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TÁBOR Fotbalový klubMAS Tábor-
sko čeká zápas s Hradcem Králové.
Půjde o duel, který ukáže šance Ji-
hočechů ve druhé lize.
Hradec Králové v uplynulé sezo-

ně sestoupil z Gambrinus ligy
a bude patřit mezi velké favority
na rychlý návrat. To potvrzuje
i zkušený obránce Východočechů
Radek Hochmeister: „Chceme se-
stup napravit a vrátit se do ligy.
Kádr se okysličil a myslím si, že by
to mohlo fungovat.“
Vedení jihočeského klubu by

chtělo hrát o páté až osmé místo.

To znamená rovnat se špičce dru-
hé nejvyšší soutěže.
Nejtěžší zápas přípravy Tábor-

sko zvládlo. Hned na úvod se utka-
lo se silným Libercem a prohrálo
těsně 1:2. I na turnaji v Hluboké
nad Vltavou hrálo slušně.
Viktorii Žižkov, dalšího druholi-

gistu, porazilo po dvou brankách
Antonína Presla a jedné Romana
Potočného 3:0. Další porážka v pří-
pravě přišla ve finále s Českými Bu-
dějovicemi – 0:2.
Po turnaji vyrazili fotbalisté na

soustředění do Písku, kde trenéři

připravili dvoufázové tréninky.
„Dopoledne se běhalo a posilova-
lo, odpoledne jsme byli vždy na
hřišti. Hráči měli míč každý den,“
uvedl trenér MAS Táborsko Ro-
man Nádvorník.

„Cílem soustředění bylo hodně
běhat a absolvovat velké objemo-
vé dávky. Hráči byli unavení, a pro-
to jsme si na závěr přípravy pozva-
li lehčího soupeře – juniory Jihla-
vy,“ dodal Nádvorník.
Jihočeši soupeře zdolali bez pro-

blému 5:1. „Zejména druhý polo-
čas utkání s Jihlavou ukázal naši
kvalitu. Jasně jsme dominovali,“
poukázal Nádvorník na fakt, kdy
hrála silnější sestava.
Na hřišti se pohybovali Šimák, Ja-

vorek, Potočný či nejlepší střelec
týmu v přípravě Presl. Dva góly
vstřelil testovaný Musiol, po jedné
brance dali Mráz, Potočný a Šimák.
Po utkání sHradcemKrálové tre-

nér Nádvorník rozhodne, kdo tým
definitivně opustí a kdo dostane
nabídku smlouvy. „Máme po
hrubé přípravě a nyní se budeme

věnovat herním věcem. Počítám,
že většina hráčů, kteří s námi do
Hradce pojedou, u nás zůstane,“
uvedl Nádvorník. „Navíc budeme
zkoušet jen Dominika Šilingra ze
Znojma.“
Jisté angažmámá defenzivní zá-

ložník Ondřej Šiml, který přišel
z Dukly Praha. Další posilou je
brankářMichal Toma. Na jaře chy-
tal druhou ligu za Vlašim a měl by
plnit roli jedničky. „Kabina je plná
kvalitních hráčů. Pokusíme se být
v tabulce co nejvýše,“ poznamenal
Toma.
V Táborsku dle slov trenéra ne-

bude pokračovat útočník Tomáš
Stráský. „Má další problémy s kole-
nem, takže se vrátil do Českých Bu-
dějovic. Přijít by alemohl ještě něk-
do vyřazený z první ligy.“

Michal Heřman

Turnaj
Při příležitosti oslav

v Husinci se uskutečnil
i volejbalový turnaj amatérů.

2x foto: Milan Maxa
(maxxim.rajce.idnes.cz)

SUCHDOL NAD LUŽNICÍ Největší
úspěch v historii klubu si v letošní
sezoně připsali hokejbalisté Such-
dola nad Lužnicí. Jihočeši vyhráli
druhou nejvyšší tuzemskou soutěž
amohli si v příštím ročníku i polep-
šit. Baráž o extraligu však nakonec
nezvládli.
„V baráži jsme prostě nedali do-

hromady jeden tým. Někteří hráči
byli zranění, další nechtěli absolvo-
vat dlouhou cestu,“ jmenoval tre-
nér a zároveň prezident Suchdola
Stanislav Landa důvody neúspě-
chu. „Samozřejmě, že sezonu hod-
notím kladně. Mrzí mě jen posled-
ní krok, který jsme neudělali.“
Tým je pod vedením stávajícího

kouče stabilizovaný a finančně za-
jištěný. „Město nám s financemi
neskutečně pomáhá. Hrajeme na
jeho hřišti a teď námnavíc v přípa-
dě postupu nabízelo další odmě-
ny,“ upozornil Landa, který je
u A-mužstva šestým rokema v jiho-
českém hokejbalu se dobře vyzná.
„Jako mladší jsem v Suchdolu ak-
tivně hrál, pak jsem se stal trené-
rem a nakonec prezidentem klu-
bu,“ odhalil Landa svou dosavadní
sportovní kariéru.

V pravý čas všechno zvládli
Před startem uplynulé sezony prv-
ní ligy nebyli hokejbalisté Suchdo-
la označováni jako favorité. To po-
tvrdili i na konci základní části
ligy, kdy obsadili až čtvrté místo.
Vyhrávat ale začali v pravý čas – ve
vyřazovacích bojích. „Po skončení
základní části jsme v play-off
všechno vyhráli. Neměli jsme žád-
né zraněné, v týmu navíc panovala
dobrá nálada,“ řekl dále kouč.
Dobrá nálada? Samozřejmě,

vždyť v Suchdole mají hokejbalisté
dobrou partu. V kádru jsou mladí,
ale i starší a zkušení hráči. „Letos

jsme měli tým dobře vyvážený.
Naše odchovance doplňují bývalí
i současní extraligoví hráči,“ po-
dotkl Landa.
Příkladem za všechny je útočník

Libor Slanina, který Suchdolu ve
volném čase pomáhal. Nastupoval
však i za extraligovou Vlašim, kte-
rou letos dovedl k titulu. „V kádru
máme i další hráče se zkušenostmi
z extraligy. Hodně kluků hrálo nej-
vyšší soutěž v Jindřichově Hradci,“
připomněl trenér. „JindřichůvHra-

dec ale letos z nejvyšší soutěže se-
stoupil a v příští sezoně si s námi
zahraje první ligu.“
Fanoušci na jihu Čech tak letos

přišli po fotbalistech či hokejis-
tech o další nejvyšší soutěž. Očeká-
vání teď bude na Suchdole, který
má pro extraligu hokejbalistů od-
povídající zázemí i diváckou pod-
poru.
„V naší skupině první ligy jsme

měli jasně nejvyšší návštěvy. V zá-
kladní části chodilo zhruba 200 di-

váků, na finále play-off i dvakrát to-
lik,“ všiml si Landa.
O úspěchu hokejbalistů se v Su-

chdole nad Lužnicí mluví, alespoň
to dokazují nové přírůstky do mlá-
dežnických celků. „Máme dorost,
žáky a nově přípravky. Naše mlá-
dež nastupuje v soutěžích společ-
ně s týmy z Plzeňského kraje,“ po-
znamenal.
Nová sezona začíná oběma jiho-

českým celkůmna konci srpna. Su-
chdolští mají v červenci volno, pří-

pravu zahájí v srpnu. „Hráčům
jsem musel dát volno, aby se dali
po náročné sezoně dohromady,“
objasnil kouč. „První tréninky bu-
dou běhací, postupně se ale přesu-
neme na hřiště.“
Na hřišti se teď budou Jihočeši

v rámci letních turnajů spíše bavit.
S blížícím se začátkem mistrovské
sezony však půjde humor stranou.
Především pak v jihočeském der-
by. Kdo se stane novým králem ho-
kejbalu v kraji? Josef Majer

FAKTA

Letní příprava
FC MAS Táborsko
Liberec – Táborsko 2:1
Táborsko – Žižkov 3:0
Č. Budějovice – Táborsko 2:0
Táborsko – Jihlava junioři 5:1
Hr. Králové – Táborsko dnes 17.00
Turnaj Počátky (Táborsko, Zno-
jmo, Vlašim, Čáslav) 13. 7. 13.00
Pohár České pošty:
Milevsko – Táborsko 20. 7. 17.00

Mistři první ligy Suchdolští hokejbalisté s pohárem pro vítěze druhé nejvyšší soutěže. Foto: archiv klubu

O titul O víkendu se v Písku konalo mistrovství republiky v jízdě
v dámském sedle. Foto: Jana Vacková (jjajina.rajce.idnes.cz)

BOROVANY Kde se
koná závod série
Ironman, tam je tri-
atlonistka Jana Can-
drová. Jihočeška má

za sebou závody v Brazílii a Ra-
kousku. Na tratích v délce 3,86 km
plavání, 180,25 km cyklistiky a 42,2
kmběhu skončilamezi profesioná-
ly shodně na 13. místě. V srpnu ji
čeká cyklistická časovka, střední
triatlon v Rakousku a Ironman ve
Švédsku.

Proč jste se rozhodla vyrazit
na Ironmana až do Brazílie?
Přes zimu netrénuji mimo republi-
ku a nemám ani soustředění. Pro-
to nemohu závodit v zimních ter-
mínech a musím si plán podle
toho upravovat. Vylučovací meto-
doumi vyšel květen a Brazílie.

Závod jste zvládla za 9 hodin,
59 minut a 55 sekund. Celkově
jste byla třináctá. Jste s výsled-
kem spokojená?
Tajně jsem doufala, že mohu
závod dokončit v čase pod 10 ho-
din. To se mi povedlo, takže jsem
byla spokojená. Navíc jsem trať
zvládla ve třetím nejrychlejším
čase kariéry. Kdybych závodila za
amatéry, tak jsem byla první. Mezi
profesionály jde ale o peníze, které
se rozdělují do osmého místa. To
mi, bohužel, nevyšlo.

Měla jste speciální přípravu?
Mám doma dvě děti a normálně
pracuji. Na speciální trénink bych
neměla čas. Přes internet si najdu
časy soupeřek a podle toho si zjiš-
ťuji, se kterými holkami nejsem
schopná závodit. To jsou profesio-
nálky ve smyslu, že nemají děti
a jen trénují někde v teple. Zatím-
co já za týden natrénuji 10 hodin,
tak ony mají 30 až 40 hodin. Pak je
střed profíků a s nimi závodím.

Jak probíhal závod v Rakousku?
Doplavala jsem si pro osobní re-
kord. Trať jsem zvládla za 56 mi-
nut a 50 sekund. Plavalo se v krás-
ném jezeře. Na kole jsem měla ze
začátku drobné problémy. Nešlo
se mi do toho pořádně opřít a roz-
jet to. Pakmě navíc kolem 80. kilo-
metru zastavili pořadatelé a dali
mi penalizaci za hákování. Na šest
minut jsemmusela do depa. Zača-
la jsem s tímpsychicky bojovat. Po-
dařilo se mi znovu rozjet a najed-
nou to šlo. V běhu jsem protrpěla
drobnou krizi, ale nakonec z toho
byl můj druhý nejrychlejší Iron-
man (9 hodin, 49 minut a 30
sekund – pozn. aut.).

A co Jihočeský pohár? Je možné,
že vás diváci uvidí i doma?
To je těžká otázka. Letos jsem se za-
čala více věnovat kolu, takže třetí-
ho srpna pojedu v Kájově časovku
v rámci Jihočeské amatérské ligy.
Jihočeské triatlony mi do kalendá-
ře moc nezapadají. Michal Heřman

Vaším objektivem Zachytili jste zajímavou událost? Uložte své snímky na internetový server rajce.idnes.cz. Fotografie pravidelně uveřejňujeme v jihočeském vydání MF DNES

Táborsko uzavírá kádr pro ligu.
Rozhodne duel s Hradcem

Suchdolští vyhráli play-off, na extraligu však nedosáhli

Candrová cílí
na Ironmany
ve světě. Chce
do první desítky

Tradiční oslavy
Město Husinec uspořádalo

k výročí upálení mistra Jana
Husa tradiční oslavy, jejichž

součástí je i řemeslný jarmark.
2x foto: Jan Klein

(honzikovo1.rajce.idnes.cz)

Fotbalisté FC MAS Táborsko mají po soustředění
a čeká je duel s Hradcem Králové. Hrát se bude dnes
od 17 hodin v Opatovicích nad Labem. Rozstřílel se
Antonín Presl. V týmu skončil útočník Tomáš Stráský.


