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1. kolo
(15. a 16. ledna)
Lažiště - SK Policie České Budějovice

9.00 SO
Bavorovice - MAS Sezimovo Ústí B

11.00 SO
Kaplice - Dříteň 13.30 SO
Hluboká - Zliv 15.30 SO
Jankov - Protivín 17.30 SO
Český Krumlov - Čtyři Dvory 9.00 NE
SK České Budějovice U16 - Rudolfov

11.00 NE
Písek B - SK České Budějovice U18

13.30 NE
Týn - Hrdějovice 15.30 NE

2. kolo
(22. a 23. ledna)
Protivín - SK České Budějovice U16

9.00 SO
Písek B - Zliv 11.00 SO
Týn - Dříteň 13.30 SO
Hluboká - Český Krumlov 15.30 SO
Bavorovice - Jankov 17.30 SO
Hrdějovice - SK Policie České Budějovice

9.00 NE
SK České Budějovice U18 - Čtyři Dvory

11.00 NE
Kaplice - Lažiště 13.30 NE
MAS Sezimovo Ústí B - Rudolfov 15.30 NE

3. kolo
(29. a 30. ledna)
Hluboká - Písek B 11.30 SO
Jankov - MAS Sezimovo Ústí B 13.30 SO
Dříteň - SK Policie České Budějovice

15.30 SO
Zliv - Čtyři Dvory 17.30 SO
Rudolfov - Protivín 9.00 NE
SK České Budějovice U16 - Bavorovice

11.00 NE
Český Krumlov - SK České Budějovice U18

13.30 NE
Lažiště - Hrdějovice 15.30 NE
Kaplice - Týn 17.30 NE

4. kolo
(5. a 6. února)
SK Policie České Budějovice - Týn

9.00 SO
Zliv - Český Krumlov 11.00 SO
MAS S. Ústí B - SK České Budějovice U16

13.30 SO
Rudolfov - Jankov 15.30 SO
Písek B - Čtyři Dvory 17.30 SO
Kaplice - Hrdějovice 9.00 NE
Hluboká - SK České Budějovice U18

11.00 NE
Protivín - Bavorovice 13.30 NE
Lažiště - Dříteň 15.30 NE

5. kolo
(12. a 13. února)
Hluboká - Čtyři Dvory 9.00 SO
MAS Sezimovo Ústí B - Protivín 11.00 SO
Bavorovice - Rudolfov 16.00 SO
Kaplice - SK Policie České Budějovice

18.00 SO
Lažiště - Týn 9.00 NE
Písek B - Český Krumlov 11.00 NE
Zliv - SK České Budějovice U18 13.30 NE
Jankov - SK České Budějovice U16

15.30 NE
Dříteň - Hrdějovice 17.30 NE

SEZIMOVO ÚSTÍ (dal, mhe) Fotbalis-
tům druholigového týmu Spartak
MAS Sezimovo Ústí končí dovole-
ná. Na Soukeníku se dnes sejdou
k obvyklé zimní přípravě, která po-
trvá až do března.

Hlásit se mají v devět hodin
ráno. Program, který do startu
II. ligy musejí zvládnout, mají hod-
ně plný.

Už tuto sobotu se utkají v prv-
ním přípravném duelu s Vlašimí.
Zápas se odehraje na umělé trávě
v areálu Soukeník od 11 hodin.

Trenér Luboš Zákostelský už má
naplánováno, co na úvod přípravy
jeho svěřenci absolvují.

„Ve čtvrtek nás čekají dva trénin-
ky, které uzpůsobíme počasí. Má
se oteplit a přijít obleva. Zahraje-
me si fotbálek, úvod bude spíše zá-
bavnou formou,“ uvedl kouč Zá-
kostelský.

Sezimovoústečtí fotbalisté si
také stoupnou na váhu, zda přes

svátky nepřibrali. Jejich trenér
věří, že hráči byli zodpovědní.

„Váhu si zkontrolujeme. Uvidí-
me, kdo s jakým handicapem do
přípravy vstoupí,“ řekl. „Myslím si
ale, že to bude v pořádku. Všichni
hráči si na udržování hmotnosti
zvykli.“

Sobotní přípravný duel s Vlaši-
mí bude hlavně prověrkou fyzické
kondice.

„Čeká nás kvalitní soupeř. Hráči
budou moci ukázat, jak o sebe po
fyzické stránce pečovali. Bude to
náročný fotbalový test, test kondi-
ce,“ míní Zákostelský. Příprava na-
tvrdo začne příští týden.

Kádr ještě v prosinci opustili Ši-
mon, Lalik, Vaněček, Čupr, Předo-
ta a Macháček.

„Jestli někdo přijde, tak bran-
kář. Další případné změny v kádru
se odehrají hlavně v únoru,“ dodal
trenér týmu, který je po podzimu
ve druhé lize devátý s 22 body.

LITVÍNOV Třetí zápas a znovu bez
bodu. Českobudějovičtí hokejisté
nemohou v této sezoně najít re-
cept na soupeře z Litvínova. Všech-
na utkání zatím prohráli, to posled-
ní v úterý 3:4 na severu Čech. A to
přesto, že Litvínov je v tabulce až
desátý.

Mountfield tentokrát doplatil
na hru v oslabení. První tři přesi-
lovky Litvínova znamenaly tři góly
v hostující brance do 24. minuty.
Trefili se Černý, Švarný a Viktor
Hübl a domácí vedli 3:0.

V závěru druhé třetiny se však
vývoj utkání začal obracet. Litví-
novský Jenáček neproměnil trest-
né střílení a jeho spoluhráč Jánský
pak trefil tyčku a hosté z protiúto-
ku udeřili. Kuchejda v čase 37:19
snížil a pět vteřin před druhou pau-
zou dal na 2:3.

„Dva góly v jednom utkání jsem
dal naposledy v juniorce v Kana-
dě,“ přiznal útočník, který v sezo-
ně nasbíral jen devět bodů, pro klu-
bový web.

A bylo ještě lépe! České Budějo-
vice dostaly na začátku třetí části
výhodu přesilové hry, Lukáš Kvě-
toň naznačil střelu, přihrál k druhé
tyčce volnému Milanu Gulašovi
a tomu nedělalo problém vstřelit
svůj 14. gól v sezoně. Pro nejpro-

duktivnějšího hráče Mountfieldu
to byl i 30. bod.

„Měli jsme zápas v naší režii,
vedli jsme 3:0, ale asi jsme si mysle-
li, že to půjde samo. Budějovice ne-
jsou tak špatný mančaft, aby to
odevzdaly,“ podotkl domácí útoč-
ník Jakub Černý.

Jihočeši nic nevzdali, ale nako-
nec se radovali domácí. Mountfield
mohl poslat do vedení Mertl, jenže
trefil tyč. A udeřilo na druhé straně:
nenápadné nahození Černoška od
modré čáry skončilo sedm minut
před koncem k překvapení všech
v Kovářově brance. Litvínov si poté
náskok pohlídal, hostům nepomoh-
la ani hra bez brankáře.

„V úvodu byli domácí aktivněj-
ší, vynutili si fauly a v přesilovkách
získali náskok. Od poloviny utkání
jsme se zlepšili, vyrovnali skóre,
ale v závěru byli domácí šťastněj-
ší,“ hodnotil asistent českobudějo-
vického trenéra Milan Kupka.

Dnes může Mountfield své zavá-
hání napravit. Od 18.10 hodin hra-
je v Karlových Varech, předehráv-
ku 38. kola vysílá Nova sport. Po-
kud by České Budějovice vyhrály,
mohou se v tabulce přiblížit vedou-
cí pětici, v opačném případě je
může potkat pád ze šestého až na
deváté místo. Jiří Kratochvíl

s přispěním Petra Bílka a ČTK

Výhra Mountfieldu Mezi vánočními svátky se hokejisté
Českých Budějovic utkali s Kometou Brno. Vítězství
domácích 5:4 zachytil Roman Kantor.

Foto: Roman Kantor (http://markeros.rajce.idnes.cz)

Dva zápasy zbývají
hokejistům Mountfieldu
do konce třetí čtvrtiny
extraligy. Zatím jsou na
šestém místě s 56 body,
ale jejich dnešní soupeř,
Karlovy Vary, je devátý
a má jen o bod méně.

Věrní fanoušci
Příznivci Komety patří k nejlepším v zemi.

Svůj tým následují v hojném počtu
na většinu zápasů na ledě soupeře.

Hlubocká zimní liga

FAKTA

Program přípravy
8. leden: S. Ústí - Vlašim
15. leden: S. Ústí - Příbram (Votice)
19. leden: S. Ústí - Slavia
26. leden: S. Ústí - SK ČB B
29. leden: S. Ústí - Brno
2. únor: S. Ústí - Jablonec
4. únor: S. Ústí - Bohemians 1905
5. únor: S. Ústí - Votice
12. únor: SK ČB - S. Ústí (Hluboká)
16. únor: Bohemians Praha - S. Ústí
(Střížkov)
19. únor: S. Ústí - Kladno
26. únor: S. Ústí - Písek
Pozn.: program přípravy a místa zápasů
se ještě budou měnit

FAKTA

Nejbližší program
Karlovy Vary – Mountfield
dnes od 18.10 (vysílá Nova sport)
v sezoně: 1:2 po náj., 2:3 v prodl.
Mountfield – Liberec
neděle od 17.00
v sezoně: 2:4, 1:3

Trenérův smutek
Kouč Komety Vladimír Jeřábek sedí
na lavičce po porážce v Budvar aréně.
Včera byl od týmu odvolán.

Před brankou Litvínovský hráč Peter Jánský dotírá na českobudějovického brankáře Jakuba Kováře. Foto: Libor Zavoral, ČTK

Kde má branku? Brněnský gólman Jiří Trvaj
zasahuje před útočníkem Václavem Pletkou.

TÁBOR (dal) Útočník Milan Kostou-
rek vyměnil italský Milán za jiho-
český Tábor. Jeden z nejproduktiv-
nějších hráčů prvoligového týmu,
který v neděli oslaví 28. narozeni-
ny, se rozhodl zkusit zahraniční an-
gažmá. Po pondělním tréninku
s Táborem se už v úterý hlásil v Itá-
lii u týmu Hockey Milano Rosso-
blu z tamní nejvyšší soutěže.

Kostourkův přestup se „upekl“
poměrně rychle. „Nechtěli jsme
hráči v pro něj tak lukrativním an-
gažmá nijak bránit,“ podotkl spor-
tovní manažer HC Tábor František
Ševčík.

Kostourek si v této prvoligové se-
zoně připsal v 28 zápasech celkem
22 bodů za 7 branek a 15 nahrá-
vek. Ve včerejším zápase doma
proti Chrudimi, který skončil po
uzávěrce vydání, už však chyběl.

Dnes mají sraz, v sobotu zápas
Fotbalisté MAS Sezimovo Ústí zahájí přípravu bez hráčských změn. Ty přijdou až v únoru

Hokej
Kostourek
opustil Tábor,
zamířil do Itálie

V Litvínově ztratili hokejisté body
v oslabení. Polepší se dnes ve Varech?

Vaším objektivem Roman Kantor zachytil zápas hokejové extraligy Mountfield – Kometa Brno a fotografie uložil na internetový server rajce.net. Vyfotografujte i vy zajímavou akci a vaše snímky se pak mohou objevit v MF DNES


