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ČESKÉBUDĚJOVICE (dce) Volejbalo-
vá extraliga mužů dokončila 24.
kolo utkáním v Českých Budějovi-
cích. Domácí zdolali Ostravu 3:1.
Na utkání se jen díval zraněný uni-
verzál Jihostroje Jakub Novotný.

Jihočeši ztratili první set. Potom
si se soupeřem poradil. Utkání se
povedlo, bylo zajímavé. Vychutnal
si ho i Jakub Novotný. Díval se z la-
vičky a chválil hru spoluhráčů.
„Kluci hrají dobře i beze mě,“ hod-
notil Novotný hru spoluhráčů při
utkání. „Pořád vyhrávají. Body
ztratili jen v Poitiers,“ konstatoval
zkušený volejbalista.

„V prvním setu to nevypadalo
moc dobře,“ řekl kriticky. „Ale
jsem velmi překvapený z výkonu
Michálka. Hrál velmi dobře,“ chvá-
lí mladšího spoluhráče na smeči.
„Výborně blokoval a bránil. Dokon-
ce dal i ránu,“ vyzdvihl žertem vý-
kon Petra Michálka.

„Máme tady svého Řepouna,“
smál se. Přezdívku Řepoun před
nedávnem získal nahrávač Petr Za-
pletal. „Hodně kritizuje a nadává,“

objasnil vznik přezdívky Novotný,
který by se do utkání nehrnul, aby
něco vylepšil. „Ani jsem na to ne-
pomyslel. Kdybych na hřiště šel a
jen se tam pohnul, tak bych už neo-
dešel,“ přiznal.

Novotný měl výron v kotníku
zkomplikovaný o natažené vazy.
Jeho stav nevypadal ihned po zra-
nění tak vážně. Časem se ale pro-
gnózy horšily.

Musel podstoupit další vyšetře-
ní a trenér Svoboda se měnil v pesi-
mistu. Obával se poškození vazů.
„Trenér se obává pořád,“ pronesl s
úsměvem Novotný. „Vazy v mém
kotníku jsou ale relativně v pořád-
ku. Jsou trochu prokrvené a jeden
trochu zlobí. Do měsíce by ale
měly být v pořádku úplně,“ upřes-
nil své zranění.

Při léčbě strávil dva týdny v ab-
solutním klidu. Nohu nezatěžoval
ani nášlapy. „Začínám pomaličku
chodit. Tak za týden, nebo dva
bych chtěl začít poklusávat a po-
malu se vracet na hřiště,“ upřesnil
rodák ze Sokolova svou vizi.

RŮŽENÁ Rybník Pařezitý kousek
od Chyšek či Milevska bude po
roce v sobotu opět v akci. Pojede
se tu mistrovství republiky dvojic
na ledové ploché dráze.

„V areálu rekreačního střediska
startuje letošní sezona ledové plo-
ché dráhy úvodním podnikem Me-
zinárodního mistrovství Česka

dvojic,“ sdělil ředitel závodů Miro-
slav Topinka.

„Mrazivé počasí posledních dní
konečně vytvořilo dostatečnou
sílu ledu nutnou pro jejich pořádá-
ní,“ potvrdil. Na startu bude re-
kordní počet 10 dvojic. Polovinu
obsadí čeští jezdci.

„Ze zahraničí přijedou dvě dvoji-

ce z Rakouska,“ uvedl Topinka. Při-
jede i v Česku už dobře známý
Charly Ebner. Jedna dvojice bude
ze Švýcarska a Polska. Jihočeskou
premiéru bude mít britský tým.

Nejistá je účast Jihočecha Anto-
nína Klatovského, který utrpěl zra-
nění při tréninku ve Švédsku. „Nej-
lepší český závodník posledních
let musel vynechat i kvalifikaci mis-
trovství světa jednotlivců,“ připo-
mněl Topinka. „Poprvé po více jak
deseti letech bude ve finále chy-
bět. O jeho případném startu v Rů-
žené rozhodnou lékaři koncem
týdne,“ dodal.

Topinka také uvedl, že závod se
pojede jiným systémem. „Bude vý-
razně divácky atraktivnější,“ tvrdí.
Pojede se systémem dvou vylučo-
vacích skupin. Potom následuje
play-off systém semifinále, jízdy o
3. místo jako malé finále a jízdy ve
velkém finále.

Start závodu bude je ve 13 ho-
din. Od 11.30 se mají představit
jezdci na motocyklech se samořez-
nými šroubky. Disciplína je velmi
populární v Německu a ve Velké
Británii. Na Pařezitém má mít pre-
miéru. Rozhodne zájem závodní-
ků o start. Michal Cirmaciu

BOX

Kardová byla
jedničkou turnaje
V Brandýse nad Labem se konal
turnaj žen. Jednu kategorii vyhrála
Lenka Kardová ze Samsonu České
Budějovice, která navíc byla vyhlá-
šena nejlepší a nejtechničtější bo-
xerkou turnaje. Cenu jí předával
bývalý československý reprezen-
tant těžké váhy Petr Somr, který je-
diný u nás porazil trojnásobného
olympijského vítěze a trojnásobné-
ho mistra světa Teofila Stevensona
z Kuby. (dal)

MOTORISMUS

Přece jen se jezdí
motoskijöring
V Chotčinách u Chýnova se jel vol-
ný závod v motoskijöringu. Akci
pořádal Motosport Chýnov. „Bylo
škoda nevyužít vhodných sněho-
vých podmínek, na které příznivci
této disciplíny dlouho čekali,“ řekl
za organizátory Evžen Zadražil. Při-
jelo devět posádek z Českobudějo-
vicka, Táborska a Benešovska. Jelo

se 12 kvalifikačních jízd. Ve vel-
kém finále vyhrála dvojice Kočí-Zí-
dek ze Speed Moto Teamu. Druzí
byli Josef Šnobl s Petrem Žižkou z
CJP Teamu, třetí Honsa s Malí-
kem. Malé finále vyhrála mladá
dvojice z pořádajícího Motosportu
Chýnov Lukáš Jelínek s Pavlem
Černým. Přihlíželo téměř 300 divá-
ků. Nyní v neděli se uskuteční dal-
ší volný závod v motoskijöringu v
Dolních Hořicích u Chýnova. Tré-
ninky začnou v 10, závod v poled-
ne. (dal)

OLYMPIÁDA

Jihočeši mají
první čtyři medaile
Čtyři medaile během prvního dne
zimní olympiády dětí a mládeže
získali na severu Moravy Jihočeši.
V běhu na lyžích volně mají zlatou
medaili mladší žákyně Barbora
Havlíčková a starší žák Jiří Mánek.
Mladší žák Karel Vacek získal stříb-
ro. V doprovodné fotografické sou-
těži dostal stříbrnou medaili za sní-
mek První závody Jihočech Domi-
nik Předota. (dal)

PÍSEK Když přišel trenér Josef Řehá-
ček k píseckým hokejistům, byl
tým v tabulce hodně dole a nevypa-
dalo to s ním dobře.

„Pokusíme se uhrát play-off. To
mužstvo na to má,“ prohlásil teh-
dy nový kouč. Před dnešním utká-
ním v Jihlavě je Písek sedmý a ne-
vypadá na to, že by se do play-off
neprobil.

Řeháček se opřel o gólmana.
Brankář Sedláček je velkou oporou
Komtermu. „Dobře ale hraje celé
mužstvo,“ řekl kouč. Písecký tým
často boduje. Zaujalo ho, že fa-
noušci na zápasech v Písku fandí
více než dřív. „Hokej tu diváky zve-
dá ze sedaček. Je tu nádherná at-
mosféra,“ pochvaloval si.

V soutěži je každý zápas nároč-
ný. Ať s prvním Ústím, které Písek

dvakrát porazil, nebo s posledním
Mostem, který se zvedl a boduje
častěji než dřív.

Kde trenér začal, když přišel?
„Poctivá práce na tréninku,“ nepře-
kvapil. Nic jiného moc dělat nemo-
hl. „Všechno se i v přípravě musí
dělat naplno. Jinak trénink nemá
cenu,“ upřesnil.

Dostává ho, když hráči na tré-
ninku nestřílejí naplno. „Puk jen
tak hodí na branku. To je špatné,“
vysvětlil. „Hráči musejí být hlado-
ví po gólu i na tréninku. Právě tam
se učí skórovat.“

Situace jeden na jednoho, dva
na jednoho, to se při hře neustále
opakuje. Hráči, kteří neřeší takové
momenty v přípravě naplno, pak
mají problém najednou v utkání
něco vymyslet. „Musí tam být dů-

raz. Když se dělá nácvik, hráči
tomu věří. To asi nejvíc zvedlo celý
tým.“ Sebedůvěra je věda. Když je
jí moc, nedaří se. Když málo, je to
stejné. „Hráči si sebedůvěru zveda-
li sami. Dneska už si věří víc a ne-
sklopí hlavu, když to náhodou ne-
jde. Zabojujou.“

Disciplína ve hře, to je další dů-
vod k dobré přípravě. „Když to hrá-
či pochopí, tak pak se dělají body.
Pak neprohráváte dva tři, ale dva
jedna vyhrajete,“ podotkl.

Není to dlouho, co se Písek pře-
tahoval o osmé místo s Litoměřice-
mi. Několik zápasů byl stále o bod
devátý. Vyhrál a soupeř taky. Pro-
hrál a Litoměřice měly zrovna zá-
pas bez bodu. Komterm to nezlo-
milo. „Tým reagoval dobře. S hráči
o tom pořád mluvíme,“ ujistil Jo-

sef Řeháček. „Ať po zápase, nebo
po tréninku, či v přípravě na další
zápas.“ Žádné utkání není k podce-
nění. Zvlášť Písek bude muset hrát
naplno do posledního kola.

Ale že by hráčům trenéři tehdy
předhazovali neustále boj o
play-off, to ne. Naopak. Připravo-
vali je na další zápas, nic víc. Při-
tom kdyby Písek nehrál play-off,
nastoupí do play-out, kde se bude
hrát 10 kol o udržení. To by byl dal-
ší nápor na psychiku týmu.

„Proto je třeba na poslední dva
celky tabulky nahrát co nejvíce,“
poznamenal trenér Řeháček. „Jest-
li se podaří postup do play-off, je
to splnění snu, našeho cíle.“

Tým se dostává se i na soupeře,
kteří před ním měli větší bodový
náskok.

Jak Písek dokázal dvakrát zdolat
Ústí, z toho jednou na jeho ledě?
„Řekli jsme hráčům, že i to je muž-
stvo z první ligy. I když vede,“ pro-
hodil trenér. „Hrát v téhle soutěži
se dá s každým. I když Chomutov a
Ústí jsou silná mužstva.“

Chomutov Jihočeši ještě v sezo-
ně nedostali. „Měli jsme naposle-
dy proti němu jiné nasazení než
proti Ústí, kde hráči vycítili šanci,“
vysvětlil. Rozdíly jsou i v zápasech
s prvním a posledním, kde musí Pí-
sek tvořit hru. I když dnes nastou-
pí Písek v Jihlavě oslabený a domá-
cí jsou doma jako favorit silní,
bude se po dnešku pracovat v
Komtermu na tom, aby v sobotu
doma Kadaň tým porazil a udržel
si své vyhlídky na dobrý závěr sezo-
ny. Michal Cirmaciu

Fotbal proti drogám
V neděli se hrál ve strakonické

hale fotbalový turnaj žáků
nazvaný Fotbal proti drogám.

Pořadí: 1. Dražejov, 2. Strakonice,
3. Wenestra, 4. Kladruby, 5.

Katovice, 6. Cehnice.
Foto: Karel Berger

(vidrholka.rajce.idnes.cz)

Ledová plochá dráha se dostala na pořad dne. Mrzne
a ledaři se dočkali. Měli sice naplánované závody už
na celý leden, ale teplo jim nedovolilo nic. Teď je vše
jinak. V Růžené u Milevska chystají na sobotu závod.

Porážka v písečných dunách

Zlámalík v Koksijde dojel na 31. místě
Na písku v belgickém Koksijde nebyli čeští cyklokrosaři při mistrov-
ství světa vůbec jistí. Potvrdilo se, že je to povrch, na kterém neumějí
závodit. Na 31. místě mezi muži dojel jeden z Jihočechů na startu
Martin Zlámalík. Sezonu začal dobře. Ale pak zřejmě přechodil váž-
nější onemocnění a trápil se. Nic nezměnilo ani mistrovství světa,
kde byl přesto čtvrtý nejlepší z Čechů.

FAKTA

Z bilance Komtermu
Po 19. kole byli hokejisté Písku v I.
lize předposlední. Měli 19 bodů. Tři
body získali třikrát, čtyřikrát
vybojovali dva body a dvakrát
jeden. Skóre týmu bylo 34:64 a na
osmý Havlíčkův Brod týmu chybělo
sedm bodů. Po 44. kole je Písek
sedmý. Od 19. kola vyhrál 13 zápasů
za tři body, dva za dva a jeden
prohrál s bodem. Utrpěl 10 porážek.
Skóre ze 24 zápasů má 68:62. Na
devátou Kadaň, kterou hostí v
sobotu, má před dnešním utkáním
v Jihlavě k dobru čtyři body.
Devátý tým play-off hrát nebude.
Postoupí jen prvních osm a další
budou hrát play-out o záchranu.

Krátce

Martin Zlámalík na trati mistrovství světa
Foto: Michal Sváček, MF DNES

INZERCE

Michálek dal dokonce ránu,
hodnotil spoluhráče Novotný

Vaším objektivem Karel Berger nafotil mladé fotbalisty a snímky uložil na server rajce.idnes.cz

V Růžené chystají závod

Řeháčkovi se povedlo nastartovat hokejisty Písku. Mají na play-off


