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Nezbytné vstupní formality,
klasické úvodní kolečko, včetně
povinné návštěvy kadeřnice,

ubytování a fasování zcela nové
objemné kolekce oblečení, která
vystřídala tu olympijskou –mas-

káče a plná polní. To všechno již
mají za sebou, stejně jako loni
náš vynikající oštěpař Vítězslav
Veselý (4. místo na OH 2012),
také reprezentanti ČR na letoš-
ních olympijských hrách a to
atleti Pavel Maslák (1. místo na
ME 2012 – běh na 400 m, 3. místo
na ME do 23 let – běh na 200 m,
12. místo na OH 2012) a Jakub

Holuša (2. místo na HMS 2012 –
běh na 800 m, 27. místo na OH
2012), deblkanoisté Jaroslav
Radoň s Filipem Dvořákem
(5. místo na OH 2012 – C2 –
1000 m) či bronzoví kajakáři
Lukáš Trefil a Josef Dostál (3.
místo na OH 2012 – K4 –1000m). 

Jejich domovem jsou teď
kasárna Dědice, jejich trenéry

instruktoři Odboru výcviku.
Právě pod jejich vedením tak
v pondělí 1. října odstartovalo
těchto 6 olympioniků svůj další
velký životní, tentokrát společ-
ný závod, ve kterém poměří své
nejen fyzické síly s nástrahami
nepřetržitého vojenského
základního výcviku, ale v jehož
průběhu se budou snažit stejně

jako ostatní týmoví spolubojov-
níci pokořit metu nejvyšší: usly-
šet státní hymnu v rámci úspěš-
ného absolvování kurzu, jako
symbol vítězství. 

Text: kapitánka Monika
Nováková, tisková a infor-

mační důstojnice VeV-A
Foto: Vladimír Bezděk

Z londýnských holínek do vyškovských kanad

Jakub Holuša jde na armádní sestřih – dohola Kanoisté Josef Dostá́l a Filip Dvořá́k dostávají svou novou
kolekci oblečení

Josef Dostá́l právě nafasoval maskáče

Kdy na fotbal       Kdy na fotbal

MSD
Líšeň–Vyškov (so)

Krajský přebor
Rousínov–Novosedly (so)
I. A třída
Šaratice–Zbýšov u Brna (so)
Dražovice–Lanžhot (so)
Bučovice–Slavkov u Brna (13.30)
I. B třída
Svratka Brno–Švábenice (so)
Černá Hora–Rousínov B (so)
Bohdalice–Lipovec (so)
Čebín–Ivanovice na Hané (so)
Blatnice–Křenovice (so)
Hustopeče–Otnice

Okresní přebor
Nesovice–FKD
Slavíkovice–Vážany nad Litavou (so)
Radslavice–Dědice (so)
Vyškov B–Lysovice (so)
Brankovice–Pustiměř (10.00)
Vícemilice–Kobeřice (10.00)
Pačlavice–Letonice (so)
III. třída skupina A
Chvalkovice na Hané–Ježkovice (so)
Dražovice B–Komořany (so 11.30)
Moravské Málkovice–Švábenice B

Hoštice/Heroltice–Opatovice (so)
Bohdalice B–Pustiměř B
Habrovany–Rychtářov
Kučerov–FKD B (so)
III. třída skupina B
Bošovice–Mouřínov (so 13.00)
Němčany–Křenovice B (so)
Lovčičky–Bošovice
Velešovice–Hodějice
Mouřínov–Heršpice
Slavkov u Brna B–Kroužek (so 10:15)
Křižanovice–Zbýšov (so 13.30)
Nížkovice–Letonice B (so)

Dorost
SCM-MSDL U19
Vyškov–Baník Ostrava (10.15)
SCM U17
Vyškov–HFK Olomouc (10.15)
SCM U16
Vyškov–Baník Ostrava (12.15)

I. třída
Bučovice–Otnice (11.45)
Rousínov–Veverská Bítýška (so 10.45)
Slavkov u Brna–Lipovec (so)
Čebín–Letonice (so 11.15)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli 
11. 11. 2012 ve 14.00 hodin.

O poháry vítězek v pěti věko-
vých kategoriích soupeřilo 17
družstev z Česka a 4 družstva
bratislavských oddílů. Slušně
diváky zaplněná hala byla
svědkem zajímavých vystoupe-
ní gymnastek v nastávající
sezoně a hlavně jako poslední
fáze příprav na oblastní přebo-
ry a mistrovství republiky
v závěru listopadu ve vítkovic-
ké hale.

Vyškovanky si na
domácím pohárovém
závodě vedly úspěšně
a získaly jedno prven-
ství, tři druhá a jedno
třetí místo. Tím všech-
na startující družstva
obsadila místo na stup-
ních vítězů. Vzhledem
ke zranění dvou závod-
nic, chyběly na tomto
závodě juniorky Tras-
ka. Zkušební kámen je
všechny čeká tuto
sobotu 10. listopadu,
když znovu na domácí
půdě budou bojovat
všechna družstva oddí-
lu o ty nejlepší výsled-
ky na oblastních pře-
borech a možnost
startovat na mistrov-
ství republiky v Ostra-
vě 24. listopadu.

Výsledky: naděje starší: 1. Pra-
ha-Hostivař, 2. Trasko (Plcho-
vá, Zourková, Suchomelová,
Urbancová, N. Šťastná, E. Paz-
derová, T. Studňařová).

Naděje mladší A: 1. SKP
Brno, 2. Trasko (Žáčková, 
M. Paludová, Pauříková, Zema-
nová, Trgálová, Nováková,
Cibulková).

Medailová umístění Traska
Naděje mladší: 1. Danubia

Bratislava, 2. Trasko (Gottval-
dová, K. Šťastná, Markéta Palu-
dová, Kubíčková, Hledíková,
Řehková, Sládková).

Kat. E: 1. Trasko Vyškov
(Jelínková, Orálková, Z.Pazde-
rová, K.Studňařová, Kalousko-
vá).

Kat. E. 2: 1. Rapid Bratislava,
3. Trasko (Minariková, Tvrdá,
Kopuletá, Svobodová, Rybková,
Dvořáková).

Ragbisté veteráni v Přelouči

Nutno připomenout, že šlo
o patnáctku pouze vyškovských
hráčů a ta v tomto počtu bez
možnosti střídání rozhodně
ostudu neudělala. Naopak
předvedeným výkonem skvěle
reprezentovala klub. Kombi-
nační a důrazná hra potěšila
nejen samotné hráče, ale i řadu
diváků. Jednodušší to měli tre-
néři Jaromír Indra, Olaf Cho-
moucký a hrající Radim Hroza,
kteří mohli bez starosti míchat
sestavou. 

Zápas se sice věkově starším,
ale rozhodně sehranějším
týmem Old boys Praha, který už
něco společně natrénoval, skon-
čil výhrou 5:0. Dále si připsali
výhru nad mladým týmem
z Říčan, kdy na tom hráči sou-
peře byli mnohem fyzicky i kon-
dičně lépe. Ovšem chyběla jim
zkušenost a tak zápas skončil
10:0 ve prospěch Vyškova. Pak
přišla prohra 0:5 s Moravsko-
slezskými orly, což je národní
mužstvo veteránů severní

Moravy, hrající se současnými
ligovými hráči Zlína, bývalými
hráči extraligy Havířova
a bývalými hráči Olomouce.
Měli jsme dobře našlápnuto
a k úvodní pětce velmi blízko,
nicméně soupeř se ve zmatcích
rozhodčího orientoval o něco
lépe než my a nakonec do naše-
ho trojkoviště položil pětku.
A po dohodnuté remíze 15:15
s domácí Přeloučí, která nastala
kvůli nepříznivému počasí (byla
zima, pršelo, kroupy a nakonec
sníh – a to tak, že velmi), jsme
domů dovezli velmi pěkné dru-
hé místo z pěti týmů. Vzhledem
k tomu, že doma zůstalo několik
opor, má tento tým velkou
budoucnost a přejme trenérům,
aby tento nový trend udrželi.

Nejlepším hráčem Vyškova
byl za nejkrásnější skládku
vyhodnocen matador a legenda
Petr Konvičný, který několikrát
ukázal soupeřům své kombi-
nační schopnosti v útočných
fázích.

Sestava Vyškova: Sedící zleva: Tomáš Vašek, Tomáš Kusala, Tomáš
Gregůrek, Dušan Lodes, Petr Konvičný, Dušan Haška, Radim
Hroza, Roman Votava.
Stojící zleva: ředitel turnaje domácí Tomáš Černý, který nahradil
zaneprázdněného trenéra Jaromíra Indru pak Roman Synek, Laďa
Kalda, Miloš von Šiler, Antonín Kocourek, Dušan Merta, Pavel
Macháň, Jan Zapletal, Václav Luska a Olaf Chomoucký.
Všimněte si, že v mužstvu nastoupili tři Dušani.

Karolína mistryní
BRNO (haj) – V sobotu

13. října 2012 se konal 15. roč-
ník Bystrckého běhu v krosu,
který byl docela vydařeným
závodem pro běžce z AK AHA
Vyškov.

Nejlépe si v něm vedla v kate-
gorii žákyň Karolína Strnado-
vá, která dokázala v tempovém
závodě zvítězit a získat tak titul
Mistryně Jihomoravského kra-
je.

2. místo a titul Vicemistryně
Jihomoravského kraje vybojo-
vala rovněž v kategorii žákyň
Dagmar Dvořáková – až se zvý-
ší důvěra ve vlastní síly, tak se
mohou dít věci. I tak vytvořila
skvělé duo s Karolínou.

3. místo a bronzový stupínek
pak vybojoval v kategorii žáků
Jakub Nociar – úspěch by mohl
zvýšit sebevědomí tohohle
závodníka, který ani netuší,
jaké možnosti má.

– Filip Zeman (ml. žák) -
favoritu závodu zkřížilo plány
zranění. Dokončení závodu
bylo dílem Filipovy morálky!

– Sebastian Hajzler (příprav-
ky I) – docela taktický výkon
a zabojování v pravou chvíli
vyneslo Sebikovi pěkné umís-
tění.

VYŠKOV (kap) – V sobotu 3. listopadu se uskutečnil
ve vyškovské hale na Purkyňové již 11. ročník TRASKO
CUP ve společných skladbách moderních gymnastek.

Titul pro judisty
V sobotu 27. října 2012 se

v rakouském Linzi konalo Ote-
vřené mistovství Rakouska.
Dědický oddíl juda měl i ten-
tokrát na závodních tatami
v konkurenci takřka 200 závod-
níků ze čtrnácti zemí své
zastoupení.

Ivana Králíková si z rakous-
kých tatami dovezla 2. místo,
zlatou medaili a zisk mistrov-
ského titulu patří po vynikají-
cích výkonech Pavlu Šabacké-
mu.

Soutěžní zápolení v kategorii
masters pro rok 2012 pro tyto
závodníky končí, ale příprava
na rok 2013 je v plném proudu.

Ivana a Pavel děkují všem,
kteří jim umožnili skvělou pří-
pravu a měli u nich vždy plnou
podporu.

Koncert bučovických sportovních gymnastů
ŠTERNBERK (pep) - Oddíl SG TJ Sokol Šternberk uspořádal

o víkendu 13. a 14. října 2012 již XI. ročník memoriálu Miloše
Homoly ve sportovní gymnastice mužských složek. Početnému
poli diváků se ve volném čtyřboji představilo celkem 50 borců z 10
oddílů z celé Moravy. Závod byl vypsán ve volném čtyřboji (bez
prostných a přeskoku) a stal se koncertem výtečně připravených
gymnastů ze Sokola Bučovice.

Zejména „Sedláčci“ (svěřen-
ci trenéra Josefa Sedláka) se
představili ve výtečném světle.
Výsledkem bylo šest medailí (tři
zlaté, jedna stříbrná a dvě bron-

zové), které mají v této konku-
renci svůj zvuk.

V kategorii nejmladších žáků
dominovala podle očekávání
současná česká jednička Fran-

tišek Marghold z pořádajícího
oddílu. Hned za ním se však
prosadili gymnasté Sokola
Bučovice Lukáš Řezníček
a Miroslav Durák, kteří ve vel-
mi solidní konkurenci vybojo-
vali po jistých výkonech 2. a 3.
místo.

V klání mladších žáků zvítě-
zil po tuhém boji a vynikajícím
výkonu bučovický Pavel Marek.
Zejména jeho bradla snesla
i přísná kritéria. Velmi solidní
8. příčku pak vyválčil další
nadějný bučovický gymnasta
Pavel Rotrekl.

V kategorii starších žáků
obsadil zodpovědně cvičící
Tomáš Přichystal ze Sokola
Bučovice 7. místo (škoda koně).

Nejmladší žáci měli na pro-
gramu finále na hrazdě. Zde se
prosadil Mirek Durák ze Sokola
Bučovice a bronz vybojoval stá-
le se lepšící Lukáš Řezníček,
jeho oddílový parťák. I závěr
hezkého závodu přinesl radost
bučovickým barvám, když ve
finále na koni s madly nenašel
přemožitele suverénní Pavel
Marek.

Děvčata se představila na
Moravské Slávii v Brně, kde
proběhl již 35. ročník Malé ceny
Brna. V kategorii I se na 12.
příč ku zařadila v přeskoku
Anna Přichystalová. Na brad-
lech byla Veronika Matulová
11., v prostných obsadila Tereza
Tichá 14 místo.

V kategorii II zvítězila Valen-
týna Essenderová z domácího
oddílu na prostných, 16. příčka
patřila bučovické Lucii Pospí-
šilové, Veronika Vlachová byla
22.

V kategorii III se na prost-
ných prosadila Veronika Opelí-
ková z Chropyně. Dobře zacvi-
čila Kateřina Duráková
a odměnou jí bylo solidní 12.
místo. Adéla Řezníčková
k tomu přidala 19. místo.

Málokdo si vzpomene, kdy se naposledy dokázali vyškovští vete-
ráni sejít a vycestovat k utkání nebo na turnaj mimo domácí hřiště.
Toto se podařilo v sobotu 27. října 2012, kdy rovná patnáctka vyces-
tovala na turnaj do Přelouče. 

1. říjen, to je uVelitelství výcviku – Vojenské akademie Vyškov
termín nástupu nových rekrutů AČR do kurzu základní přípravy.
Letošní 1. říjen však nebyl jen tak ledajaký, byl přelomový také
pro 6 příslušníků Dukly Praha, kteří se ve Vyškově v průběhu tří
měsíců podrobí společně s dalšími 143 spolubojovníky náročnému
vojenskému výcviku. Výcviku, který musí absolvovat každý nový
profesionál AČR.


