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Na Soukeníku hraje Příbram
V Ondrášovka Cupu dnes ve druhém kole hrají dva jihočeské kluby. Prvoligové České Budějovice nastoupí ve Vlašimi, která je ve druhé lize
JIHOČESKÝ KRAJ Druholigové Sezimovo Ústí se dnes v poháru utká
doma s prvoligovou Příbramí.
Utkání začne v 17 hodin. SK České
Budějovice pojede na stejný začátek zápasu do Vlašimi. Písek si pohárové utkání s prvoligovým Žižkovem přeložil na příští úterý.
Zápasy v Ondrášovka Cupu už
mají pro diváky svoje kouzlo. Často se nabízí konfrontace domácích
s celkem z vyšší soutěže. Kdo se
činí, může si doma zahrát i s prvoligovým mužstvem. To už je lákadlo, slabší klub se zviditelní.
Ale není to jediný důvod, proč
se chtějí fotbalisté v poháru prosadit. „Utkání bereme velice vážně.
Chceme postoupit i proto, že v dalším kole je šance jít dál,“ uvedl například trenér fotbalistů Spartaku
Sezimovo Ústí Luboš Zákostelský.
„Proto utkání s Příbramí přikládáme velký význam.“
Pokud dnes Sezimovo Ústí postoupí, bude hrát na hřišti lepšího

ze zápasu Bořetice - Moravská Slavia Kroměříž. To je celek z MSFL.
Kouč Zákostelský počítá s tím,
že dnes zařadí uzdravené Rožbouda a Kočího. „Očekávám, že oba se
budou chtít dostat do základní sestavy, ze které po zranění vypadli.“
Chytat bude brankář Fišan, který ještě neměl na první utkání ve
druhé lize vyřízenou registraci ze
Slovenska. „Určitě v brance nastoupí,“ dodal trenér. „Také bych
chtěl, aby potvrdil, že může být posilou ve druhé lize.“
Nedávno v přípravě Sezimovo
Ústí doma už jednou Příbram hostilo. Pro prvoligový tým to byla generálka na ligu, kde už dvakrát vyhrál. Sezimovo Ústí tehdy prohrálo 1:2. Zákostelský to za handicap
nepovažuje. „Vůbec ne. My jsme
tenkrát to utkání odehráli po týdenním soustředění. Měli jsme během týdne spoustu zápasů a tréninků,“ vysvětlil. „Teď bychom Příbram chtěli potrápit víc.“

PROGRAM

Zápasy Jihočechů
2. kolo - dnes:
Vlašim - SK České Budějovice
Spartak Sezimovo Ústí - Příbram
úterý 16. srpna:
Písek - Žižkov v 17 hodin
3. kolo - úředně středa 31. srpna:
Kolín/Kr. Dvůr - Vlašim/SK ČB
Ovčáry - Písek/Žižkov
Bořetice/Kroměříž - S. Ústí/Příbram

Dodal, že informací o Příbrami
má realizační tým Spartaku dost.
Dobře ví i to, že v lize zatím jen vyhrávala. „Všechny celky usilovně
trénují, aby se jim povedl začátek
v soutěži,“ podotkl. „Příbrami se
to povedlo a o to lépe se jí bude v
lize pokračovat.“
Dnes očekává ideální počasí a
přeje si co nejvíce diváků. „Jen ať
se lidi přijdou podívat. To utkání

bude mít určitě jiný náboj než přátelské, které jsme hráli před čtrnácti dny. Věřím, že diváci cestu na
Soukeník najdou.“

Hráče šetřit nebudou
SK České Budějovice nastoupí ve
Vlašimi. „Hráče určitě na ligu šetřit nebudeme,“ ujistil kouč českobudějovického týmu Jiří Kotrba.
„Pohár je ve středu a ligu hrajeme
až v neděli,“ vysvětlil.
Bude dost času na regeneraci i
přípravu na ligové utkání v nedělní podvečer doma s Olomoucí. Kotrba řekl, že jeden z trojice záložníků Otepka, Benát, Čirkin hrát nebude. Místa jsou jen dvě.
Zato má problémy v obraně,
kde je zraněný Horejš. K dispozici
jsou Pecka, Novák, Lengyel, Bakala. „Nebo tam dáme příležitost
Martinovi Jasanskému,“ připomněl záložníka, který hraje lépe levou nohou.
Nitrianský hrát nebude, protože

je na srazu reprezentace do 21 let.
České Budějovice jsou jedním z
mála prvoligových týmů, které
mají podobně těžkého soupeře už
ve druhém kole poháru. Kromě Příbrami jedou na hřiště druholigových ještě Liberec, Teplice a může
tam jet i Dukla, pokud postoupí
Most po utkání v Brozanech.
„Vlašim je hodně nepříjemné
mužstvo,“ je si vědom Kotrba. Ví,
že v minulé sezoně dlouho vedla
II. ligu. „Letos také začala dobře.
Pro nás je to nepříjemné utkání.“
Kotyza nebo Macek z vlašimského týmu mají podle strakonického
trenéra Jindřicha Dejmala na první ligu. Řekl to po utkání prvního
kola Ondrášovka Cupu, kdy Strakonice doma s Vlašimí prohrály 0:5.
„Je to nepříjemné utkání. Na
druhou stranu jen v takových zápasech mohou mladší hráči růst,“
soudí Jiří Kotrba. „Hrajeme utkání,
které bude mít atmosféru i sportovní vážnost.“
Michal Cirmaciu

Strakonický tenisový turnaj je na
pozici největšího klání letos v kraji
STRAKONICE (mac) Byl to největší
turnaj dospělých letos na jihu
Čech. Ve Strakonicích se představilo 38 hráčů a 18 hráček. Z toho
bylo 11 mužů a čtyři ženy z první
stovky tuzemského žebříčku.
Mezi muži nejvýše nasazení na
finále nedosáhli. Pozici turnajové
jedničky obhájila Monika Svobodová z Třebíče, která vyhrála obě soutěže žen.
Ve finále dvouhry přehrála osmnáctiletou Veroniku Bacíkovou z
Tábora, která hostovala ve druhé
lize družstev v Tonstavu service.
Pro Jihočešku je to jeden z lepších
výsledků její tenisové dráhy. Výsledky jsou na této stránce.
I domácí tenisté se činili. „Nejdál se dostal Tomáš Fiala, který ve
čtvrtfinále těsně prohrál s Adamčíkem,“ uvedl Pavel Procházka, který je ve vedení pořádajícího strakonického klubu.

Také hraje a podílel se na organizaci turnaje. Postoupil stejně jako
další člen klubu Pavel Švec do osmifinále.
„Dobře zahrál i Tomáš Reisinger, který v předkole přešel přes
českého reprezentanta mládežnických výběrů Jana Hradského,“ dodal ještě.
Zatímco turnaje dospělých v
Českých Budějovicích i v Písku
ztratily na síle, nebo se vůbec nehrají, ve Strakonicích úroveň stoupá. Proč? „Baví nás to tady a myslíme si, že je to pro náš klub dobrá
reklama,“ řekl Pavel Procházka.
Vypočítával klady. Na turnaj se
přišli podívat i rekreační tenisté,
kteří na kurtech ve Strakonicích
hrávají. „Pro děti je to perfektní příležitost vidět, jakým způsobem se
dá hrát, kam se mohou dostat,“ dodal. „Všichni pak mají větší chuť
do tréninku a tenis je více baví.“

Kluby, které provozují kurty,
řeší, zda nechat hrát závodní tenisty, nebo rekreační.
Často vítězí získané prostředky
od platící veřejnosti. „U nás se vše
teď tak propojilo, že kapacita kurtů tady stačí pro všechny,“ oznámil dobrou zprávu.
V areálu je sedm kurtů venku.
Další tři soukromé jsou na jiném
pozemku. A tři svítí v nové hale.
Strakoničtí mají dva celky dospělých a čtyři mládeže. Několik desítek aktivních hráčů a hráček.
Turnaj uspořádali jednou ze
dvou možných variant. Buď si seženete sponzora, který uhradí ceny,
nebo vyberete startovné a polovinu dáte ne výhry. Platila druhá
možnost. Sponzora klub nesehnal.
„Hráči, kteří k nám přijeli, ukázali, že jsou soutěživí, že si chtějí
zahrát, a nekoukali jen na to, kolik
z toho budou mít.“

Počítáte s tím, že byste byl v
B-týmu Slavie?
Určitě s tím nepočítám. Budu mít
možnost trénovat s áčkem a je jen

Zpravodajský portál iDNES.cz
a deník MF DNES právě dnes
spouštějí sčítání fotbalových
fanoušků. Svůj klub můžete
podpořit velmi snadno: hlasem
na www.idnes.cz/fanousci.

Slavia se o vás zajímala dost dlouho, už někdy v loňském roce.
To je pravda, už někdy od zimy.

A ještě máte šanci vyhrát letecký
zájezd na olympiádu 2012
do Londýna včetně ubytování
a vstupenek! Stačí nejpřesněji
odhadnout, kolik fanoušků
se do sčítání zapojí.

Kdy se její zájem obnovil?
Byla se mnou pořád v kontaktu,
který se k létu stupňoval.

na mně, jestli se dokážu prosadit
do sestavy áčka.
Co to pro vás znamená, jak vnímáte tu šanci?
Pro mě to znamená hrozně moc.

Takže sám nevíte přesně. Máte ty
zprávy jen od agenta?
Ano.

STRAKONICE (mac) Když prohrály
Strakonice coby farma SK České
Budějovice v prvním kole Ondrášovka Cupu s Vlašimí 0:5, bylo to
dost jasné sdělení o tom, jakou
sílu Vlašim má. I když domácí nehráli dobře a dělali chyby.
Vlašimi se o víkendu povedl
start ve druhé lize, vyhrála 1:0 ve
Varnsdorfu. Po utkání ve Strakonicích byl staronový vlašimský kouč
Roman Nádvorník spokojený s
dobrým začátkem. „Rychle jsme
dali dva góly. Mužstvo pak trochu
polevilo,“ byl kritický. „Kazili jsme
jednoduché přihrávky v kombinaci,“ vadilo mu.
České Budějovice zná. V minulé
sezoně na Střeleckém ostrově vedl
Příbram. „Jezdil jsem tam na pozorování, protože většinou hráli soupeři Příbrami předtím v Budějovicích,“ upřesnil. „Ale teď přišel
nový trenér a kádr v Budějovicích
se hodně obměnil. Takže jsem zvědavý, s jakou hrou se představí a
co bude předvádět,“ říkal tehdy.
„Co očekává dnes: „Věřím
tomu, že to bude vyrovnaný zápas.
Že budeme zlobit a naše síla doma
bude zase o trošku větší.“ Může přijít kolem dvou tisíc lidí. „Když
jsme v minulé sezoně hráli ve druhé lize nahoře, chodilo tak tak šestnáct set diváků. Na Plzeň ve třetím
kole poháru bylo přes dva tisíce.“

Kdo je nejpopulárnější? Vede
u fanoušků Sparta, či Slavia?
Anebo se hlásí víc příznivců
k Ostravě? Kolik sympatií si
atraktivní hrou získal mistr
z Plzně? Jak si stojí Brno po pádu
z ligy? Je „rodinný“ klub
Bohemians jen pražský fenomén?

Určitě si toho moc vážím. Je to velká šance prosadit se do velkého fotbalu.

Zaznamenal jste ještě nějaký další zájem o vás z jiných klubů?
Nevím, jestli o tom můžu mluvit,
protože to jsou nepotvrzené informace.

Nádvorník doufá,
že Vlašim bude
rovnocenným
soupeřem

Sčítání fotbalových
fanoušků: vyhrajte
zájezd na OH 2012

Voráček se upsal Slavii. Jako host
PRAHA (mac) Včera podepsal hostování do fotbalové Slavie Martin
Voráček. Hráč Písku bude v pražském klubu do konce sezony s
opcí. Už tam byl na testech.
Na soustředění v Peci pod Sněžkou i v Itálii. Hrál za Slavii na turnaji v Nové Včelnici a najdete ho i na
fotografii Slavie před ligou. „Jsem
v kádru prvního mužstva,“ odpověděl 18letý Voráček na otázku, zda
nebude hrát za rezervu.
Včera odpoledne chvátal na trénink. Se Slavií už strávil pár týdnů
a je celý natěšený. Ani neměl moc
času na pár slov.
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Ve výsledcích

Finalistka Veronika Bacíková hrála finále.

Foto: Slavomír Kubeš, MF DNES

Vaším objektivem Lukáš Kučera a Miloslav Kusbach nafotili sportovní akce na jihu Čech. Pokud chcete, aby se i vaše snímky objevily v MF DNES, uložte je na rajce.idnes.cz. Vybrané zveřejňujeme

Fotbal
OKRESNÍ 1. kolo Českého poháru Otavský zlatý na
Strakonicku: Radošovice - Balvani 0:2 (0:0), 49. a
53. Boukalík. Civa Trans Rovná - Kladruby 1:2 (0:1),
86. Brázda - 19. Klecan, 57. Hejman. Ve čtvrtfinále
se o víkendu utkají Balvani - Drahonice, Střelské
Hoštice - Cehnice, Kladruby - Osek B a Dražejov Lom.

Tenis

Fotbalový turnaj Ve Srubci se čtyři
fotbalové týmy utkaly o pohár starostky.
2x Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

Velká cena Tábora propršela Atlety
při extralize v Táboře trápil déšť.
2x Foto: Lukáš Kučera (lukuc.rajce.idnes.cz)

CELOSTÁTNÍ turnaj dospělých ve Strakonicích muži, čtvrtfinále: Línek (Neridé) - Chmelík (Třebíč,
první nasazený) 1:6, 6:4, 7:6, Adamčík (Modřany) T. Fiala (Strakonice) 2:6, 7:6, 7:5, Urban (Slavia
Plzeň) - Kubec (Oaza Praha) 7:5, 7:5, Adámek
(Modřany) - Kohout (Sparta, druhý nasazený) 6:2,
6:0, semifinále: Línek - Adamčík 6:3, 6:1, Adámek Urban, skreč Urban, finále: Línek - Adámek 6:1, 6:2,
čtyřhra - semifinále: Chmelík, Hradský (Prostějov)
- Línek, Adámek 5:7, 6:2, 7:6, Nový (Karlovy Vary),
Adamčík - Luhan (Karlovy Vary), Urban, skreč
Luhan, finále: Nový, Adamčík - Chmelík, Hradský
7:6, 6:0.
Ženy - čtvrtfinále: Svobodová (Třebíč, první
nasazená) - Štruncová (Loko Plzeň) 6:2, 6:1,
Birjukovová (Oaza Praha) - Bušková (Hluboká) 6:0,
6:0, Bacíková (Tábor) - Martinovská (Sparta) 6:7,
6:3, 7:6, Hladká (druhá nasazená) - Pilzová (obě
Neridé) 6:2, 6:1, semifinále: Svobodová Birjukovová 7:6, 6:3, Bacíková - Hladká 5:7, 6:2, 6:1,
finále: Svobodová - Bacíková 6:1, 6:4, čtyřhra semifinále: Svobodová, Hladká - Štruncová,
Peikerová (Písek) 6:1, 6:2, Kůlová (ČLTK Praha),
Martinovská - Neubauerová (Slavia Plzeň),
Kubáčová (Karlín) 6:1, 6:1, finále: Svobodová,
Hladká - Kůlová, Martinovská 6:2, 7:5.

