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Adam Ťoupalík jde
ve stopách Štybara,
shodují se experti

Fotbalová národní liga

Budějovice hrají
v Třinci, Táborsko
může jít do čela
JIŽNÍ ČECHY (jkr) Poslední dvě podzimní kola čekají na týmy ve druhé
nejvyšší soutěži. Fotbalisté Českých Budějovic odehrají obě na
hřištích soupeřů. Dnes nastoupí
v Třinci. A jako tradičně chtějí zvítězit.
„Vzhledem k domácím ztrátám
si nemůžeme dovolit další zaváhání,“ říká kouč Pavel Hoftych a připomíná poslední záváhání svého
týmu, který před týdnem remizoval doma s Vlašimí pouze 0:0.
Také proto je favorit soutěže po
14 kolech až pátý. Naštěstí liga je
vyrovnaná a ztráta na vedoucí Hradec Králové je pouze pět bodů.
V Třinci začne zápas v méně tradiční čas 10.15 hodin. „Na podzim
jsme dopoledne hráli na Vltavínu
a v Pardubicích a ty zápasy jsme
odehráli celkem slušně, takže věřím, že to zvládneme i v Třinci,“
říká Hoftych, kterému neunikly
změny v třineckém klubu. „Před
čtrnácti dny vyměnili trenéra, a došlo tam tedy k určitému impulzu.
Třinec sice v posledním zápase
prohrál ve Varnsdorfu, ale předtím
odehrál doma velmi dobré utkání
proti Táborsku a na brankové příležitosti byl jednoznačně lepší.“
Jihočeši pojedou do Třince, který je v tabulce na 12. místě, téměř
kompletní. Chybět bude pouze vykartovaný Martin Vyskočil. „V kádru máme momentálně patnáct hráčů do pole a dva gólmany. Určité
problémy má Michal Daněk, takže
ještě uvidíme, jak to bude s brankářskou dvojkou pro tento zápas,“
potvrdil Hoftych.

Sedmnáctiletý cyklokrosař z Tábora je čerstvým mistrem Evropy mezi juniory.
Trenérům, kteří jej sledují, připomíná přístupem i úspěchy o 11 let staršího Zdeňka
Štybara, jenž se po přechodu od cyklokrosu na silnici prosazuje mezi elitou.
MLADÁ BOLESLAV Únorová bronzová medaile z mistrovství světa juniorů. Nedávný triumf v závodě
Světového poháru v Táboře. A nedělní evropské stříbro z bitvy v bahně v Mladé Boleslavi. To je letošní
vizitka sedmnáctiletého táborského závodníka Adama Ťoupalíka.
Chlapce, který vnáší do cyklokrosových duší naději a optimismus.
Jako by tady takový film už jednou běžel. A není to tak dávno. Neboť Zdeněk Štybar, dvojnásobný
mistr světa z let 2010 a 2011, jenž
se už třetím rokem prosazuje na silnici, klepal na brány velké kariéry
podobným způsobem.
V roce 2002, rovněž v šestnácti,
získal na světovém šampionátu
mezi juniory bronz a rok později
také on ovládl v této kategorii první závod Světového poháru.
„Opravdu to zatím vypadá tak,
že Adam kráčí ve Zdeňkových šlépějích,“ přemítá Vojtěch Červínek,
někdejší slavný závodník a později
trenér, který přivedl k cyklokrosovým medailím právě Štybara.
„A nasvědčují tomu nejen výsledky. Adam je klidný a vyrovnaný,
jezdí bez zmatků. Po čase zase
máme jezdce, který se v téhle kategorii stabilně prosazuje v přesile
závodníků Beneluxu a Francie. Jezdí s přehledem a nepodléhá emocím, takže má našlápnuto k tomu,
aby Zdeňka následoval,“ dodává.
Podobně smýšlí reprezentační
kouč Stanislav Bambula, který se
o Ťoupalíka stará i v táborském
ČEZ Cyklo Teamu. „Už mi prošlo
rukama hodně jezdců a můžu říct,
že Adam je obrovský talent. Závěr
předchozí a začátek této sezony
mu vyšly excelentně a věřím, že
v podobném duchu bude pokračovat. Jako kdysi Štybar,“ porovnává.
Někdy se stane, že mladý sportovec první obláčky mimořádné pozornosti nebo i slávy neustojí, ale
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Vicemistrovi Evropy
gratulovali i učitelé
Příjemné přivítání čekalo hned
v pondělí ráno Adama Ťoupalíka,
stříbrného medailistu ze závodu
juniorů na mladoboleslavském
mistrovství Evropy v cyklokrosu,
na ekonomickém lyceu táborské
obchodní akademie. „Spolužáci
ve třídě mi gratulovali, ale nejen
oni, k úspěchu mi blahopřáli
i učitelé,“ líčí student třetího
ročníku. „Po únorovém návratu
z mistrovství světa v Americe
to sice bylo větší, třídní učitel
a spolužáci mi nachystali dort
a nástěnku s nápisy i fotografiemi,
které oslavovaly můj bronz, ale
i tohle přivítání bylo prima. A pak –
musím být skromný, třeba ještě
budou další příležitosti k oslavám,“
usmívá se cyklokrosový talent.
podle odborníků to v případě táborského závodníka nehrozí. „Nemyslím, že by s tím měl Adam problém. Doma je dobře vedený rodiči, je cílevědomý a v tréninku
k sobě dovede být tvrdý. A v hlavě
to má srovnané,“ říká Bambula.

Červínek souhlasí, nicméně,
dívá se ještě o něco dál. „V cyklokrosovém pelotonu se pohybuje
líp, než jsem ještě před rokem
předpokládal. Na to, jak mu to jde,
je skromný, takže bych se nějaké
namyšlenosti nebál. Ví, že je před
ním ještě hodně práce, ale jde za
svým cílem a podle mě se časem
plynule posune mezi nejlepší i v kategorii do 23 let. Ostatně, vždyť
jeho soupeři budou pořád stejní,“
pokyvuje hlavou.
Také před Ťoupalíkem se nyní
otvírá další část sezony, která vyvrcholí v úvodu února světovým šampionátem v nizozemském Hoogerheide. „Jde o to, aby teď znovu
dobře potrénoval, pak se neztratí
ani v dalších závodech. Ale v Táboře má kolem sebe zkušené odborníky,“ má jasno Červínek. „Adam se
umí přichystat na velké závody.
Vnímá okolí a je učenlivý. Cokoli
mu řeknu, tak stačí jen jednou,“
doplňuje Bambula.
V Hoogerheide bude Ťoupalík
usilovat o obhajobu zimního bronzu z Louisville. Ostatně, také Štybar
mezi juniory získal na mistrovství
světa dva bronzy po sobě. „Ale
Adam bude chtít víc než bronz, má
to v povaze,“ shodují se Červínek
s Bambulou.
Jiří Jakoubek

Domácí derniéra Táborska
Táborsko se chystá na letošní poslední domácí utkání proti Žižkovu. Příští týden totiž hraje ve Varnsdorfu. V případě vítězství se může
posunout dokonce na první příčku
Fotbalové národní ligy, nebo si minimálně pojistit druhé místo. Pražané jsou ovšem ve formě. Duel začíná v areálu Soukeník dnes ve 14
hodin.

Studenti píší noviny

Chovej se jako
doma, neplatí
Cyklistická hvězda Zdeněk Štybar vyhrál dvakrát mistrovství světa
v cyklokrosu. Poté přešel mezi nejlepší jezdce na silnici, kde také září.

Táborský talent Adam Ťoupalík je velkou nadějí českého cyklokrosu.
Podobně jako byl před lety Zdeněk Štybar.

2x foto: Michal Sváček, MAFRA

Volejbalisté lákají fanoušky na Ligu mistrů do Paříže

České Budějovice nastoupí 11. prosince ve francouzské metropoli. Pro své příznivce chystá na utkání čtyřdenní zájezd, který zahrnuje dva dny v Paříži
ČESKÉ BUDĚJOVICE (dal) Českobudějovický volejbalový klub připravil pro své fanoušky zájezd na Ligu
mistrů do Paříže. Jihostroj sehraje
utkání prestižní soutěže ve francouzské metropoli ve středu
11. prosince.
„Na cestě do Paříže pracujeme
poměrně dlouho. Našim fanouškům jsme chtěli nabídnout zhlédnutí některého z venkovních zápa-

sů Ligy mistrů a neznám lepší
destinaci, než je Paříž. Tam se totiž
dá výborným způsobem spojit kultura se sportem,“ říká zástupce
marketingu Jihostroje Libor Matoušek.
Autobus s účastníky vyjede
v pondělí 9. prosince v 18 hodin
z Českých Budějovic a na zpáteční
cestu se vydá ihned po zápase. Na
jih Čech by tedy měl dorazit ve

čtvrtek 12. prosince dopoledne. Fanoušci tak v Paříží stráví dva dny.
Zájezd vyjde na 4 500 korun na
osobu a v ceně je zahrnuta doprava, ubytování ve tříhvězdičkovém
hotelu i lístek na utkání Ligy mistrů.
Dopravu zajišťuje KBA Tour
a na tento zájezd uvolní autobus
Neoplan s integrovaným multimediálním zařízením na každém se-

dadle. „Cena je kalkulována na
dvacet osob. Pakliže by se nám podařilo počet účastníků zvýšit na
čtyřicet, tak by cena na osobu klesla na 3 500 korun,“ upozorňuje Matoušek.
Plánovaná cesta do Paříže těší
i samotné hráče.
„Jsem moc rád, že klub tuto variantu pro fanoušky připravil, a určitě by bylo skvělé vidět v hledišti

barvy Jihostroje. Doufám, že nabídka neosloví pouze zástupce fanklubu, ale také známé a kamarády.
My se budeme snažit, abychom je
svým výkonem nezklamali,“ uvedl
pro klubový web univerzál Michal
Kriško.
Zájemci se mohou závazně přihlásit na internetových stránkách
volejbalcb.cz nebo telefonicky na
čísle 734 803 323.

Vaším objektivem Miloslav Kusbach nafotil fotbalový zápas a snímky uložil na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Domácí vyhráli Minulou sobotu se ve III. třídě utkaly Srubec
a Štěpánovice. Domáci vyhráli 2:0.

Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

Crrr. To bude ona. Hbitě jsem přiskočila ke vchodu a s úsměvem otevřela skleněné dveře do našeho
domku. „Ahojky, jen pojď dále,“ pronesla jsem ke své přítelkyni, která si
otírala boty o rohožku. „Páni, venku
je ale zima,“ otřásla se kamarádka,
když si svlékala huňatý kožich.
Zavedla jsem ji do prostorného
obýváku a nestačila se divit. „Ale
Kamilo, co to tu máš za knížky?
Na, tady, to jsou ty nejnovější od
těch nejmodernějších spisovatelů, myslela jsem si, že je budeš potřebovat.“ Pootevřela jsem igelitku plnou různobarevných obalů
děl.
Co to má být? Já miluju svoje knihy a to já si rozhoduji o tom, co
mám v knihovničce. „Kdybych tě
neznala, řekla bych, že je to nějaký
špatný vtip,“ rozesmála se s plnou
pusou před chvilkou dopečených
sušenek a pokračovala: „Oříškové
sušenky se musí péct jinak, hned ti
napíšu recept od mé babičky.“
Jak mi může nabízet jiný recept,
když já mám rodinný děděný po
generace. „Děti, víte, co je cool?
Když si budete hračky skládat do
nějakých úložných krabic,“ otočila
se Jana na přicházející dcerku se
synem.
Co si to dovoluje? Vždyť já jim
tak těžce přivlastnila zvyk dávat odložené hračky do truhly pod oknem. A dost. Tohle se mi vůbec nelíbí. Radši nechci mít ve svém
domě nikoho, než bezmocně sledovat, jak přetváří naše návyky.
Jak by mohly nejrůznější národy akceptovat příliv věcí, které násilím odsunují jejich po generace
vytvářené obyčeje a tradice, když
já to nestrpím ani ve svém domě?
Anna Betuštiaková
Gymnázium Třeboň

