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MARTIN DANES pro ná§ nq jaře prioŤitou. mu plní roli ofenzivního moz, se v jiných zápasech, a proto
chceme si §táhnout z wššich ku muž§tva. .,Role tvořivého přežimuje dŤuhý.

yrorrour.. Pied ti€mi lety §outéžíiiihráče,kteříjsouna- záložnika mi s€dí a občas do- ,,skádŤem,ktelýteďřLáme,
Totbďisté vranovic §esioupili ši a jinde jen hBtova]r. Pro káru d,át i nějaký gól, Nějaké bychom bez problémú hráli v
zem.třidydonejnižši§outěže, jaml postup a návŤat do vyšší vyššio§obnicilevefotbalen+ polovině tfutí řidy, ani
Na hráčích i lidech okolo fot- soutěže se budeme snážit udě- lnán, hŤaju ho.ien pŤo zábavu bychom nemu§eli nějak po§i-
balu ležela,deka, chyběla chuť lat vše, I'Ťece jen zápa3y s€ a pro dobrý pocit z viiězství. lovat"'věňJeža.
k tréninkům i pŤáci v klu- souseahírni velkými Něm- chci samozřej4ě pomoci tý-
bu'Hro2ilo.Žeiot--.^.čicemi,Iianínebomukpostupu'Žáúé1TšŠící.-
skrmč,L'Io 14f §K \ ;*., plo !vé_ho d9vítl€qs_íčního s},na máme, bychom bez

H*"""/' AJIL' l\f,-'l,i, í}ffř'ťHj,i}li,J"il"f$! nroutcmů,traivfifi, ll _ aÝa'ř - ll 'Ě,iil.: řjá'ňí;".ii rj".z*ri,iĚ-"i,žřj poloýině třetí třídy,
ones je f! ,{, lFrNv yr^, ll Pry"j1 starovičkami. _ _ _ ,_ ani bychom n€mus€|i

;:l * [ ar':__''S, ] l$k iĚ.§ŤJj:il*,i€Ť§*ffi "u,ní#;j';l§*" 
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\ ll p"i"ďa hokeji§tu\Třadilonadvamky vťanovické|opané

vicím ll / 
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!' přédseda ze hry. Teďuž ale běhá znovu 

-

ffi*\, U 1 V^/,rrur" ix§i§'#.J*l',..l,:,jTl,xl vřanovičti §věrcnci d a-
tiidy ute- ,l \ //--=\ Y /' krubu Mi- tě. v timu sK vranovice mo- dého kouče P3dka Klimďe si
n, piesto- l'J/u,^_ \\ /' rc|av Ježa mentálné působi asi rok a půl, užili listopadové volno a už v
že rnělv nei lll l(r<9 |\ / 
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st2xš1. Jeho polovině pro§ince se za§e pu§-

tepši ,íŤtok ý \\ 
- 

z,Ě=l7 §tejnojmelný Pronásledovatel tili do tŤéninku, zvjlili.zcela
celé souěži, \ - //-' §yn je s devtti odlišný model od jiných cel-
Letos už vyrazily \.:!-z7 tŤefami ve stejném Tempo oEila?éného týmu vra- ků, keré lTběhnou na tŤáv.
2a s\Ýrn cílem cile- \. v7 počtu zápasů nejlep novic v této sezoně stihá jen nlkvětšiĎouažběhernl€dna.
vědoměji Ťým, jenž lo- \.Z ším§třelcemklubu. áčko Homích věstonic, které ,,Něco §i natrénujeme už
ni oslavil osmdesiÁt let od jeobodzanimiakteřejakoje- teď, v zimě se přilllásíme na
svého záloženl, po pgd]inu Mozek tÝnru diné spoleané s_Bavory našlo tuŤnaj do Žábčic. ábychom bé-
jasné v€de tabulku své skupi "-"--'- ""-'* na pod7im na vranovické re hem úDora a břena ziskal i za-
nylv,třidy, ve střílení branek mu ale cept. Jenže tým tažený exmi se ápasové v},tižení," pm-

Maji nejlepši útok v soutěži zdámě sekunduje i pětibran- kulovským sniperem Luká- zrazuje pH§€da vrano,i,ické
i nejlepši obranu, ,,Postup je kový Lubor lkňa, který v tý- šem Machalou ztťatil body za- kopané,
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