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Polští fanoušci slavili: na Ještědu
suverénně vládl Malysz
Nejlepší výkon z českých
reprezentantů při elitně
obsazených závodech
na Ještědu podal ten
nejstarší: Jakub Janda.
Do druhého kola prošli
jen tři domácí borci.
LIBEREC Předposlední díl letní
Grand Prix skokanů na lyžích ovládl včera v Liberci polský reprezentant Adam Malysz. Upevnil si tak
druhé místo v celkovém pořadí seriálu a v nedělním finále v německém Klingenthalu může zaútočit
na prvenství.
Malysz, sužovaný nachlazením,
za velkého jásotu několika desítek
polských fanoušků ovládl už první
kolo, v němž předvedl nejdelší
skok: 126 metrů. Ve druhém ještě
metr a půl přidal a pohlídal si suverénní vítězství.
Druhý skončil norský skokan
Tom Hilde, třetí další polský reprezentant Kamil Stoch.
Nejlepší z českých skokanů byl i
navzdory silné viróze Jakub Janda,
kterému dva skoky o shodné délce
116,5 metru zajistily osmnáctou
příčku. „Je to špatné, druhé kolo
mi vůbec nevyšlo,“ litoval Janda
svého pokusu z vyššího nájezdu.
„Není mi vůbec dobře, nevím, kde
mám hlavu a kde patu. Připadám
si jako Alenka v říši divů, potřebuju se vyležet.“
Do třicítky nejlepších se vešli ještě 23. Lukáš Hlava a 27. Jan Matura. „Před týdnem jsem si hodně věřil, a tak s výsledkem nejsem moc
spokojen. Ale mohlo to být i horší,“ přiznal Hlava.

Krátce
FOTBAL

Na baráž „21“ má mládež
tribunu Jih zdarma

Na stadionu Chance aréna v Jablonci nad Nisou se v pátek 8. října
od 16 hodin odehraje první bitva
baráže o postup na ME, v níž česká
fotbalová „21“ (na snímku liberecký Lukáš Vácha) narazí na Řecko.
Vstupenky v jednotné ceně 50 korun lze objednat nejpozději ve
středu 6. října na adrese www.sazkaticket.cz, po provedené rezervaci mohou příznivci lístky zaplatit a
vyzvednout na kterémkoliv terminálu Sazky. „Rezervované vstupenky se musí vyzvednout nejpozději
do půlnoci následujícího kalendářního dne,“ upozornil Jaroslav Kolář, zástupce ředitele PR ČMFS. V
den utkání budou lístky v prodeji
hodinu a půl před zápasem na kasách stadionu, děti a mládež mají
vstup na tribunu Jih zdarma.
(sed)
FOTBAL

Lípa se těší na derby
s béčkem Liberce
Vítěz Králem včerejšího závodu letní Grand Prix na ještědském můstku HS 134 se stal polský skokan na lyžích Adam Malysz. Zkušený matador
triumfoval v obou soutěžních kolech a soupeře porazil rozdílem třídy.
Pro nejlepšího z českých reprezentantů v průběžném pořadí Borka Sedláka skončil domácí závod
smutně: s výkonem 112 metrů se
nekvalifikoval mezi třicítku nejlepších do druhého kola. K postupu
mu chyběl pouhý bod.
V poli poražených skončili i zkušení reprezentanti Antonín Hájek
a Roman Koudelka. „Na tu bídu to
ještě nebylo nejhorší. Pořád mi ale
něco chybí a nemůžu přijít na to

co,“ komentoval Koudelka svůj pokus v prvním kole. Výsledek?
34. místo.
Ve značné zimě sledovalo zápolení světových skokanských hvězd
jen zhruba pět stovek fanoušků.
„Snad jich víc přijde v zimě na Světový pohár do Harrachova,“ doufal Jakub Janda.
Závod žen vyhrála v Liberci Elena
Runggaldierová z Itálie, která na
můstku HS100 přistála na hranici

Ještě tři dny a je tady Boston!
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94 a 99 metrů. O pouhý půlbod předstihla Rakušanku Jaqueline Seifriedsbergerovou. Celkový triumf v seriálu Kontinentálního poháru získala
Daniela Iraschková z Rakouska, která na Ještědu neskákala.
Nejlepší česká závodnice Michaela Doležalová obsadila 22. pozici.
„Jsem jakžtakž spokojená, v prvním kole jsem neměla podmínky a
nešlo s tím nic dělat. To mě mrzí,“
řekla.

Bodovaly i 24. Pustková a 27. Míková, jen mladičká Dejmková pokazila skok a s 46 metry skončila
Michael Havlen
33., poslední.
LETNÍ GRAND PRIX V LIBERCI: 1. Malysz (Pol.) 273,1 b.
(126+127,5 m), 2. Hilde (Nor.) 263,5 (123,5+125), 3. Stoch
(Pol.) 259,8 (123+125), 4. Evensen (Nor.) 259,8
(120,5+124,5), 5. Freund (Něm.) 249,0 (121+122,5), 6.
Morgenstern (Rak.) 247,4 (120,5+119), ...19. JANDA
226,5 (116,5+116,5), 23. HLAVA 221,6 (112+118), 27. MATURA 215,8 (113+115,5), 31. SEDLÁK 92,1 (112), 34. KOUDELKA 90,5 (110), 40. VACULÍK 91,3 (109), 46. HÁJEK (všichni ČR) 91,0 (106). Průběžné pořadí (po 8 z 9 závodů):
1. Ito (Jap.) 530, 2. Malysz 480, 3. Stoch 400, 4. Kubacki
(Pol.) 345, 5. Morgenstern 303, 6. Hilde 284, ...15. SEDLÁK 128, 23. HLAVA 73, 25. MATURA 64, 36. JANDA 35.

V úterý 5. října se v Liberci odehraje hokejový svátek: Bílí Tygři hostí tým Boston Bruins

Dusnou atmosféru v Jablonci
zklidní jen vítězství nad Ústím

LIBEREC Už jen tři dny a hokejový
Liberec vstoupí do dějin.
Bílí Tygři se jako první český
tým utkají s mužstvem z NHL na
svém domácím kluzišti. V úterý 5.
října od 19 hodin nastoupí ve své
aréně proti týmu Boston Bruins,
jednomu ze šestice zakládajících
členů slavné kanadsko-americké
soutěže.
„Je to pro mě splněný sen, vrchol sportovní manažerské kariéry,“ řekl už před časem prezident libereckého klubu Petr Syrovátko.
„Těším se na to moc. Bude to i
pro mě výjimečná událost a i s profesního hlediska jsem velmi zvědavý na tu konfrontaci,“ dodal trenér
Jiří Kalous.
Teď špatná zpráva pro ty, kteří
ještě nemají lístek. Historické utkání bylo během necelé hodiny vyprodáno už během 1. června, kdy začal předprodej. „Žádné další vstupenky už bohužel nebudou,“ potvrdil klubový mluvčí Jan Rachota.

JABLONEC NAD NISOU (sed, ČTK)
Dva vzájemné souboje kvarteta
týmů ze severu Čech nabídne 11.
kolo 1. fotbalové ligy a oba vysílají
televize v přímých přenosech.
Baumit Jablonec – Ústí nad Labem, neděle od 17.00 (Sport 2). V
domácím klubu bijí na poplach, atmosféra je dusná. Český vicemistr
klesl po třech porážkách za sebou
do dolní poloviny tabulky jen dva
body od sestupových příček. Proti
nováčkovi z Ústí nad Labem tak zítra nutně potřebuje zvítězit.
„Neodstartovali jsme do sezony
podle představ. Atmosféra není
dobrá a uklidnit ji může jen tříbodový zisk a dobrý výkon. Nesmíme
ale nic podcenit, protože Ústí je bojovné mužstvo a má jen o bod
méně než my,“ prohlásil jablonecký kouč František Komňacký.
Domácí zřejmě vsadí na mohutnou ofenzivu se třemi útočníky: Lafatou, Pekhartem i Vošahlíkem,
protože ústecká obrana není nej-

FAKTA

Liberec - Boston
Exhibiční hokejové utkání s
názvem NHL Premiere Challenge.
Hraje se v úterý 5. října od 19
hodin v liberecké Tipsport aréně.
Hvězdy Bostonu: Zdeno Chára,
Mark Recchi, Patrice Bergeron,
Marco Sturm. Jediným českým
hráčem v týmu je David Krejčí.

Fanoušci, kteří nestihli koupit
lístek na tento duel, však úplně
zkrátka nepřijdou. Na náměstí
před libereckou radnicí totiž klub
instaluje velkoplošnou obrazovku,
na které poběží přímý přenos exhibice. Tu tak může sledovat dalších
4 000 fanoušků.
Boston dorazí do Liberce pouze
několik hodin před zápasem a po
něm opět zamíří do svého českého
zázemí v Praze. Zajímavá konfron-

tace českého a zámořského hokeje
se bude hrát podle pravidel NHL,
která však budou upravena o několik českých výjimek (např. velikost
útočného pásma).
Vzhledem k celorepublikovému
zájmu o utkání Liberce s Bostonem se dá čekat velký nápor na
parkovací plochy v areálu Tipsport
areny, organizátoři tedy apelují na
fanoušky, aby dorazili s dostatečným předstihem.
Na bostonské Medvědy čeká v
Tipsport areně tradiční bílé peklo.
Aby bylo dokonalé, vyzývá klub návštěvníky, aby dorazili oděni do
bílé barvy. „Přímo v hale pak na dotvoření atmosféry dostanou bílý
památeční ručníček,“ upřesnil
mluvčí Rachota. Ve fanshopu pak
bude v prodeji speciální kolekce
fandících předmětů jen pro toto
utkání.
Ještě před Bostonem čeká hokejisty Liberce už zítra duel v Brně.
Michael Havlen

pevnější – v posledních třech zápasech inkasovala 11 gólů.
V jabloneckém celku není jistý
start beků Zábojníka a Krajčíka.
Podle kouče hostí Svatopluka Habance se série porážek může odrazit na psychice domácích hráčů:
„Pro nás bude hrát čas. Čím déle budeme držet nulu, tím budou nervóznější, nemluvě o případném našem
gólu. Proti tak kvalitnímu mužstvu
bych bod bral všemi deseti.“
Teplice – Slovan Liberec, dnes
od 16.15 (ČT4). Bilance libereckých fotbalistů v Teplicích je děsivá: naposledy tam vyhráli v květnu
2005, poté remizovali a čtyřikrát
prohráli, aniž by dali gól...
„O to větší motivaci máme tuhle
sérii přerušit. Chceme navázat na
minulý výkon, který znamenal vítězství nad Brnem,“ prohlásil trenér Slovanu Josef Petřík, který
bude postrádat vykartovaného Gecova a zraněné Lišku, Zemana
a Bosančiče.

Na programu víkendového 9. kola
České fotbalové ligy je další ze série krajských derby. Českolipský Arsenal přivítá zítra od 16.00 rezervu
libereckého Slovanu. Domácí klesli po minulé porážce v Praze se Slavií B na 13. místo, hosty naopak vydřená domácí výhra nad Ovčáry
posunula na 10. pozici. O první letošní vítězství se dnes pokusí poslední béčko jabloneckého Baumitu, které od 10.15 v domácím prostředí v Českém Dubu hostí páté
České Budějovice B. Před svými diváky nastoupí dnes v 16.00 i sedmá Hlavice proti dvanáctému
B-týmu Plzně.
(sed)
HOKEJ

Bílé Tygřice hrají zítra
doma proti Neratovicím
V domácím prostředí ve Svijanské
aréně se v neděli představí v akci liberecké Bílé Tygřice. Ve 4. kole nejvyšší soutěže hokejistek změří dopoledne již od 10.00 hodin síly s
Neratovicemi. Liberečanky mají
zatím na kontě dvě vítězství a jednu porážku.
(sed)
FOTBAL

Ženám Slovanu to střílí,
dnes hostí Boleslav
Fotbalistky libereckého Slovanu
zatím po třech kolech jasně vládnou bez porážky a s impozantním
skóre 22:4 druhé lize a dnes ve 4.
kole mají šanci bodový základ navýšit. Na trávníku v Krásné Studánce přivítají ve 4. dějství od 14.15
čtvrtou Mladou Boleslav. Ženský
tým z Malé Skály je zatím v tabulce druhé nejvyšší soutěže na předposledním, 9. místě a v neděli zavítá do Rakovníka, jemuž patří 7.
příčka.
(sed)

Vaším objektivem MF DNES přináší fotografie čtenářů z rajce.idnes.cz
Jeden z účastníků bikemaratonu s
centrem s Příchovicích se připravuje na
závod. Před sebou má padesát kilometrů
v horském terénu.

Jednou ranou V Příchovicích ve Ski areálu U Čápa startoval
nultý ročník závodu Eleven Bike Marathon s podtitulem
Krkonoše a Jizerky jednou ranou.
Okruh vedl po území Krkonošského
národního parku a CHKO Jizerské hory.

Déšť Závod horských kol provázela nepřízeň počasí,
to však nadšené cyklisty neodradilo.
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