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MLADÁ BOLESLAV Také občas při
sportovním zápase slýcháte od na-
štvaných fanoušků: Trénují ti bor-
ci vůbec?
Hokejisté Mladé Boleslavi zítra

od 17.30 hodin hrají s Litoměřice-
mi, ale na slova z prvního odstavce
diváci nebudou mít nárok.
Nejenže Středočeši jasně vlád-

nou první lize, ale především vče-
ra v rámci akce Týden Bruslařů
uspořádali odpolední veřejný tré-
nink, na němž se fanoušci mohli
přesvědčit o píli hokejistů. Bole-
slavský trenér František Výborný
doprovázel pětačtyřicetiminutov-
ku odborným komentářem.
K píšťalce, tabuli na kreslení a

fixe proto vyfasoval ještě jeden ne-

obvyklý doplněk – mikrofon!
„Je jasné, že na trénink nepři-

jdou tisíce, ale dorazili ti,
které to zajímá. Snažili
jsme se udělat trénink co
nejpestřeji a myslím, že
to bylo příjemné,“ hod-
notil Výborný.
Každé cvičení nejdřív

objasnil hráčům v půl-
kruhu u tabule, pak po-
padlmikrofon a tlumočil
informace několika stov-
kám diváků na tribu-
nách.
„Teď se zaměříme na

clonění před branká-
řem,“ hlásil například. Hráči už
mezitím pálili od modré, zatímco

u gólmana se jich štosovalo víc a
víc a tečí se snažili změnit směr

puku.
Těžká úlohapromas-

kované muže, ale bole-
slavská jednička Ro-
man Will ji zvládl na-
vzdory tomu, že popr-
vé testoval nové beto-
ny.
„Přišly mi teprve

ráno. V novém se vždyc-
ky chytá dobře,“ usmí-
val se Will.
Trenéři záměrně voli-

li jednodušší cvičení,
protože Boleslav den

předtím měla na programu zápas
a tým už absolvoval dopolední tré-

nink. „Měli jsme těžké nohy, takže
jsme si je potřebovali vyjezdit,“ vy-
právěl obránce Milan Toman.
Ale pozor, atraktivita tréninku

tím ochuzena rozhodně nebyla.
Při závěrečných nájezdech si tre-
nér Výborný všiml: „Kluci byli ner-
vózní, před fanoušky chtěli dát
gól.“
K uvolněné atmosféře přispěly i

zvídavé dotazy moderátora, které-
ho zajímalo, jestli trenér pozná
hned na začátku tréninku, že je
hráč unavený z předchozího veče-
ra či noci.
„Jasně. Ale letos se mi to ještě

nestalo,“ rozesmál se Výborný.
I proto Boleslav vede první ligu.

Michal Miškovský

KLADNO Brankář kladenských ho-
kejistů Jan Chábera se včera mohl
zaradovat. Poprvé v sezoně se do-
čkal vychytané nuly.
Ale přiznejme si to, příliš práce

neměl.
I proto na sebe dlouho strhával

větší pozornost jeho protějšek v
karlovarské kleci Tomáš Závorka.
Co ten pochytal!
Kladenským střelcům postavil

do cesty závoru a jen díky jemu
mohli pasivní hosté téměř až do
konce zápasu pomýšlet na body.
„Byli jsme jednoznačně lepší a

on chytal dobře,“ uznal kladenský
útočník Antonín Melka. I on dva-

krát ve slibné pozici neuspěl. „Zvo-
lil jsem špatné řešení a stejně si
dlouho počínali o moji spoluhráči.
Také proto se Závorkovi tolik daři-
lo,“ dodal Melka.
Nakonec se však ukázalo, že kar-

lovarský gólman není čaroděj.
Když se na něj opakovaně vrhli

borci z NHL, kapituloval. A Kladno
se po výhře 3:0 posunulo na třetí
příčku tabulky.
„Domácí hráli velmi dobře a

udělali pro výhru maximum,“ při-
znal karlovarský asistent Jaromír
Kverka. „Nám chyběl pohyb a vět-
ší agresivita, od začátku jsme taha-
li za kratší konec.“

Kladno může poděkovat jedno-
mu ze sponzorů, který zaplatil krát-
kodobou pojistku pro obránce
Marka Židlického.
Ta původní totiž reprezentační-

mu bekovi vypršela a on už před
návratemdo zámoří neměl v extra-
lize nastoupit. Nakonec svou misi
ještě o dva duely prodloužil (na-
stoupí ještě v neděli) a včera soupe-
ře rozleptal.
Nejprve odčaroval Závorku prv-

ním gólem a na další dva potom
přihrál.
„Je to vynikající hokejista, pro

nás prakticky nenahraditelný.
Jeho tvořivost nemá mezi obránci

v extralize konkurenci,“ pochválil
kolegu útočník Tomáš Plekanec.
I jemu Židlický přihrál na gól,

Plekanec ho při power-play soupe-
ře vstřelil do prázdné brány.
Ještě předtím si ale neopome-

nul vzít slovo Jaromír Jágr.
Na modré čáře posadil na zadek

obránce Gründlinga, jehož si ele-
gantně obhodil. A když mu bran-
kář Závorka nabídl pohybemmísto
pod svým ramenem, poslal mu
tam Jágr okamžitě gólový pozdrav.
„Byl odmala mým vzorem, chtěl
jsem si to proti němu užít. A vidíte,
nakonecmě překonal,“ řekl Tomáš
Závorka. Petr Procházka

Ženy soutěžily v disciplínách body
fitness a bikiny.
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Hokejisté Kladna ve
včerejší extraligové
předehrávce porazili
Karlovy Vary 3:0. Dlouho
to byl jejich souboj s
brankářem Závorkou, až
se postupně prosadily
posily z NHL: Židlický,
Jágr a Plekanec.

bodů má Boleslav
na konci listopadu

v první lize

KOLÍN

Zastaví basketbalisté
sérii porážek?

Basketbalisté Kolína za seboumají
sérii porážek, avšak záporná bilan-
ce má své vysvětlení. Poslední dva
ligové zápasy totiž odehráli proti
mistrovskému Nymburku, navíc v
oslabené sestavě. Utkání proti
USK Prahamá pro Kolín z hlediska
postavení v tabulce mnohem větší
význam. Střetnutí začíná zítra v
17.45 hodin. (prp)

MILOVICE

Tenistky bojují o halový
republikový titul
Dnes a zítra vyvrcholí halové mis-
trovství České republiky tenistek v
Milovicích. Dnes je na programu
semifinále dvouhry a ve hře zůstá-
vá i nejvýše nasazená Sandra Zá-
hlavová (257. na žebříčku WTA),
která bude bojovat o postup do fi-
nále od 10 hodin proti Petře Krejso-
vé. Druhou semifinálovou dvojici
tvoří Tereza Martincová s Miriam
Kolodziejovou, jejich zápas začne
v 11 hodin. Finále se hraje v sobo-
tu. (miš)

KAM ZA SPORTEM
Rubriku Kam za sportem najdete
na straně B5.

Tipy MF DNESVýborný si vzal na trénink i mikrofon
»Hit víkendu Boleslavští hokejisté zítra od 17.30 hodin hostí Litoměřice, jejich včerejší trénink komentoval trenér pro fanoušky

PARDUBICE (prp) Voj-
těch Hruban začíná
potvrzovat status let-
ní střelecké posily.
Nymburský basket-

balista se v eurocupovém utkání
stal už podruhé nejlepším kanoný-
rem týmu. V Jeruzalémě nasázel
devatenáct bodů, ve středu to v
pardubické ČEZ Areně proti litev-
skému Rudupisu Prienai ještě vy-
lepšil dvacetibodovou nadílkou.
Nymburk vyhrál 90:66.
„Hlavní radost mám z týmové-

ho úspěchu. Že jsem k němu při-
spěl dobrou střelbou, to jemilý bo-
nus,“ uvedl Vojtěch Hruban.

Všiml jste si, že se vám podařilo
vylepšit ten jeruzalémský výkon?
Ani ne, to jsem fakt neřešil. Na svě-
telné tabuli jsem sledoval jen cel-
kové skóre.

Čím to, že byly oba poločasy tak
rozdílné? V tom druhém jste Li-
tevce jasně přehráli.
První půle byla těžká, nemohli
jsme chytit tempo. Soupeř má bě-
havý tým, nedá se hrát nahoru
dolů. Když se námpo pauze začalo
dařit, už jsme zápas kontrolovali.

Vedete skupinu a máte nakroče-
no k postupu. Jak vidíte poslední
dva zápasy?
Teď letíme do Kyjeva, který jsme
doma docela přejeli. Bylo by fajn
rozhodnout o postupu už tam.
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Golem Classic 2012
Kulturistika vystřídala v neděli
odpoledne kutnohorské Tylovo
divadlo. Konal se zde první
ročník soutěže v kondiční
kulturistice Golem Classic 2012.
Soutěžilo se v kategoriích junioři
do 70 kg, junioři nad 70 kg, muži
do 30 let, muži nad 30 let a pro
ženy zde byly disciplíny body
fitness a bikiny. Soutěžící i diváci
se na I. ročník sjeli z celé
republiky, stejně tak vzácní
hosté, mezi které patří například
Vojtěch Koritenský, vítěz
soutěže Arnold Classic, nebo
Barbora Černákova, která se
umístila stříbrná také na
Arnoldovi.

3x foto: Martin Deli Podaný

Vaším objektivem Fotografie čtenářů zveřejněné na rajce.net.

bodů měla
ve stejné době
loni v extralize

Ve výsledcích

Hruban by rád
rozhodl o postupu
Nymburka už
příště v Kyjevě

Díky, Židlo Obránce Marek
Židlický původně neměl do
včerejšího utkání zasáhnout,
nakonec si však působení v
extralize prodloužil a byl u
všech kladenských gólů.

Foto: Michal Kamaryt, ČTK

Závor(k)u zdolali borci z NHL

Volejbal
EXTRALIGA MUŽŮ, 7. kolo: Zlín - BENÁTKY NAD
JIZEROU 3:0 (17, 21, 23). Nejvíce bodů: Čechmánek,
Bartoš a Kolář po 14 - Vencovský 11, Kohlmann 10,
Ticháček 8.
Pořadí: 1. Liberec 18 bodů, 2. PŘÍBRAM 16, ... 7. Zlín
9, ... 9. BENÁTKY 9, 11. ODOLENA VODA 3, 12. Ústí 1.


