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Dají se přepít, přebít
silnějšími zážitky,
nebo prostě sejdou
zmysli. Na tyhle oka-
mžiky ale sportovní fa-
noušek z jihuMoravy
nezapomene. Právě ty-
hlemomentymapuje
další díl krajských NEJ.

Jan Daněk
redaktor MF DNES

triumfálnější cesta
Hodiny se trmáceli v autech, ale vů-
bec jim to nevadilo. Přes sedm tisíc
fanoušků fotbalové Zbrojovky se
12. června 1978 vypravilo do Trnavy,
po cestě obří kolonu zdravili v kaž-
dém městě. A z toho, jak na trnav-
ském stadionu spustili hromové „Už
jsme tady!“, běhá pamětníkům ještě
dnes mráz po zádech. Přesně takhle
slavila Zbrojovka svůj jediný titul.
Zisk historického zlata před 37 lety
pečetila trefa Petra Janečky. Brno,
které tehdy trénoval legendární Jo-
sef Masopust, si po výhře 1:0 kolo

před koncem vytvořilo nedostižný
náskok na čele tabulky.

vydřenější titul
Přestože měli čtyřicítku na krku,
svou nadvládou protivníky štvali. Le-
gendární bratři Jindřich a Jan Pospí-
šilové si jubilejní dvacátý světový ti-
tul v kolové museli tvrdě vydřít.
Dlouhá léta téměř neporazitelný pár
z Brna se na mistrovství světa v roce
1988 v Ludwigshafenumusel vypořá-
dat nejen se soupeři mladšími o ge-
neraci, ale i s takřka nepřátelskou at-
mosférou. „Nejdřív ležela tíha zápa-
sů víc na mně, ale později, když mě
už začali mladí svojí rychlostí pře-
hrávat, se to vyměnilo a o posled-
ních titulech rozhodoval spíše Hon-
za,“ popisoval starší sourozenec Jin-
dřich, jenž je nyní předsedou komi-
se sálové cyklistiky.

blyštivější triumf
Na obličeji rozzářené úsměvy, na
krku pohupující se zlaté medaile.
Basketbalová Evropa ležela v roce
2006 hráčkám brněnských „Žabin“
u nohou. Výběr trenéra Jana Bobrov-
ského nejprestižnější kontinentální
soutěž – Euroligu – vyhrál před deví-
ti lety před vlastními fanoušky. Nyní
klub na slavné časy jen vzpomíná.
Brněnský oddíl, který má na kontě

14 českých titulů, je ve svízelné eko-
nomické situaci a v domácí nejvyšší
soutěži mu patří osmá příčka.

neoblíbenější klub
Když rozhodl státní aparát o založe-
ní Rudé hvězdy Brno, fanoušci hoke-
jistům, které ještě nedávno obdivo-
vali, nadávali do fízlů. Nelehké obdo-
bí zažil v 50. letech klub, který dnes
nese jméno Kometa Brno. „Nebyla
to nenávist, alemoc nás lidi nemuse-
li,“ vzpomínal dnes již zesnulý útoč-
ník Rudé hvězdy Bohumil Prošek.
Brněnský celek, který vznikl slouče-
ním nejlepších hráčů z tehdejšího
Spartaku Zbrojovka Brno a Sparta-
ku GZ Královo Pole, si skvostnými
výkony brzy našel příznivce. „Lidé
nám pak začali říkat Kometa – a to
zůstalo dodnes,“ říkal Prošek.

smutnější zatáčka
Stejně jako vavřínové věnce patří
k motoristickému sportu i smrt.
Smutná nehoda se stala i na starém
Masarykově okruhu v roce 1949.
U trati, která vedla za Brnem, se prý
mačkalo až 400 tisíc fanoušků. Pro
dva z nichměla návštěva závodů tra-
gický konec. Ital Giuseppe Farina ne-
zvládl své maserati, vyletěl z dráhy
a dva přihlížející zabil. Dalšímu ne-
štěstí zabránili pořadatelé, kteří dez-

orientovaného šoféra museli honit
po dráze. Od té doby se místu v úse-
ku mezi Kohoutovicemi a Žebětí-
nem říká Farinova zatáčka.

bombastičtější posila
Představte si, že by za brněnské atle-
ty závodil Usain Bolt. Angažovat svě-
tovou sprinterskou hvězdu se po-
vedlo v roce 2007 Olympu Brno.
V Sušici se v brněnském dresu před-
stavila Merlene Otteyová, majitelka
29 medailí z mistrovství světa či
olympijských her. Ačkoli tehdy
47letá Jamajčanka, která na závěr
kariéry reprezentovala Slovinsko,
nepatřila do sprinterské elity, její
start na finále extraligy vzbudil vel-
ký poprask.

odvážnější čin
Byl dvojnásobným mistrem světa,
k tomuměl olympijské stříbro. Když
skončil gymnasta Jan Gajdoš úspěš-
nou kariéru, rozhodl se v době nacis-
tické okupace zapojit do odbojové-
ho hnutí. Počátkem roku 1944 byl
ale brněnský rodák zatčen gesta-
pem a vězněn v nacistických káz-
nicích, včetně té v Kaunicových kole-
jích v Brně. Včera to bylo přesně
70 let, kdy Gajdoš zemřel kvůli ná-
sledkům věznění, při kterém čtyři-
krát prodělal zápal plic.

slavnější sportovní momenty jižní Moravy

Je to hlavní téma
v tramvajích, debatují
o tom štamgasti v hos-
podách, čile se diskutu-
je i na webu. Plány na
moderní hokejovou
halu za Lužánkami,
které včera zveřejnila
MF DNES, rozhýbaly
Brno. A nový domov
Komety nadchl fanouš-
ky i klubové legendy.

Jan Daněk, Lukáš Valášek
redaktoři MF DNES

BRNOKdyž jim před pár týdny uká-
zal plány na nový hokejový chrám
za Lužánkami, byli nadšení. A záro-
veň hokejoví veteráni Komety vědě-
li, co za ně shrnuje bývalý brněn-
ský obránce Jaromír Meixner:
„Když si Libor Zábranský (šéf klubu
– pozn. red.) za něčím jde, tak toho
dosáhne.“ Plány a vizualizace nové-
ho domova Komety pro zhruba
12 tisíc diváků zveřejnila včera
MF DNES. A po Brně se bleskově
rozšířilo hokejové nadšení.
Jen v anketě na serveru iDNES.cz

se návrh nového brněnského stadi-
onu líbil více než šesti tisícůmčtená-
řů. Na pomyslné ne ke včerejšímu
podvečeru kliklo jen okolo čtyř sto-
vek lidí. „Přestože jsem byl v Brně
všehovšudy dvakrát, věřím, žemíst-
ní by si takovou halu zasloužili.
A kdyby se povedlo dokázat, že pro-
fisport si poradí i bez veřejných do-
tací, byla by to třešinka na dortu,“
napsal v diskusi Bohumil Procház-
ka.
Právě financování, které by mělo

být především ze soukromých zdro-
jů, je jednou z největších výhod pro-
jektu, na němž pracuje hokejový
klub společně s investiční skupinou
DRFG. A díky tomu se líbí i primáto-
rovi Petru Vokřálovi (ANO). „Pokud
by v Brně vznikl hokejový stadion
za soukromé peníze, jsme ochotní
jednat, žeměsto do záměru vloží po-
zemky za Lužánkami, na kterých by
měl stát,“ konstatoval Vokřál.
Kometa za Lužánkami už v lednu

sehraje extraligové dvojutkání pod
širým nebem proti Plzni a pražské
Spartě. Fanoušci, kteří si za 990 ko-
run zakoupí vstupenku, zároveň
přispějí na stavbu nového stadio-
nu. Klub chce také vytvořit nezávaz-
nou registraci pro zájemce o perma-
nentky na nový stadion. I podle
toho se rozhodne, jak bude moder-
ní aréna velká.
„Za mě – proč ne. Půjdu, přispěju

a zaregistruju se opravdu, ale
opravdu rád,“ napsal na oficiálních
internetových stránkách fanklubu
jeden z fanoušků. „Navíc je super,
že v nové hale by měl být dvoutisí-
cový kotel na stání. To v dalších no-
vých halách není,“ podotkl jiný br-
něnský příznivec.

Co doprava a parkování?
Nejvíce ale fanoušci diskutují o tom,
jak nový hokejový chrám ovlivní do-
pravu a infrastrukturu u známého
brněnského parku. Na celé záležitos-
ti přitom projektantská firma A Plus,

která kreslí i stadion, měsíce pracu-
je. Díky speciálnímumostu, který se
potáhne od stadionu přes silnici do
parku Lužánky, může řada fanouš-
ků pohodlně dojít na hokej pěšky.
Další most projektanti naplánovali
z druhé strany, v ose z ulice Rybní-
ček. Obě trasy tak poskytují dobré
napojení na veřejnou dopravu.
A kreslí se i trasy pro auta. Už exis-

tuje podrobná studie městské firmy
Brněnské komunikace, která řeší,
jak k hokejovému a fotbalovému sta-
dionu budou auta jednou najíždět
a kde by tam mohla parkovat. Ex-
perti teď dokument aktualizují.
„Počítáme s tím, žemezi areály vy-

užijeme sdílená parkoviště. Teď je
třeba dořešit, kdo je vybuduje. Pě-
tistovka parkovacích míst bude pří-
mo v útrobách nového stadionu,“
vysvětlil Patrik Tuza z firmy A Plus.
Pokud vše půjde podle plánu, dva-

náctitisícová modrobílá masa by
mohla na novém stadionu poprvé
jásat za tři roky.

Jaroslav Meixner
bývalý obránce
Komety

Doufám, že se toho dožijeme. Ho-
kej tam patří, místo má nějaké ma-
gické fluidum, funguje tam genius
loci a samozřejmě se moc těším.
Hokej patří za Lužánky, nebo teda
před, jak já říkám, když se dívám
z Králova Pole.

Vladimír Nadrchal
bývalý brankář
Komety

Když se řeknou Lužánky, vybaví se
mi hodně titulů, hodně vyhraných
zápasů, výborní diváci a taky moje
čtyři vyražené zuby. Osobně bych

si přál, aby se tam znovu hrálo.
Vzpomínek máme my staří, kteří se
tam trápili ještě bez střechy, hodně
a bylo by to pro nás pěkné zadostiu-
činění. Hodně tomu pomůžou i blíží-
cí se venkovní zápasy.

Leoš Čermák
současný kapitán
Komety

Lužánky byly vždycky hokejové úto-
čiště a říká se, že tam Kometa pat-
ří. Myslím si, že je to dobrý nápad.
Navíc je dobré, že by nová hala
měla být kapacitně větší. Fanoušci
po novém stadionu touží a je pěk-
né, že se jim to klub snaží splnit.
Brno by si určitě zasloužilo takový
stánek, o hokej je velký zájem a byl
by to přínos.

Anketa
Co říkáte na plány postavit moderní halu za Lužánkami?

Zlákali hvězduRegistrační karta
MerleneOtteyové, když závodila za
OlympBrno. Foto: ArchivMAFRA

BRNO Vymýtili hloupé chyby, po-
ctivě bránili. A když soupeři sebrali
míč, rychle pelášili do útoku.
I díky účelné taktice brněnští fot-

balisté přelstili v lize mistrovskou
Plzeň či ve fazoně hrající Liberec.
Dnes však v 18 hodin čeká na Zbro-
jovku nová úloha. Aktuálně pátý ce-
lek ligové tabulky se na hřišti pat-
nácté Jihlavy představí jako favorit.
„Takhle to neberu,“ prohodí brněn-
ský kouč Václav Kotal. „Favoritem
může býtMladá Boleslav nebo Spar-
ta. Zkrátka celky, které si mohou
dovolit kupovat drahé hráče.
U ostatních týmů je to otázka sehra-
nosti nebo třeba způsobu hry.“
Zbrojovka drží čtyřzápasovou li-

govou sérii bez prohry, dnes večer
se může Kotalova družina, byť na
chvíli, vyhoupnout dokonce na po-
hárovou příčku. „Tohle někdo spíš
plácne v kabině ze srandy. Není ale
na místě se o tom bavit, je to ještě
hodně daleko,“ uvědomuje si ofen-
zivní záložník Zbrojovky Michal
Škoda. „Musíme zůstat pokorní –
a hlavně musíme potvrdit předcho-
zí výsledky v zápasech jako třeba
proti Jihlavě.“
Brňané už dokázali, že se proti

slavnějším sokům dokážou vybičo-
vat k nadstandardnímu výkonu.
Nyní chtějí své limity posunout
i v duelech proti papírovým outside-
rům. „Neprohráli jsme na Bohemce
ani v Příbrami. Máme sebevědomí
a chceme v tom pokračovat,“ zmi-
ňuje Kotal poslední dva remízové
venkovní výjezdy Zbrojovky. „Teď
to bude hodně náročné, Jihlava
musí bodovat,“ doplňuje Škoda.
Brňané tuší, že v dnešní ligové pře-

dehrávce by nemuseli příliš měnit
svoji úspěšnou brejkovou taktiku.
„Poslední zápasy hrála Jihlava po-
dobně jako my. Věřím ale, že v do-
mácím prostředí bude hrát na vítěz-
ství a aktivněji. To by mohla být
naše šance, jak ji ohrozit z protiúto-
ku,“ plánuje stratég Kotal, jenž opro-
ti předchozím duelům řeší příjemné
starosti. Sice smolaře Aleše Schuste-
ra, který včera podstoupil artrosko-
pii kolene, nahradí po karetním tres-
tu ve stoperské dvojici Pavel Košťál,
uzdravil se však Miroslav Keresteš,
Jan Malík či dlouho laborující Lukáš
Zoubele. „Konečně máme víc vari-
ant a tvoří to tlak na hráče, kteří ne-
hrají podle našich představ. Musí
udělat více, aby se v sestavě udrže-
li,“ libuje si Kotal. — Jan Daněk

Triumf basketbalistekV roce 2006 slavily basketbalistky „Žabin“ vítězství
v Eurolize, jejíž finále Brno hostilo. Foto: ArchivMAFRA

NEJ

Velká nehoda Jezdec formule 1Giu-
seppe Farina se postaral o jedno
z největších neštěstí naMasarykově
okruhu. Foto: ArchivMAFRA
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Věříme, že to vyjde V polovině října se významní bývalí hráči Komety sešli namístě někdejšího stadionu za Lužánkami. Teď, když viděli plány nové arény
Komety, věří, že se tam svatostánek hokeje zase vrátí. Foto: Anna Vavríková,MAFRA

Kde jsou limity
Zbrojovky?
Napoví těžká
šichta v Jihlavě

Jednoznačné ano. Nový chrám
za Lužánkami nadchl Brno


