
Daniel Dvořák trojnásobnýmmistrem republiky
V Mostě se konalo MČR
v badmintonu pro hráče
do 15 let. Do bojů zasáhla
také skupina hráčů z již-
ních Čech.

KAMIL JÁŠA

České Budějovice –Nejvíce
vMČR zazářil Daniel Dvořák
(TJ Sokol České Budějovice),
který nezaváhal v ani jed-
nom zápase. Vyhrál ve třech
kategoriích. „Zlatým hattric-
kem se tak zapsal do historie
této kategorie,“ všimli si tre-
néři dalších oddílů.
Ve dvouhře chlapců sice

musel ve čtvrtfinále s Tomá-
šem Vrbkou až do koncovky
třetího setu, tuto těžkost ale
zvládl a pak už byl suverénní.
Finále proti PavluMaňáskovi
skončilo 21:10 a 21:15.

Deblovým partnerem
Dvořáka byl Jan Rázl (Libe-
rec). Turnajem prošli velmi
suverénně. Fináloví soupeři,
druzí nasazení Ondřejové
Pálinkáš s Běhounkem, se
dostali na 15 a 7 bodů.
„Triple završil Daniel Dvo-

řák ve smíšené čtyřhře spolu
s Veronikou Novákovou
z Nejdku.“ Ve finále Rázl

spolu s Kristinou Kozempe-
lovou na Dvořáka s Nováko-
vou nestačili po výsledku

10:21 a 17:21. David Dvořák
(TJ Sokol ČB) skončil ve
dvouhře před branami se-
mifinále, Nela Hálková (So-
kol ČB) a Patrik Fuciman (ČK)
skončili na 17. místě.
V tělocvičně vinořské školy

se odehrálo tradiční GPA do-
spělých. Celostátní turnaj
přivítal 120 hráčů. „Chyběli
Jihočeši Jan Janoštík ze So-
kola České Budějovice a To-
máš Švejda s Jaromírem Ja-
náčkem z SK Badminton
Český Krumlov, kteří se te-
prve vraceli z mistrovství
světa devatenáctiletých.“
Druhémísto ve čtyřhře žen

vybojovaly HanaMilisová
s Lucií Černou (SK Badmin-
ton Český Krumlov). „Spolu
nastoupily na kurt po téměř
tři a půl leté pauze,“ konsta-
tuje expert Jiří Frendl.

Ve finále na Jihočešky če-
kaly juniorské reprezentant-
ky Kateřina Zuzáková s Lucií
Krpatovou (Benátky / Par-
dubice). „Hanka s Luckou
vzdorovaly v prvním setu.
Ve druhém už se projevila
větší únava: 18/21, 8/21.“
Druhámedaile za třetí

místo putuje do Sokola
Křemže. „Petr Beran s Jind-
rou Kukačem brali ve Vinoři
bronz, když v semifinále
podlehli až po velkém boji
nasazenému páru č. 1 Dran-
čák, Hubáček 20:22, 14:21.
Petr pak přidal ještě 5. místo
vmixu.
V Kladně se konal otevřený

turnaj pro kategorii do 13 let.
Turnaje se zúčastnili hráči
Sokola České Budějovice a
vedli si skvěle.
„Kryštof Klíma s Bárou

Kubákovou obsadili první
místo vmixu. Kryštof pak s
Tobiášem Zubrem vybojovali
druhémísto ve čtyřhře. A oba
dva ve dvouhře obsadili
shodně třetí místo,“ pochlu-
bili se velmi vydařenou bi-
lancí trenéři českobudějo-
vického Sokola.

ÚSPĚCH.Daniel Dvořák.
Foto: Deník/ Roman Dvořák

MČR U15, Most
Dvouhra chlapci: 1. Daniel
Dvořák (Sokol ČB), 5. David
Dvořák (TJ Sokol ČB), 17. Patrik
Fuciman (SKB ČK).
Dvouhra dívek: 17. Nela Hál-
ková (Sokol ČB).
Čtyřhra chlapci: 1. Daniel
Dvořák (Sokol ČB), 9. Patrik
Fuciman, David Dvořák (SKB
ČK, TJ So ČB), 9. Jakub Bouber-
le, Josef Fošum (Vodňany,
Křemže).
Čtyřhra dívek: 17. Zuzana Ko-
čová, Helena Novotná (obě SK
Badminton Tábor),
Smíšená čtyřhra: 1. Daniel
Dvořák (Sokol ČB), 17. David
Dvořák, Nela Hálková (Sokol
ČB).

Jihočeši ve Vinoři
Výsledky hráčů z jihu:
Dvouhramuži: 17. J. Kukač
(Sokol Křemže)
Čtyřhramuži: 3. J. Kukač / P.
Beran (Sokol Křemže)
Ćtyřhra ženy: 2. H. Milisová /
L. Černá (SK Badminton Český
Krumlov)
Smíšená čtyřhra: 5. P. Beran /
K. Hejdrychová (Sokol Meteor
Radotín Praha),9. J. Kukač / A.
Zimmerová (Sokol Meteor Ra-
dotín Praha).

Jihostroj v pondělí do Ostravy
KAMIL JÁŠA

České Budějovice – Volej-
balisty Jihostroje Č. Budějo-
vice čeká už druhý televizní
duel v sezoně.
Tentokrát svěřenci trenéra

René Dvořáka pojedou do
ostravské haly.
Začátek zápasu je v Ostravě

až v 19.20, střetnutí 3. kola
extraligy přímým přenosem
nabídne program ČT Sport.
„Příbram, hrála odvážně,

dva sety jí vycházel servis,
který hodně solila, vyprávěl
trenér Č. Budějovic René
Dvořák o víkendovém duelu
v domácím prostředí, který
jeho tým proti riskujícímu
soupeři nakonec zvládl bez
ztráty setu.

Zatímco diváci odcházeli
ze Sportovní haly spokojení,
trenér viděl spoustu chyb.
„V setu jsme dostali pět nebo
šest es za sebou, takto
bychom opravdu fungovat
neměli. V určitýchmomen-
tech jsme odjeli hrozně
dlouhé šňůry.“

KOUČ. Trenér Jihostroje ČB
René Dvořák v rozhovoru sma-
sérem FilipemHochem.
Foto: Deník/ Jan Škrle

Extraliga doma:
2.11. Jihostroj – Fatra Zlín (18)
18.11. Jihostroj – Praha (16.50)
30. 11. Jihostroj –Kladno (18)
14.12. Jihostroj K. Vary (18)
21. 12. Jihostroj –O. Voda (18)
11. 1. Jihostroj – Ostrava (18)
18.1. Jihostroj – Brno (18)
1.2. Jihostroj – Ústí (18)
15. 2. Jihostroj – Beskydy(18)
7.3. Jihostroj – Liberec (18)
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Ledenice se nemusí bát srovnání se světem
Žraloci z Ledenic dosáhli
na svůj premiérový titul.
Mají krásný pohár.

DAVID NEJEDLÝ

Ledenice – Tým trenéra Ja-
roslava Korčáka zvládl soft-
balovou finálovou sérii
s břeclavskými Locos v nej-
kratší možné době (3:0).
V jeho středu pak znovu zá-
řila skutečná softbalová
hvězda. Dvaačtyřicetiletý
matador Patrik Kolkus, jenž
během ročníku zaznamenal
38 úspěšných odpalů. „Motto
naší sezony bylo nezabývat
se soupeři. Chtěli jsme hrát
to, co umíme, a soustředit se
jen na sebe,“ vysvětlil dese-
tinásobnýmistr Evropy a
veliký klubový cestovatel.
Během své kariéry oblékal
dres 8 prvoligových týmů.

Už jste velký úspěch v Lede-
nicích doslavili?
Budete se divit, ale oslava

byla vzhledem k výsledku
relativně skromná a klidná.
Asi to bylo způsobeno tím, že
série byla relativně jedno-
značná a nemuseli jsme se
prát o každý bod.

Premiérový titul jste tedy
přešli mlčením?
To zase ne. Převládala ra-

dost a spontánní reakce. Po-
seděli jsme se do ranních
hodin. Mužská a ženská vě-
tev jsou ale v Ledenicích úzce
spjaté. A holky ještě hrají. Až
budememít všichni po se-
zoně, budeme slavit tři dny.

Mátemůj obdiv. Zvládl byste
tři dny oslav?
Já bych se do nich raději

neměl pouštět a nechat je na
mladších. I když… Pokud
člověkmoc chce, zvládne co-
koli. (směje se)

To jste si asi říkal často bě-
hem sezony. Prý jste dojížděl
z Prahy...
...tohle je jediná stinná

stránkamého působení u
Žraloků. V týdnu jsem tré-
noval s klukama v Praze a o
víkendu jsme s Jardou Bre-
níkem jezdili na zápasy. Ale
člověk si zvykne, prostě vy-
jede o dvě hodiny dříve než
ostatní. Z Jesenice pěkně
směr Tábor. Alespoň jsme
měli čas si popovídat.

Jak zvládalo vaše tělo hraní?
Úplně v pohodě. Vždyť se

hrál jen jeden zápas denně.
Horší bylo, když jsme odjeli
na Super Cup, kde jsme po
celý týden absolvovali dvě
utkání denně. Přiznávám: na
konci turnaje už jsem rela-
tivně kňučel. Na druhou

stranu člověku s věkem při-
bývají i zkušenosti a určitá
moudrost.

Co vlastně stojí za úspěchy
Žraloků? Nejlepší český
softbal se hraje vměstečku o
2500 obyvatelích.
Ne co, ale kdo – rodina

Korčákových. Maminka s ta-
tínkem dávno předtím, než
chlapci dosáhli dospělosti,
začali vychovávat výborné
hráče. Klub byl lokální, bojo-
val na úrovni jižních Čech a
postupem času rozkvétal. A
dnes jsou holky i kluci z Le-
denic oporami nároďáku.

I zázemí už je na odpovída-
jící úrovni?
Ledenice se nemusí bát

srovnání se světem. Samo-
zřejmě jsou věci, které by se
daly zdokonalit, ale ty na-
jdete všude. Potřebovali
bychom lepší zadní pole,
přivítali bychom, kdyby se
povedlo vybudovat druhé
hřiště a zvětšit kapacitu tri-
buny.

Říkáte, že byla finálová série
jednoznačná. Co ji rozhodlo?
Zkušenosti. Četl jsem roz-

hovor s trenérem Břeclavi
Dušanem Borbélym, prýmají
věkový průměr osmnáct let.
Ani my sice nejsme staříci,
ale v play-off užmáme něco

za sebou. Břeclavští kluci
pluli na vítězné vlně, ale na-
razili na trpělivě budovaný a
vyrovnaný kádr.

Na závěr očekávané otázky:

Budete pokračovat? A stále
v Ledenicích?
Nějaké jednodušší otázky

byste neměl? (směje se)
Kdybych reagoval spontán-
ně, řeknu, že budu pokračo-

vat v Ledenicích. Vždyťmě
láká obhajoba titulu a jsem
rád součástí fajn party lidí.
Ovšem je tu i rodina, věk a
vzdálenost. Odpověď tedy
zní: Vážně nevím.

ÚSPĚCH. Patrik Kolkus s pohárem, který Ledenicemají zaslouženě. Foto: ČSA/Jan Beneš
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VEVERKA NA VÍNĚ   Recept krok za krokem z Kuchyně

CESTA DO INDIE   Maršálkova bezé roláda s banánem

VAŘENÍ S PIVEM   Perfektní variace naslano i nasladko

S chutí a� tylem

›› 

30 let 
svobody j

ídla

Revoluce 
v gastronomii 

po česku

Dezerty 

z kávy

     ›› ořechové řezy

›› kávový fl an

›› moka lívance

›› parfait s likérem

NÁVRAT K TRADICI

Husa� e zelím 
a perníkovými knedlíky
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Více� eceptů na 
www.igurmet.cz  

Předplatné 
objednávejte na 

www.mojepredplatne.cz
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