6 B

jižní čechy

PONDĚLÍ 4. ÚNORA 2013
WWW.IDNES.CZ

Třikrát o jihu Na snímku vlevo se raduje junior Adam Ťoupalík z ČEZ Tábor ze zisku bronzové medaile. Byla jediná pro Česko. Uprostřed právě o bronzovou medaili přišla Kateřina Nash, rodačka z Prachatic. Mohl za to zaseklý
3x foto: Michal Sváček, MAFRA
řetěz čtyři zatáčky před koncem. Těsně před cílem, odkud je snímek, ji předjela Francouzka Chainelová-Lefevreová. Martin Bína z ČEZ Tábor pole kategorie Elite vedl, dojel desátý. Je to on.

Ťoupalík získal medaili,
Nash o ni u cíle přišla
Záplavy rozhodly o tom, že se v Louisville jelo
mistrovství světa v cyklokrosu v jediný den. Bylo
to poprvé v historii, kdy se šampionát konal mimo
Evropu. Světová špička cestovala do USA.
LOUISVILLE Na mistrovství světa
cyklokrosařů v americkém Louisville zanechali Jihočeši výraznou
stopu. Byl to 64. šampionát, první
mimo Evropu.
Štěstím zářil Adam Ťoupalík
z ČEZ Tábor. Získal bronzovou
medaili. Slzy smutku v očích měla
rodačka z Prachatic Kateřina
Nash.
Kousek před cílem se jí na třetí
pozici zasekl řetěz a musela do
cíle dojet na kole jako na koloběžce. Před páskou ji předjela Francouzka Chainelová-Lefevreová.
Šestnáctiletý český reprezentant Ťoupalík dojel za nizozem-

skou dvojicí Mathieu van der Poel
a Martijn Budding. Vítěz Světového poháru Van der Poel obhájil titul z Koksijde.
Ťoupalík skončil ve Světovém
poháru šestnáctý. V průběhu závodu v Louisville se postupně prodral nejlepší desítkou až mezi medailisty. Do posledního z šesti
okruhů najížděl společně s Belgičanem Yannickem Peetersem,
jenž posléze zakolísal na schodech a ze hry o medaile vypadl.
Ťoupalík udržel za zády domácího Logana Owena a dalšího Belgičana Nicolase Cleppeho. Na
Van der Poela, který měl již po prv-
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ním kole osmivteřinový náskok a
nadále ho navyšoval až na téměř
minutu v cíli, ztratil český reprezentant minutu a 19 vteřin.
Se slzami v očích naopak končila své vystoupení na cyklokrosovém mistrovství světa česká reprezentantka Kateřina Nash. O vytouženou medaili přišla v závěrečných metrech kvůli technickým
potížím, když se musela jak na koloběžce odrážet jednou nohou od
země, aby projela cílem.

Potíže s řetězem
V tu chvíli se kolem ní prohnala Lucie Chainelová-Lefevreová z Francie a odsunula Jihočešku na čtvrté
místo.
„Je to obrovské zklamání, když
to člověk ztratí takhle na konci,
ještě kvůli tomu, že se mi zasekl
řetěz,“ povzdechla si Nash. „To
už ani není smůla. Mně holt

v tomto sportu asi není přáno,“
prohlásila smutně Nash. Má
bronzovou medaili z mistrovství
světa v terénu z roku 2011. Považuje ji za jeden ze svých největších úspěchů.
„Věděla jsem, že Francouzka
byla hned za mnou, a já, bohužel,
nemohla vyndat řetěz. Nemohla
jsem ho nandat, takže jsem věděla, že to asi nedopadne,“ vysvětlovala 35letá Nash.
Potíže měla i Francouzka.
„Měla tam také nějaký pád, takže
jsem nevěděla, co se vlastně děje.
Za sebe jsem se nedívala, ale bylo
mi jasné, jak to asi bude,“ popsala
Nash po závodě. „Bylo to náročné, protože to začalo strašně klouzat. Člověk musel jet na pohodu,
ale přitom bylo potřeba hrozně
zpomalovat do zatáček,“ přiblížila Nash.
Michal Cirmaciu
s využitím ČTK
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Písek na Most
nestačil

Tři body pro
Mountfield

Už v domácím prostředí zjistil Sokol Písek, že v osmifinále Vyzývacího poháru žen na Most stačit nebude. Prohrál 20:34. Včera se v Mostě
hrála odveta a domácí celek zvítězil 29:15. Do čtvrtfinále postoupil
Most. Aby toho nebylo málo, v sobotu se v Mostě utkají oba celky
v rámci interligy. Včerejší zápas
mohly oba celky označit za formalitu. Přesto favorit nezaváhal. Už
v poločase vedl 14:7. Bylo jasné, že
Písek by v Mostě musel vyhrát o 15
gólů, aby postoupil. Na to neměl
ani pomyšlení, ale držel se. Přesto
až do konce platilo, že za obdržený
gól dostal Sokol Písek dva. Často
skórovala Martinková. Bývalá hráčka Házené Jindřichův Hradec je při
své výšce nebezpečnou střelkyní
pro každého soupeře. Proti prvnímu utkání se více prosazovla písecká střelkyně Michaela Borovská.
Ani to však nestačilo na zvrat
v utkání. Příjemně překvapila Házená Jindřichův Hradec, která doma
v interlize podlehla úřadujícímu
mistru jen o čtyři branky.
(mac)

Fórum čtenářů
Váš názor nás zajímá!
Pište na redcb@mfdnes.cz

I v USA vědci uvažují
o bezzásahovosti
S panem Zemanem jsem o kauze
NPŠ nemluvil, mluvil jsem o tomto tématu s panem prezidentem
Václavem Klausem, když v Písecké bráně v Praze 6 navštívil výstavu fotek velkoplošné náhlé destrukce stromového patra lesů
vyšších poloh Šumavy – Zachraňme Šumavu. Věřte, nevěřte, bylo
mu naprosto jasné, co to znamená ve změnách životního prostředí: zásadní změny základních bilancí (radiační, tepelné, vodní),
proudění vzduchu a dalších procesů a prvků klimatogenetických,

Potřetí v sezoně dali hráči Mountfieldu v extralize šest branek. Díky
tomu zdolali Brno 6:3. Mohli hrát
v klidu, vedli 4:1. Pak se jim však ve
třetí třetině nepovedla rozehrávka
a hostující Tomáš Svoboda snížil
na 4:2. Kometa začala hrát s velikým nasazením a brzy dala další
gól. Pro domácí bylo štěstím, že se
povedla akce kombinovaného třetího a čtvrtého útoku. Červený využil nahrávku Knotka a z kruhu střílel bekhendem po ledě. Suja puk
správně tečoval a bylo to 5:3. Červený se trefil už předtím. Ani nevěřil, že puk je v brance, a jeho tým
v té chvíli vedl 3:1. Včera hráli Jihočeši na ledě Kladna. Jejich nejlepší
střelec posledních zápasů Květoň
dal v přesilovce gól na 2:1 a hosté
se pokoušeli vyrovnat. Do konce
chybělo necelých devět minut.
Hostům se však skórovat nepodařilo a v power play dostali v samém
závěru do prázdné branky gól na
3:1 pro domácí. Po reprezentační
přestávce budou za týden ve
středu hostit Chomutov.
(mac)

výběr z dopisů, kráceno
tedy bioklimatu, procesů půdních, vodního režimu atd. během
přírodních pochodů sukcese v rytmu přírody samé. Myslíte, že to
bude zajímat kolegy žurnalisty
teprve tehdy, až během tak desítek let i století mohou přicházet
důsledky – vyžadující práci, prostředky a kapitál na to, co dnes
nadšence vůbec nezajímá a jde
jim výlučně o přírodu? Jenže
NP Šumava neleží v přírodní přírodě jako parky na Sibiři, na Aljašce, v Kanadě či v Kongu, ale s 84
procenty kulturních lesních ekosystémů převážně smrku má víc
než stokilometrovou hranici s kulturní obytnou krajinou. Tak to
vidí nikoli snad jen vědy lesnické,
ale i vědy environmentální – ty se
tímhle zabývají už skoro 200 let.

Není-li vám to známo, i v USA
vědci-ekologové začali uvažovat
o smyslu bezzásahovosti i v jejich
přírodních parcích s ohledem na
měnící se globální klima.
Vladimír Krečmer
v.krecmer2@seznam.cz

Je dobré mít jeden
protipovodňový plán
» Ad: Stavba hráze v Táboře

Ke změně klimatu dochází, ať jej
ovlivnil člověk, nebo ne. Je potřeba se na to připravit. Bude více
povodní, ale také více sucha. Proto je nutné mít jeden plán, který
by skloubil protipovodňová opatření a opatření na retenci vody
pro případ delšího bezsrážkového období. Takové řešení by

mělo být zpracováno podle jednotlivých povodí potoků a řek
tak, aby na sebe navazovala, a
tím vytvářela podmínky pro minimalizaci nákladů. Podkladem
může být Koncepce protipovodňové ochrany na území Jihočeského kraje. Na řešení by se měli podílet pracovníci z jednotlivých povodí, lesníci a zemědělci, podkladů k projekci a realizaci je dostatek. O pořadí realizace jednotlivých akcí by měla rozhodovat jejich důležitost, a ne získaná dotace, při čemž by měl být posuzován přínos, jak pro snížení povodňových škod, tak pro zvýšení retence vody v povodí.To se týká
i stavby hráze na Lužnici.
Josef Řežábek
josef-rezabek@seznam.cz

Vaším objektivem Karel Berger nafotil fotbalový turnaj a snímky uložil na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v MF DNES

7. 2. – Smíšená štafeta 2× 6 km, 2× 7,5 km (start v 17:30)
9. 2. – Sprint muži (start ve 13:00), Sprint ženy (start v 16:15)
10. 2. – Stíhací závod muži (start ve 13:00),
Stíhací závod ženy (start v 16:15)
13. 2. – Individuální závod ženy (start v 17:15)
14. 2. – Individuální závod muži (start v 17:15)
15. 2. – Štafeta ženy (start v 17:15)
16. 2. – Štafeta muži (start v 15:15)
17. 2. – Hromadný start ženy (start ve 12:00),
Hromadný start muži (start v 15:00)
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Fotbalem proti drogám Ve Strakonicích se hrála sálová
kopaná.

Foto: Karel Berger (vidrholka.rajce.idnes.cz)

