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Fotbalisté mají testy odolnosti
Ve Fotbalové národní lize nastoupí oba celky z jihu Čech venku. MAS Táborsko hraje dnes v Třinci, SK České Budějovice zítra v Karviné
JIHOČESKÝ KRAJ Oba zástupci jihočeského fotbalu se ve druhé nejvyšší soutěži v poslední době prezentovali jako silné týmy.
Bodovali. Ale jak se jim povede
na hřištích v Třinci a Karviné, kde
budou hrát dnes a zítra, to je otázka. Jejich soupeři doma nejsou
zvyklí ztrácet body. Zvlášť Karviná,
která má na domácím hřišti zatím
nejlepší bilanci ze všech.

Vyměnili trenéra
V Třinci mají mužstvo, kterému
sedí pražské celky. Hned v prvním
kole vyhrál Třinec na Žižkově 2:0 a

později na Střížkově se zdejšími
Bohemians 3:0. Doma zdolal Vltavín 4:2. Ale prohrával s ostatními
a to vedlo k výměně trenéra, na kterou došlo v týdnu.
Mužstva se ujal bývalý výtečný
střelec Karel Kula, který v klubu
pracuje jako sportovní ředitel.
„Co nám nenahrává, je, že Třinec změnil trenéra,“ konstatoval
kouč fotbalistů Táborska Roman
Nádvorník. „Nový trenér je vždy
impulzem. Třinec naposledy
doma prohrál s Pardubicemi, o to
více bude chtít teď vyhrát,“ míní.
„Trenérský rukopis Karla Kuly

znám. Víme, co lze od Třince
čekat,“ dodal. V Třinci nenastoupí
klíčový záložník hostů Jan Šimák.
Pyká za čtyři žluté karty. „Máme
jiné hráče, kteří čekají na svou příležitost. Místo Honzy Šimáka bude
hrát ve středu zálohy Aleš Kočí,“
uvedl trenér. Může postavit i uzdraveného Antonína Presla.

Vyhráli kontumačně

„Karviná patří každý rok do špičky
druhé ligy,“ připomněl trenér českobudějovických fotbalistů Pavel
Hoftych. „Každý rok se tam baví o
tom, jestli postoupí a budou tam

stavět stadion. Má zkušeného trenéra Josefa Mazuru, který má mužstvu co dát.“
Minulý víkend byl s asistentem
Pavolem Švantnerem na Žižkově,
který porazil Karvinou 2:0. „Viděli
jsme, že Karviná je kompaktní
mužstvo. Má velmi dobře řízenou
obranu kapitánem Mikulou.“
Dobře ví, že doma je Karviná velice silná. „Nečeká nás nic jednoduchého. Karvinou od začátku řadíme k favoritům soutěže,“ poznamenal. „Lacino získala tři body po
kontumaci výsledku s Pardubicemi, ale to k fotbalu patří.“

Bylo to minulý týden za neoprávněný start brankáře Pardubic
Frydrycha. České Budějovice budou hrát sérii čtyř zápasů, z toho
tři venku. „Jsme jediným celkem
ze špičky, který je v tabulce pravdy
v minusu,“ je si vědom Pavel
Hoftych. Tým může bodováním
venku manko smazat.
„To, co jsme doma zápasy se Sokolovem a Ústím ztratili, se nám
zatím venku nepovedlo napravit.
Pokud to chceme na čelo dotáhnout, musíme přivézt body.“
Michal Cirmaciu
s přispěním zpravodajů

Závod Světového poháru

Cyklokrosaři
otestovali trať.
Dnes se poměří
Dnešní den je pro cyklisty svátkem. V Táboře se pojede druhý
závod série Světového poháru
v cyklokrosu. Hlavní přípravy
končily už ve středu a ve čtvrtek
pořadatelé úpravy prostředí závodiště v areálu Komora u sídliště Nad Lužnicí dokončili. Včera
mohlo na 200 účastníků na trati
trénovat. Ještě v týdnu byl povrch mokrý a měkký, bylo třeba
pořádně čistit kola. Ale při lepším počasí je předpoklad, že se
pojede rychle a na suché trati.
V 10 hodin vyrazí junioři.
V 11.10 je start závodu jezdců do
23 let. Odpoledne ve 13.30 odstartují ženy a v 15 hodin muži.
Vstupné se neplatí. Předpoklad
návštěvy se pohybuje kolem šesti tisíc diváků. Bude pro ně připravena spousta stánků i stan.
Fanoušci cyklistiky v terénu uvidí souboje, ve kterých se pojede
celkem o částku 51 715 eur.
V přepočtu to dělá 1,33 milionu
korun. Muži si na cenách rozdělí
42 500 eur, to je 1,09 milionu korun. Fandit se bude jezdcům ze
16 zemí.
(mac)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (dal, mac)
Dnes večer od 18 hodin budou
hrát českobudějovičtí volejbalisté
první utkání nové sezony v extralize doma. Budou hostit Brno.
Klub upozornil své fanoušky, že
hala je využívána i pro volby, a proto budou muset dbát omezení v jejím provozu včetně využití parkoviště u haly. Fungovat nebude ani
dětský koutek v koridoru, do kterého také zasahují volby.
Fanouškům Jihostroje se poprvé představí smečař Jan Kuliha,
který do Českých Budějovic přišel
právě z Brna, a nastoupí tedy proti
svým bývalým spoluhráčům. „Přerušil jsem kvůli odchodu do Českých Budějovic studia,“ řekl před
sezonou Kuliha.
U vstupu do haly budou mít plnoletí fanoušci s permanentkami
a členové fanklubu připravené překvapení. Kdo by chtěl být potěšený a nemá permanentku, může si
ji od 16 do 17 hodin koupit u manažera Pochopa. Vyjde na 1 300 korun. Dostane i originální tričko.
Klub letos připravil studentské
vstupné i permanentky. Členství
ve fanklubu sice stojí 200 korun,
ale členové budou mít další výhody. Jinak se vstupné nemění.
Zápas vyjde na 100 korun, zlevněný lístek stojí 60.
Před začátkem utkání si hala minutou ticha připomene úmrtí Josefa Mejsnara, dlouholetého trenéra
a osobnost volejbalu.

Krátce
BASKETBAL

Lvi jasně prohráli
v hale Nymburka
V předehrávce nejvyšší soutěže
mužů hrál včera obhájce titulu
Nymburk s Lions Jindřichův Hradec. Domácí dominovali a zvítězili
104:43. Jihočeši mají po pěti utkáních jednu výhru.
(jkr)
FOTBAL

Trenér Hoftych
vzpomínal, kdo vyhrál

Tábor, Světový pohár 2012
Foto: Michal Sváček, MAFRA

Smysl pro humor znovu projevil
kouč českobudějovických fotbalistů
Pavel Hoftych. V týdnu hrál s týmem nohejbalový turnaj. Že skončil
s Lengyelem a Vyskočilem druhý, to
věděl hned. Kdo vyhrál, o tom naoko přemítal. Byla to trojice Hašek –
Jarolím – Deli. O vítězi turnaje roz(mac)
hodl vzájemný zápas.

Golfu roste jedna z dívčích nadějí na jihu Čech
HLUBOKÁ NAD VLTAVOU (mac) Ve
dvanácti letech se Gabriela Roberta Vítů z Hluboké nad Vltavou prezentovala jako jedna z golfových
nadějí v tuzemsku.
Letošní celkový výsledek Národní golfové tour byl v kategorii mladších žákyň rébusem i pro počítač.
Po závěrečném turnaji Masters
v Liberci byly první dvě hráčky na
stejné úrovni hned v několika kritériích. Jihočeška Vítů turnaj suverénně vyhrála. Pak se počítalo, aby
bylo možné vyhlásit i celkové výsledky. Podobné úspěchy v sezoně
měla i Melánie Vendelbergerová.

Volejbalisté
připravili novinky
pro své fanoušky

„Mají na svém kontě dvě vítězství a jedno druhé místo. Do celkového hodnocení tour se počítají tři
nejlepší umístění z pěti turnajů.
I druhé kritérium, větší počet vítězství, mají obě hráčky stejné. Dále
může rozhodnout součet dvou nejlepších výsledků a nejlepší jednotlivé umístění. Všechno stejné. Posledním kritériem je umístění
v mládežnickém žebříčku České
golfové federace po započtení finálového turnaje. Server počítá dlouhé minuty a až v závěru slavnostního ceremoniálu máme jasno - celkovou vítězkou kategorie mladších

žákyň je Gabriela Roberta Vítů.“
Tak o výsledku celoroční tour informovaly stránky České golfové federace. Byla to 'téměř hororová koncovka při počítání výsledků.
Gabriela Roberta Vítů bydlí
v Hluboké nad Vltavou, kde s golfem začínala. „Dnes hraje za Royal
Golf Club Mariánské Lázně,“ uvedla matka hráčky Jana Vítů.
Její dcera na zmíněném posledním turnaji série v Liberci ukázala
dobrou psychiku. Měla formu.
Dvě kola odehrála na 75 a 77 ran.
Vždy byla jasně nejlepší. Před druhou Lucií Harcubovou vyhrála

o 13 ran. Čtvrtá Vendelbergerová
ztrácela 16 ran.
To, že je letos tuzemskou jedničkou mezi mladšími žákyněmi, avizovala Vítů i na červencovém mistrovství republiky žactva a kadetů
na hřišti Kunětická Hora. Hrálo se
na tři kola a její celkový výsledek
byl 242 ran. Jednotlivě uhrála 80,
83 a 79 ran. Právem vede český žebříček ve své kategorii.
„Máme z výsledků naší dcery radost,“ řekla Jana Vítů. „I když
víme, že to je jen začátek sportovní
kariéry. O té se bude rozhodovat
v dalších letech.“

HOKEJ

Jedou do Šumperka,
mají i Pšurného

Gabriela Roberta Vítů na hřišti
Foto: Pavel Zíka, golfcamera.com

Litvínov měnil v extralize trenéry
a noví si vzpomněli na Marka Posmyka, který hraje za České Budějovice. Jihočeši ho uvolnili na střídavý start za útočníka Romana
Pšurného, jenž už za celek z jihu
Čech hrával. Dnes hrají v Šumperku, ve středu s Kadaní.
(mac)

Vaším objektivem Jan Klein ze Lhenic na Prachaticku nafotil závody malých motocyklů a snímky uložil na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie pravidelně zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Podzimní Fichtl cup Dolany 2013 Dobrovolní hasiči

v Dolanech u Čkyně uspořádali tradiční závody Fichtl cup
2013. Soutěžilo se ve třech kategoriích – klasik, vořežplech
a special. K úspěšnému průběhu závodu přispělo i krásné
Foto: Jan Klein (honzikovo1.rajce.idnes.cz)
podzimní počasí.

