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Udrží Malše tři opory?

POHÁR PRO DOMÁCÍ

LUBOŠ ZABILKA

Kolem divizního kádru v Roudném krouží kluby z Rakouska
MICHAEL KALINICS

Roudné – Jarní část fotbalové
divize začíná později než ligové soutěže, a tak se zahájením
zimní přípravy Roudné nespěchá. Třetí tým tabulky se
poprvé sejde 12. ledna.
Trenér František Mertl by
měl mít všechny své ovečky
pohromadě. „Budeme trénovat čtyřikrát týdně plus víkendový zápas, žádné soustředění,“ načrtl kouč Deníku
plán přípravy.
Přípravných zápasů by mělo být dohromady sedm, ten
nejbližší Malše odehraje 17.
ledna na Složišti proti prvoligovému dorostu Dynama. O
týden později přivítá Čížovou.
Fotbalisty čeká celkem devět přípravných týdnů. „Áčko bude spojeno s naším béčkem a starším dorostem. Tenhle model nám funguje celkem dobře,“ chválí si Mertl.
Na tři spojená mužstva bude kromě něj dohlížet trenérský tandem Libor Šolc, Bohumil Vogl (B-tým) a také Pavel
Cepák. „Máme tu dvě umělky,
takže tréninky můžeme absolvovat v Roudném.“
Kolem některých opor divizního celku krouží kluby z
Rakouska. Zájem je prý o Karla Krůčka, Martina Jasanského a Tomáše Trněného!
„Zatím to bylo jen takové
sondování. Vypadá to, že by
měli začít přípravu s námi,“
věří kouč, jenž by pochopitelně rád udržel kádr v podobě, v
jaké si na podzim proklestil v

Českobudějovicko – Nový kalendářní rok otevřel v sálovce
finálový turnaj okresního poháru, do jehož závěrečné fáze
postoupil kvartet týmů.
Finálový duel nabídl souboj
favorizované Strojírny Honner a Adamova. Díky šťastnější koncovce se z vítězství
nakonec radoval Adamov a
převzal z rukou předsedy pohár za historické prvenství.
Třetí místo ze „souboje útěchy“ patří po právu Lišovu,
který dříve než soupeř vstřebal smutek z vyřazení.
O víkendu pokračují na
Českobudějovicku obě dlouhodobé soutěže: v sobotu se
hraje v Lišově 1. okresní liga
(začátek v 8 hodin), v neděli Na
Sádkách 2. okresní liga (7.45).

OČIMA KOUČE
Nejlepší zápas: „Jako top zápas
beru domácí duel s Tachovem.
Zahráli jsme úplně fantasticky,
soupeř byl vynikající a my se mu
přizpůsobili, vyhráli jsme 5:3!
Pro všechny zainteresované to
byl skvělý zápas. Tachov přijel
jako lídr tabulky a poprvé u nás
prohrál.“
Nejhorší zápas: „V Hořovicku,
kde jsme to prostě nezvládli celkově. Měli jsme pět nebo šest
hráčů z mužstva Dynama a stejně se nám utkání nepovedlo. V
sestavě bylo hodně změn, a to
náš výkon ovlivnilo, prohráli jsme
1:2. Tam jsem byl nejvíc naštvaný, protože kvalita v týmu byla,
ale na hřišti jsme ji neukázali.“
Překvapení podzimu: „Byl jsem
spokojen s Rudou Otepkou, lídrem, ale to překvapení není, protože on je fotbalista od Pánaboha. Své kvality jen potvrdil.
Opravdu spokojen jsem byl s
brankářem Hajduškem, podzim
se mu povedl. Celkově ale musím
pochválit tým, všechny kluky.
Divizi hrajeme ob rok a postavili
se k tomu, jak měli – sezona zatím vypadá víc než dobře. “
Diváci: „Ti, kteří chodí, viděli
dobré výkony a byli spokojeni.
Ale představoval jsem si, že na
divizi by mělo chodit mnohem víc
lidí! Účast není adekvátní výkonům. Mé přání je, abychom dobré výkony předváděli i nadále a
diváci chodili ve větším počtu.“

divizi cestu k 32 bodům.
O roudenský dres bude no-

vě usilovat Jan Šebelka, vyhlédnutá posila z K. Újezda.
„Je to mladý, talentovaný
kluk, tak uvidíme, jak bude
vypadat. Může hrát kdekoli v
záloze, vyzkoušíme ho.“
Trenér ví, že odchodem tří
opor naráz by vznikla Malši
těžko nahraditelná ztráta.
„Jeden hráč se nahradit dá, ale
pokud odejdou všichni tři, bude to velký problém,“ zamračí
se kouč při té představě. „Šanci by dostali mladí, ale výsledky už by nebyly takové.“
Z krajského přeboru trenér
oslovil Miroslava Syrovátku
(Rudolfov), ten ale nabídku
odmítl s tím, že odchází za zaměstnáním do Rakouska, kde
bude i hrát. Kanonýr Jakub
Rosůlek zase kývl na pozvánku z druholigového Táborska.
„Přeji mu, ať se chytí a ukáže,
co v něm je,“ vzkazuje trenér
František Mertl k Soukeníku.
Roudné přezimuje na třetí
příčce a poprvé má v divizi jiné než záchranářské cíle. „Je
to krásná pozice! Pokud chceme hrát o špičku, byl bych rád,
abychom pokračovali v nezměněné sestavě a mladí se dál
učili od Jasanského, Otepky,
Krůčka... Mají jim, co dát.
Když to máme takhle rozjeté –
spokojeno bylo vedení, trenéři i diváci – a hráli jsme dobrý
fotbal, tak proč skončit šestí,
sedmí nebo osmí?“ říká Mertl.

Vítězný pohár má
v rukou Adamov

DOMÁCÍ VETERÁN Heinrich Larisch a jeho oddílová kolegyně Jana Bromová (spolu na snímku) vyhráli za stoly Slovanu Černý Dub 15. ročník turnaje deblů o Pohár starostky
obce Homole. Stolní tenisté jej pořádají tradičně na konci
roku. Další pořadí: 2. Pumpr (Zliv), Honsa (neregistrovaný),
3. Sekyra (Č. Dub), Škopková (podniková liga), 4. Kočer
(Černý Dub, Bednář (neregistrovaný). Foto: Radek Húska

Okresní kolo poháru, semifinále: Strojírna Honner – Izogarant 6:2 (4:0), Formánek 2, P. Kaše, O. Kaše, Lávička, Maruška –
Stropek, P. Tibitanzl, 2. zápas 9:2
(2:1), Staněk 4, Šindelář 3, P. Kaše,
Formánek – Stropek, Císař, Lišov
– Adamov 3:2 (2:0), O. Mach 2,
Červenka – Pexa, J. Hric, ŽK 1:1 (O.
Mach – Adámek), 2. zápas 0:6
(0:2), T. Nárovec, Čapek 2, J. Hric,
Adámek. O 3. místo: Izogarant –
Lišov 2:6 (1:3), Bašta, Koranda –
Červenka 4, O. Mach, Bambule.
Finále: Strojírna Honner – Adamov 5:6 (2:1), P. Kaše 2, Maruška,
Šindelář, Staněk – Čapek 2, Pexa, J.
Hric, Adámek, T. Nárovec.
Konečné pořadí 21. ročníku
Českobudějovického poháru: 1.
Adamov, 2. Strojírna Honner, 3. Lišov, 4. Izogarant, 5. Leges, 6.
Doubravice, 7. Labužníci, 8. Č. Bez.

Zimní pohoda v Zuchwilu, kustod a brankář byli u toho
MICHAEL KALINICS

České Budějovice – Dva reprezentanty měl českobudějovický Motor na poslední akci výběru ČR do 18 let v minulém roce. Do Švýcarska zamířil s hokejisty vedle brankáře
Petra Kváči i protřelý kustod
Jiří Šrámek. „Věčně na
cestách,“ v dobrém rozmaru
komentuje svůj záskok mezi
Vánoci a Silvestrem.
U mládežnických reprezentačních celků je již ostříleným kozákem, a tak nepřekvapí, že na turnaji v Zuchwilu nebyl poprvé. „Asi už potřetí,“ loví v paměti.
„Pro zúčastněné evropské
týmy to byl poslední velký test
před dubnovým mistrovstvím
světa osmnáctek,“ podotýká
Šrámek. O to víc Čechy těší, že
se jim na turnaji dařilo: mladíci porazili Slovensko, Německo a na závěr Švýcarsko

„Každý mezinárodní
zápas je dobrý. Určitě
to je pro něj (brankáře
Motoru Petra Kváču)
povzbuzení.“
Jiří Šrámek, kustod výběru ČR

STÁLICE. Jihočech Jiří Šrámek na konci roku zaskočil v realizačním
týmu ČR „18“ za kolegu z Mladé Boleslavi. Foto: Deník/ Michael Kalinics
(8:2), podlehli jen Finům.
„Trenéři byli spokojeni,“ potvrzuje kustod, podle něhož
realizační tým hodně testoval.
„Půlka manšaftu byla jiná než
v létě na Hlinkově memoriálu
v Břeclavi. Trenéři chtěli, aby

se ukázali další, pro hráče to
byla zkouška,“ říká.
Mezi nadějemi, které uvízly
v hledáčku, se ocitl i českobudějovický gólman Petr Kváča.
Ten se po zranění Marka
Mazúcha stal v juniorce Mo-

toru brankářskou jedničkou a
dařilo se mu. Spolehlivě zachytal i v posledním zápase
minulého roku v Jihlavě. „V
turnaji nastoupil jednou, proti Němcům – a vedl si velice
dobře,“ chválí Jiří Šrámek
svého svěřence z klubu. „Každý mezinárodní zápas je dobrý. Určitě to je pro něj povzbuzení,“ míní.
Loni Jiří Smejkal přivezl do
Budějovic ze šampionátu hráčů do 18 let stříbro. Mezi mladšími, již bývalými spoluhráči
hledá útočník Moose Jaw
Warriors své následovníky

marně. Petr Kváča byl v české
nominaci výjimkou.
A kustod Jiří Šrámek? Ten
v osmnáctce pouze vypomáhá. „Zastoupil jsem Oldřicha
Kopeckého, který jinak je u
áčka Mladé Boleslavi,“ vysvětluje muž, jehož pevné místo je v devatenáctce. „S tou pojedeme začátkem února do
Švédska,“ vyhlíží první akci
tohoto roku.
Své povinnosti splnil a Silvestra strávil doma. „Z Rokycan, kde jsme akci oficiálně
zakončili, jsem se vrátil 31.
prosince v šest ráno. To ještě
byli kluci z Třince na cestě...“
I na Štědrý den byl s rodinou. U vánočního stromku se
potěšil s vnučkou, ale ponocovat nemohl, protože druhý den

V kalendáři pózují osobnosti s dětmi z Arpidy
České Budějovice – Stejně jako loni, kdy měl premiéru, i letos vyšel z dílny fotografa Jiřího Hazuky kalendář Arpida.
Jeho křest se konal v Malém divadle a proti loňskému
kalendáři (s klienty Arpidy
pózovali hokejisté budějovického David servisu) měl ten
letošní jako téma děti a známé
osobnosti z jižních Čech.
Zaplněné hlediště divadla
sledovalo v rámci doprovodného programu vystoupení
streetdancové taneční skupiny NG Dance Crew, exhibici
muai thai a taekwonda v podání bojovníků z Gladiators
gym či pěvecké číslo Jana Kopečného, který doprovodil i
následnou pole dance show
Lucky Šimkové. Večerem
provedla diváky miss z roku
2011 Jitka Nováčková.
Samotného křtu se s úsměvem chopil i fotbalista Dynama Roman Lengyel a kulturista Pavel Brožek. Oba si při

focení kalendáře zapózovali,
roli modelů si vyzkoušeli také
volejbalisté Jihostroje a hokejisté Motoru.
Ti, kteří se na benefiční akci přišli podívat, si kalendář
mohli koupit přímo na místě.
„Od pondělí 22. prosince bude
k dispozici přímo v samotném
centru Arpida a obchodu
Hockeyland nedaleko zimního stadionu,“ říká organizátor Jakub Eliáš. „Cena je spíše symbolická, aby si ho mohl
koupit opravdu každý, a to dvě
stě korun,“ doplňuje.
Loni předal Arpidě víc než
46 000 korun. Peníze byly použity na částečnou rekonstrukci prostor centra.
(eli)
DOBRÁ VĚC POKRAČUJE. Křest
kalendáře Arpidy měl premiéru
loni v Hokejovém centru Pouzar,
vydání pro rok 2015 spatřilo
světlo světa v českobudějovickém Malém divadle.
Foto: Jiří Hazuka

ho čekal brzký budíček. „V devět ráno byl v Rokycanech trénink a hned po obědě jsme vyrazili do Zuchwilu. Před sebou jsme měli devět hodin v
autobuse.“
Švýcarsko nemůže zklamat
snad žádného milovníka zimních radovánek. „V Zuchwilu
je pěkné sportovní centrum s
otevřenou druhou ledovou
plochou. Je pro veřejnost a
koukali jsme, jak se na ní
bruslí od rána do večera!“
usmívá se Jiří Šrámek.
Během turnaje zažil změnu
počasí, kdy rychle napadalo z
nebe dvacet centimetrů sněhu. Světe, div se, kalamita, jak
ji známe z Čech, se přesto nekonala... „Při sněhové nadílce
jsme byli svědky odklízecích
manévrů, ale místní to vše
zvládli s přehledem. Byla to taková švýcarská pohoda,“ uzavírá českobudějovický patriot
a stálice u mládeže Motoru.

HOKEJ
Sdružený okresní přebor: SKH Hluboká –
Sharks Zambeli 13:7 (2:1, 6:1, 5:5), Bednařík 4, Mařík, Klosse, Musil 2, Čutka, Poborský, Povišer – R. Fučík 3, T. Petrášek 2,
Heideker, L. Fučík, Sharks Zambelli – David servis 4:16 (0:8, 2:5, 2:3), R. Fučík 2,
Abrahám, Drábek – Eliáš 6, Fleischmann 4,
Mrkvička 2, Radouch ml., Vaněk, Vašek, Neubauer. Tabulka:

1. SKH Hluboká
2. David servis B
3. HC ČK B
4. Sharks ČK

5 0 1 53:32 15
3 0 2 35:19 9
3 0 3 49:38 9
0 0 5 25:73 0

Pozvánka: V dalším extraligovém kole hostí junioři HC České Budějovice ve čtvrtek
Chomutov (18), v sobotu nastoupí ve Zlíně.
Hlasy trenérů z utkání krajské ligy Strakonice – David servis ČB (4:9), Pavel Hejl
(Strakonice): „Budějovice byly lepší. Báli
jsme se jít do soubojů s vysokými hráči. Soupeř dal z první větší akce gól a pak přidal další tři v krátkém sledu. Vyměnili jsme gólmana, trošku se to zlepšilo, ovšem nezkušenost a fakt, že polovina hráčů se bála hrát,
udělat něco s kotoučem, zapříčinila porážku. Cíl je stále dostat se do play off.“ Jiří
Fedur (David servis ČB): „Moc jsme netrénovali a neměli jsme kompletní mančaft,
takže díky Bohu za toto vítězství. Strakonice mě malinko zklamaly, čekal jsem od nich
víc, to říkám zcela upřímně. Myslím, že rozhodl gól na 5:1.“
(miv)

