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ČESKÉ BUDĚJOVICE Dnes vyběh-
nou druholigoví fotbalisté SK Čes-
ké Budějovice na trávník Slovácka
s novým kapitánem. Pavel Hašek
se ve středu zranil a může chybět
až jeden rok. K přípravnému zápa-
su neodcestovali i další hráči zá-
kladní sestavy.
„Při tréninku na Složišti se Pavel

nešťastně srazil s brankářem a utr-
pěl nepříjemnou zlomeninu holen-
ní i lýtkové kosti. Po okamžitém
převozu záchrannou službou do
nemocnice ještě ten samý den pod-
stoupil operaci, běhemkterému lé-
kaři obě kosti srovnali a zafixovali.
Doba léčení podobných zranění je
velice individuální, avšak může tr-
vat až jeden rok,“ upřesnil tiskový
mluvčí klubu Radim Šupka.
Pro českobudějovický tým je zra-

nění Haška velikou ztrátou, vždyť
běhempodzimní části dal jako pra-
vý obránce z devíti zápasů jeden
gól a na další tři nahrál. Kromě
toho ho fanoušci zvolili jako třetí-
ho nejlepšího hráče klubu.

„Pro nás je zranění Pavla oprav-
dovou sportovní tragédií. Je to náš
nejlepší bek. To ale není všechno,

na Slovácko s námi nepojede Len-
gyel,Wermke aNovák. Teď semuse-
jí ukázat ostatní hráči, ale posily in-
tenzivně hledáme,“ řekl sportovní
manažer Martin Vozábal s tím, že
přestupový termín končí 25. února.

Jednou z nových tváří fotbalistů
ze Střeleckého ostrova je 24letý
brankář Michal Bárta. Paradoxně
to byl on, s kým se kapitán Hašek
ošklivě střetl při tréninku.

Uspěl až třetí v pořadí
Bárta podepsal smlouvu na hosto-
vání na půl roku a bude tak chytat
spolu se Zdeňkem Křížkem. „Už
na začátku přípravy jsme prokla-
movali, že budeme chtít sehnat
brankáře. Michal Bárta se ukázal
ve velice dobrém světle a jsem rád,
že jsme se nakonec dohodli na
půlročním hostování,“ říká Vo-
zábal a připomněl, že spolu s Bár-
tou se omísto v klubu ucházeli ješ-
tě další dva brankáři, Tomáš Leš-
ňovský ze Slovenska aDominik Ro-
dinger.
Michal Bárta začal svou kariéru

v Rožnově pod Radhoštěm. Odtud
přestoupil do dorostu Sigmy Olo-
mouc. Druhou ligu si pravidelně
zachytal v ročníku 2010/11, kdy ob-
lékal dres Čáslavi. Od roku 2012 pů-
sobil v Baníku Ostrava, za který od-
chytal celkem 25 prvoligových zá-
pasů. Petr Lundák
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Drama u sítě se špatným koncem pro Jihočechy

Jihostroj prohrál s Libercem 2:3
Volejbalisté Českých Budějovic prohráli v boji o prvnímísto v extrali-
ze s Libercem 2:3, přestože vedli už 2:0 na sety. Přerušili tak jedenácti-
zápasovou šňůru výher. Naposledy padli 23. listopadu se stejným
soupeřem. Po 18 kolech tak Liberec vede před Jihostrojem o jediný
bod. Oba týmy se v budějovické sportovní hale představí i v pondělí
při finálovém turnaji českého poháru. Severočeši hrají od 16 hodin
s ČZU Praha, Jihočeši od 18 hodin s Příbramí.

Kapitán Hašek má
zlomenou nohu.
Až rok si nezahraje

Zraněný kapitán Pavel Hašek

Nový brankář Michal Bárta

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

»Ad: Jak jste spokojení s MHD
v krajském městě?

Řidiči by měli zastavovat
blíž u chodníku
Byla bych spokojená, kdyby páni
řidiči zastavovali u chodníků. Vel-
mi často musím nastupovat tak,
že musím z chodníku na silnici a
pak do schodů v autobusu (trolej-
busu), což mi dělá potíže, protože
jsem stará. A řidiči na výtku nerea-
gují vždy dobře. Jinak bych řekla,
že spojení ve městě je velmi dob-
ré. Bydlím na Lidické, a co se týče
spojení MHD, nemohu si stěžo-
vat. Ale ti řidiči někdy jezdí brz-
da-plyn, zjednodušeně řečeno.
Anna Soukupová

Systém ukazuje příjezdy
neexistujících spojů
Zaujala mne anketa respondentů
o spokojenosti se službami MHD.
Překvapilo mě, že si nikdo z nich
nevšiml, že tento týden (jarní
prázdniny v ČB) jezdí MHD podle
prázdninového jízdního řádu, ale
zastávkový informační systém uka-
zuje fantomové příjezdy neexistují-
cích autobusů podle normálního
jízdního řádu. Dosud jsem si mys-
lel, že to, co ukazuje zastávkový in-
fosystém, nějak souvisí s pohybem
autobusů na trase, ale zdá se, že vů-
bec nijak.
Petr Simek

Dejte MHD zadarmo
Velkým problémem jsou informač-
ní panely, které dlouhodobě nepl-
ní svou funkci. Někdy opravdu člo-
věk neví, na čem je. Na tento pro-
blém upozornuji DPM CB a radni-
ci již dlouho. Dále mi v MHD cel-
kem vadí bezohlednost mladých
lidi. Co se týče revizorů, tak tam
bych až tolik problém neviděl.
Pro nové vedení bych měl jeden
nápad, jak přilákat cestující. Dejte
MHD zadarmo. Peníze v rozpočtu
by se určitě našly.
Roman Cieslar

Krátce
FLORBAL

Třetí liga pokračuje
ve Strakonicích
Třetí florbalová liga mužůmá zítra
na programu další turnaj, který se
odehraje ve Strakonicích. Od deví-
ti hodin nastoupí v budějovickém
derby United proti B - týmu Štírů,
od 10.30 hodin se utkají domácí
s Táborem. Odpolední program za-
hájí ve 13 hodin Štíři B s Táborem
a turnaj skončí zápasem United
s domácími, který začne ve 14.30
hodin. (plu)

HOKEJ

Jindřichův Hradec
uvidí jihočeské derby
Třináctý tým ve druhé hokejové
lize KLHVajgar z JindřichovaHrad-
ce zítra od 18 hodin přivítá na
svém ledě celek z Tábora. Papírově
by měli být v roli favoritů hosté,
jsou totiž na druhém místě tabul-
ky. Domácí by se ale i s výhrou výš
neposunuli, spíše simusí hlídat Dě-
čín, který má na Hradec pouze jed-
nobodovou ztrátu. Hned ve středu
se hokejisté Jindřichova Hradce
představí v Kolíně. (plu)

VOLEJBAL

Madeta doma přivítá
poslední Prostějov
Zítra od 10 a od 14 hodin sehrají
juniorky volejbalového týmu VK
Madeta deváté a desáté kolo ve
skupině o první místo v extralize.
DoČeských Budějovic přijede bo-
jovat poslední celek tabulky VK
Angel Prostějov. Jihočešky jsou
na druhé příčce s 33 body a před
nedělí ztrácejí na vedoucí Olymp
čtyři body. Příště čeká na Madetu
dvojzápas 22. února ve Frýd-
ku-Místku. (plu)

Smečuje Michal Kriško z Jihostroje
Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA

SK České Budějovice musí nahradit zkušeného obránce Pavla Haška, který
se těžce zranil při srážce s brankářem při tréninku. K dnešnímu přípravnému
zápasu s prvoligovým Slováckem neodjeli ani Lengyel, Wermke a Novák.

Fórum čtenářů
výběr z dopisů, redakčně kráceno

Jänner Rallye 2014
Vítězem se stal Robert Kubica
před Václavem Pechem a
Raimundem Baumschlagerem.
Jelo se v lednu v okolí
rakouského Freistadtu.

Foto: Ondřej Krajča
(ondik.rajce.idnes.cz)

www.ckvt.cz

Týden mimořádných
slev až50%

Ušetřete své peníze, volejte: 800 567 567

na nákup dovolené v Chorvatsku, Slovinsku a Černé Hoře. Akce platí pouze v týdnu
od 17. do 23. 2. 2014 ve všech pobočkách Ck víTkoviCe TourS a u autorizovaných
prodejců v celé Čr nebo klikněte na

s českou jedničkou na Jadranu


