
SOBOTA 23. LISTOPADU 2013
WWW.IDNES.CZ4 B jižní čechy

» Pokračování ze str. B1

Jistě se budete radit, jak dál a co
bude na jaře. A zda budete napl-
no usilovat o postup.
Sejdou se akcionáři klubu a pak se
uvidí. Hráče jsem na to v kabině
upozorňoval několikrát. Jsme v si-
tuaci, kterou jsme nechtěli.
A může se stát, že přijde někdo
a řekne, že peníze se shánějí hůř
a hůř. A že nejsou v takovémmnož-
ství, jako to bývalo. A řekne: Buď
do ligy postoupíte, nebo ne, ale
chceme zapracovat více mladých
hráčů. Nebo někdo řekne Ne, risk-
neme to a přivedeme další tři hrá-
če, zkusíme postoupit. Na rovinu
říkám, že pokud někdo přijde,
musí i někdo odejít. Není možné,
aby tady byl stav uspokojení hráčů
s pátýmmístem a s tím, že tu všich-
ni zůstanou a přijdou další tři.

Odejdou někteří hráči? Už jste se
rozhodli?
Ne. Radili jsme se o tom a změny
se vyloučit nedají. Naopak. Někdo
by měl odejít z hlediska logiky
věci. Jsme pátí a není možné, aby
kádr zůstal pohromadě, jako že se
nic nestalo. Někteří očekávání ne-
splnili a šanci by měli dostat jiní.

Řeknete, kteří hráči nesplnili oče-
kávání?
Ne, jmenovat nikoho nechci. Ale
určitě jsme u některých hráčů če-
kali víc.

Už máte vyhlídnuté posily?

Nějaká jména napsanámáme. Zjiš-
ťujeme podmínky. Ale počkáme
na rozhodnutí, co dál.

Koho zařadíte do zimní přípra-
vy? Například co bude s Jasan-
ským, který byl dlouho zraněný?

Jasanský podstoupí příští týden
testy v Praze na FTVS. Čekám, že
dopadnou dobře, protože už se při-
pravuje pode mnou v rezervě.
Předpokládám, že se zapojí do pří-
pravy áčka. Určitě se zapojí mladí,
ale s tím, že to jsou ti, kteří by měli
hrát, a ne jen být někde v kádru.

Uzdravil se i Stráský. Bude tréno-
vat s A-týmem?
Nebude. Rozešli jsme se v pohodě.
Měl jiné představy, řekl bych dia-
metrálně jiné. Mrzí mě to, protože
je to Jihočech. Ale umím si předsta-
vit, že až dostuduje sportovní fakul-
tu v Praze, že se tady v klubu zapo-
jí v jiné roli.

Strakonice, které jsou vaší rezer-
vou, jsou v České fotbalové lize
poslední a uhrály sedm bodů.
Proč se týmu nevedlo?
Hrají tam hráči, kteří trénují s áč-
kem. Chtěli jsme to s áčkem prová-
zat a dali jsme tam jako hlavního
trenéra Pavla Maluru. Úplně to
účel nesplnilo, protože výsledky se
nedostavily. Udělala se další změ-

na. Na poslední dva zápasy jsem
tým vedl.

Budete se snažit Strakonice ve
třetí nejvyšší soutěži zachránit,
nebo bude pro příští B-tým klu-
bu stačit divize?
Víme, že soutěž budeme horko těž-
ko zachraňovat. Budeme vedení
mužstva řešit v zimě a už to bude
bez mojí účasti.

V první lize staršího dorostu byl
váš tým zpočátku na konci tabul-
ky. Pak se zlepšil a je šestnáctý
z 22 týmů.
Z dorostu jsem byl nervozní taky.
Protože ztratit dorosteneckou ligu,
to by byl problém pro celý klub.
Jsem šťastný, že se tým zvedl. Ještě
nemá podzim za sebou, stále se
hraje. Důležité je, aby do ligy dospě-
lých vycházeli hráči. Aby na ni byli
připravení. Chceme, aby byl připra-
vený Funda, Hála, Tomášek a další.

Co je příčinou špatného startu
dorostenců?
Realita je taková, že kádr tvoří o rok

mladší hráči. Z dorazových hráčů
ročníku 95 jsou v kádru jen Horák
a dvojčata Heldova. Když zůstanou
pohromadě, měli by v příští sezoně
hrát hodně vysoko. Ale pro nás je
podstatné, že v zimě půjdou Funda
aHála do áčka. Ideální by bylo, aby
pak hráli co nejdříve v základu. To
je poslání dorostu.

Co mladý stoper Havel?
Je to další ročník 96. Působí ve sto-
perské dvojici s Tomáškem. Je vý-
borný hlavičkář. Je gólový. Příbra-
mi vstřelil tři. To má po dědovi
i po tátovi. Jít výš, to je pro mladé
sousto. Ale bylo by jen dobře, kdy-
by se posouvali a bylo jich co nejví-
ce.

Zásadní je znovu otázka, zda bu-
dete chtít postoupit do nejvyšší
soutěže.
Všichni tady si přejeme, abychom
postoupili. Hrát o postup určitě
chceme. Vzdávat to nikdo z nás ne-
chce. I hráčimají podmínky posta-
vené na to, že se bude hrát o po-
stup. Michal Cirmaciu

Vaším objektivem Ondřej Krajča nafotil rallye v Rakousku a snímky uložil na server rajce.idnes.cz

Co bude dál Po skončení podzimní části FNL rozhodnou majitelé klubu, co bude dál, uvedl Martin Vozábal. Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Páté místo nikoho netěší.
Chceme postoupit, řekl Vozábal

Krátce
BASKETBAL

Lions prohráli.
Dnes hostí Pardubice
V lize mužů zdolala Ostrava Lions
Jindřichův Hradec 100:78. Za hos-
ty nejvíce bodů nastříleli P. Novák
a Tracey, oba 12. Dále Ringgold 11,
Vošlajer 10, Pavlík 9, Fröhde 8, Au-
šprunk 7. Tým z jihu Čech má za-
tím v tabulce započtené čtyři vý-
hry a osm porážek, je desátý z dva-
nácti. Dnes bude hrát od 18 hodin
doma. Lions nastoupí proti dru-
hým Pardubicím, které mají osm
výher a tři prohry. V první čtvrtině
základní části doma Pardubice po-
razily Lions 94:82. (mac)

HOKEJ

Fanoušci pořádají
zájezd do Havířova
Až na sever Moravy na utkání prv-
ní ligy Havířov - České Budějovice
pořádají fanoušci hostů tuto stře-
du zájezd. Přihlášky se podávají ob-
vyklou cestou. Cena pro členy
fanklubu je 390 korun, pro nečleny
o stovku více. Odjezd bude v 11 ho-
din od Budvar arény, kam se před-
pokládá návrat po jedné hodině
v noci. Hlásit se lze do zítřka, aby
bylo možné včas objednat auto-
bus. (mac)

LYŽOVÁNÍ
Masters zveřejnili
termíny závodů
Ski série Masters pro dříve naroze-
né sjezdové lyžaře bude v příští
zimě 2013/14 obsahovat devět zá-
vodů vesměs ve slalomových disci-
plínách a jejich kombinaci. Jeden
z podniků se uskuteční opět na Lip-
ně. Začátkembřezna 2014 se tu po-
jedou závody po oba víkendové
dny. (mac)

Rallye Waldviertel 2013 Poslední soutěž mistrovství
Rakouska v rally. Vítězem se stal polský mistr Kajetan
Kajetanowicz, druhý skončil Jaromír Tarabus a třetí
Franz Sonnleitner. Foto: Ondřej Krajča (ondik.rajce.idnes.cz)
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