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PÍSEKReprezentant Linhart ve dru-
holigovém Dynamu? Strnad v Tá-
borsku ve stejné soutěži, nebo
snad dravý Kučera v Čížové?
Ne. Titul nejlepšího fotbalového

kanonýra uplynulé sezony se zasta-
vil na osvědčené adrese. Jan Zuš-
ťák, 39letý kapitán Písku, nastřílel
v divizi 27 branek. Nikdo z konku-
rentů se mu ani nepřiblížil.

Dá se říct, že jste si po minulé se-
zoně, kdy jste sestoupili s Pískem
z ČFL, spravil chuť?
Nejsem typ hráče, který by vzal ba-
lon, udělal tři soupeře a dal gól.
Mám kolem sebe běhavé kluky,
kteří mě zásobují centry. Není to
jen můj úspěch, ale úspěch celého
mužstva. A úspěch trenérů, kteří
preferovali po celou sezonu útoč-
nou hru. Hráli jsme na tři až čtyři
útočníky. Nastříleli jsme 80 gólů
a to je slušná porce. Spokojenímů-
žeme být se sezonou všichni.

Hrajete na tři útočníky a vy jste
na hrotu. To je post, který vám
sedí.
Pro mě to je výborný post. Hlídám
dva stopery. Moc se nenaběhám
a hledám si místo ve vápně. Za mě
to tam oběhávají podhrotoví Mar-
tin Voráček, Rosůlek nebo Stoszek.

K titulu nejlepšího kanonýra jste
nakročil už na podzim. Jaro vám
však vyšlo gólově ještě lépe.
Bylo to určitě tím, že jsem běhal
ještě míň.

To k soběmoc nejde, ne?
Hned v prvním zápase s Mi-
levskem jsem si přetrhl obamenis-
ky a chrupavky v koleni a zbytek
jara jsem hrál s takhle velkým zra-
něním. Každý den jsem čekal, kdy
se mi to sekne a budu muset na
operaci. Nakonec to vydrželo. Na
operaci jsem byl až teď. Soustředil
jsem se hlavně na hru ve vápně.

Hrál jste přes bolest?
Hrál jsem s dost velkými bolestmi
a ani jsem tohomoc nenatrénoval.
Je to malý zázrak, že jsem sezonu
vůbec dohrál.

Je vám 39 let a sezonu co sezonu
si udržujete skvělou bilanci. Jak
je to možné?
Všech sedm let, co jsemv Písku, hra-
jeme na centry ze stran a to mi vy-
hovuje. Kdybychom hráli třeba na

brejky, tolik gólů bych nedával.
A také každá příprava v Písku, kte-
rou jsem absolvoval, byla dobrá
a díky tomu se udržuju v kondici.
Hlavně tahle poslední pod trené-
remDejmalem. Ta byla asi nejtěžší.

Nelákalo vás, jako to dělají jiní
útočníci, se časem stahovat doza-
du, kde už se tolik neběhá?
Teď je takový trend, že se běhá všu-
de. Určitě by mě lákalo si jít zahrát
klasického stopera, ale to bychmu-
sel o hodně níž, protože většinou
se hraje všude na čtyři obránce
v řadě a tam se naběháte dost.

Jste čerstvě po operaci kolena,
brzy začne nová příprava. Jak vi-
díte svoji budoucnost?
Nějaké možnosti jsou, ale pokud
přijde nabídka z Písku, vezmu ji.
Nikam se mi nechce jezdit. Syn
Honzík hraje fotbal za Písek a dce-
ra Natálka zase tenis. Ani pracov-
ně bych to nestíhal. Příští týden si
mám sednout s novým trenérem
Ondrou Prášilem a uvidím, co dál.

A případná ČFL, která ještě pro
Písek není uzavřená, by byla zase
větší výzva?
Pro mě je v těchto letech každá se-
zona výzva. Jsem takový typ hráče,
že mi je celkem jedno, jestli budu
hrát ČFL, nebo okres. Budu se
prostě motat ve stejném prostoru
a bude záležet na tom, jak budou
naběhaní hráči kolemmě.

Roman Šperňák

Vaše názory nás zajímají!
Pište na redcb@mfdnes.cz

Jsem rád, že se někde
něco dělá pro lidi
V Lipně nad Vltavou se děje něco,
co není v České republice moc ob-
vyklé. Představitelé obce dávají
obyvatelům práci a návštěvníkům
radost. O tom svědčí stále větší
množství turistů, kteří se na Lipno
rádi vrací, a také semknutá komu-
nita domorodých Lipeňáků. Skia-
reál je nepostradatelná kostička
do celkové skládačky celoročních
aktivit, které Lipno nabízí.
Při každé návštěvě Lipna mám ve-
likou radost, že se konečně někde
něco dělá pro lidi. Na oplátku, což
je u nás pro změnu celkem obvyk-
lé, dostává Lipno od všech závistiv-
ců a nepřejícníků pořádně zabrat.
Absurdní trestní stíhání starosty

Zídka je toho důkazem. Přeji Lipe-
ňákům hodně sil a štěstí a aby jim
všechny smělé plány vyšly.
Jakub Prüher
bývalý reprezentant v kanoistice
a lyžařský trenér, České Budějovice

Alpy jsou pro nás drahé,
Lipno se jim vyrovná
Byl jsem letos na Lipně s rodinou
podruhé a to, co tam vyrostlo,
nemá v našich poměrech obdoby.
Mám dvě malé děti a dovolenou
na lyžích v Alpách si nemůžeme
dopřát. Když nás s sebou vzali zná-
mí na dovolenou, kteří tam byli již
rok předtím, objevili jsmemísto,
které se zážitku z Alp vyrovná.
Vzhledem k věku našich dětí 4 a 6
let je zaměření a povaha areálu
ideální a obě děti se tam učí lyžo-
vat a vyblbnou se i jinak. Je prav-
da, že třeba já s kamarádem si

moc nezalyžujeme. A co jsme po-
zorovali, takových rodin tam byla
v únoru většina.
Rozšíření areálu velice vítáme, již
nyní se nám zdá kapacita na hrani-
ci. Pokud by se podařilo vytvořit
sjezdovku i pro zdatnější lyžaře,
bude toto středisko v českých po-
měrech bezkonkurenční.
Když přijíždíte, vidíte cestou vesni-
ce, kde to vypadá jak před válkou,
opuštěné továrny, a pak přijedete
na Lipno, kde si připadáte, že jste
překročil hranice o 30 km dál. Pře-
ji všem na Lipně hodně sil při bu-
dování popsaných záměrů.
Jan Maňák
Počerady

Bez areálu bychom
byli skomírající obec
Jako rodák a obyvatel Lipna nad
Vltavou změny ve skiareálu vítám,

protože s nimi dojde opět k další-
mu rozvoji naší obce, do které se
stěhují mladí lidé a chtějí tu byd-
let a žít. Rozšíření skiareálu tu pro-
běhlo již dvakrát a pokaždé to
mělo na Lipno pozitivní přínos.
Bez těchto aktivit by se jistě Lipno
nerozvíjelo tak jako dodnes. Stali
bychom se skomírající pohraniční
vesničkou na Šumavě s dožívající-
mi stavbami a sítěmi, bez výhledu
na jejich rekonstrukci a novou vý-
stavbu.
Takto tu máme novou infrastruk-
turu, zrekonstruované obecní
domy s byty, obchody, dům s pe-
čovatelskou službou, kde každý
důchodce má vlastní byt a zahrád-
ku, mohli jsme si postavit nové ro-
dinné domy.
Naše děti mají mimořádné pod-
mínky ve škole, kde mají každý
rok kurzy plavání a lyžování zdar-
ma, škola i školka je velmi dobře

vybavena. Pro všechny Lipeňáky
je tu spoustu vyžití pro volný čas -
kromě lyžařského areálu zde
máme bazén, fotbalové hřiště, dět-
ská hřiště, bowling, squashové kur-
ty, cyklostezky a mnoho dalšího.
Jsem rád, že na Lipně nad Vltavou
bydlím, mám zde práci a můžu
zde vychovávat své děti.
Lukáš
Lipno nad Vltavou

Nevozme turisty
do zahraničí
A proč ne? K rozvoji Lipna a okolí
by mělo dojít. Ať dojde k rozvoji
Lipna, Frymburka a Loučovic, ne-
vozme turisty do zahraničí. U nás
je stejně krásně jako v zahraničí.
Druhou stranu jezera nechte klid-
ně přírodě. Proč by Česká republi-
ka nemohla mít velké rekreační
středisko, jaká vidíme v zahraničí?

Lipenské zaměření na děti je skvě-
lé. Moje děti se na Lipně naučili ly-
žovat, zažily zde mnoho krásných
chvil a pořád se tam vracíme. Lip-
no samotné jede, ale ostatní části
se potřebují přiblížit ke standar-
du, který je v zahraničí.
To okolo je dost velká bída. Nero-
zumím lidem na Lipensku, kteří
chtějí ubytovávat turisty zde a na
sjezdovku je vozit do Rakouska.
Proč by ten turista měl dojíždět na
sjezdovku do Rakouska a bydlet
jen o pár stovek levněji? Když už
bude v Rakousku, tak tam bude i
bydlet. Chce to zlepšit služby, zkul-
turnit ubytování, načančat apart-
mány. Chce to stejnou zdvořilost,
jako vidíme v zahraničí. Je třeba in-
vestovat i do personálu tj. číšníci
by měli respektovat pravou stra-
nu. Takže za mě velké ano pro roz-
šíření.
Anna Buršíková

FAKTA

Top ten sezony
2012/2013
Jméno (klub, soutěž) body (góly)
L. Dudek (Hluboká, KP) 24 (24)
Toman (Dačice, KP) 21 (21)
Strnad (MAS Tá, II. liga) 18 (10)
Zušťák (Písek, ČFL) 18 (12)
Novotný (Dražice, KP) 18 (18)
Jindra (Dačice, KP) 16 (16)
Horka (Dražice, KP) 16 (16)
Tobiáš (Prach., KP) 16 (16)
Carda (Osek, KP) 15 (15)
Šťastný (Písek B, KP) 14 (14)

Vaším objektivem Tomáš Kalný z Prachatic nafotil závody vodních slalomářů a snímky uložil na server rajce.idnes.cz. Vybrané fotografie zveřejňujeme v jihočeské příloze MF DNES

Slavil často Jan Zušťák z Písku nastřílel v uplynulé sezoně 27 gólů. Jarní
část odehrál se zraněným kolenem. „Jen jsem čekal, kdy se mi to sekne
a budu muset na operaci,“ říká 39letý fotbalista. Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

Fórum čtenářů k rozšíření Skiareálu Lipno

Neběhal, jen střílel.
Kanonýrem kraje
je Zušťák z Písku

výběr z dopisů, kráceno

SOUTĚŽ

Kanonýr DNES
Konečné pořadí střelců v kraji
v sezoně 2013/2014

Jméno (klub, soutěž) body (góly)
Zušťák (Písek, divize) 35,1 (27)
P. Svoboda (ČK, divize) 26,0 (20)
Voráček (Písek, divize) 26,0 (20)
Jak. Rosůlek (Čížová, div./Roudné, KP)

25,1 (23)
Strnad (Táborsko, FNL) 23,4 (13)
Trněný (Roudné, KP) 22,0 (22)
Horka (J. Hradec, divize) 21,1 (19)
Kučera (Čížová, divize) 20,8 (16)
Machovec (SK ČB, FNL) 19,8 (11)
Kubiš (Písek, divize) 19,5 (15)
Komárek (Milevsko, div.) 18,2 (14)
Linhart (SK ČB, FNL) 16,2 (9)
Jin. Rosůlek (Písek, div.) 15,6 (12)
Musiol (Táb. B, divize) 15,6 (12)
Štolba (Dačice, KP) 15,0 (15)
T. Stráský (Hluboká, KP) 15,0 (15)
Maxa (Třeboň, KP) 14,0 (14)
Babouček (ČK, divize) 13,0 (10)
Džafič (Táb. B, divize) 13,0 (10)
Koutný (J. Hradec, divize) 13,0 (10)
O. Kosobud (Milevsko, d.) 13,0 (10)
Říský (Sedlice, KP) 13,0 (13)
Vác. Beránek (ČK, divize) 13,0 (10)
Vaněk (J.Hradec, divize) 13,0 (10)
Šmídmajer (Soběslav, KP) 12,0 (12)
Pa. Dvořák (ČK, divize) 11,7 (9)
Šťastný (Písek, divize) 11,7 (9)
Kromka (Dražice, KP) 11,0 (11)
Štefl (Jankov, KP) 11,0 (11)
Klesa (SK ČB, FNL) 10,8 (6)
Cihlář (Táb. B, divize) 10,4 (8)
Kodras (ČK, divize) 10,4 (8)
Stuchlík (Táb. B, divize) 10,4 (8)
Zahrádka (Písek, divize) 10,4 (8)
Carda (Osek, KP) 10,0 (10)
Hojdar (Dražice, KP) 10,0 (10)
Sokolt (Veselí, KP) 10,0 (10)
Z pravidel soutěže:
Redakce MF DNES opět vyhlásila sou-
těž o nejlepšího jihočeského fotbalo-
vého střelce od FNL po krajský pře-
bor. Aby byly výsledky srovnatelné,
počítá se s koeficienty: FNL - 1,8,
ČFL - 1,5, divize - 1,3 a krajský přebor
má koeficient 1. Počítají se i góly z Po-
háru České pošty. Nejlepší amatérský
kanonýr v kraji po skončení soutěží
získá dvě VIP vstupenky na domácí
utkání evropského poháru. Pokud vy-
hraje v rámci celého Česka, získá VIP
letecký zájezd na zahraniční utkání
jednoho z českých týmů hrajících ev-
ropské poháry. Soutěž probíhá
i v ostatních krajích.

Mezi brankami První národní kontrolní závod vodních
slalomářů viděli diváci v areálu Lídy Polesné v Českých
Budějovicích. Foto: Tomáš Kalný (kalnyt.rajce.idnes.cz)

Jan Zušťák se stal v uplynulé sezoně nejlepším střelcem ve všech soutěžích
v Jihočeském kraji. V divizi dal celkem 27 gólů, které dotlačily Písek
na druhé místo soutěže. Půl sezony hrál i se zraněným kolenem.


