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Kdy na fotbal Kdy na fotbal

MSD
Vyškov-Přerov (15.30)
Krajský přebor
Blansko-Rousínov (so)
I. A třída
Šaratice-Jevišovice (so)
Slavkov u Brna-Miroslav (so)
Bučovice-Lanžhot
Dražovice-Mutěnice
I. B třída
Černá Hora-FKD
Rousínov B-Lipovec (10.15)
Švábenice-Bohdalice (so)
Ivanovice na Hané-Medlánky (14.30)
Křenovice-Milotice (so 13.00)
Okresní přebor
Radslavice-Pustiměř (so 15.00)
Brankovice-Dědice (10.00)
Mouřínov-Vícemilice
Pačlavice-Otnice (16.00)
Křižanovice-Nesovice
Vážany nad Litavou-Letonice
Lysovice-Velešovice (so)
III. třída skupina A
Moravské Málkovice-Pustiměř B
Opatovice-Chvalkovice na Hané
Komořany-Rychtářov
Dražovice B-Hoštice/Heroltice (10.00)
FKD B-Račice (10.30)
Vyškov B-Bohdalice B (so)
Kučerov-Habrovany
III. třída skupina B
Křenovice B-Zbýšov (so 9.45)
Lovčičky-Slavkov u Brna B
Němčany-Slavíkovice
Kobeřice-Kroužek
Heršpice-Hodějice

Vážany nad Litavou B-Letonice B (so)
Bošovice-Nížkovice
IV. třída skupina A
Ježkovice-Opatovice B (10.00)
Brankovice B-Dědice B
Pačlavice B-Hoštice/Heroltice B
(13.15)
Chvalkovice u Bučovic-Kroužek B
Švábenice B-Bohdalice C (10.00)
IV. třída skupina B
Křenovice C-Zbýšov B (10.00)
Lovčičky B-Velešovice B (14.15)
Šaratice B-Slavíkovice B
Kobeřice B-Otnice B (10.00)
Křižanovice B-Nížkovice B (14.00)
Rašovice-Nesovice B
Bošovice B-Vícemilice B 
Dorost
SCM-MSDL U19
Vyškov-Třinec (10.15)
SCM U17
Vyškov-Opava (so 10.15)
SCM U16
Vyškov-Opava (so 12.15)
Krajský přebor
Bystrc-Bučovice (so 10.00 st., 12.15 ml.)
I. třída
Slavkov u Brna-Slovan Brno (so 14.00)
Řečkovice-Rousínov (so 14.15)
Rájec/Jestřebí-Letonice (14.15)
Okresní přebor dorostu
Moravské Málkovice-Pustiměř (14.00)
Brankovice-Hoštice/Heroltice (14.15)
Šaratice-Otnice (14.00)
Dražovice-Hodějice (14.00)
Křižanovice-Bohdalice (so)

Není-li uvedeno jinak, jsou úřední začátky utkání v neděli 
10. 6. 2012 v 16.30 hodin.

Trenér volejbalistů končí

Narodil se 25. března 1944.
Od roku 1964 je členem
vyškovského oddílu volejbalu.
Byl hráčem družstva, které
v roce 1976 postoupilo do
KP I a následně v roce 1977 do
II. ligy (historický úspěch).

Trenérskou dráhu nastoupil
v roce 1978 u dívčích družstev.
V roce 1985 se poprvé ve spo-
lupráci s Č. Luskou ujal tre-
nérské práce u družstva žáků.
S tímto týmem pokračoval až
do juniorů. Výsledkem práce
bylo v roce 1990 2. místo v KP
a jen malý rozdíl rozhodl, že
nebylo dosaženo postupu do
ligové soutěže. Vzestup výkon-
nosti tohoto týmu neušel
pozornosti vedení brněnského
volejbalu a tím pádem dostali
příležitost v brněnském extra
ligovém týmu M. Kříž a D.

Luska i v juniorské reprezen-
taci, ostatní se prosadili v ligo-
vých soutěžích.

Po přechodu hráčů tohoto
družstva do kategorie dospě-
lých bylo nové družstvo junio-
rů pod vedením J. Řezníčka
sestaveno v roce 1996. V roce
1998 jako vítěz KP s postupem
do ligové soutěže.

V ročníku 1999/2000 3.
místo v lize znamenalo dopo-
sud nejlepší výsledek vyškov-
ského mládežnického volej-
balu. 

Hráči: M. Fencl, I. Kusala,
R.Lukáš, J. Řezníček, R.Held,
J. Huliak J. Graclík, J. Potáč,
R. Mikula, P. Reška, M. Musil,
byli těmi, kteří pod vedením
J. Řezníčka drželi laťku nad
standardem běžné výkonnos-
ti.

V roce 2003 ve spolupráci
s DDM založil v nově otevře-
ném sportovním areálu při ZŠ
Nádražní dívčí družstva
(žákyně, kadetky, juniorky).
Tato družstva pod jeho vede-
ním postupně zvyšovala svoji
výkonnost do té míry, že v roce
2008 kadetky zvítězily v KP
a postoupily do I. ligy. Ligové
účasti dosáhly v roce 2010
i juniorky. V roce 2011 je to 
2. místo KP a následně ve
svém posledním trenérském
roce s omlazeným týmem 
5. místo.

Svojí trenérskou prací
a vedením chlapeckých i dív-
čích ligových družstev J. Řez-
níček st. významně přispěl
k popularizaci mládežnického
volejbalu a tím i k rozšíření
celé volejbalové základny
nejen ve Vyškově.

Na snímku trenér Josef Brtní-
ček se svými svěřenkyněmi.

VYŠKOV (eek) - Protože tento rok končí s aktivní trenérskou
prací jedna z osobností vyškovského volejbalu, Josef Řezníček,
dovolte mi malé ohlédnutí za jeho dlouholetou prací.

BRNO (reg) – V neděli 
3. června 2012 se konal v Brně
turnaj přípravek v judu, kte-
rého se zúčastnili nejmladší
judisté ze Sokola Dědice. Luc-
ka Kohoutková, Robert Rajci,
Štěpán Šmíd a Milan Piluša ve
svých váhových kategoriích
zvítězili, Marian Čeki byl dru-
hý a na třetí místo dosáhli
Vlaďka Kupčíková, Maxim
Fedkiv, Václav Hanulík
a Ondřej Strašák.

Gymnastky o Slovácký džbánek
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES (pep) – Oddíl sportovní gymnastiky

Ostrožská Nová Ves uspořádal o víkendu tradiční závod o Slovácký
džbánek. Soutěž byla tentokrát obohacena o přeskok i bradla
a prověřila tak formu startujících.

Těch se sešlo 49 z 10 morav-
ských oddílů.

V kategorii 1 (volný trojboj
bez bradel) se opět prosadila
Karolína Hajdinová z Rosic.
Dobře zacvičila i Kateřina
Duráková (Sokol Bučovice),
která vybojovala 10. místo. Její
oddílové kamarádky Adéla Řez-
níčková aVeronika Vlachová se
zařadily na 14., resp. 19. místo.

Kategorie 2 našla vítězku
v Johaně Latínové z Uherského
Ostrohu.

Bučovická Lucie Pospíšilová
skončila na 6. místě.

Náročný čtyřboj v katego-
rii 3 zvládla nejlépe Lea Čagán-
ková ze Sokola Zlín. Solidně
cvičící Veronika Matulová
aAnna Přichystalová ze Sokola
Bučovice obsadily 6. a 7. místo.
Tereza Tichá byla 11.

I o dalších akcích oddílu
sportovní gymnastiky TJ So-
kol Bučovice vás budeme
 aktuálně informovat.

I. kolo Českého poháru v letním biatlonu
STARÉ MĚSTO (hau) - Ve Starém Městě pod Landštejnem

odstartovala v sobotu 2. června 2012 celostátním kolem letošní
vrcholná letní sezona. V 18 kategoriích žactva, dorostu, juniorů,
seniorů a veteránů byl na pořadu prvního dne vytrvalostní závod,
kterého se zúčastnilo na 304 závodníků.

Náročné tratě s tradičním
velkým stoupáním dokonale
prověřily výkonnost a připra-
venost sportovců z celé České
republiky. Na střelnici jejich
střelecké umění značně ovlivnil
střídavý nárazový vítr, který
dokázal neustále měnit směr.
Jediným, ale velkým pozitivem,
bylo polojasné počasí bez deš-
ťových přeháněk. Začátek závo-
du v 8.30 hodin s koncem
v 17.00 hodin vyhlášením, tak
potěšil nejen velmi dobré orga-
nizátory, ale všechny přítomné.
Občasné slunce se projevilo na
obličejích všech zdravou bar-
vou. V neděli se běžel rychlostní
závod s 30vteřinovým interva-
lem mezi závodníky v ranních
hodinách bez větru, ale odpo-
ledne je již potrápila děšťová
přeháňka, která smáčela již tak
náročné tratě. Nejlépe si vedla
Dáša Dvořáková, které utekla
bronzová medaile o 11 vteřin
v žákyních C, i když měla bez-
chybnou střelbu v obou polož-
kách. Jan Haumer doběhl na
čtvrtém místě v dorostencích.
Pěkného výsledku dosáhl
v nedělním rychlostním závodě
i Adam Wagner, který získal
potřebné body na MČR, kterého
by se měl poprvé zúčastnit.

Pořadí vyškovských biatlonis-
tů: vytrvalostní a rychlostní

závod – žáci „B“: 26. a 29. Matěj
Haumer, žáci „C“: 15. a 17.
Adam Wagner, 20. a 21. Jan
Vařeka, žákyně „C“: 4. a 12.
Dagmar Dvořáková, dorostenci
„A“: 4. a 7. Jan Haumer, 5. a 7.
Pavel Vařeka, muži „B“: 6. a 13.
Vladimír Haumer.

Pozvánka na program Mistrovství České republiky v atletice mužů a žen
VYŠKOV (mej) - V sobotu 16. a v neděli 17. června 2012 proběhne na sportovním

areálu ve Vyškově, Za parkem, významná sportovní akce, jejímž uspořádáním byl
pověřen atletický klub AHA Vyškov, a to Mistrovství České republiky v atletice mužů
a žen na dráze.

Tato sportovní akce je o to
významnější, že na ní budou
mít naši atleti jednu z posled-
ních možností splnit olympij-
ské limity pro účast na letní
olympiádě v Londýně.

Ve Vyškově tak budou star-
tovat nejen muži a ženy, ale
případně i junioři, juniorky,
dorostenci a dorostenky, kteří
byli k účasti na Mistrovství
ČR přihlášeni atletickými
oddíly a zařazeni technickým
delegátem.

Startovat se bude v těchto
disciplínách: Muži – 100 m,
200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m,
5000 m, 110 m př., 400 m př.,
3000 m př., 4x 100 m, 4x 400 m,
výška, tyč, dálka, trojskok,
koule, disk, oštěp, kladivo.

Ženy – 100 m, 200 m, 400 m,
800 m, 1500 m, 5000 m, 100 m
př., 400 m př., 3000 m př., 4x
100 m, 4x 400 m, výška, tyč,
dálka, trojskok, koule, disk,
oštěp, kladivo.

Časový pořad: Sobota
16. 6. – 15.00 – 100 m př. ŽR,
tyč Ž, kladivo M, 15.20 – 110 m
př. MR, 15.35 – 100 m ŽR, troj-

skok Ž, 15.50 – 100 m MR, disk
Ž, 16.05 – 800 m ŽR, 16.20 –
800 m MR, 16.35 – Slavnostní
zahájení, 17.00 – 100 m př. ŽF,
17.10 – 110 m př. MF, 17.20 –
100 m ŽF, 17.30 – 100 m MF,
dálka M, 17.40 – 400 m ŽR,
kladivo Ž, 17.50 – 400 m MR,
výška M, 18.10 – 400 m př. ŽR
disk M, 18.25 – 400 m př.
MR,18.45 – 5000 m ŽF, 19.10 –
4x 200 m smíšené štafety ZŠ
a SŠ, 19.30 – 5000 m MF,
19.50 – 4x 100 m ŽF, 20.00 –
4x 100 m MF.

Neděle 17. 6. – 13.00 – 200 m
ŽR, tyč M, oštěp Ž, 13.15 –
200 m MR, trojskok M, koule
M, 13.30 – 800 m ŽF, 13.40 –
800 m MF, 13.50 – 400 m ŽF,
14.00 – 400 m MF, 14.10 –
1500 m ŽF, 14.20 – 1500 m MF,
14.35 – 400 m př. ŽF, 14.45 –
400 m př. MF, výška Ž, 14.55 –
3000 m př. ŽF, 15.00 – dálka Ž,
koule Ž, 15.15 – 200 m ŽF,
15.25 – 200 m MF, 15.35 –
3000 m př. MF, 16.00 – 8x
100 m smíšené štafety ZŠ dětí
do 11 let (roč. 2001 a mladší),
16.15 – 4x 400 m ŽF, 16.25 –
4x 400 m MF.

Již v pátek 15. června 2012
bude na Masarykově náměstí
ve Vyškově probíhat galapro-
gram – autogramiáda českých
olympioniků a českých atle-
tických hvězd, koncert
Gabriely Gunčíkové, po celý
den pak bude probíhat pro-
gram projektu ČAS Atletika
pro děti s doprovodným kul-
turním programem. Začátek
8.30 hodin, ukončení progra-
mu ve 20.00 hodin.

Věříme, že si tak jedinečnou
významnou akci nenecháte
ujít a zúčastníte se jí v co nej-
větším počtu a vytvoříte pro
ni ty nejlepší podmínky.

Na závěr této pozvánky vám
ještě nabízíme rozhovor se
současně nějvětší hvězdou
atletiky Barborou Špotáko-
vou.

Hvězdná oštěpařka má pro
tuto sezonu nejvyšší cíle
s vrcholem na olympijských
hrách s mottem „VYŠKOV
BUDE UKÁZKA MOJÍ
AKTUÁLNÍ FORMY“.

Narodila se 30. června 1981
v Jablonci nad Nisou, vystu-
dovala Českou zemědělskou

univerzitu v Praze, obor život-
ní prostředí.

Úspěchy: OH – zlato 2008
(světový rekord 72,28 m), MS –
zlato 2007, stříbro 2009, 2011,
ME – stříbro 2006, bronz 2010,
MČR – zlato 2003, 2005–2011,
bronz 2004.

Původně vícebojařka, dlou-
holetá česká národní atletická
jednička a Nejlepší sportovec
roku v Česku 2008 zamýšlí na
vítěznou vlnu nasednout prá-
vě ve Vyškově. I když, jak
tvrdí, jede do neznámého pro-
středí. Tedy z pohledu závod-
nice.

Co se Vám vlastně vybaví,
když se řekne Vyškov?

Ještě jsem tam nezávodila.
Ale když se řekne Vyškov, jako
člence české armády se mi
vybaví vojenský přijímač, kde

jsem si byla fasovat věci a pak
jsme tam byli cvičit –
„dupat“ – na přísahu. Taky
vím, že je to krásné historické
město, ale přiznávám, že tato
část Moravy je pro mě docela
neznámou. Těším se, že se to
teď změní.

Jak se Vám líbí heslo
vyškovského šampionátu 
„ZVyškova do Londýna“?

Mistrovství republiky byla
vždycky skvělá příležitost na
plnění limitů, takže by to
mohla být cesta do Londýna
a zároveň ukázka aktuální
formy. Dobrý výkon ve Vyš-
kově určitě může znamenat
dobrý výkon v Londýně. Ter-
mínově je to ideální.

Před dvěma lety provázela
mistrovství družstev výborná

divácká kulisa. Očekává se
minimálně repete…

To je moc dobře. Loni v Brně
bylo dost ošklivé počasí, ale
lidi přesto zůstali a fandili,
což bylo fajn. Já věřím, že ve
Vyškově to bude minimálně
podobné. Slyšela jsem, že
i před dvěma lety byli ve Vyš-
kově diváci slyšet.

Pozdravíte je?

Určitě. Víte, jestliže fandíte
české atletice, ideální je být
v červnu na mistrovství ve
Vyškově, abyste viděli všech-
ny nejlepší české atlety na jed-
nom místě. A přespolní můžou
spojit atletiku s poznáním
kraje, který jim není tak zná-
mý. Jako mně.

Autor rozhovoru: 
David Mach


