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Fotbalová „21“ se v Jablonci
naladila na Wales, vyhrála 2:0

Krátce
SPORTOVNÍ AEROBIK

V Liberci se budou
rozdávat tituly
V hale míčových sportů v areálu
Tipsport areny v Liberci se koná
mistrovství České republiky ve
sportovním aerobiku. V kategoriích Gym aerobik dospělých, juniorů a žáctva – Step, Team a Dance
– se představí kompletní česká elita této atraktivní sportovní disciplíny, která si získává rok od roku
stále větší popularitu. O tituly
šampionů budou bojovat i zástupci domácího oddílu Sport Aerobic
Liberec. Semifinálové sestavy
jsou na programu dnes od 12.00
do 18.15, finále zítra od 9.30 do
17.00. Vstupné na semifinále činí
50 korun, dnešek a zítřek vyjde dohromady na 80, děti do 5 let jdou
zdarma.
(sed)

Čeští fotbalisté do 21 let
porazili včera
v jablonecké Chance
areně domácí prvoligový
Baumit. Špílmachr
Jablonce Jarolím zahodil
pokutový kop.
JABLONEC NAD NISOU Dvěma góly
v závěrečných vteřinách obou poločasů orámovali fotbalisté české
reprezentace do 21 let své vítězství
nad elitním týmem první české
ligy Baumitem Jablonec. Včera na
severu Čech si v rámci kempu
před úterním duelem kvalifikace
mistrovství Evropy v roce 2013 ve
Walesu zvedli v přípravném duelu
sebevědomí vítězstvím 2:0.
Na trávníku se objevili i čtyři jablonečtí adepti národního dresu
„Lvíčat“. V domácí brance odchytal celý zápas Valeš, dvojka kádru
jednadvacítky, shodně pětačtyřicet minut odehráli v týmu soupeře
obránce Novák a záložníci Kopic s
Vaňkem. „Na zápas jsem se těšil,
hlavně jak si zahraju proti klukům
ze svého jabloneckého mančaftu,“
popsal levý bek Filip Novák. „Je
moc dobře, že jsme před cestou do
Walesu vyhráli. Věřím, že tuhle pohodu potvrdíme i tam.“
První gól utkání hraného pouze
na 2x40 minut vstřelil těsně před
koncem první půle hlavou úplně
volný Krejčí, sparťanský talent.
Domácí mohli před pár stovkami diváků po hodině srovnat, když
jablonecký prvoligový sudí Bílek
odpískal po střetu Čmovše s Vošahlíkem penaltu. Tu ale kopl Jarolím
mizerně a Štěch jeho střelu lapil.
Trest pro Jablonec přišel v poslední minutě zápasu, kdy Vaněk

VOLEJBAL

Neporažená Dukla
dnes přivítá Brno
Volejbalisté liberecké Dukly nastoupí dnes ve své hale do utkání
5. kola extraligy v pozici favorita,
když od 18.00 hostí soupeře z
Brna. Zatímco domácí Severočeši
ve všech třech odehraných zápasech zvítězili, Moravané mají na
bodovém kontě čtyřku za jednu výhru a tři porážky. Liberečtí s výrazně obměněným kádrem dosud
zdolali ČZU Praha, Ostravu a i Odolena Vodu.
(sed)
FOTBAL

Proti svým V dresu české fotbalové reprezentace do 21 let odehrál včera v jablonecké Chance areně 45 minut také levý obránce Filip Novák. Po
přípravném utkání proti svým spoluhráčům z Baumitu Jablonec měl důvod k radosti: „Lvíčata“ vyhrála nad ligisty 2:0.
ideálně českou uličkou uvolnil dalšího letenského hráče Hušbauera,
jenž nedal svému parťákovi z české „21“ Valešovi šanci.
„Bylo to ryze přípravné utkání,
jsem rád, že se nikdo ani na jedné
straně nezranil. Jablonec byl pro
nás velice kvalitní soupeř, vystřídali jsme všechny hráče, vyhráli jsme,
takže jsem spokojený. Zápas byl

pro nás přínosem, protože Wales
bude hrát trošičku podobně jako
Jablonec,“ říkal Jakub Dovalil, trenér české reprezentace do 21 let.
Jabloneckému mužstvu scházeli kanonýr Lafata i hlavní kouč
Komňacký, kteří si plní povinnosti
u českého národního týmu. Kombinovanému celku tedy velel z lavičky asistent Jozef Weber.

„Dali jsme v ligové reprezentační pauze šanci všem hráčům kádru, z nichž někteří nastupují za béčko v divizi. Rozložili jsme zátěž,
celé utkání odehráli ti, kteří jsou
nejblíž naší základní sestavě, aby
se ukázali,“ podotkl Weber. „S výsledkem jsem samozřejmě nespokojený. Hlavně v první půli nebyl
herní projev takový, jaký bychom

Foto: Ota Bartovský, MF DNES

si představovali, ale třeba mladí
Just s Pavlatou se ukázali v celkem
Martin Sedlák
slušném světle.
Baumit Jablonec - ČR „21“ 0:2 (0:1). Branky: 39. Krejčí,
79. Hušbauer. Rozhodčí: Bílek. Bez ŽK. Diváků: 500.
Jablonec: Valeš - Eliáš, Zábojník, Štochl, Jablonský Vošahlík, Piták, Loučka, Hovorka, Kovařík - Třešňák. O
poločase střídali: Pavlata, Just, Jarolím, Pavlík, Uvíra.
ČR „21“: Štěch - Nitrianský, Hejda, Čmovš, Lecjaks - Kopic, Mareček, Hanousek, Krejčí - Darida, Kadlec. O poločase střídali: Kalas, Vaněk, Hušbauer, Navrátil, Nešpor,
Novák, Chramosta.

Lídr přeboru Nový Bor
hostí Višňovou
Pozici vedoucího mužstva tabulky
krajského přeboru budou dnes na
svém stadionu hájit fotbalisté Nového Boru. V utkání 9. kola přivítají od 16.00 Višňovou, která je dvanáctá, třetí od konce. Domácí budou opět spoléhat na útočníka Jiřího Suňka, který skóroval v sedmi z
osmi odehraných zápasů a s 11 zásahy vévodí tabulce krajských kanonýrů.
(sed)

Florbalisté cíl nesplnili: jsou poslední Pabiška mění motorku za kamion
LIBEREC (sed) Po nepovedeném
vstupu do Fortuna extraligy florbalistů nachází odreagování jako spolukomentátor televizních přenosů
ze zápasů nejlepších evropských
týmů na Poháru mistrů v Mladé
Boleslavi. Ve volných chvílích už
ale trenér florbalistů FBC Liberec
Zdeněk Skružný spřádá plány, jak
se dostat v tabulce výš.
Před sezonou měl totiž s omlazeným celkem za cíl vybojovat z
úvodních čtyř kol devět bodů, ale
realita je krutě jiná: bod získali Liberečtí jen jediný a v tabulce jsou
poslední.
„Hlavně nevytváříme žádnou
paniku, žádný stres,“ tvrdí uvážlivě Skružný. „Objektivně je třeba
říct, že ti soupeři byli prostě lepší.
Hlavně v momentech, kdy se zápasy lámaly, to zvládli lépe než my.
Ale pokud se týká hry a přístupu, i
když to zní divně, jsme celkem spokojení.“
Jedním z hlavních důvodů neli-

FAKTA

Bilance Liberce
v úvodu extraligy
1. kolo: doma s Ostravou 2:5
2. kolo: v Praze na Bohemians 4:7
3. kolo: doma s Future Praha 6:9
4. kolo: v Havířově 4:5 v prodl.

chotivého postavení v tabulce je
fakt, že po minulé sezoně zmizelo
z kádru FBC osm vesměs velmi
zkušených hráčů v čele se Štěpánkem, Uglanovem, Hůzou, Tuhkanenem či bratry Krupičkovými.
Tým naopak doplnili mladí florbalisté z nastupující generace.
„Hráčů zvyklých zvládat důležité momenty opravdu máme
málo. Třetí lajna je třeba složená
z kluků, kteří si k extralize vloni
takřka vůbec nečuchli. Pak to vypadá tak, že my máme šance a nedáme je, zato soupeř ano, protože

se z toho nepodělá,“ popsal Skužný.
V prvních čtyřech kolech se Liberečtí střetli s týmy, které jsou aktuálně seřazené na 4. - 7. místě. S
těmi by tedy měli hlavně bojovat o
postup do osmičlenného play-off.
„Věděli jsme, že to bude velmi
těžké, ale na tyto soupeře jsme si
věřili. V úvodu extraligy se to však
hodně mele, Střešovice prohrály s
Brnem, Brno prohrálo s Pardubice,
Bohemka vyhrála ve Vítkovicích.
Nemá cenu si proto zatím zatěžovat hlavu s tím, že jsme teď poslední, i když situace není jednoduchá,“
ví Zdeněk Skružný. „Bude to dál o
tom, aby ti mladí hráči nasbírali co
nejdřív co nejvíc zkušeností, odehráli co nejvíc minut v zápase, který nebude rozhodnutý, a od půlky
základní části byli schopní hrát trošku jinak ty důležité momenty.“
To chtějí florbalisté Liberce potvrdit už příští neděli, kdy od 16.00
hostí v hale Dukly deváté Brno.

Liberecký motocyklista David Pabiška pojede slavnou dakarskou roli netradičně jako navigátor
LIBEREC Tak to je tedy veletoč!
Liberecký závodník David Pabiška opět vyrazí na slavnou rallye Dakar. Nikoli však na motorce jako obvykle, ale coby navigátor v kamionu!
„Do kamionu potřebujeme osvědčené lidi a tohle je podle mě logické
vyústění situace. Se zkušenostmi s
navigováním na motocyklu se David přímo nabízel. Umí číst terén,
všechno zvládá a za těchto okolností to byla jasná volba,“ prozradil šéf
týmu KM Racing Martin Macík na
internetových stránkách stáje.
Podle něj dal Pabiška stranou
osobní ambice v motocyklové kategorii, které se pohybují okolo třicátého místa v celkovém pořadí, a rozhodl se podřídit týmovým zájmům.
„KM Racing ho teď potřebuje v kokpitu kamionu a on se rozhodl pomoci stáji v situaci, kdy je to důležité.
Jeho motocyklová kariéra bude urči-

tě pokračovat. Jestli
bude chtít jet za rok
zase sólo, tak o tom
rozhodne jeho fyzická kondice, vývoj motorek a v neposlední řadě i finance,“
vysvětlil Macík okolnosti Pabiškova
rozhodnutí.
David Pabiška, v posledních letech nejlepší český motorkář na Dakaru, bere zařazení do sestavy kamionu jako další prohloubení znalostí
navigace. „Mám za sebou čtyři Dakary na motorce, ale takhle získám
nový úhel pohledu. Na dvou kolech
musím kromě navigování také řídit
a dávat pozor, tady na to budu mít
víc času. V tomto směru to bude pro
mě i pro posádku určitě velký přínos,“ uvedl Pabiška.
Liberecký motorkář pojede jako
navigátor prvního kamionu KM Racing, který bude řídit Jaroslav Valtr.
Za volant druhého liazu usedne pol-

ský host stáje Józef Cabala, navigátorem bude osvědčený Josef Kalina.
KM Racing jako největší český
tým vystupoval ještě na poslední dakarské rallye s puncem oficiální motocyklové reprezentace České republiky v dálkových soutěžích. Nyní
je jistá účast jen čtyřkolky Josefa Macháčka, i když pravděpodobný je i
start motorkáře Dušana Randýska.
„Co se týká motocyklů, vedou se jednání, která ještě nejsou u konce a situace je otevřená,“ připustil Macík.
Tým KM Racing jako obvykle na
začátku podzimu zamířil do tuniské
oázy Ksar Ghilane, kde probíhá závěrečné soustředění a testování techniky před Rallye Dakar. V Tunisku
tým trénuje hlavně jízdu v poušti.
„Hlavním úkolem je najezdit co nejvíc kilometrů v písku. Potřebujeme
tam otestovat auta a naučit piloty řídit kamiony v dunách,“ objasnil šéf
stáje Macík.
Michael Havlen

Vaším objektivem MF DNES přináší čtenářské fotografie z fotoalba na internetové adrese rajce.idnes.cz. Dnes z mládežnických závodů ve skoku na lyžích a v severské kombinaci v Desné
V Desné se představili i ti nejmenší adepti
zimních sportů. Na snímku zachyceni při
běžecké části závodu v severské
kombinaci.

Skok Jizerský klub lyžařů Desná uspořádal mistrovství
republiky ve skoku na lyžích žáků a žákyň, na programu byla
i soutěž družstev. 4x foto: Tomáš Pečírka, http://mech.rajce.idnes.cz
Večerní Desná Ve skokanském areálu v Desné se dá
závodit i za umělého osvětlení.

Při mládežnické soutěži v Desné přišel
vhod i odpočinek, k němuž v tomto
případě posloužil umělý povrch na
dojezdu můstků.

