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Hokejisté Písku doma hostili lídra.
Po slušné první třetině je soupeř skolil
První třetina ušla, druhá se nepovedla. Hokejisté
Písku zůstali i po domácím utkání s Mladou Boleslaví
v I. lize poslední. Hosté naopak potvrdili postavení
v tabulce. Vedou ji, jsou i po minulém zápase nejlepší.

V

utkání I. hokejové ligy
prohrál poslední Písek
doma s vedoucí Mladou
Boleslaví 1:5. Rozhodla
druhá třetina, ve které dali hosté
tři branky a zvýšili vedení na 0:4.
Tři zásahy ze čtyř měl v té chvíli písecký odchovanec Nouza. Doma
hrál v minulé sezoně. Podobně
jako obránce Němeček, který později odešel do Mountfieldu.
Sestava hostů nebyla kompletní. „Máme pár marodů, tak jsme
hráli na tři útoky,“ vysvětlil kouč
František Výborný, který zároveň
nechal pozdravovat známé z jihu
Čech. Ještě v minulé sezoně vedl
hokejisty Mountfieldu.
Vysvětlil, že spolumajitel mladoboleslavského klubu a hráč z NHL
Radim Vrbata chybí, protože má
naražený mezižeberní sval. „Stejně chce brzy odletět do Ameriky.“
Kouč hostů se omlouval, že kritizuje led v písecké hale. „Možná je
přemražený. S pukem se na tom
moc udělat nedalo.“ Domácí jsou
na led zvyklí a vyhovuje jim. „Písek

hrál dobře už v předcházejících zápasech,“ připomněl trenér Výborný. „Proti nám hrál jednoduše
a účelně.“ Přes třetinu domácí odolávali. Pak se favorit prosadil.

Mladý tým není zkušený
Písecký trenér Jindřich Setikovský
lituje, že mužstvo nemá zkušenější. „V posledních zápasech jsme se
herně zvedli,“ připomněl. „I tentokrát jsme soupeře v první třetině
trošku zaskočili,“ uvedl. Připomněl tyčku Kučery v první části.
„Ve druhé třetině nás soupeř potrestal,“ pravil dále. „Začali jsme
moc hrát hokej.“ Domácí chtěli držet krok s hosty a upustili od soustředěné obrany. To je stálo lepší
výsledek. „My musíme bránit a čekat na chyby soupeře. Když jsme
hru otevřeli, soupeř nás trestal,“ dodal. „Takový borec, jako je Nouza,
tady letos chybí,“ povzdechl si.
„Nemáme střelce. Náš nejlepší
hráč Dalecký má pět bodů a už dva
týdny marodí.“ Mladý tým postrádá zkušenosti.
Michal Cirmaciu

Příležitost Písecký útočník Radim Heřman má puk u levého betonu brankáře Mladé Boleslavi Willa. Do branky kotouč tentokrát nedostal. Jediný gól
domácích vstřelil ve 40. minutě Stanislav Polodna. Písek podlehl Mladé Boleslavi 1:5.
Foto: Martin Bureš, MAFRA

Na píseckém stadionu se zlepšilo zázemí. Je i pro veřejnost
Novinku představil Jiří Černý, generální manažer IHC Písek. Šatny byly hotové dřív. V dalším vybavení je i posilovna, sauna, tělocvična a další prostory, které mohou využít všichni zájemci
ocenil dokončenou stavbu manažer píseckého klubu.
Zatím se nezměnily prostory,
kde mají šatny dospělí domácí a
hosté. Opravené jsou šatny i sociální zařízení v části, kde je mládež.

PÍSEK (mac) V IHC Písek vědí, že sezona týmu v první hokejové lize
není růžová. Ale skepse je ještě daleko. Pracuje se i jinak.
Teď si Písečtí udělali radost. Na
zimním stadionu otevřeli nové prostory, ve kterých je velká posilovna, tělocvična, sauna a další vybavení. Nově je do komplexu udělané i schodiště. Je blízko recepce,
která je také nová. I šatny na celé
straně stadionu jsou nové.
„Sloužily, už když se tu hrálo mistrovství světa mladých hokejbalistů,“ uvedl generální manažer IHC
Písek Jiří Černý.
Před utkáním s Mladou Boleslaví se otvíraly nové místnosti. Posilovna je velká a dobře vybavená.

„Jsou tu moderní posilovací stroje,“ podotkl průvodce. I nezbytné
rotopedy nebo spiningová kola.
Dodal, že vše bude využívat určité hodiny hokejový klub. Když
bude volno, budou zde návštěvníci z řad veřejnosti. „Zájem už projevily i další sportovní kluby z Písku,“ poznamenal. Hlásí se fotbalisté, házenkáři.
Financovaný byl komplex většinou z prostředků Regionálního
operačního programu. Celkem vyšel na 25 milionů korun. Zhruba
pětinou se podílelo město Písek.
Rekonstrukce byla rychlá. Začalo se na jaře a hotovo je na podzim. „Stavební firma, která tady
pracovala, odvedla dobrou práci,“

Koncerty
Tropicana v Bertiných
lázních v Třeboni

Kina V Krumlově promítají snímek Zvonilka: Tajemství křídel

Tábor

Ozvěny AniFestu

DIVADLO OSKARA NEDBALA - MALÝ SÁL
Divadelní 218/2

Xindl X - Turné s Láskou

19.00

Třeboň
BERTINY LÁZNĚ
Tylova 171

Live Music Tropicana

19.00

LÁZNĚ AURORA
Lázeňská 1001

Pěslav
Koncert třeboňského sboru.

19.00

Bechyně

KULTURNÍ DŮM

U Nádraží 602, tel. 381 213 338

České Budějovice

19.00

CINESTAR ČESKÉ BUDĚJOVICE

Milady Horákové 1498, tel. 385 799 999

7 dní hříchů
20.30
Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva
15.45
Kozí příběh se sýrem
14.15
Patrola
21.00
Raubíř Ralf
15.50, 18.00, 20.10
Raubíř Ralf 3D
14.50, 17.00, 19.10
Sinister
16.20, 18.40
Skyfall
14.15, 17.15, 20.15, 21.20

Na hokej moc nezbývá,
přijde Rod
Manažer Černý dobře ví, kolik má
IHC Písek peněz na I. ligu. Přiznává, že jich moc není. Proto nejsou
v kádru zkušení hráči, kteří by mladé táhli. „Rozpočet je nízký,“ podotkl Jiří Černý. „Chybí nám hráči,
jenž by tým táhli.“ Právě Nouza,
který v dresu Mladé Boleslavi exceloval a dal Písku tři góly, v minulé
sezoně písecké mladíky vedl.

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
14.00,
15.00, 16.30, 17.30, 18.15, 19.00, 20.00,
20.45, 21.30
Ve stínu
18.10
Záblesky chladné neděle
16.15
Zvonilka: Tajemství křídel
14.30
KINO KOTVA

Lidická tř. 1291/235, tel. 386 355 800

7 dní v Havaně
U2 3D

17.30
20.00

Český Krumlov
Zvonilka: Tajemství křídel
Twilight sága: Rozbřesk - 2. část

za Mladou Boleslav. Doma dal Písku tři góly.

17.00
19.00

Foto: Ladislav Němec, MAFRA

Strakonice

Záblesky chladné neděle

KINO OKO

Třeboň

Komenského 29, tel. 383 332 867

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část

17.30,
20.00

Masarykovo nám. 1, tel. 384 722 850

Tábor
KINO SVĚT

Týn nad Vltavou

nám. F. Křižíka 1291, tel. 381 252 200

Twilight sága: Rozbřesk - 2. část
Do Říma s láskou

17.30
20.00

Krakonoš a pytlák

SOKOLOVNA
Tyršova 424

Sinister

Zeyerovy sady 963, tel. 383 382 626

Yuma

Vaším objektivem Jan Klein nafotil recesistický retrovečer v Prachaticích a snímky uložil na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Jak to bylo dřív II. ročník recesistického retrovečera

spojený s oslavou VŘSR se uskutečnil před penzionem Vila
Helena u lázní svaté Markéty v Prachaticích. Do pochodu
zahrál dechový orchestr, otevřen byl tuzex, k vidění byli
pionýři i veksláci. Za dobrovolný příspěvek byl připraven
i socialistický raut.
Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)

19.30

KINO

13.30, 9.45

Divadlo
Ochotníci hrají
Školu základ života
Jindřichův Hradec

17.00
20.00

Vodňany

KINO

Sídliště 710, tel. 386 322 930

19.30

KINO SVĚTOZOR

Hotel Transylvánie
Líbáš jako ďábel

Trhové Sviny

KINO J & K

Špičák 134, tel. 380 711 892

Tři góly Tomáš Nouza ve žlutém píseckém dresu. To teď neplatí, hraje

„Snažíme se také tým posílit,“
ujistil. Dnes by se měl hlásit útočník Rod, který působí v Ústí nad Labem. Nedávno přišel další zkušený forvard Kubeš.
Výčet hráčů, kteří jezdí z extraligových klubů na střídavý start do
Písku, je tučný. Je jich 13. Písečtí jejich přehled uvedli v programu na
zápas s lídrem tabulky. Makovský,
Kříž a Marek jsou z Mountfieldu.
Cikánek, Kameš, Růžička, Strnad a
Melka jezdí z Kladna. Z Plzně hrávají Mazanec, Petruška, Martin
Heřman, Pitule a Sedláček. „Často
ani nevíme, kdo přijede. Nemáme
hráče na střídavý start ani na předzápasový trénink či rozbruslení,“
podotkl kouč Jindřich Setikovský.

19.30

KULTURNÍ DŮM STŘELNICE

Klášterská 135/II, tel. 384 351 219

Škola základ života - divadelní komedie
souboru Jablonský Jindřichův Hradec. Hrají, tančí a zpívají: R. Adamcová, B. Bláhová,
A. Dalíková, M. Chládková, A. Ratajová, L.
Ratajová, Z. Skořepová, J. Vistořínová, B.
Čížek nebo J. Langer, Vl. Hanuš, M. Charvát, T. Kadlec, P. Kopecký, P. Körner, V. Marušák, M. Palaugari, P. Prudil, J. Smrčka, P.
Šimr, A. Tomek, V. Zeman a abiturientská
kapela Ulejvanka.
19.00

