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HAVLÍČKŮV BROD (rtd) „První úkol
splněn,“ mohou hlásit softbalisté
Havlíčkova Brodu. Coby ambicióz-
ní extraligový nováček se probojo-
vali do play-off.

„Se základní částí jsme maximál-
ně spokojení,“ říká generální ma-
nažer Hrochů Dušan Šnelly.
„Do sezony jsme ale tentokrát ne-
vstupovali pouze s cílem zachránit
se,“ připomíná. „Hlavní úkol byl
postup do play-off.“

Nadcházející víkend čekají tým
kouče Jána Zapaľače, který v zá-
kladní části vybojoval třetí místo,
úvodní dva zápasy čtvrtfinále proti
Slávii VŠ Plzeň.

Úvodní sérii vyřazovací části
startují Hroši na hřišti soupeře.

„Do Plzně jedeme s cílem dvakrát
vyhrát, abychom mohli doma náš
postup v klidu završit,“ plánuje
Šnelly. „Ale úplně jednoduché to
určitě nebude,“ má jasno.

Brodu totiž budou chybět dva
důležití hráči. „Drobné zranění ne-
pustí do hry jednoho z reprezen-
tantů, Tomáše Voborníka. A To-
máš Jelínek s námi neodcestuje ze
studijních důvodů,“ popisuje Šnel-
ly, podle nahož by však oba absen-
téři neměli chybět v důležitých od-
vetách, které se hrají příští víkend.

„Do série vstupujeme v nevděč-
né roli favorita. Takže doufám, že
ji potvrdíme a i bez těchto dvou
hráčů se nám v Plzni podaří splnit
náš cíl,“ dodává Šnelly.

HAVLÍČKŮV BROD (rtd) Dvojice hrá-
čů Havlíčkova Brodu, Jaroslav Mül-
ler a Patrik Kolkus, pomohla nejú-
spěšnějšímu českému softbalové-
mu týmu Sportclub 80 Chomutov
k obhajobě vítězství v Poháru mis-
trů evropských zemí.

„Samozřejmě to klukům přeje-
me a jsme rádi, že v letní ligové
pauze odehráli několik kvalitních
mezinárodních zápasů. Jejich při-
pravenost na blížící se play-off tím
určitě jedině vzrostla,“ uvedl gene-
rální manažer brodských Hrochů
Dušan Šnelly.

Letošní ročník elitní evropské
klubové soutěže, který hostilo ital-
ské město Ronchi del Legionari,
zvládl severočeský celek v konku-
renci sedmi celků z Belgie, Česka,

Dánska, Chorvatska, Francie a Ni-
zozemska bez jediné porážky. V so-
botním finále pak Češi porazili ho-
landský celek HSV Spikes 7:1.

Oba čeští reprezentanti navíc
získali individuální ocenění. Jaro-
slav Müller vybojoval cenu pro nej-
lepšího nadhazovače, jeho týmový
kolega Patrik Kolkus pak trofej pro
nejužitečnějšího hráče.

Zbývající individuální cenu pro
nejlepšího pálkaře získal další hráč
českého národního týmu, Václav
Svoboda.

„Skvělé výkony Jardy a Patrika
jsou pochopitelně dobrou rekla-
mou pro brodský tým,“ těšilo Šnel-
lyho. „Doufejme, že bychom jed-
nou PMEZ mohli hrát sami,“ do-
dal své přání manažer Hrochů.

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ Je v tom
trocha ironie. Zatímco v divizní
soutěži fotbalisté nováčka z Nové-
ho Města na Moravě ve čtyřech do-
savadních zápasech ještě nebodo-
vali, v domácím poháru si připsali
už druhé překvapivé vítězství.

Po šokujícím vyřazení druholi-
gové Jihlavy (1:1 a na penalty 5:4)
včera svěřenci kouče Richarda Ze-

mana získali také skalp třetiligové
Líšně. Vítězstvím 2:1, které dvěma
zásahy vystřílel Michal Buchta, si
tak zajistili postup do třetího kola,
v němž se střetnou s vítězem due-
lu Kroměříž – Otrokovice (skončilo
po uzávěrce krajského vydání).

Na ještě atraktivnějšího soupe-
ře se mohou těšit hráči HFK Tře-
bíč, kteří se po vítězství 2:1 nad

druholigovým Znojmem, jež svý-
mi zásahy zařídili Jiří Chlup a Mar-
tin Sehnal, v příštím kole střetnou
s účastníkem nejvyšší soutěže
z Teplic. Jan Salichov

MOST Mohl bojovat s Jihlavou o po-
stup do první fotbalové ligy, místo
toho se Karel Franěk vrátil do prů-
měrného Mostu. „Byla to cenná
zkušenost, ale už bych tam nešel.
Dokud v Jihlavě bude trenér Ur-
ban, nemá to cenu. Nesedli jsme
si,“ otevřeně říká útočník.

Co se vám na něm nelíbilo?
Ne že by nechtěl hrát útočný fot-
bal, ale mě tam původně udělal
jako hrotového útočníka a pak mě
ve finále dával na lajnu. Hrál sys-
tém 4 – 3 – 3 a já víc bránil, než úto-
čil. Ten styl mi neseděl, oba jsme
to zjistili během pár kol.

Nedostával jste se na hřiště?
První dvě kola jsem nedostal
ani nominaci na zápas, tak jsme se
domluvili na ukončení hostování.
Pak jsem byl ještě ve Viktorce Žiž-
kov, kam jsem dostal nabídku.
Ale ve finále jsme se domluvili
s Mostem. S koučem Jorgem (Aňo-
nem) se známe, s panem Hofman-

nem taky. Jsem rád, že jsem tady.
Že zase hraju fotbal.

Postoupí Jihlava?
Kádr na to mají, aby postoupili.
Podmínky tam jsou ligové, i zázemí.
Ale na hráče je tam enormní tlak.
Vytvořili si to sami tím, že vyhlašu-
jí hned útok na postup. Kdyby
to nechali pod pokličkou... Ale fakt
je, že se to o nich ví už tři roky.

Možná i kvůli přehnanému tlaku
na tým jim to zatím nevychází?
Jistě. Když nedávno prohráli v Sezi-
mově Ústí 0:2, bavil jsem se s klu-
ky. A prý to bylo strašné, co schyta-
li od vedení. Takový tlak se těžko
snáší. Je to škoda, fotbalisti tam
jsou výborní.

Co si slibujete od návratu do Mos-
tu? Že tu zase začnete mít rád fot-
bal?
Našel jsem tady zase lásku k fotba-
lu. Hraje se tady kombinační fot-
bal, systém 4 – 4 – 2, který mi vyho-
vuje. S kluky se znám, hrajeme
po zemi, nejsou to žádné nakopá-
vané míče do soubojů. Takže jsem
rád, že jsem zpátky.

S Mostem asi o postup do ligy
hrát nebudete. Jaké jsou ambice?
Ani jsem se ještě nebavil s vede-
ním, ale určitě chceme, aby se fot-
bal líbil divákům. To se snad daří.
Ještě začít proměňovat šance a při-
jdou i výsledky. Ondřej Bičiště

Hokej krátce
HAVLÍČKŮV BROD

Rebelové míří do Světlé,
kde budou hostit Hradec
Prvoligoví hokejisté Havlíčkova
Brodu se představí ve Světlé nad
Sázavou. Na místním stadionu zít-
ra od 17 hodin sehrají své předpo-
slední přípravné utkání, ve kterém
vyzvou prvoligový Hradec Králové.
S tím se Rebelové v létě už jednou
střetli, na začátku srpna na jeho
ledě utrpěli debakl 1:5. (rtd)

JIHLAVA

Dukla testuje dva
mladíky – na doporučení
Dva mladíci, dvaadvacetiletý útoč-
ník Miroslav Škumát a dvacetiletý
obránce Petr Vošmik, se zapojili
do přípravy prvoligových hokejis-
tů Jihlavy. „Oba nám byli nabídnu-
ti, zda se na ně nechceme podí-
vat,“ uvedl pro klubové stránky jed-
natel Dukly Bedřich Ščerban. Šku-
mát s Vošmikem nastoupili za Jih-
lavu poprvé v úterním utkání proti
Havlíčkovu Brodu a měli by hrát
i dnes v Třebíči. (rtd)

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

Hattrick Plachého sebral
Chrudimi neporazitelnost
Šest přípravných zápasů – šest ví-
tězství. Takovou bilancí se mohli
do úterý pochlubit prvoligoví hoke-
jisté Chrudimi. Poté však zavítali
do Žďáru nad Sázavou a na ledě
druholigového soupeře podlehli
5:6. Hrdinou zápasu se stal domá-
cí Jiří Plachý, který vstřelil hattrick
a přidal i jednu asistenci. (rtd)

Přes nepřízeň počasí Ani silný vítr nezabránil v uspořádání Mistrovství
České republiky v kategorii rádiem řízených akrobatických modelů
kategorie RCA. Víkendových závodů na letišti Leteckomodelářského klubu
Třebíč se zúčastnilo 16 soutěžících z celé republiky. Ti si rejů svých malých
strojů dokonale užívali. 5x foto: Miroslav Dvořáček, md-modelar.rajce.net

Dvě branky Michala Buchty posunuly fotbalisty
divizního nováčka z Nového Města na Moravě
do dalšího kola Ondrášovka Cupu. Po shodné výhře
2:1 jde dál i Třebíč, kterou ve 3. kole čekají Teplice.

FAKTA

Čtvrtfinále play-off
extraligy mužů v softbalu

Složení dvojic
3. Havlíčkův Brod - 6. SVŠ Plzeň
4. Eagles Praha - 5. Radotín

Termíny zápasů Hrochů
4. září Plzeň - Havl. Brod 15.00
5. září Plzeň - Havl. Brod 13.30
11. září Havl. Brod - Plzeň 20.00
případně
12. září Havl. Brod - Plzeň 12.30
12. září Havl. Brod - Plzeň 14.30

Hraje se na tři vítězné zápasy

Diskutujte o tom, zdali může HFK Třebíč
vyřadit také prvoligové Teplice.

REGIONÁLNÍ POHÁR: HC DUKLA JIHLAVA -
HC REBEL HAVLÍČKŮV BROD 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)
Branky: 3. Krupka (Mareš), 8. Hodek (Bakus,
Bezděk), 31. Vošmik (Posmyk, Man), 39. Krupka,
51. Bezděk (Bakus, Hodek) - 24. Třetina (Knotek).
Jihlava: Řehoř - Posmyk, Malena, Šidlík,
Dobrovolný, Vošmik, Kaláb, Jaroš - Pitule, Man,
Bezděk, Polcar, Mareš, Bakus, Hollý, Hodek,
Škumát, Čachotský, Krupka, Protasenja, Padělek.
Havlíčkův Brod: Suchan (30. Krch) - Wachowski,
Soldán, Blažek, Jelínek, Sova, Morava, Hotarek,
Zídka, Knotek, Třetina, Vondráček, Hadrava,
Stromka, Szabo, Meidl, Němec, Zohorrba, Švaňhal,
Zábranský, Fiedler

1. Znojmo 5 3 0 0 2 12:5 9
2. Tábor 4 3 0 0 1 14:8 9
3. Jihlava 6 3 0 0 3 12:11 9
4. Havl. Brod 7 2 1 0 4 15:26 8
5. Třebíč 4 1 0 1 2 8:11 4

Zbývá odehrát: V rámci přípravy: Dnes: TŘEBÍČ -
JIHLAVA (17.30). 7. září: JIHLAVA - Tábor (17.00),
Znojmo - TŘEBÍČ (17.30).
V rámci I. ligy: 2. října: Tábor - TŘEBÍČ (18.00).
20. listopadu: Tábor - Znojmo. 24. listopadu:
TŘEBÍČ - Tábor (18.00). 18. prosince: HAVLÍČKŮV
BROD - Znojmo (18.00)
PŘÍPRAVA NA I. LIGU: HC Mora Olomouc -
SK HORÁCKÁ SLAVIA TŘEBÍČ 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Branky: 7. Coufal (Chomič), 11. Haas (Chomič), 31.
Vyrůbalík (Bartoň, Černý), 49. Coufal (Lhotský) -
28. Laš (Kocák, Dolníček), 53. Dočekal.
Třebíč: Míča - Hrbáček, Bulička, Pohl, R. Kadela,
Malinský, Sláma, Sedláček, Musil - Laš, Dolníček,
Kocák - Čech, Zahradník, E. Kadela - Okál, Dočekal,
Vondráček - Přibyl, Křenek, Bíza.
PŘÍPRAVA NA II. LIGU: SPARTAK PELHŘIMOV -
VSK Technika Brno 2:5 (2:4, 0:0, 0:1) Branky:
9. Plachý (Kubát, Rašner), 12. Hrbatý (Plachý) -
11. Brzobohatý (Strýček), 15. Bělohlávek (Žalud,
Mráz), 16. Barus (Rajnoha), 20. Kachlík
(Brzobohatý), 52. Odehnal (Strýček).
Pelhřimov: Čekal - Rašner, Šustr, Plch, Kasalý,
Linhart, Kůrka, Beneš - Tecl, Plachý, Hrbatý - Kubát,
Havel, Dostál - Hubata, Hadrava, Votápek - Vitera,
Zadražil, Barták.
SKLH ŽĎÁR NAD SÁZAVOU - HC Chrudim 6:5 (3:1,
1:2, 2:2) Branky: 4. Plachý (Sobotka M., Vránek),
11. Vránek (Plachý), 19. Plachý (Sobotka M.,
Vránek), 32. Plachý (Bukáček, Smejkal), 49. Bašnár
(Bukáček, Fibikar), 58. Bukáček (Bašnár, Dítě) -
8. Toužimský (Král), 35. Fořt (Žák, Král),
36. Luštinec (Kobela, Jaroměřský), 53. Luštinec,
57. Luštinec.
Žďár nad Sázavou: Jíra - Koželuh, Doležal, Smejkal,
Pleva, Fibikar, Heřmanský, Šulc, Bašnár, Bukáček,
Janda, Kaut J. Kočan, Dítě, Plachý, Vránek, Sobotka
M., Sobotka R., Dobiáš, Souček, Havelka.

Vaším objektivem Mistrovství České republiky leteckých modelářů 2010 kategorie RCA v Třebíči pohledem uživatele serveru www.rajce.net

Fotbalový útočník Karel Franěk
(vpředu) chce zase střílet góly
za Most. Foto: Ondřej Bičiště

Franěk: S Urbanem jsme si nesedli
Útočník, jenž v zimě odešel do Jihlavy, se už po třech podzimních kolech nečekaně vrátil
zpět do Mostu. Trápil se na místě v sestavě, která mu nevyhovovala, nebo nehrál vůbec.

A teď na Teplice! Divizní fotbalisté HFK Třebíč (v červeném Michal
Pacholík) včera porazili Znojmo 2:1. Foto: Anna Vavríková, MF DNES

Hrochy čeká čtvrtfinále play-off,
do Plzně si pojedou pro dvě výhry

Fotbal, Ondrášovka Cup, 2. kolo: SFK VRCHOVINA -
SK Líšeň 2:1 (1:1) Branky: 34. a 81. Buchta - 33. Drábek.
Vrchovina: Adamec - Polnický, Poul, Burian, Fagula
(62. Odehnal) - Šustáček (65. Horáček), Wolker
(79. Mužátko), K. Skalník, Michal, Kalich - Buchta.
Trenér: Zeman.
HFK TŘEBÍČ - 1. SC Znojmo 2:1 (0:0) Branky: 55. Chlup,
88. Sehnal - 77. Látal.
Třebíč: Beer - Svoboda, Komínek (73. Kopeček), Vejmel-
ka, Flekal (89. Chalupa) - Pacholík, Chlup, Linhart,
Novotný (56. Florián) - Sehnal, Durda. Trenér: Vašíček.

Müller s Kolkusem pomohli
Chomutovu k triumfu na PMEZ

vysočina.idnes.cz

Hokej ve výsledcích 2:1. Pohárová mise pokračuje,
Vrchovina vyřadila také Líšeň


