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JIHOČESKÝ KRAJ Kdyby se v kraj-
skémpřeboru fotbalistů hrálomís-
to na branky na počet obyvatel, na
poslednímmístě by skončilo Lažiš-
tě. S 319 obyvateli je v této sezoně
jasně nejmenší.
V příští sezoně mohou Lažišti v

počtu obyvatel konkurovat další
týmy, jež mohou postoupit z I. A
třídy. Dobře nakročenomají Bavo-
rovice, které vedou skupinu B.
Obec je sice připojena k Hluboké
nad Vltavou, ale s 309 obyvateli by
byla v přeboru nejmenší.
Ale i menší obce mohou podá-

vat dobré výkony a porážet týmy z
většíchměst. Důkazem jsouDraži-
ce, které mají necelých osm stovek
obyvatel a také v této sezoně hrají
v krajském přeboru na špici.

Bavorovice se na podzim v I. A
třídě činily. Jedenáctkrát vyhrály,
jednou remizovaly a jednou pro-
hrály. „Ještě se můžeme zlepšit.
Přál bych si, abychom dávali více
branek,“ konstatoval trenér Bavo-
rovic Karel Franěk. „Bude to ale
těžké. Ostatní týmy už si na nás dá-
vají pozor.“
Hlídaný byl soupeři především

kanonýr Bavorovic Kováčik, který
si vminulosti zahrál například dru-
hou slovenskou ligu v Nitře. „Těší
mě, že Kováčik a další neodejdou.
Chtěli do Rakouska, ale ještě na
jaro u nás zůstanou,“ řekl Franěk.
Zároveň uvedl, jak se Bavorovič-

tí připravují v zimní přestávce.
„Chodíme na spinning, trénujeme
v hale i na umělé trávě v Hluboké

nad Vltavou,“ poznamenal. „Na
konci února pojedeme na soustře-
dění do Zlaté Koruny.“
Postup do krajského přeboru by

jistě v Bavorovicích ocenili. Na zá-
pasy by tam pakmohlo chodit více
fanoušků, než má obec obyvatel.
„Máme to ve vlastních rukách. Bo-
dový náskok máme, ale rozhodne
se na hřišti,“ doplnil Franěk.
Ve skupině A jsou první Čimeli-

ce, které jsou o něco lidnatější než
Bavorovice či Lažiště i Dražice.
Mají zhruba tisíc obyvatel.
Proč se Čimelicím, které skonči-

ly v minulé sezoně I. A třídy sed-
mé, na podzim tolik dařilo?
„Máme tady fajn partu. Myslím si,
že se to přeneslo na hřiště,“ míní
trenér fotbalistů Čimelic Jan Růžič-

ka. „Zlepšili jsme i bojovnost a pří-
stup k fotbalu obecně.“
Uvedl také, že jeho svěřenci

měli na podzim značné štěstí. „To
k fotbalu patří. Cíl ale zůstává stej-
ný,“ řekl dále. „Chceme soutěž vy-
hrát. Pro mě i hráče by to byl velký
úspěch.“
S přípravou Čimeličtí nikam ne-

chvátají. „Začínáme až devátého
února, času je dost,“ uvedl kouč.
Trénovat bude mužstvo doma. Na
umělou trávu vyjede do Milevska
nebo do Písku.
Případné posily? Fanoušci Čime-

lic mohou být na jaře překvapení.
„Jednáme s hráči z divize i z kraj-
ského přeboru,“ objasnil trenér Rů-
žička. „Na konkrétní jména je za-
tím brzo.“ Josef Majer

ČESKÝ KRUMLOV Karel Mach si se
spolujezdcem Janem Bláhou i le-
tos zajedou Monte Carlo pro vete-
rány. Včera odletěli do Skotska, od-
kud z Glasgowa dnes ve 14 hodin
vyrazí na hvězdicovou jízdu do
místa startu.
Už startovali z Varšavy nebo z

Maroka. Z dnešního místa startu
tomají zase o kus dál. Přes dva tisí-
ce kilometrů. „Ještě jsme ve Skot-
sku nebyli a lákalo nás poznat
nové trasy,“ vysvětlil Jan Bláha,
proč bude muset jejich veterán
Škoda 130 RS ujet takovou dálku.
Ve čtvrtek v noci vyjel po vlastní

ose automobilový obytný vůz se
soutěžním vozem na káře. Včera
se posádka setkala. V plánu bylo
slavnostní zahájení v Glasgowě.
Na mapách měří jejich cesta na

start soutěže 2 056 kilometrů.
Musí dojet na trajekt do Doveru,
odkud se přeplaví do francouzské-
ho Calais. Odtud pojedou na start
vlastní soutěže do Valence.
Na konci cesty už budou dva

rychlostní testy. „Pak budeme dva
dny čekat na pokračování soutě-
že,“ upřesnil Jan Bláha z posádky
ČK Motorsport. Dalším cípem
bude město Gap a odtud pojedou

posádky do Monaka. Ze čtvrtka na
pátek příští týden budou posádky
ponoci dlouhých nožů v cíli. „Počí-
táme, že do cíle dojedeme ve dvě
hodiny ráno,“ upřesnil Bláha.
V pátek odpoledne budou vyhlá-

šeny první výsledky a večer se ve
Sporting klubu vMonaku uskuteč-
ní slavnostní vyhlášení. Od Rallye
Monte Carlo světové špičky, která
už se letos jela, se veteránská sou-
těž příliš neliší.
„Ujedeme celkem asi 3 400 kilo-

metrů,“ řekl Jan Bláha. Nedalo se
vyloučit, že na cestě budou problé-
my. Zima zasáhla Evropu.

Letos se jede hvězdicová jízda
z Monte Carla, Kodaně, Remeše,
Barcelony a Glasgowa. Ze Skotska
je to nejdál.
Kdyby jeli Jihočeši z Monte Car-

la, napadne vás, že by objeli ná-
městí a byli by na startu. „Tak to
ne. Posádky z Monte Carla poje-
dou asi tisíc kilometrů,“ oponoval
Jan Bláha.
Rallye Monte Carlo Historique

2013 bude za týden minulostí.
I pro Jana Froňka staršího, Marce-
la Tučka nebo Jiřího Trojana, kteří
připravují zázemí pro posádku Ji-
hočechů. Michal Cirmaciu

Krátce
BASKETBAL

Vanta se ohradil,
vybral si Lvy
Nováček nejvyšší soutěže mužů
Lvi Jindřichův Hradec získal žáda-
ného SlovinceMateje Vantu. Roze-
hrávač řekl, že je rád, že mu uděla-
la radost první výhra jeho nového
týmu v sezoně venku. Opava
Lvům podlehla 82:93. Podílel se na
tom 22 body a navrch se stal Hrá-
čem kola. Potvrdil, že při odchodu
z Prostějova měl tři nabídky. Dvě
z Česka a jednu z Kypru. Vybral si
jižní Čechy, kde se mu líbí. Upřes-
nil také, že se ústecký trenér Peter
Bálint zlobil zbytečně, když tvrdil,
že Vanta Severočechy zklamal,
když do Ústí nad Labem nešel.
„Bylo to nefér jednání,“ řekl
k tomu Bálint. „Musím přiznat, že
jsem překvapen komentářem
pana Bálinta. Chápu, že pan Bálint
neměl všechny informace a neznal
celý příběh, protože jinak by jistě
nikdy nic takového neřekl. Proč
něco takového komentoval v novi-
nách, to nevím, ale takovéto věci
by se měly řešit s profesionálním
přístupem.Dále bych se nerad kté-
to situaci vyjadřoval, pro mne jde
o uzavřenou záležitost,“ sdělil
k tomuMatej Vanta. (mac)

FOTBAL

Táborsko získalo
Sladkého i Dolejše
MAS Táborsko posiluje. Kromě
útočníka Martina Sladkého z Plz-
ně, který už za Táborsko hrával,
přichází i záložník Petr Dolejš. Na
jaře bude hostovat z Teplic. (dal)

HOKEJ

Za Písek bude
hrát Kotrla
Dobře známý je Jihočechům Jin-
dřich Kotrla. Není to tak dlouho,
co hrával extraligu za Mountfield.
Nyní posiluje IHC Písek v I. lize.
Nastoupí dnes proti Jihlavě. (dal)

Motoskijöring v Želči První závod o mistrovské body
vyhráli zkušení bratři Šrolerovi. Mistrovství republiky
zahájilo 14 posádek. Hobby dvojic bylo o jednu více. Vyhráli
Křížek - Gigal. Foto: Miroslav Klůfa (wouk.rajce.idnes.cz)

Basketbalová liga žen

Strakonice ještě
mají naději
na play-off
Strakonické basketbalistky v mi-
nulém utkání ligy žen smolně
o bod 54:55 prohrály s VŠ Praha.
Na snímku je s míčem domácí
Zora Jílečková, která obchází bý-
valou strakonickou hráčku Pet-
ru Reisingerovou, jež proměnila
dva trestné hody dvě vteřiny
před koncem a otočila výsledek.
Strakonice dnes hrají v hale Valo-
sunu Brno. Pak budou doma
hostit Hradec Králové a vyjedou
do Pardubic. Jako Slovance jim
na osmou příčku Karlových
Varů chybí tři kola před koncem
základní části bod. Ještě je šance
na play-off osmi. (mac)

PŘEBOR

Počet obyvatel
1. Písek B 29 949
2. Jindřichův Hradec 22 460
3. Prachatice 11 587
4. Třeboň 8 709
5. Dačice 7 786
6. Soběslav 7 285
7. Vodňany 7 086
8. Veselí 6 578
9. Hluboká nad Vltavou 4 913
10. Rudolfov 2 430
11. Čkyně 1 581
12. Sedlice 1 319
13. Dražice 774
14. Osek 672
15. Jankov 381
16. Lažiště 319

Vaše názory nás zajímají!
Pište na redcb@mfdnes.cz

A.S.A. pracovala, radní
měli vyhlásit kalamitu
Dobrý den, v týdnu jsem četla
článek ohledně úklidu města od
sněhu a neustále se útočilo na fir-
mu A.S.A.
Jsem doručovatelka tiskovin, tak-
že ráno v 04.30 brázdím Budějo-
vicemi. Je pravda, že ve čtvrtek
byla ranní pohroma. Už ráno blo-
kovaly trolejbusy Lidickou, ale je
taky pravda, že nikdo nečekal ta-
kovou nadílku.
Myslím, že A.S.A. jsou zaměst-
nanci a lidi, kteří od rána 04.30
byli ve městě a snažili se bojovat
s padajícím sněhem. Jednu část
odklidili a na odklizenou sníh na-
padal. Jsem sama svědkem, že
opravdu lidi pracovali i v pozd-
ních hodinách. Myslím, že zde
udělali chybu radní, kteří měli
vyhlásit kalamitní stav.
Kdyby si každý uklidil před svým
domem, lidi, kteří se starají o čis-
totu chodníků, mohli být nasaze-
ni jinde. Proč si lidi neuklidí
před domem, když vidí, co se
sype? Staří lidé vezmou šornu a
bez řečí uklízí. A co mladí? Před

domem cizí fára a cestička je-
nom na přechod k autu. A co se
zbytkem? To si budeme stěžo-
vat, že to není uklizené.
Peníze za to nebereme, ať to udě-
lá město, ale to je špatné myšle-
ní. Alespoň si to myslím. Mys-
lím, že je to špatný příklad i pro
vyrůstající generace. Je velice jed-
noduché vše hodit na firmu
A.S.A., která při svých možnos-
tech dělala, co mohla.
Sáhnout na peníze a ohánět se
pokutami a výpovědí. To je to
nejjednoduší, co může radnice
udělat. Na radnici by měli nejdří-
ve začít u sebe, kde udělali oni
chybu. Mohli vyhlásit hned kala-
mitní stav. Vždyť páni radní moh-
li sundat saka a jít do ulic uklízet
sníh, aby věděli, že to není sran-
da. Od stolu se to lehce říká, ale
trochu pohybu neuškodí.
Omlouvám se, že jsem tak rozčí-
lená, ale opravdu vidím brzy
ráno, jak chlapi makají, i když
ostatní ještě spí. Nebo doma leží
u televize a chlapi uklízí chodní-
ky před domy, což si může udě-
lat každý sám. Jsem proti názo-
ru, že A.S.A. nepracovala ade-
kvátně.
Věra Drdlová
České Budějovice

Leknutí Kvůli výrazu Jana Bláhy z tratě Rallye Monte Carlo si ho Karel
Mach dobíral. Foto: ČK Motorsport

Fórum čtenářů

Strakonice, liga basketbalistek
Foto: Martin Bureš, MAFRA

výběr z dopisů, kráceno Vaším objektivem Miroslav Klůfa nafotil šampionát v motoskijöringu a snímky uložil na rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v MF DNES

Postoupit může i menší obec
V krajském přeboru fotbalistů se mohou v příští sezoně objevit Čimelice i Bavorovice, které mají o 10 obavytel méně než nejmenší Lažiště

Mach s Bláhou si nedají pokoj. Do Monte Carla pojedou z Glasgowa


