6 B

regionální sport

SOBOTA 30. DUBNA 2011
WWW.IDNES.CZ

Jablonec jede do Příbrami
a touží napravit kolaps s Ústím
Pět kol před koncem
1. ligy drží fotbalisté
Jablonce na 3. místě
šestibodový náskok
před čtvrtou Olomoucí.
Pohárovou pozici si
mohou upevnit dnes na
hřišti ohrožené Příbrami.
JABLONEC NAD NISOU Ze dvou těžkých úderů se musí vzpamatovat
fotbalisté Baumitu Jablonec. V minulém ligovém kole ostudně prohráli na hřišti posledního Ústí nad
Labem 1:2 a tento kolaps ukončil
jejich čtrnáctizápasovou sérii bez
porážky. V týdnu pak sice doma
porazili Olomouc 2:1, ale po prohře u soupeře 0:2 z domácího poháru Ondrášovka Cupu ve čtvrtfinále vypadli.
Dnes od 16.00 hodin nastoupí
Severočeši ve 26. kole na hřišti zachraňující se čtrnácté Příbrami a
touží po bodech. Ty potřebují k
uhájení třetí příčky před hlavními
pronásledovali Olomoucí a Mladou Boleslaví. V tabulce jsou Jablonečtí zatím bezpečně třetí, což by
jim zaručilo vstup do Evropské
ligy, na čtvrté Hanáky mají náskok
šesti bodů.
„Zápas pro nás nebude jednodušší než proti Ústí, protože podle
mě má Příbram kvalitnější tým.
Hra Příbrami je založena na defenzivě a víme, že má problémy s koncovkou. Ale jak jsme se přesvědčili
v Ústí, tak ten problém můžeme
mít i my. Očekávám od Příbrami
bojovný výkon, jelikož se dostala
do těžké situace a změna trenéra
bude dalším impulzem,“ tuší František Komňacký, trenér Jablonce.
„V tabulce jsme třetí a tuhle pozici
si chceme upevnit. Jedeme si do
Příbrami pro vítězství a rádi bychom odčinili ten náš výpadek v

Vaším objektivem

Soutěž

Získejte vstupenky
na motokros

Vážení čtenáři,
MF DNES ve spolupráci s Tipsport arenou Liberec Vám přináší možnost vyhrát volné vstupenky na FMX Games –
freestyle motokros, které se letos
uskuteční dne 12. května 2011 od
19.00.
Vaším úkolem je poslat správnou odpověď na níže uvedenou soutěžní otázku.
Výhrou jsou dvě volné vstupenky na
tuto atraktivní akci plnou neuvěřitelných kousků na motorkách.
Své odpovědi zasílejte e-mailem na adresu distribuceli@mafra.cz. Do e-mailu uveďte své celé jméno a příjmení, adresu a telefonní číslo. Výherce uvědomíme telefonicky.
Kdy se poprvé v aréně konal
závod ve freestyle motokrosu?
a) v březnu 2005, b) v únoru
2007, c) v prosinci 2009

Krátce
FOTBAL

Hlavice a Lípa
hrají doma

Po Ústí do Příbrami Fotbalisté Baumitu Jablonec (na snímku přeskakuje Lukáš Třešňák ústeckého Milana Zachariáše) nastoupí podruhé za sebou
v 1. lize na hřišti soupeře. Dnes se představí na stadionu v Příbrami.
Ústí.“ Marodka Severočechů je pořádně plná: mimo hru jsou nadále
Zábojník, Vukovič, Haurdič, Kocourek i gólman Špit, nejistý je
dnešní start Jarolíma Beneše.
Domácí Středočeši po pěti prohrách věří, že pro ně bude impulzem odvolání trenéra Nádvorníka.
Vedení za něj zatím nenašlo náhra-

Čtenářské fotografie z alba rajce.idnes.cz

du, a tak tým dočasně povede dosavadní asistent František Kopač.
„Fotbal už dělám nějakou dobu,
tak jsem na podobné změny připravený. Nikdy jsem se odpovědnosti nezříkal. V týdnu jsme se snažili na mužstvo pozitivně působit
a dodat mu kuráž. Věříme, že fotbal hrát nezapomněli. Hráči se na-

Foto: Karel Pešek, MF DNES

víc mohli sami přesvědčit třeba na
příkladu Ústí a Jablonce, že v lize
může každý porazit každého,“ věří
v úspěch proti jabloneckému favoritovi Kopač.
Příbram pětkrát za sebou prohrála, 399 minut neskórovala a s
13 vstřelenými brankami je nejméně produktivním týmem ligy.

Jablonec naopak v posledních
17 zápasech vždy vstřelil gól a kanonýr Lafata dal v osmi jarních duelech 10 branek.
Hráči Baumitu věří v příznivou
bilanci, v Příbrami totiž vyhráli čtyři z 10 zápasů.
Martin Sedlák
s využitím ČTK

Ve 25. kole ČFL se doma představí
dva týmy z kraje. Osmá Hlavice hostí dnes od 17.00 druhé béčko Mladé
Boleslavi, devátý českolipský Arsenal nastoupí zítra ve stejném čase
proti předposlední Slavii B. (sed)
TRAMPOLÍNY

Jablonec uvidí
českou špičku
V Městské hale v Jablonci se dnes
ukáže tuzemská elita ve skocích na
trampolíně v prvním závodě Českého poháru. V 9.30 začne kvalifikace, v 17.00 finále.
(sed)

Pozemní hokej zasel v Liberci první semínko
Děti na jedné z libereckých základních škol mají nový hokejový kroužek, trénuje je bývalá reprezentantka
LIBEREC Děti na liberecké soukromé základní škole Doctrina mají
nový sportovní kroužek, ve kterém
se učí základům pozemního hokeje.
Na tom by nebylo nic až tak
zvláštního, kdyby nešlo o jeden
prvních zárodků tohoto olympijského sportu v celém kraji. „Je to
taková první vlaštovka podpory pozemního hokeje v Liberci. A časem
bychom chtěli navázat spolupráci
s dalšími školami v krajském městě i okolí,“ říká Martina Motshagen, generální sekretářka Českého
svazu pozemního hokeje.
Mladší žáci na liberecké základce budou získávat zkušenosti od
Ivy Hudečkové, bývalé reprezentantky národního týmu ověnčeného úspěchy doma i v zahraničí, kte-

Závody motokár nabízejí
spoustu atraktivních momentů a
závodí se doslova stroj na stroj.
Snímky v této rubrice pocházejí
z mistrovství České republiky,
které se jelo na autodromu v
Sosnové u České Lípy.

rá studuje v Liberci. Svaz navíc škole poskytl balíček materiálního vybavení: hokejky, míčky a kompletní brankářskou výstroj.
Pozemní hokej je zatím v Libereckém kraji na okraji zájmu. V celém regionu dokonce ani není jediný klub, který by se tímto sportem
vážně zabýval. V republikových
soutěžích startují většinou týmy z
Prahy či středních Čech.
Martina Motshagen sice pracuje na pražském svazu, bydlí však v
Kryštofově Údolí u Liberce. A špatný stav pozemního hokeje v této
oblasti ji pochopitelně štve. „Moje
dcera také hraje pozemní hokej a
musí často jezdit do německého
Görlitz nebo do Prahy. To je smutné,“ uvědomuje si. Pozemní hokej

v České republice v současnosti
provozuje asi 3 500 aktivních hráčů. Na svazu vznikl projekt Vize
2015, který se tento sport snaží nabízet i do krajů, kde se historicky
neuchytil.
Pozemní hokej válcuje konkurence dalších sportů. Na pohled
velmi podobně vypadá halový florbal, který si v posledních letech získal masovou oblibu.
Jenže florbal zatím není olympijským sportem, zatímco pozemní
hokej ano. „To je naše velká výhoda. Dokonce jsme v dávné minulosti získali olympijské medaile,“
připomíná generální sekretářka.
Jelikož dospělí hráči v kraji nejsou, základna se musí logicky budovat odspodu, od těch nejmen-

ších. Pozemní hokej můžou hrát
kluci a holky již od 5 let, a tím se
připravovat na dospělou ligu.
Prvním úkolem je přesvědčit rodiče sportovně nadaných dětí, že
pozemní hokej je zajímavý sport,
který se vyplatí sledovat i hrát. Navíc není finančně náročný. Základní vybavení, tedy hokejka, tenisky
a míček, vyjde do tří tisíc korun.
Pozemní hokej se hraje po celý
rok. Na jaře a v létě na umělém
trávníku a v zimních měsících halovou formou. Děti mají proto přípravu po celý rok.
Parta mladších žáků na liberecké základní škole Doctrina je zatím prvním podhoubím pozemního hokeje v regionu.
Michael Havlen

Jsem rád, že jsem zase zpátky, říká Výtisk

Rozkvetlý autodrom Šampionát v kartingu se uskutečnil v krásném
jarním počasí a uprostřed květů.
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LIBEREC Jeho tvář zdobila autobusy, billboardy i internetové stránky.
Obránce Jan Výtisk se stal jakýmsi „maskotem“ hokejistů Liberce v
bojích play-off uplynulého extraligového ročníku. Dostal se do paradoxní situace: sám totiž hrát nemohl. Měl zlomený kotník a musel se
léčit.
Teď už je však devětadvacetiletý
hokejista zpět a konečně se opět zapojil do tréninku se svými spoluhráči. „Ta pauza byla opravdu dlouhá,
jsem rád, že už můžu zase trénovat
s týmem,“ řekl Výtisk.
Tři měsíce nemohl s bolestivě
zraněnou nohou vůbec nic dělat.
Pauza se protahovala. Teď dostal
Výtisk konečně šanci si opět zasportovat. „Zlomenina je už sice úplně
zahojená, teď ale musím svaly kolem rozhýbat, hlavně achilovku,

Trénink Obránce Jan Výtisk na tréninku hokejistů Liberce.
protože ta je hodně ztuhlá. Až budeme běhat, tak si budu ještě dávat
trochu víc pozor,“ míní Jan Výtisk,
mistr tvrdé hry do těla a bodyčeků.
Horší zranění zatím sběratel
nožů a obdivovatel americké armády neměl. „Raději to zaklepu, ale
snad to bylo poprvé a naposledy.“
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Jan Výtisk začínal s hokejem v
Ostravě, v roce 2001 si z mistrovství světa dvacetiletých přivezl zlatou medaili. Hrál ve Vítkovicích,
Spartě, Karlových Varech a Plzni.
Před příchodem do Liberce však
pět sezon působil v Třinci, kde patřil k nejvytěžovanějším obráncům.

Do Liberce přišel v lednu loňského
roku. Poslední play-off v dresu Bílých Tygrů by už nikdy nechtěl opakovat. Byly to pro něj velké nervy, a
navíc se smutným koncem: Liberec v sedmé, rozhodující bitvě čtvrtfinále doslova daroval postup Slavii. „Bylo to hrozné. Člověk se nemůže zapojit a jenom se na to dívá,
což jsou ještě mnohem větší nervy,
než když jste na ledě. Je škoda, že
jsme to nedotáhli a nepostoupili
přes Slavii. Snad to zvládneme příští rok.“
Výtiska těší, že stihl už začátek
přípravy. Ví totiž, že pokud se chce
zase dostat do formy, potřebuje
hodně trénovat. „Pauza byla opravdu dlouhá, když tři měsíce nic člověk nedělá. Takže jsem moc rád, že
jsem to stihnul a snad za čtrnáct
dnů už budu moci dělat všechno s
klukama.“
Michael Havlen

