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při závěrečné remíze 1:1s Mostem se dělí o post
"flVh~IOVý Zlín svého útočníka v létě téměř jistě prodá.

pro vás náplast za nevydaře-
IIeZOnu týmu?

Co může být pro útočníka
ocenění? Za góly ale musím

JIit~'\"ŠÍm poděkovat spoluhrá-
že ě přihrávkami nacházeli.

. vás, že jste proti Mostu ne-
idruhou branku, díky kte-
byl na čele střelců jedí-

••.••••...,. .f"C'lll se ještě střelecky prosa-
to důvodu ne. Vždyc-

-' do šestnáctky centr
.tJoJD;í.me nějakou šanci, tak chci

ailClZf. iGjj'- zájemci o stopera a kapi-
Zbožínka (Mladá Bole-

nebo nejlepšího střelce soutě-
Kroupu (Slovácko, Brno).
klubu Zdeněk Červenka

už naznačil, že hráčům
tů:bocIlu nebude bóoiL Po

z ligy i u následné nevydařené sna-
hyo návrat.

Co z toho vás zasáhlo vId
Teď ve mně asi převládá ta čerstvá
situace, že jsme nedokázali loňský
neúspěch napravit.

Po dvacátém kole jste přitom byli
na prvním místě. Proč jste závěr
nezvládlíř
Do jara jsme vstoupili dobře, měli
jsme slušnou sérii. Neberte to jako
vymlouvám, ale ve druhé lize zkrát-
ka nejsou kádry tak široké. A když
vám vypadne takové množství hrá-
čů základu, jako se stalo nám, je to
obrovský problém. Pro mladé, kte-
ří nastoupili místo nich, je to moc
dobrá zkušenost, o postup se pak
ale hraje těžko. Zároveň ale byly zá-
pasy, které jsme měli jednoznačně
vyhrát, jako Vítkovice, Sokolovo
A kdybychom neprohráli s Ústím,
vypadala by celá sezona jinak.

Iaké máte dojmy ze závěrečné re-
mízy 1:1 s Mostem?
V zápase už vůbec o nic nešlo, nic
nás netižilo. Ale místo toho, aby-
chom se i díky rychlému gólu uklid-
nili, zahráli si fotbal a přidali dal-
ších pár branek, tak my jsme pak
byli úplně zbytečně v křeči. Je prav-
da, že ten zápas podtrhl celé naše
jaro .

. ,y?mare.
Od ní se pak odvíjí kádr," říká tre-
nér a ředitel klubu Ladislav Minář.
Vinou nezvládnuté sezony není

jistá ani jeho budoucnost na obou
funkcích. Jasněji o směřování zlín-
ského klubu bude v nejbližších

jI!IdDéuí piedstavenstva

$áI)fik,ová ovládla Otrokovice
Rychlobruslařka Martina Sáblíková se poprvé od životní zimní sezony
objevila v závodě a ovládla mistrovství republiky v in -líríe bruslení na
asfaltovém oválu na sídlišti Trávníky v Otrokovicích. Dvojnásobná
olympijská šarnpionka zvítězila ve víceboji před nejlepší domácí zě-
vodnicí v shorttracku Kateřinou Novotnou a svou tréninkovou part-
nerkou Karolínou Erbanovou. Sáblíková dominovala na všech třech
tratích na 500, 1 500 a 5000 metrů. "Holky to měly těžké. Je to něco Ji-
ného než led. Zdejší delší zatáčka mi asi vyhovuje víc než Katce, ale
obě jely výborně. Byla tady výborná atmosféra a hlavně jsme si to uží-
valy," řekla šestinásobná mistryně světa. Mezi muži vybojoval titul
9Ddiej Sucbý před Matějem. Krupkou a Filipem Adltem. (čTK)


