záleží na in-
dividuálních schopnostech jednot-
livců a často na improvizaci,“ míní
31letý zadák.

Klíčové jsou pro něj tři věci: čas-

tá střelba, dorážející a clonící hráči
a častá rotace na jednotlivých
postech.

Zatím se zdálo, že hru řídí z pozi-
ce jediného beka na modré on.
„Možná to teď tak vypadá, je to
teprve příprava. Ale je úplně jed-
no, kdo se na modrou dostane,
může to být klidně útočník. Je po-
třeba se hodně točit,“ tvrdí a nará-
ží na představení, které ukázali
před týdnem v Rondu švédské cel-
ky.

O tom, že bez častější střelby gól
těžko padne, je zbytečné diskuto-
vat. Jak se chovat ve chvíli, kdy už
puk letí na bránu, se Brňané učí
i ze zahraničních vzorů. „Trenér
nám ukazoval Švédy na olympiá-
dě. Před bránou clonil neustále je-
den a dva jeli okamžitě dorážet. Po-
dobně to hráli Švédové i u nás.
Když jsou tři před bránou, hrozně
těžko se brání,“ popisuje zákoni-
tosti muž, jenž hraje přesilovky od-
jakživa. „Předvádí hru, jaká je po-
třeba, když chceme, abychom byli
produktivní. Jinak to dnes nejde.“

I proto, že je dobrý přesilovkový
typ, se dostal do jedné ze speciál-
ních formací. „Potřebujeme dvě sil-
né. Když se nebude jedné dařit,
aby rozhodla zápas ta druhá. Uvidí-
me ještě, jak je trenér poskládá,“
přemýšlí Žižka.

Nasnadě je i otázka, zda se kouč
Venera nesnaží aplikovat šablonu
ze Zlína, kde řádila především troji-
ce Leška, Balaštík a Hamrlík, i do
Brna. „Můžeme je zkusit napodo-
bit, ale moc to nejde, protože Le-
šoun je jen jeden a Larry taky,“ tvr-
dí Žižka.

Bude zajímavé sledovat, jak od-
lišná bude součinnost brněnské
pětice v nadcházející sezoně od té
loňské. Naděje, že bude o hodně
lepší, je měsíc před extraligou vý-
razná.

Zdeněk Meitner

Nenechte si ujít
Derby je tu.
Znojmo přivítá
hokejisty Vídně

Rakouské turné čeká dnes a v neděli hokejisty brněnské Komety. Dnes nastoupí
v Innsbrucku v 19.30 proti bundesligovému Mannheimu, o dva dny později se
představí v Salcburku. „Chceme uhrát dobrý výsledek,“ říká obránce Tomáš Žižka.

ROSICE Věděli, že to nebude jedno-
duché, a bylo jim jasné, že už nebu-
dou vyhrávat tak, jako se jim to da-
řilo v divizi.

Ale že bude rosický start v Mo-
ravskoslezské fotbalové lize tak
špatný, to si podle trenéra Libora
Zelníčka nikdo nemyslel. „Horší
už to být nemůže. Jistě, nečekal
jsem, že budeme mít ze dvou zápa-
sů šest bodů, ale aspoň na nějaký
jsme pomýšleli,“ říká smutně muž,
který je místo toho se svým celkem
v MSFL na nule. Rosice prohrály
v prvním kole 0:4 s HFK Olomouc,
minulý víkend 1:2 s juniorkou Ba-
níku Ostrava a to třetice všeho zlé-

ho je třeba připočítat i pohárový
debakl 3:7 od Tasovic.

Čím to, že se týmu tak nedaří?
„Kvalitativně jsou ve třetí lize sa-
mozřejmě lepší týmy. Mě ale nej-
víc zaskočilo, že kluci nehrají na
hranici svých možností. Jsou ner-
vózní a nová soutěž pro ně zatím
není signálem, aby se vypnuli k ži-
votním výkonům,“ zamýšlí se Zel-
níček, jenž doufá, že až mužstvo
nasbírá víc zkušeností, půjdou
jeho výkony nahoru. „Snad ukáže-
me zlepšení už zítra proti juniorce
Sigmy Olomouc.“

Proti ní Rosice vyběhnou snad
už s posíleným mužstvem. Trenér

Zelníček by měl mít nově k dispo-
zici dva slovenské fotbalisty – útoč-
níka Maroše Bačíka a obránce
Martina Koiše. „Čekáme, že nám
hodně pomůžou. Bačík má zkuše-
nosti i z Gambrinus ligy. Koiš je
hráčem Slovanu Bratislava a napo-
sledy působil v Mutěnicích,“ při-

bližuje kvality nových tváří rosic-
ký kouč.

Dva Slováci nejsou prvními fot-
balisty, kteří se tuto sezonu za-
čnou objevovat v kabině Rosic.
Točí se v ní také hráči druholigové-
ho Znojma, jehož farmou se Rosi-
ce staly. Zelníček si zatím spoluprá-
ci pochvaluje. „Na Baník s námi
jeli čtyři jejich hráči a na našem
herním projevu se to hned projevi-
lo.“

Ze strany obou klubů chce tako-
vá spolupráce hodně komunikace.
„S manažerem Znojma panem So-
botou si voláme každý týden. Teď
se snažíme najet na model, aby-

chom už před pátečním trénin-
kem vždycky věděli, koho nám po-
šlou,“ líčí Zelníček, který se však zí-
tra žádné velké pomoci nedočká.
Zápas Rosic se totiž kryje s duelem
Znojma ve Zlíně.

A aby toho nebylo málo, má
kouč ještě jeden problém. Loňský
nejlepší střelec mužstva Petr Mala-
ta se oženil a už od minulého ví-
kendu je na svatební cestě, ze kte-
ré se vrátí až v neděli. „Léta nechy-
běl, a když ho nejvíc potřebujeme,
tak je pryč. Ale uznávám, že na ta-
kové volno má právo,“ zlobí se jen
naoko trenér.

Martina Fojtů

14
branek obdržely Rosice ve
dvou pohárových utkáních
a dvou duelech MSFL.

Z atímco v předchozích sezo-
nách spočívala mezinárod-
ní konfrontace v hokejové

přípravě v zápasech se slovenský-
mi celky, letos je pro jihomorav-
ské týmy bohatá. V neděli může
být zajímavé vyrazit do Znojma.
Orli už doma porazili slovinskou
Jesenici a od půl šesté je nyní čeká
takřka regionální derby s Viennou
Capitals.

Znojmo se chystá na novou sezonu

Orlům se nedaří, podlehli i Dukle
Zatím neslavnou bilanci mají v přípravě znojemští hokejisté (na
snímku v bílém). Z pěti utkání vyhráli jen jedno. Nedařilo se jim ani
včera proti Dukle Jihlava, které doma podlehli 1:2, přičemž jediný
gól Znojma vstřelil už ve druhé minutě Petr Kanko. Další přípravný
duel sehrají Orli v neděli od 17.30 proti týmu Vienna Capitals. (mfj)

FAKTA

Brněnské využité
přesilovky v přípravě
soupeř góly v přesilovce
Petrohrad 3
Havlíčkův Brod 1
Bratislava 0
Linköping 2
HV 71 2
Liberec 1

Kam za fotbalem Vyškov a Tasovice doma nabídnou divizní derby

Kam za sportem
Ve Slavkově se
hraje „beach“

Zdeněk Meitner
sportovní redaktor
MF DNES

„V přesilovce je
potřeba hodně rotovat
a je jedno, kdo zůstane
na modré.“

Tomáš Žižka
obránce Komety Brno

Orli Znojmo – HC Dukla Jihlava
Foto: Otto Ballon Mierny, MF DNES

První kolo Blanenský okresní přebor začal minulý týden, Doubravice
porazily Vysočany 1:0. Foto: Petr Nečas, petr731.rajce.net

„Trenér nám pouští
přesilovky Švédů
z olympiády“

BUČOVICE (zme) Osm kvalitních
volejbalových týmů přivítá už
osmý ročník bučovického Memori-
álu Vladimíra Spirita, který se ode-
hraje v sobotu od 9 hodin. Zápasy
o medaile jsou naplánovány od
17 hodin.

Do Bučovic přijede loňský vítěz
a extraligový vicemistr z Ostravy,
dále Příbram, Liberec, Brno, Haví-
řov a ČZU Praha. Šestici z nejvyšší
české soutěže doplní slovenský
Svidník a domácí druholigový ce-
lek.

Hraje se ve dvou skupinách po
čtyřech a nejlepší dva z každé
z nich postoupí do semifinále.

Kluci jsou nervózní, říká kouč Rosic a čeká na kanonýra

V Bučovicích se
sejde volejbalová
extraligová elita


