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Interligu házené
v Písku pomohou
udržet dorostenky

Krátce
FOTBAL

Dynamo na Jablonec,
Táborsko do Opavy
Zklamání z domácího utkání, kdy
budějovičtí fotbalisté na poslední
chvíli ztratili vedení se Slováckem,
je už pryč. Dnes už hraje Dynamo
další zápas, od 17 hodin v Jablonci. „Je to silný soupeř, který je v tabulce třetí. Ale určitě tam nepojedeme prohrát. Při určité konstelaci
tam můžeme uhrát slušný výsledek,“ věří trenér prvoligového budějovického týmu Luboš Urban.
Druholigové Táborsko hraje dnes
také venku. Od 18 hodin nastoupí
v Opavě.

Házenkářky Sokola Písek zahajují zítra ve Zlíně další sezonu v nejvyšší české
soutěži, v níž hrají i slovenské celky. „Každé umístění výš, než je poslední místo,
bude úspěch,“ říká Jan Slavík, trenér jediného jihočeského zástupce v interlize.
PÍSEK Nesestoupit. Slovo, které
bude nejspíš charakterizovat celou sezonu píseckých házenkářek
v nejvyšší české soutěži. Tým prošel změnami, opustily ho zkušené
hráčky, takže si žádné vyšší cíle nedává.
„Každé umístění výš, než je poslední místo, by byl úspěch. Je jasné, že nepůjdeme do úvodu sezony s tím, že se budeme hned zachraňovat. Ale těžko se můžeme
rovnat s naším rozpočtem a zázemím špičkovým týmům,“ říká hlavní trenér píseckých házenkářek
Jan Slavík.
Podle něj bude letošní sezona
ještě náročnější než ta minulá. Polovina týmu je totiž nová. „Z dorosteneckého týmu přišla čtyři děvčata – Bullová, Pravdová, Talafousová a Benešová. Na hostování
máme také bývalé dorostenky Moravcovou a Šíbrovou, to jsou holky, které patří do širšího kádru české reprezentace. Pro ně to tak
bude první rok v dospělé soutěži,
takže jejich zabudování do týmu
bude chtít čas a trpělivost,“ myslí
si Slavík.
Naopak z Písku odešly zkušené
hráčky, jako je Petra Bubeníková,
Jitka Kutlvašrová a Žaneta Stojarová. V průběhu podzimu tým z pra-

FAKTA

Nižší ženské soutěže
I. liga
Jindřichův Hradec
V loňské sezoně hrál nejvyšší interligu. Po play-out tým sestoupil do
první ligy. Ta začíná prvním kolem
už dnes, do Jindřichova Hradce
přijede Sokol Poruba B. Zápas začíná v 18 hodin.
Lokomotiva České Budějovice
Tým Lokomotivy v minulé sezoně
postoupil do první ligy. Kvůli lichému počtu týmů ve druhé nejvyšší soutěži mají ale České Budějovice v prvním kole volno. Soutěž jim tak začíná až v neděli 28.
září, kdy jede Lokomotiva na hřiště Poruby B.
II. liga
Strakonice, Milevsko
Druhá házenkářská liga také začíná dnes úvodním kolem. Třetí nejvyšší soutěž hrají hned dva jihočeské celky, Strakonice a Milevsko.
Strakonické házenkářky začínají
dnes na domácím hřišti, a to od
14.15 hodin proti Sokolu Vršovice
B. Milevsko hraje od 15 hodin
v Kobylisích s tamní rezervou.

covních důvodů opustí také Zuzana Keslerová. „Rozpadla se nám
tak pravá strana sestavy. Odchody
těchto hráček bude pro nás velmi
těžké nahradit,“ dodává kouč.
Nový tým přes léto objížděl
řadu přípravných turnajů, jeden
z nich byl dokonce až v Alžírsku.
„Pokud budu upřímný, tak s přípravnými zápasy nemohu být spokojený. Nejde ani tak o výsledky,
ale hlavně o to, že z různých důvodů, ať už zdravotních, pracovních, reprezentačních, ale i kvůli
dovoleným jsme neodehráli žádné utkání v plné sestavě,“ kroutí
hlavou Slavík.
Příprava mu prý ale ukázala, co
by mohlo fungovat a na čem ještě
musí tým hodně zapracovat.
„V žádném případě nejsme tak silní jako na konci loňského ročníku,
kdy jsme měli třináct, patnáct výkonnostně vyrovnaných děvčat naladěných na jeden systém. Na to
budeme potřebovat ještě čas,“ ví
Slavík.
Písek začíná interligu zápasem
venku, zítra od 15 hodin hraje ve
Zlíně. A protože se nejvyšší ženská
házenkářská soutěž hraje spolu se
Slovenskem, ve druhém kole Jihočešky jedou až do Michalovců, které loni interligu vyhrály.

FLORBAL

Štíři začínají sezonu
v Králově Dvoře
Zítra začíná premiérová sezona
v Národní lize českobudějovickým
florbalistům FBC Štíři. Jihočeši se
od 18 hodin představí v Králově
Dvoře. „Kromě dvou pražských
týmů narazíme třeba na Plzeň,
Chomutov, Jablonec nebo Karlovy
Vary, tedy mužstva, která jsme potkali maximálně na letních turnajích. Bude to zajímavý rok,“ říká
trenér Štírů Jiří Kratochvíl. Příští sobotu hrají Budějovičtí doma proti
Sokolu Mukařov.
HOKEJ

Motor dnes musí zabrat
proti silnému Kladnu
Písek zůstává Jihočeské derby v interlize mezi Pískem (ve fialové, na

snímku z letošního ledna) a Jindřichovým Hradcem už letos diváci
Foto: Slavomír Kubeš, MAFRA
neuvidí. Hradec bude hrát první ligu.

„Hlavně z ekonomické stránky
je cestování opravdu náročné. Do
naší skupiny navíc přibyl Prešov,
takže letos budeme jezdit opravdu
daleko. Je pravda, že los k nám
v úvodu soutěže nebyl příliš vlídný. Kromě soubojů proti favori-

tům soutěže odehrajeme na podzim všechna utkání s přímými konkurenty o záchranu u soupeřů. Na
druhou stranu s ošklivým podzimem a krásným jarem máme zkušenosti z loňska,“ uvádí s úsměvem trenér Slavík.
Petr Lundák

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

Tradice Vzpomínkový zápas na Daniela Klimeše

a Jana Sanytrníka sehrály týmy Botafoga a dorostenců
Dynama České Budějovice (ročník 1966) na hřišti ve
Srubci. Nastoupil i bývalý reprezentant Josef Němec.
Foto: Miloslav Kusbach (jcechy.rajce.idnes.cz)

INZERCE

První hokejová liga má dnes na
programu páté kolo. Do českobudějovické Budvar arény přijede silné Kladno, v minulé sezoně extraligový celek. Zápas začíná v 17 hodin. „Věřím, že v sobotu našim fanouškům uděláme radost výhrou.
Musíme to brát pozitivně, s Kladnem chceme vyhrát a pak se naše
situace zlepší,“ podotkl k současné
špatné situaci útočník Motoru David Kuchejda.
(plu)

