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SPORT | Hodonínsko
MiRaVa: společná družstva v halové lize zářila
Přípravky dvou
tradičních klubů,
Milotic a Ratíškovic,
patří na Hodonínsku
k nejlepším.

MiRaVa

Deník věří nadějím
LIBOR KOPL

Ratíškovice, Milotice –
Poprvé bez kamarádů z Vacenovic, jejichž funkcionáři
ze společného projektu vycouvali, ale po boku některých hráčů Mogulu absolvovali dlouhou zimní přípravu mladí ratíškovičtí a
milotičtí fotbalisté. Spojená
družstva hrající pod názvem
MiRaVa zářila především v
okresní halové lize, kterou
opět po roce uspořádala
Komise mládeže Okresního
fotbalového svazu Hodonín.
Kolotoč turnajů v kategorii starší přípravky letos v
zimě absolvovalo jedenáct
týmů, které o postupová
místa na závěrečný turnaj v
Lužicích bojovaly ve dvou
skupinách. „Ze skupiny A
šla dál čtyři družstva, z druhé skupiny postupovaly jenom dva celky,“ informoval
ratíškovický kouč Jan Toman, který společný tým
vedl s milotickým trenérem
Liborem Lamáčkem.
MiRaVa A ve své skupině
obsadila s osmapadesáti
body druhé místo, stejnou
příčku brala i MiRaVa B,
která získala šestatřicet bodů. Oba týmy se tak opět po
roce probojovaly na finálové klání, které hostila lužická hala. Kluci z áčka nakonec na zlato nedosáhli, když
v rozhodujících zápasech
doplatili na únavu a náročný program. Přesto po velmi
dobrých výkonech brali nakonec bronz.
Mladší tým MiRaVy sbíral
mezi mládežnickou elitou
okresní kopané cenné zkušenosti, konečné šesté místo
v silné konkurenci je však
velkým úspěchem.
Na konci února si společné mužstvo chlapců z Milo-

HRAJÍ POD NÁZVEM MIRAVA. Společná družstva mladších a starších přípravek Milotic a Ratíškovic. Foto: www.mirava.webnode.cz

tic a Ratíškovic ročníku
2005 zpříjemnilo dlouhou
zimní sezonu turnajem
v Rakousku. V Poysbrunnu
se mladí Jihomoravané
utkali většinou s o rok staršími hráči a konečné třetí
místo jen dokazuje, že práce
s mládeží se MiRaVě opravdu daří.
Mladší hráči starší přípravky se před startem jarní
části sezony představili na
kvalitně obsazeném turnaji
v Nezamyslicích, kde se
borci ze Slovácka rozhodně
neztratili. O ještě lepší výsledky celek MiRaVy při-

družstva se také probojovala
na závěrečný turnaj Okresní
halové ligy mezi elitu okresu, kde jsme skončili na
druhém a čtvrtém místě,
což lze považovat za velký
úspěch a kvalitní práci našich trenérů. Téměř na každém turnaji naši mladí fotbalisté získali i individuální
ocenění, jako jsou nejlepší
hráč, brankář či střelec,“
prohlásil Toman.
V dlouhé zimní přestávce
nezůstali sedět doma ani
nejmenší hráči. Kluci z minipřípravky se pod vedením
trenérů Petra Vacenovského

MiRaVa se vytáhla i na Zbrojovku Brno
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Manažerka Eva 34, Brno. Ráda bych
tu našla toho pravého, ne na lásku, ale na PERVERZNÍ RADOVÁNKY!
Umím být štědrá! Vytoč 909 90 99 25
nebo mi písni SMS na 909 15 50 s kódem 27MVK a tvůj text!
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Boubelka Božena 66, Židlochovice. Manžel už nemůže a já se cítím ještě fit! Najdu milence, který mi předvede bezvadný milování! Na nic už nečekej! Brnkni mi na
909 801 801 nebo mi napiš SMS
na číslo 909 15 40 s kódem 68CDT
a tvůj text!
Chceš jednoduše jen zálet bez narušení soukromí? Uvolnění po práci
nebo těžkém dni? Jsem pohodová
slečna Mirka (46) a i já hledám rozptýlení. Ulevím každičkému kousku tvého těla! JIŽNÍ MORAVA! Tajně!
Bez závazků! Vytoč 909 80 50 40
nebo pošli SMS na 909 15 45 s kódem 88FRS a tvůj text!

pravil menší důraz v osobních soubojích.
Mladší přípravka se pod
vedením trenérů Neduchala,
Svobody a Lungy připravovala třikrát týdně v milotické tělocvičně. Družstva MiRaVy se zúčastnila spousty
halových turnajů v Pohořelicích, Brně, Břeclavi a dalších obcích a městech Hodonínska. Společný výběr
vybojoval hned několik
medailových umístnění. K
největším úspěchům patří
první místa na turnajích v
Hodoníně, Kyjově a Moravském Písku. „Obě naše

Ratíškovice, Milotice –
Cenný skalp brněnské
Zbrojovky získali hned na
začátku kariéry mladí fotbalisté Ratíškovic a Milotic.
Společné družstvo, hrající
pod názvem MiRaVa, zdolalo v krajském přeboru
mladších a starších přípravek naděje známého ligového mužstva 7:4 a 17:7.
I když v této věkové kategorii chlapců o výsledky
až tolik nejde, měli hráči i
trenéři z výhry nad zvučným soupeřem velkou radost. „Prestižní zápas byl
pro kluky velkou motivací.
Myslím, že jsme soupeře
svým výkonem i aktivitou
docela překvapili. Brňanům
jsme nedali nic zadarmo.
Aktivně jsme je dostupovali
a i v osobních soubojích si
počínali důrazně. Po skončení utkání je čekal zasloužený potlesk,“ uvedl ratíškovický trenér Jan Toman.
Skóre otevřel Trojan,
vzápětí Popelka přetlačil tři
soupeře a podél gólmana
navýšil skóre. Zbrojovka pak

výsledky

Starší přípravka: MiRaVa
– Zbrojovka Brno 7:4
(5:2), Alex Trojan 3, Martin
Popelka 2, Sebastian
Toman, Filip Šalša
Mladší přípravka: MiRaVa
– Lednice 20:3, Příkazský
7, Vinceová 5, Lamáček 4,
Podhorský 2, Krist 2
MiRaVa – Zbrojovka Brno
17:7, Příkazský 7, Lamáček
6, Podhorský 2, Mičola,
Vinceová.

sice snížila, ale Trojan po
povedeném úniku a střele
Václavíka znovu vrátil MiRaVě dvoubrankový náskok.
Následně Brňané znovu
snížili, ale do konce prvního
poločasu se ještě z trestného kopu prosadil gólman
Toman a chybnou rozehrávku soupeře potrestal
Šalša. Ve druhé půli si už
slovácký celek náskok v klidu pohlídal. Výhru nad
Zbrojovkou si vychutnávali i
chlapci z mladší přípravky,
kteří rovněž k duelu s br-

něnským rivalem přistoupili
s velkou motivací ukázat se
a podat co nejlepší výkon.
„Od začátku utkání jsme
soupeře převyšovali v rychlosti, soubojích jeden na
jednoho a především v nasazení. Díky naší aktivitě
jsme si vytvářeli brankové
příležitosti a po poločase
vedli 9:2,“ uvedl kouč týmu
MiRaVa Roman Svoboda.
Brňané sice ve druhé půli
hru vyrovnali a začali se
prosazovat, přesto se klukům ze Slovácka povedlo
ještě několik nádherných
akcí, po kterých stříleli góly
do prázdné branky.
Ještě lépe vypadal zápas s
Lednicí, kterou tým z Hodonínska deklasoval 20:3.
„Toto utkání bylo vyrovnané pouze na začátku, kdy
jsme měli problémy se
zpracováním míče a především s pohybem. Pak se
nám však podařilo vstřelit
čtyři slepené branky. Kluci
se po nich zklidnili a začali
hrát pohledný kombinační
fotbal,“ dodal Svoboda. (lk)

a Pavla Kotáska snažili
zlepšit své fotbalové dovednosti. „Chlapci narození v
roce 2009 a mladší odehráli
několik přípravných utkání
s celky z okolních obcí, zúčastnili se turnajů v Hodoníně a Vnorovech a veškeré
svoje umění předvedli na
závěr halové sezony na domácím dobře obsazeném
halovém turnaji v Ratíškovicích,“ informoval Petr Vacenovský.
Ten upozornil, že v této
věkové kategorii trenérům
MiRaVy vůbec nejde o dosažené výsledky. „Všechno

Soupiska starší přípravky:
David Koplík, Petr Václavík,
Ondřej Brhel, Sebastian Toman, Dalibor Valachovič,
David Vajčner, Tomáš Kundrata, Lukáš Pospíšil, Jan
Hřebačka, Martin Popelka,
Petr Kohút, Vojtěch Hanák,
Marek Šlampa, Petr Kašík,
Ondřej Toman, Kryštof
Svítko, Šimon Luňák. Trenéři : Libor Lamáček, Jan
Toman.
Soupiska mladší přípravky: Adam Krist, Matěj Lamáček, Šimon Příkazský,
Rozálie Vinceová, Damián
Mičola, David Halla, Jáchym
Lunga, Vojtěch Šigut, Adam
Podhorský, Jan Svoboda, Filip Král, Petr Kadlec, Dominik Koch, Jakub Procházka,
Patrik Vajgara, Štěpán Kotásek, Štěpán Hanák, Dominik Vařák. Trenéři: Roman
Neduchal, Roman Svoboda,
Erik Lunga.
Seznam hráčů minipřípravky: Štěpán Kotásek,
Štěpán Hanák, Patrik Vajgara, Tomáš Foltýn, Ondra
Bíza, Jakub Šupálek, Dominik Vařák, Filip Halla, Tomáš Gasnárek, Robin Poláček, Pavel Kordula, Lukáš
Jirásek, Pepa Holek, Honza
Kotásek.
se podřizuje tomu, aby kluci
měli fotbal rádi a naučili se
jak pohybovým základům,
tak i začátkům práce s míčem,“ říká Vacenovský. „To,
že se kluci snaží a zlepšují,
dokazuje fakt, že nejlepší z
nich úspěšně doplňovali v
případě potřeby na turnajích naše týmy hrající zápasy ve starších kategoriích,“
dodal.

Šesté kolo vyhrála
Iveta Knotková
E.ON TIP LIGA

výsledky 6. kola

Šesté kolo populární soutěže E.ON TIP LIGA rozhodla až Supertrefa. Blíže celkovému počtu
šestatřiceti branek, které padly ve vybraných deseti zápasech, byla Iveta Knotková. Ta stejně jako Františka Svobodová získala pět bodů, ale tipovala sedmatřicet gólů.

Pořadí 6. kola
1. místo
HO0005 Iveta Knotková, Ježov
2. místo
HO0008 Františka Svobodová, Veselí
3. místo
HO0002 Lukáš Koplík, Ratíškovice
HO0001 Radek Ruban, Kyjov
HO0007 Jan Staňka, Veselí n. M.
6. místo
HO0003 Radek Kalod, Čeložnice
7. místo
HO0010 Josef Smetka, Hr. Lhota
HO0011 Radim Kundelius, Ždánice
HO0004 Luboš Balus, Mutěnice
HO0013 Jiří Pojar, Domažlice
HO0009 Stanislav Svoboda, Veselí
12. místo
HO0012 Miloš Kundelius, Ždánice
HO0006 Tomáš Svoboda, Veselí n. M.
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Celkové pořadí
1. místo

1. Hodonín – Vrchovina 2:2 (0)
2. Mutěnice – M. Krumlov 2:1 (1)
3. Rohatec – Dubňany
0:2 (2)
4. Blatnice – Ratíškovice 3:4 (2)
5. Hovorany – Velká n. V. 2:2 (0)
6. Kněždub – Hr. Lhota 0:0 (0)
7. Žarošice – Lovčice
2:3 (2)
8. St. Poddv. – Dol. Boj. 1:1 (0)
9. Násedl. – Damboř.
2:2 (0)
10. Lipov – Žeravice
3:2 (1)
HO0002 Lukáš Koplík, Ratíškovice
2. místo
HO0001 Radek Ruban, Kyjov
HO0010 Josef Smetka, Hr. Lhota
HO0012 Miloš Kundelius, Ždánice
5. místo
HO0011 Radim Kundelius, Ždánice
6. místo
HO0007 Jan Staňka, Veselí n. M.
7. místo
HO0008 Františka Svobodová, Veselí
HO0004 Luboš Balus, Mutěnice
HO0006 Tomáš Svoboda, Veselí n. M.
10. místo
HO0013 Jiří Pojar, Domažlice
11. místo
HO0003 Radek Kalod, Čeložnice
12. místo
HO0009 Stanislav Svoboda, Veselí
13. místo
HO0005 Iveta Knotková, Ježov
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