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Jihočeši v divizi překvapili.
Po podzimu jsou nejvýše Písečtí
Šest jihočeských
zástupců v divizi si
pozornost zaslouží. Na
jaře bude ve skupině A
o co hrát. Postupu je
nejblíže Písek. O udržení
bojuje Milevsko. Soutěž
pokračuje v březnu.
JIŽNÍ ČECHY Ještě pár dávek tréninků čeká divizní fotbalisty z kraje
před vánočním volnem a následnou zimní přípravou. Jihočeši mají
letos v nejnižší celorepublikové
soutěži fotbalistů šest zástupců.
Na podzim se nejvíce dařilo extřetiligovému Písku, který je po polovině sezony třetí a na jaře bude bojovat o postup. Opačné starosti má čtrnácté Milevsko. Pouze o skóre je
nad sestupovými pozicemi.
Co řekli k podzimní části sezony
a jaké plány mají do budoucna trenéři všech jihočeských celků?

5.

Český Krumlov
trenér Jiří Svoboda
„První polovina sezony nám vyšla
nad očekávání. Chtěli jsme být do
desátého místa a zatím jsme pátí.
Doufám, že díky tomu bude jaro
klidnější. V týmu končí Vacek, protože se stěhuje do jiného města.
Budeme chtít prodloužit hostování Jindřicha Rosůlka, Kodrase
a Pavla Svobody. Po zranění se vrací Mertl. Také chceme dát šanci
mladíkům z dorostu. Příprava začíná 13. ledna. Soustředění máme
na Lipně. Poté se zúčastníme tur-

FLORBAL

Opustí Dačice
poslední místo?

Derby Zápasy jihočeských celků v rámci jedné soutěže bývají vždy vyhecované. Stejně tomu bylo i při divizním duelu Český Krumlov - Jindřichův
Hradec, který domácí vyhráli 1:0. Českému Krumlovu se podzim vydařil, spokojený je i nováček z Jindřichova Hradce.

naje na Hluboké. Mimoto se utkáme třeba s juniorkou Budějovic.“

8.

Táborsko B
trenér Zbyněk Jaroš
„Spokojení být můžeme, 25 získaných bodů je přijatelných. Některé
zápasy na podzim se sice nepovedly, ale to musíme napravit na jaře.
V zimě se do B - týmu pokusíme zapojit více hráčů z juniorky a další
mladíky. Kádr lehce změníme. Myslím si, že hledat posily do divize je
zbytečné. Naopak s hráči, kteří nemají zájem, se rozloučíme. Soustředění v plánu není, v prosinci nás
čeká volnější meziblok, ze kterého
pomalu přejdeme do zimní přípravy. Ta začíná 6. ledna a bude v domácích podmínkách.“

TABULKA

Divize A po 15 kolech
1. Benešov
2. Nová Ves pod Pleší
3. Písek
4. Rokycany
5. Český Krumlov
6. Tachov
7. Hořovicko
8. Táborsko B
9. Čížová
10. Cheb
11. Doubravka
12. Zličín
13. Jindřichův Hradec
14. Milevsko
15. Sušice
16. ZČE Plzeň

39
35
33
27
26
25
25
25
22
20
18
18
10
8
8
2

9.

Čížová
trenér Jiří Antoš
„Kdybychom měli o tři body víc, byl

bych nadmíru spokojený. Na druhou stranu 22 bodů je solidní základ. Před sezonou jsme vytvářeli
nové mužstvo, které zatím funguje.
S možnými posilami jsme už začali
jednat. Jde o hráče z kraje a jednoho z Prahy. Jisté je, že po podzimu
skončili cizinci Chirinciuc a Butnaru. Kujal si hledá angažmá a Podkul
vyjednává s týmem z třetí německé
bundesligy. Do přípravy naskočíme
8. ledna. Soustředění nás z finančních důvodů nečeká. V plánu je
osm přípravných zápasů včetně turnaje na pražském Meteoru.“

13.

Jindřichův Hradec
trenér Marek Černoch
„Prozatímní nesestupová pozice
nám vyhovuje. Naším hlavním cílem je záchrana, první polovinu
úkolu máme úspěšně za sebou.
Myslím si, že na záchranu bude letos stačit méně bodů než loni. Sta-
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vající kádr by měl zůstat pohromadě. Naopak ho chceme o jednoho,
maximálně dva hráče rozšířit.
V prosinci čeká hráče individuální
tréninkový plán. V přípravě, která
začíná 6. ledna, vyjedeme i na soustředění do Borovan.“

14.

Milevsko
trenér Josef Barda
„S umístěním rozhodně spokojený
nejsem. Na podzim jsme dělali
hloupé individuální chyby, po kterých jsme inkasovali zbytečné
góly. Na konci sezony budeme
rádi za záchranu. Nevím, kolik posil přivedeme, ale pokud to bude jeden hráč, který dá na jaře 10 gólů,
bude to stačit. Zatím jednáme
s Koutníkem, který hrál v Rakousku. Příprava startuje 14. ledna.
Mimo jiné nás čeká soustředění
u Jindřichova Hradce a sedm příJosef Majer
pravných utkání.“

Volejbalisté otočili zápas, dnes je čeká doma Příbram

ČESKÉ BUDĚJOVICE (jkr) Dvouhodinovou bitvou se šťastným koncem
pobavili českobudějovičtí volejbalisté ve čtvrtek večer fanoušky ve
sportovní hale. Jihostroj sice prohrával s ČZU Praha už 0:2 na sety,
ale extraligový zápas dokázal otočit, když rozhodující tie-break ovládl 15:10. Přes šest stovek diváků
mohlo být spokojených.
„Po prvních dvou vyhraných setech nám začaly docházet síly. Jihostroj navíc začal hrát výrazně lépe

na servisu a v konci utkání rozhodl
o vítězství výborně hrající Habr,
který dobře nahrával, útočil a podával,“ hodnotil smečař Pražanů
Martin Böhm.
Českobudějovičtí v opačném
gardu zažili stejný zápas jako předtím v sobotu, kdy v Liberci vedli
2:0 na sety a nakonec prohráli.
Tentokrát tedy musel Jihostroj
dotahovat. V první sadě domácí
srazily chyby v závěru a prohráli
25:23. Druhý set byl vyrovnaný, ale

Pražané v samotném konci utekli
o tři body na 25:22. „V prvních
dvou setech jsme nebyli horší než
soupeř, ale nedohrávali jsme důležité balony,“ uvedl trenér Jihostroje Jan Svoboda.
Obrat v utkání podle něj přišel
se zlepšeným plachtícím servisem.
„Také (libero) Hupka začal chytat
těžké balony, a když se nedařilo
Kriškovi, zastoupil ho Fila,“ doplnil Svoboda.
Ve třetím setu skutečně hráli

Českobudějovičtí mnohem lépe.
Udržovali si vedení a dotáhli ho do
úspěšného konce 25:21. Čtvrtá
sada byla ještě jednoznačnější. Jihostroj si mohl dovolit proměnit
až pátý mečbol a stejně vyhrál
25:21. Pátý set byl také plně v režii
domácích.
„Nejdůležitější bylo, že jsme nesložili zbraně a trpělivě čekali na
naši šanci. Jsme moc rádi, že jsme
soupeře nakonec udolali a získali
dva body. Před utkáním s Příbramí

je to pro nás velmi důležité,“ řekl libero Robert Hupka.
A naznačil další program svého
týmu. Už dnes od 20 hodin přivítají volejbalisté ve sportovní hale Příbram a ve středu je čeká domácí
utkání Ligy mistrů proti polskému
Řešovu také od 20 hodin.
V tuzemské soutěži jsou Jihočeši momentálně na čtvrté příčce
s jednobodovou ztrátou na druhý
Liberec. V Champions League
všechny tři letošní duely prohráli.

Vaším objektivem Vyfotografovali jste zajímavou událost? Uložte své snímky na internetový portál rajce.idnes.cz. Vybrané snímky pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Porážka domácích Miloslav Kusbach fotografoval na

zápase krajského přeboru fotbalistů Rudolfov – Hluboká
nad Vltavou. Diváci viděli vysokou výhru hostů 5:0.

4x foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (jkr) Třicetiletý
obránce Jaroslav Kasík posílí hokejisty Českých Budějovic. Po odchodech beků Posmyka a Nováka a při
zranění Semráda a Vráblíka je to
pro trenéra Jaroslava Jágra vítaná
posila do defenzivy. „Potřebovali
jsme zkušeného obránce s dobrou
rozehrávkou. Z možných kandidátů se nám Kasík jeví jako ta správná varianta,“ uvedl sportovní ředitel Motoru Radek Bělohlav.
Kasík hrál za Spartu, Mladou Boleslav i Vítkovice a letošní sezonu
zahájil ve slovenském Popradu.
K týmu se připojí v pondělí, poprvé by za Motor mohl nastoupit
ve středu doma proti Třebíči. Dnes
České Budějovice hostí od 17 hodin Havlíčkův Brod.

Krátce

3.

Písek
trenér Karel Musil
„Podzim hodnotím kladně. Jsem
spokojený i z toho důvodu, že kádr
prošel před sezonou obměnou a my
dali šanci odchovancům. Cíle pro
jaro máme nejvyšší, ale postup hrotit nebudeme. V týdnu mám schůzku s vedením. Vyhodnotíme si sezonu a budeme řešit posily. Chceme
mít na všech postech odpovídající
konkurenci. Příprava začíná 13. ledna. Domluvili jsme si zápasy s týmy
od kraje až po druhou ligu. Soustředění nebude, jen si uděláme společné dva tři dny k utužení kolektivu.“

Hokejisty posílí
obránce Kasík

Florbalisté Dačic budou o víkendu
bojovat o to, aby se přesně v polovině 2. ligy dostali z posledního místa v divizi III. Dnes od 20 hodin
hostí v Třešti, kde hrají domácí
utkání, sedmou Přelouč a zítra od
17 hodin nastoupí v hale Havlíčkova Brodu, který je v tabulce pátý.
Druhý jihočeský zástupce v soutěži – Štíři České Budějovice – hostí
dnes od 15.30 právě Havlíčkův
Brod. Českobudějovičtí jsou v tabulce první o tři body před Jihlavou.
(jkr)
RAGBY

Budějovičtí zakončí
podzim se Sedlčany
Několik měsíců trvající zimní přestávku si českobudějovičtí ragbisté
dnes zpestří přátelským utkáním
se Sedlčany. Atraktivní jistě bude
i druhý duel dne, kdy se premiérově doma v zápase představí družstvo žen proti soupeřkám také ze
Sedlčan. Program na hřišti na Vltavě začíná ve 13 hodin.
(jkr)
TAEKWON-DO

Třeboň pořádá
mezinárodní soutěž
Zhruba 250 taekwondistů se chystá na dnešek do Třeboně, kde
v 9 hodin začne mezinárodní otevřená soutěž Třeboň Open 2013.
Pátý ročník pro žáky, juniory a seniory pořádá místní oddíl Wonhyo
Třeboň spolu s českobudějovickým Tong-Il a pražským Sonkal
pod záštitou Českého svazu
taekwon-do ITF. Vstup je volný, taekwondisté budou soutěžit
v hale až do 19. hodiny.
(jkr)
Ve výsledcích

Volejbal
EXTRALIGA mužů: Jihostroj České Budějovice ČZU Praha 3:2 (-23, -22, 21, 21, 10). Nejvíce bodující
hráči: Fila 18, Habr 15, Kriško 12 - Finger 22, Marel 13,
Böhm 8, Lohr 8. Rozhodčí: Fink, Kořenek. Čas: 120
minut. Diváků: 650. Jihostroj České Budějovice:
Mach, Sukuba, Fila, Michálek, Kriško, Habr, libero
Hupka, střídali Zapletal, Šulista a Pleva. Trenér Jan
Svoboda. ČZU Praha: Démar, Böhm, Finger, Marel,
Patočka, Lohr, libero Pffefer, střídali Pajma
a Záveský. Trenér Jan Malina.

