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TÁBOR Jednou za rok se v Táboře
koná triatlonový den. Jeho velikost
nemá v kraji obdoby.

Letos se mělo představit kolem
tří set startujících. Bylo jich méně.
Ti, co mají do Tábora blíž, se ne-
chali odradit počasím.

Neplatilo to pro olympionika
Jana Řehulu. Den předtím si dal
střední trať 1,9 - 90 - 21 kilometrů
z dlouhého triatlonu na mistrov-
ství Česka v Teplicích. Stejně jako
další účastník závodu v Táboře
Martin Krňávek.

Oba se v Teplicích na špičce zá-
vodu nějakou dobu honili. Krňá-
vek vyhrál, Řehula byl nakonec o
pět minut druhý. Při čase přes čty-
ři hodiny to nebylo tolik. V Táboře
nakonec oba nedokončili.

„Konkurence hlavního závodu v
Českém poháru u nás byla extrém-
ně dobrá,“ usoudil Martin Hotový
z pořádajícího táborského klubu.
Je tu i jedním z trenérů. „Vyhrál
šestý muž aktuálního pořadí Světo-
vého poháru,“ připomněl Rusa Ťu-
ťukina. Druhý byl Brjuchankov,
další Rus.

„Bylo zajímavé, že Brjuchankov
u nás loni startoval v Evropském
poháru juniorů a byl také druhý,“
konstatoval Martin Hotový. „Pře-
šel mezi elitu a hned se prosadil.“

Oba Rusové byli od začátku zá-
vodu společně v čele. „V plavání a
části tratě na kole jim stačil akorát
Martin Krňávek,“ upřesnil trenér.
„Potom ale odpadl a ze závodu ješ-
tě v cyklistické části odstoupil.“

Podobně skončil Řehula. „Už
před startem ale avizoval, že jen tri-
atlon u nás odplave a pojede na
kole. Potom že odstoupí,“ pozna-
menal Martin Hotový.

Potěšilo ho, že do Tábora přijel i
další známý z tuzemské špičky
Petr Vabroušek. Jeho start by se
spíš čekal v Teplicích, protože je
specialistou na dlouhé tratě. Tam

však nestartoval. V Táboře skončil
třináctý. „Nejlepší z Čechů u nás
byl docela překvapivě Dědek z Kar-
lových Varů,“ doplnil.

I v hlavním triatlonu žen byla
první v cíli Ruska. „Byl to podobný
průběh jako u mužů. Jen byla na
čele osamocená.“ Proto si nejspíš
v klidu počkala na kole na skupinu
pronásledovatelek a dojela s ní do
depa. Tam se přezula a soupeřkám
rychle zmizela.

V triatlonu juniorek vyhrála Niki
Kášková, svěřenkyně trenéra Marti-
na Hotového. Je v jeho skupině z
dívek nejkratší dobu, ale umí se
prosadit. Vyhrála nedávno i triat-
lon na Letní olympiádě dětí a mlá-
deže v Olomouci. Doma byla také
suverénní. V doběhu do cíle si ješ-
tě stačila plácnout s gratulanty.

„Letos objíždí Evropský pohár
juniorů,“ připomněl její trenér.
Teď nastoupila v závodě mistrov-
ství republiky a vyhrála téměř sty-
lem start - cíl. Vyplavala druhá, ale
na kole ztrátu dojela.

V Evropském poháru má soupeř-
ky i o tři roky starší. Je jí 16 let. Přes-
to byla nedávno v Echternachu v
Lucembursku dvanáctá. „Dobrá v
triatlonu je proto, že je ochotná
obětovat mu všechno,“ ujistil její
trenér. Michal Cirmaciu

Triatlonový den. Centrum města bylo zaplněné účastníky dopoledních i
odpoledních závodů. Vystřídali se v depu i na různě dlouhých tratích. V hlavním
závodě dominovali Rusové, ale dostalo se i na další startující.

4
Tolik samostatných závodů s
řadou dílčích kategorií
připravili pořadatelé triatlonu
v Táboře na jediný den

240
Tolik startujících nakonec bylo
ve všech výsledkových
listinách včetně těch, co svůj
závod nedokončili

Krátce
CYKLISTIKA

Dnešní Táborské okruhy
má jet i Raboň
Vítečnou účast mají mít dnešní Tá-
borské okruhy. Účast přislíbil i
František Raboň, který se svým tý-
mem HTC Highroad vyhrál letos
časovku družstev na Giro d'Italia.
Startovat bude i Martin Zlámalík z
týmu Martin Zlámalík KDL Trans
Landbouwkrediet. (dal)

HÁZENÁ

Třeboň opustili
Mošovský, Šulc i Měchura
Třeboňskou Jiskru povedou i v příš-
tím ročníku extraligy mužů Vladi-
slav Jordák a Jan Pavlovský. V kád-
ru nejsou hráči, na které tým spolé-
hal. Po minulém ročníku extraligy
v týmu skončili Martin Mošovský z
levé spojky, Jakub Šulc ze střední a
nepokračuje ani křídlo Matěj Mě-
chura. Jiskra navázala spolupráci
se Strakonicemi, odkud přicházejí
David Zbíral, Michal Tockstein, Mi-
roslav a Petr Masákovi. (dal)

HÁZENÁ

Písek je na
soustředění
Na soustředění v Mozolově jsou
hráčky interligového celku Sokola
Písek. Na hostování z Kobylis při-
šla brankářka Eliška Brožová. Ze
Vršovic je křídlo Tereza Kadeřábko-
vá. Z dorostu přešly Veronika No-
votná a Pavla Fialová. (dal)

VOLEJBAL

Česko zdolalo Kanadu,
dnes se hraje znovu
V přípravě na ME zdolali Češi v
Českých Budějovicích Kanadu 3:0
(14, 20, 22). Dnes se v Jindřichově
Hradci od 18 hodin hraje druhý zá-
pas. (mac)

PÍSEK Jako hráč býval nepříjemný
pro soupeře. Útočník, co se uměl
bít. Jako trenér je vodňanský Vác-
lav Hrachovec obětavcem.

Když v Písku připravil velký tur-
naj mladších žáků, jako jeden z tre-
nérů píseckého klubu se nastaral.
Nakonec přijelo všech 16 týmů a
hrálo se i v dešti a za chladu. Přes-
to nebylo nespokojených.

„Asi nejvíce práce dalo dát do-
hromady nějaké nejlepší týmy,“
popsal trenér Hrachovec. Zajistil
Slavii, Spartu, která postavila dva
týmy, Viktorii Plzeň a SK České Bu-
dějovice. Čtyři celky ze žákovské
ligy do čtyř skupin nasadil.

K lídrům hledal nejlepší týmy z
Jihočeského kraje, aby si zahrály
proti slavným klubům a úroveň při
tom netrpěla. „Chtěl jsem, aby klu-
ci v kraji měli taky zážitek, že si za-
hráli proti Spartě nebo Slavii,“ vy-
světloval. „Aby nehráli jen tady v
kraji a jen mezi sebou.“

Připravil 11 mobilních stanů,
které si půjčil, kde se dalo. I mimo

Písek. Svezl je před turnajem a pak
je zase musel vrátit. „Počítal jsem s
tím, že se pod stany budou všichni
schovávat před sluníčkem,“ po-
psal. Místo toho tam bylo plno kvů-
li dešti.

Vypůjčil si stoly, další vybavení.
Sháněl jídlo i někoho, kdo ho bude
vydávat. Na dvacítku pomocníků.
Oběd měli účastníci za příjem-
ných 35 korun. Bylo kuře, guláš.
Kolem tří set porcí.

Ceny pro všechny
Sehnal nanuky, které měly být za li-
dovku. Za pár korun. Přitom běžně
stojí třikrát tolik. V dešti je ani ne-
vybalil. „Nevyšlo počasí. Co se dá
dělat,“ uvažoval.

Vymyslel pro turnaj cenu fair
play. Obnášela trestné body - za
červenou kartu 10, za žlutou polo-
vinu. Po každém utkání měli trené-
ři ohodnotit soupeře, od jedničky
do pětky. V tom fofru nakonec roz-
hodovali hlavně rozhodčí.

Další soutěží navíc byla aktivita.

Kdo dal nejvíce branek, vyhrál.
Byla to Sparta, kde jeden tým hrál
na umístění a druhý na vstřelené
góly. „Sparta se na to zaměřila.“

Počítal, že bude čas, aby si trené-
ři všech týmů vyměnili zkušenosti.
Popovídali si spolu, když už se po-
tkají. Padalo to s vodou z nebe.

Snažil se, aby před finálovým zá-
pasem byl každý z hráčů představe-
ný. Měl nachystanou znělku pro
Ligu mistrů, která měla ozvučit
slavnostní nástup.

Na předávání cen si dohodl i in-

ternacionála Tomáše Skuhravého,
známého Bombera. Tomáš Skuha-
vý se v Písku objevil. Ze Sedlice při-
vezl guláš, který cestou naložil. Ale
omluvil se kvůli jiným povinnos-
tem a odjel. Pomohl kolega trenér
Josef Šácha,

„Chtěl bych poděkovat Tomáši
Veselému, ten nám hodně pomo-
hl,“ podotkl Hrachovec. Další po-
moc měl od města, sponzorů.

Cen připravil spoustu. Poháry,
diplomy, medaile. V každé tašce
pro všechny týmy bylo několik de-
sítek drobností. Také třeba hra Člo-
věče, nezlob se, badmintonové ra-
kety, Rubikova kostka. Pro trenéry
byla kniha 100 let fotbalu nad ře-
kou o písecké fotbalové historii.

Na turnaji měl ve svém týmu 24
kluků. Jen dva tři chyběli. „Musím
rodiče získat pro to, aby si vybrali
dovolenou v první polovině čer-
vence.“ Pak už děti hrají a trénují
na sezonu. „Ti kluci něco fotbalu
obětují. Turnaj by pro ně měla být
odměna.“ Michal Cirmaciu

Motokrosaři se koupali v bahně Uplynulý víkend se jel
na trati v Nihošovicích na Strakonicku krajský přebor
v motokrosu. Foto: Milan Maxa (maxxim.rajce.idnes.cz)

„Chtěl jsem, aby kluci v
kraji měli taky zážitek,
že si zahráli proti Spartě
nebo Slavii. Aby nehráli
jen tady v kraji a jen
mezi sebou.“
Václav Hrachovec, pořadatel i kouč

Václav Hrachovec, trenér
píseckých žáků

Vítězka Niki Kášková znovu jasně zvítězila. Foto: Ladislav Němec, MF DNES

Doma slavila výhru
Kášková. Triatlonu
se v Táboře dařilo

Ve výsledcích

Vaším objektivem Milan Maxa z Husince nafotil závody v motokrosu. Pokud chcete, aby se i vaše snímky objevily v jihočeské příloze MF DNES, uložte je na rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme

Cyklistika
ŠUMAVSKÝ MTB maraton, závod seriálu Kolo pro
život - 84 km, muži: 1. Rybařík (Merida) 2:56:32
hodiny, 2. Nehonský (Author) +2:57 minuty, 3. (1. 19
- 29 let) Stošek (Česká spořitelna – Specialized
MTB) 9:50. Ženy: 1. Kubáčová (Kellys) 4:03:47, 2.
Matlášková (Galaxy Cyklošvec Písek) +6 vteřin, 3.
Nenadálová (Simbio) +6:09 minuty.
Trať 50 km - muži: 1. Ježek (Author) 1:43:58, 2.
Hruška (Nissan Dolák) +6, 3. Novotný (Sweep) +36,
4. (1. 19 - 29 let) Kamler (Česká spořitelna –
Specialized Junior MTB) +2:12. Ženy: 1. Kottová
2:07:13, 2. Kyptová (obě Nissan Dolák) +7:21, 3.
Procházková (Merell) +11:33. Junioři: 1. Svoboda
1:49:20,9, 2. Rydval (oba Jablonec) 1:55:05,4, 3.
Pomezný (ČS Specialized SG Vimperk) 1:56:08,1.
Juniorky: 1. Lorencová 2:19:27,1, 2. Müllerová (obě
Jablonec) 2:24:38,3, 3. Hanžlová (ČS - MTB II)
2:25:46,3.
Trať 25 km - muži: 1. (1. kadet) Vastl (Česká
spořitelna Specialized Junior) 1:02:18,4, 2. (2.
kadet) Kubín (Praha) 1:02:54,5, 3. (3. kadet) Jílek
(ČS Specialized Junior) 1:03:07,7.

Triatlon
ČESKÝ POHÁR v Táboře (1,5 - 40 - 10), muži: 1.
Ťuťukin 1:52:48,6 hodiny, 2. Brjuchankov (oba
Rusko) 1:53:41,6, 3. Dědek (Karlovy Vary) 1:56:06,8,
...11. Lemberka (TT Tábor) 2:00:29,5, 13. Vabroušek
(Author Tufo Ti) 2:01:22,2, 15. Novák (Vaněk
Jindřichův Hradec) 2:01:51,7. Ženy: 1.
Cyganorovová (Rusko) 2:11:50,6, 2. Kuříková
(Jablonec) 2:12:28,7, 3. Šimáková (Hisport)
2:15:40,9.
Dorost (0,75 - 20 - 5), dorostenci: 1. Josef (Horní
Počernice) 1:02:38,9, 2. Linduška ((B&H triatlon
České Budějovice) 1:02:51,9, Červenka 1:03:48,2,
...5. Kuncl 1:04:26,8, 7. Čulík 1:07:49,2, 10. Vítů
(všichni TT Tábor) 1:09:30,9. Dorostenky: 1.
Kášková (TT Tábor) 1:13:47,2, 2. Skuhrová
(Sportprestiž) 1:14:24,0, 3. Zahradníčková (Třebíč)
1:15:40,4, 4. Třebická 1:17:01,9, 5. Kovandová (obě
TT Tábor) 1:19:10,5.
Evropský pohár (0,75 - 20 - 5), junioři: 1. Knabl
(Rakousko) 59:08 minuty, 2. Kočař (Česko) 59:18, 3.
de Keyser (Belgie) 59:42, 4. Haller (Lucembursko)
59:48, 5. Debnár (Česko) 59:50, 6. Jürgens (Belgie)
1:00:14 hodiny. Juniorky: 1. Viličová (Chorvatsko)
1:06:39, 2. Orazemová (Slovinsko) 1:06:43, 3.
Stojnevová (Bulharsko) 1:07:15, ...7. Hlaváčová
(Česko) 1:08:10.

Dvanáctiletí žáci z kraje se utkali i se slavnými kluby
Turnaj malých fotbalistů v Písku byl dobře připravený. Hráči soutěžili i v rámci fair play nebo v produktivitě. Hrálo se o velký putovní pohár, akce se má opakovat


