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Vaším objektivem Fotografie uživatele Rajče.net z kvalifikačního zápasu o postup na mistrovství Evropy mezi Českem a Litvou, které se hrálo v Olomouci na Andrově stadionu
Vyprodáno Lístky na českou fotbalovou
reprezentaci zmizely v Olomouci rychle,
v hledišti se tísnilo přes dvanáct tisíc
diváků.

Vystavte fotografie
na Rajče.net
Pokud do svého alba zařadíte
zajímavé fotografie zachycující
aktuální události ve vašem kraji,
mohou se objevit i v novinách.
Na stránce www.rajce.net si
založte zadarmo účet.
Další návody najdete na
www.navody.rajce.net.

Neprosadil se Ani
záložník Jaroslav Plašil
nenašel recept na Litvu.

Střežený kapitán Tomáš Rosický se
proti Litvě snažil, nabízel se, ale svou
geniální finální přihrávku neadresoval ani
jednu. Soupeř jej dobře hlídal.

Smutné oči fanouškovy Český tým natěšené olomoucké
fanoušky zklamal. 4x foto: Jan Pořízek (honza62.rajce.net)

Zápisník

Proboha, na co
dva defenzivní
záložníci?
Radek
Drulák
bývalý fotbalový
reprezentant

odle mě trenér české reprezentace Michal Bílek
určil špatnou základní
sestavu pro zápas s Litvou. Nesouhlasím se zařazením vynikajícího levého obránce Kadlece
na stopera, protože tím ho Bílek vlastně sráží. A na místě,
kde by byl Kadlec podél lajny
výborný tahoun, hořel Pudil.
Nechápu ani systém 4 - 2 - 2 2. Proboha, proč hrát na dva defenzivní záložníky s Litvou a navíc doma. Potom na tvůrce hry
Rosického zbývá místo na kraji, místo aby to režíroval ze
středu pole. A že trenér nechá
na hřišti až do konce zoufalého
Baroše, tomu taky nerozumím.
Nemůžu se přece bát, že když
ho vystřídám tak se naštve a třeba na příští sraz nepřijede.

P

Prohrát s Litvou? Nemyslím si,
že je to ostuda, tvrdí Hübschman
vovali na jejich rychlé brejky, do
kterých vyráží z hlubokého bloku
v pěti lidech. I tak se brejky objevily a z jednoho dali gól.

Defenzivní záložník českého národního týmu Tomáš
Hübschman považuje prohru v kvalifikaci na Euro
s Litvou za šok, ale stydět se prý není za co. Pravda
– mimo jiné chybělo i to štěstíčko v koncovce.
OLOMOUC Nebezpečné litevské protiútoky čeští reprezentanti několikrát rozebírali před zápasem u videa. O to víc byl defenzivní záložník Tomáš Hübschman překvapený, kolik si soupeř vytvořil přečíslení. „Vraceli jsme se trošku pomaleji,“ zoufal po porážce 0:1, která českému týmu nečekaně zkomplikovala cestu na evropský šampionát.
Je to velký šok?
Šok to je určitě. Prohráli jsme 0:1,
ale myslím si, že jsme měli dost
šancí na to, abychom ten zápas
otočili.
Dá se na takovém zápase najít vůbec něco pozitivního?

I na negativním výsledku se dá najít spoustu pozitivního. Hra nebyla
zase tak špatná, i když se střídaly
dobré momenty se slabšími. Vytvořili jsme si minimálně tři vyložené
šance a penaltu. Nějaký gól jsme
rozhodně měli dát. Rozebereme si
to. Před sebou máme ještě hodně
zápasů.
Byla neproměněná penalta klíčová?
Vyvíjelo by se to jinak, ale klíčový
by byl jakýkoliv gól. Za stavu 0:0
míč trochu utekl Martinovi Feninovi a nedostal se do zakončení, jak
by chtěl. To mohlo být taky klíčové. Zápas se pro nás prostě nevyvíjel dobře.

„I když jsme byli
vzadu dva na
jednoho soupeře,
najednou šlo pět
Litevců na naše
tři.“
Vůbec se vám nedařila hra po křídlech. Přečetl litevský tým vaši
taktiku?
Teď už se každý připravuje na každého, všichni mají možnost podívat se na video. My jsme se připra-

Jenom v první půli jste měli snad
čtyři rohy, ze kterých šla Litva do
přečíslení. To je alarmující. Jak
to, že jste se nestíhali vracet?
Těžko říct. Oni mají přechod do
útoku hodně rychlý a my jsme se
vraceli trošku pomaleji. I když
jsme byli vzadu dva na jednoho
soupeře, najednou jich šlo pět na
naše tři. Ale to nebyl ten hlavní důvod porážky. Šance na góly jsme
měli.
Je finální fáze současným největším problémem české reprezentace?
Klid v zakončení nám zatím trošku
chybí. Bylo to vidět ve Skotsku
i teď. Kdybychom měli trošku více
klidu, mohli jsme zápas v pohodě
vyhrát.

Co udělá překvapivá porážka na
úvod kvalifikace s vaším sebevědomím?
Těžko předvídat. Teď je to hodně
čerstvé. Každý ještě myslí na to, co
mohl udělat jinak a proč jsme prohráli. Uvidíme, jak dlouho to v nás
bude. Nálada je špatná. Nějakou
dobu bude trvat, než se z toho dostaneme.
Berete prohru s Litvou jako ostudu?
Nemyslím si, že je to ostuda. Když
se podíváte na jejich výsledky, které měli v minulé kvalifikaci, kdy vyhráli 3:0 v Rumunsku, tak bylo jasné, že sem nepřijeli žádní nazdárci.
Jak moc jste si snížili postupové
šance?
Vstup je vždycky důležitý, ale my
musíme získat body zkrátka někde
jinde.
Jan Dočkal

Olomoucké kouzlo pominulo, diváci ztráceli s hráči trpělivost
OLOMOUC Pět výher v pěti zápasech je zapomenuto, fotbalová reprezentace v Olomouci poprvé
padla a vyslechla si i pískání nespokojených diváků. Prohra přišla hned v premiérovém vystoupení v kvalifikaci ME 2012, když Bílkovi svěřenci na vyprodaném stadionu překvapivě prohráli 0:1 s Litvou.
„Češi! Češi!“ Zápas začal ve velkém stylu. Na hřišti i v hledišti.
Zaplněný stadion se ještě před
výkopem bouřlivě rozloučil s bývalým kapitánem Tomášem Galáskem, který si atmosféru nemo-

hl vynachválit. „Jsem rád, že se
loučím právě na Moravě a před plným stadionem,“ říkal dojatě.
Z tribuny pak sledoval úvodní
tlak českého týmu a poslouchal
neúnavné olomoucké diváky. Fotbal v Olomouci v těch momentech přinášel radost a oživoval
vzpomínky na předešlé zápasy na
Andrově stadionu.
Polsko, Slovensko a Arménie
tady v rozmezí let 1991 až 2005 dostaly po čtyřech gólech, Moldavsko dokonce pět, Irsko inkasovalo
„jen“ dvakrát. Stoprocentní zápasová bilance 5-0-0 a skóre 19:3

Krátce
HÁZENÁ

Selucká a Hrbková mají
dvouměsíční distanc

nární komise jim udělila dvouměsíční distanc. „Musíme přiznat, že
v první fázi jsme se k Olomouci zachovali dost partyzánsky. K porušení legislativy skutečně došlo, ale věříme, že časem celou věc ke spokojenosti všech nějak vyřešíme. Pracuje se na tom,“ uvedl manažer
klubu Libor Adámek.
(ČTK)
HOKEJ

Házenkářky Sokola Poruba mají
na startu nové sezony interligy jednoznačný cíl, kterým je záchrana.
K komu jim mají pomoci i olomoucké hráčky. Reprezentantku
Romanu Tomečkovou (na snímku) by z Olomouce do Poruby mohly následovat také Michaela Hrbková a Dominika Selucká, jejichž přestup se však momentálně projednává u zeleného stolu. Obě házenkářky, které mají platné smlouvy
v Zoře, za Porubu neoprávněně nastoupily v letní přípravě a discipli-

Kohouti si zahrají
s fanoušky minigolf
Fan Club HC Olomouc o.s. pořádá
druhý ročník turnaje v minigolfu
s prvoligovými hokejisty Olomouce. Akce se koná zítra od 15 hodin
na nově zrekonstruovaném minigolfovém hřišti v areálu letního
kina v Olomouci. Zvaní jsou všichni, kteří si chtějí zahrát, nebo jen
promluvit s profesionálními hokejisty. Vstup je zdarma. Na místě
bude připraven stánek s pivem
a grilovanými klobásami.
(doč)

Jídlo lepší než fotbal Diváci
odcházeli z Androva stadionu
zklamaní, někteří byli alespoň
dobře najezení.
Foto: ČTK

sice budily respekt, ale při vlastním utkání historie nehrála roli.
Litevské protiútoky v úvodních
dvaceti minutách ještě publiku
elán vzít nemohly a parádní kulisu zpočátku neoslabil ani inkasovaný gól. Chvilek, kdy dva ostrůvky fanoušků z Pobaltí dokázaly
překřičet českou většinu, však začalo přibývat.
Ve druhém poločase se už zdaleka tolik neskandovalo a zvuková hladina se zvedala jen s útočnými akcemi českého celku. Publiku
už docházela trpělivost a některé
chyby v kombinaci lidé trestali

pískáním. Své schytal především
Milan Baroš, neúspěšný penaltový exekutor. Když u něho v závěru
zápasu skončila nadějná akce, diváci začali vyvolávat jméno Romana Bednáře, posledního útočníka,
kterého měl trenér Bílek ještě na
lavičce.
Z davu občas zazněla i kritika
trenéra Bílka, ale dramatický závěr, při kterém na dva rohové
kopy přispěchal pomoci svým útočícím spoluhráčům i brankář Petr
Čech, fanoušky s týmem znovu
stmelil. Publikum hnalo fotbalisty
za vyrovnáním, ovšem marně.

Kojetínská posádka získala titul,
novou loď za dvě stě tisíc nikoli
RAČICE (spo) Poslední díl Českého
poháru dračích lodí vyhrála posádka Kojetína. V Račicích v závodě
na pět set metrů mix kojetínská
loď famózním závěrem získala zlaté medaile i titul mistra České republiky pro rok 2010.
Současně se také jel závěrečný
závod Dragon boat Grand Prix (neregistrovaní závodníci firemních,
fun a jiných posádek) na tisíc metrů, kde dominovala další kojetínská sestava, Ptáček, která zvítězila
rovněž v celkovém pořadí DBGP.
Pro zpestření a zvýšení atraktivity již v úvodu sezony byla na tento
závod vyhlášena společná soutěž
mixů na dvě stě metrů. Lodě z nižší soutěže měly výhodu v tom, že
počet žen v jejich posádce zůstal
zachovaný ze své soutěže, čili šestnáct mužů a čtyři ženy. Naopak
lodě z Českého poháru musely po-

Šampioni Kojetínské dračí lodě
slaví titul. Foto: P. Janeček, MF DNES

stavit posádky deseti mužů a deseti žen (ve své soutěži jezdí 12 mužů
a 8 žen). Týmy byly rozděleny do
šesti rozjížděk.
Vítěz finále získal jako cenu dračí loď v hodnotě 200 tisíc korun.
Dragonteam Kojetín Mix si vedl
dobře, když postoupil a o atraktiv-

ní trofej dlouho usiloval. Rychlejší
však byl nakonec Pražský výběr Slavia Mix. „Bohužel rozhodl jejich
úžasný závěr,“ posteskl si trenér
Kojetína Pavel Válek.
Atraktivní cena tak putovala do
Prahy.
Medaile ale získaly i kojetínské
ženy, mix a veteráni. „Bronz
z mixu bez trofeje sice také potěšil,
ale bylo to i určité zklamání,“ podotkl Válek.
Mužská posádka ve svých závodech tentokrát na medaili nedosáhla a vyšly z toho tři čtvrtá místa.
Ženy odvezly dvě stříbrné a jednu
bronzovou medaili. Veteráni byli
opět třikrát zlatí. „Celkové páté
místo za celou soutěž je skvělé,“ těšil se Válek. Přerovští Moravian
Dragons tentokrát titul nevybojovali, ale stali se celkovými vítězi
Českého poháru DL.

„Těžko se s prohrou srovnám.
A tím, že se to stalo zrovna v Olomouci, mě to mrzí dvojnásob,“
řekl olomoucký odchovanec v reprezentačním dresu Roman Hubník. „Potkalo nás to nejhorší, co
jsme si snad ani nedokázali představit,“ povzdychl si obránce a za
jeho zády ještě doznívaly litevské
oslavy.
„Li-e-tuva! Li-e-tuva!“
Večer na Hané končil ovacemi
litevských vítězů a olomoucká vítězná šňůra české reprezentace
se definitivně stala minulostí.
Jaroslav Beránek, iDNES.cz

Ve výsledcích a telegraficky

Hokej
PŘÍPRAVA: Hradec Králové – OLOMOUC 5:3 (1:0,
1:1, 3:2). Branky a přihrávky: 11. Roubík (Chmelíř,
Křetínský), 36. Roubík (Hendrich), 48. Roubík
(Hruška Jan), 59. Hruška Jan (Roubík), 60. Hruška
Jan (Roubík, Křetínský) – 35. Zbořil, 42. Polodna
(Mikel, Bartoň), 48. Chomič (Coufal).
Hradec Králové: Luňák – Křetínský, Seidl, Čáp,
Hendrich, Pánek, Chmelíř, Klement, Karlík – Hruška
Jan, Roubík, Kadlec, Berger, Kubica, Čermák,
Valášek, Březina, Volráb, Budínský, Šejnoha, Hruška
Ondřej. Olomouc: Žigárdy – Koma, Vyrůbalík,
Bartoň, Mikel, Lhotský, Nedbálek, Janáček –
Kucharczyk, Domin, Mikšan – Smejkal, Brančík,
Coufal – Černý, Haas, Polodna – Chomič, Pekr,
Zbořil.

Tenis
CANADIAN OPEN JUNIOR CHAMPIONSHIPS
(ITF), finále: JIŘÍ VESELÝ (ČR) - Damira Dzumhura
(BaH) 2:6. 2:6.
STEINFORT TENNIS EUROPE JUNIOR OPEN,
FINÁLE DVOUHRY: CVÁČKOVÁ - Kharudinová 5:7,
0:6.
Finále čtyhry: Cváčková/Mateková - Benoitová/
Leclerová 0:6, 6:4, 10:4.
Prostějovský tenista Robert Rumler si připsal další
body do žebříčku ATP. V polské Bydgoszczi se na
turnaji futures s dotací deset tisíc dolarů probojoval
do čtvrtfinále dvouhry a spolu s Radimem
Urbánkem se dostali do finále čtyřhry, kde podlehli
domácímu páru Gozdura - Szmigiela 2:6, 3:6.

Parašutismus
POHÁR MĚSTA OLOMOUCE, jednotlivci:
1. Vladislav Říha (Hanácký paraklub Olomouc),
2. Lenka Vašková (Paraklub Hranice), 3. Jan Krs
(Paraklub Hranice). Družstva: 1. Berušky (Lenka
Vašková, Andrea Funková, Jan Krs), 2. Tora Tora
(Radomír a Jiří Šihel, Roman Fousek), 3. Olomouc
(Vladislav Říha, Šárka Blašková, Pavel Sedláček).

