
VZÁCNÁNÁVŠTĚVA

JULIA REISINGEROVÁ, basketbalová reprezentantka České republiky a v současné době
hráčka španělské Valencie, v úterý vpodvečer navštívila trénink strakonického basketbalo-
vého potěru. Po tréninku si se začínajícími nadějemi tohoto sportu popovídala o tom, jak s
basketbalem začínala ona sama, kterými oddíly u nás i v zahraničí ve své kariéře zatím prošla
a zodpovědělamnoho všetečných dotazůmalých strakonických basketbalistek. Na doby,
kdy Julii trénoval, zavzpomínal i trenér Miroslav Vondřička. Julia přivezla dětem ukázat repre-
zentační dres se svým číslem 44, ale i dres španělské Girony, se kterou vyhrála vminulé se-
zoně španělskou ligu a stala se v ní i nejlepší hráčkou ve Španělsku. Nechyběly ani nejvzác-
nější medaile, ocenění za titul Basketbalistky roku a další trofeje. Začínající strakonické bas-
ketbalistky hltaly každé slovo a na závěr si odnesly i podpis české reprezentantky, a to jak v
památníčku, tak třeba i na ruce, namíči či dokonce na teniskách. „Bylo to skvělé, podobná
setkání s dětmi jsou super,“ pochválila zájem o basketbal mezi strakonickým potěrem pod
vysokými koši. Foto: Deník/Vladimír Klíma
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MOTOR JEDE

SETKÁNÍ. Bývalí hokejisté Motoru České Budějovice se
pod režisérskou taktovkouMiroslava Bláhy sejdou v so-
botu nedaleko Suchdola nad Lužnicí. Snímkem se vracíme
k loňské akci, také letos se bude péct prase, proudem
poteče pivo amluvit se bude hlavně o hokeji. Foto: Deník

Pacovská vrchovina
už v neděli na kole
KAMIL JÁŠA

Choustník – Cyklisté vyrazí
tuto neděli na desátý ročník
závodu Pocta Pacovské vr-
chovině. „Závod se pojede
také jakomemoriál Davida
Švadleny,“ doplňují pořada-
telé, kteří vyžadují povinné
přihlášky na on line strán-
kách www.marathon.cz.
Čísla budou vydávána

v Choustníku v kulturním
domě (8.30 – 10.30).
Start bude připraven

v Předboři v 10.45 (všechny
kategorie).

3 x okruhy: Předboř –
Choustník – Krtov – Radenín
– Nuzbely – Hroby – Kozmice
– Vlčeves –Mlýny – Předboř +
dojezd do cíle v Choustníku.
„Trasaměří dvaasedmdesát
kilometrů,“ Informuje Luděk
Šmejkal z pořadatelského
Velo Clubu Tábor.
Závod v silniční cyklistice

se pojede se za plného pro-
vozu. Budou dodržována
pravidlamimořádných
opatření v důsledku Covid-
19. Dodržován bude i soutěž-
ní řád řád Jihočeské amatér-
ské ligy.

Mezi děti dorazil do sokolovny Petr Koukal
KAMIL JÁŠA

České Budějovice – Bad-
minton je jedním z nejoblí-
benějších sportů také v jiho-
českémetropoli. V T. J. Sokol
České Budějovice se trenéři
věnují předevšímmládeži.
„Nezaháleli jsme ani v době
koronavirové krize.“
Zaměřili se zejména na

zvyšování fyzické kondice.
„Hráči cvičili doma i venku,
hodně z nich se už v dubnu
zaměřilo na otužování,“ při-
bližují trenéři netradiční
plavecké kousky přímo
ve Vltavě. „Třeba na Lipně,
ale také v domácích venkov-
ních bazénech.“
Badmintonisté z Č. Budě-

jovic s radostí uvítali mož-
nost návratu na kurty.

„Sokolovna je opět plná
nadšených dětí,“ prohlížejí
si trenéři se zalíbením velký
sál, kde badminton patří už
řadu let k hlavním sportům.
Motivace všech je jasná.

„Dohnat ztracený čas.“ Oddíl
badmintonu připravil pro
starší hráče čtyřdenní kemp,

„Pozvali jsme i devítiná-
sobnéhomistra ČR a trojná-
sobného olympionika Petra
Koukala,“ informují trenéři.
„Petr předvedl, jak vypadá

náročný trénink reprezen-
tanta, jeho rady byly pro
všechny děti přínosem,“ do-
plňují k vzácné návštěvě.

Petr Koukal si Našel i čas
a dorazil na tréninkmenších
dětí. „Úžasně se jim věnoval,
s mnohými sehrál exhibiční
utkání, líbilo semu u nás, pro
děti to byl nezapomenutelný
zážitek.“ Koukal přislíbil
účast také na dalším podob-
ném soustředění.“

PETRKOUKAL. Badmintonová hvězda dorazila do českobudějovické sokolOvny. Foto: Deník/ T. J. Sokol ČB

Blíží se badmintonový zážitek
Český Krumlov bude dě-
jištěm zápasu Čechy –
Morava. Přijede i Koukal.

KAMIL JÁŠA

Český Krumlov – Svět bad-
mintonu pozastavila pande-
mie nového typu koronaviru.
Hráči a trenéři se ale v do-

bě volna pečlivě připravovali,
i protomohou velmi směle
vykročit na kurt.
„V ČeskémKrumlově bu-

deme pořádat jedien ze dvou

utkání týmů Čechy proti .
Moravě,“ informuje trenér
a šéf českokrmulovského
klubuRadek Votava.
První utkání se odehraje ve

středu 17.6 v Brně. „Ve čtvr-
tek, hned o den později,
se bude hrát u nás,“ doplňuje
k programu v jihočeské bad-
mintonové baště.
Předpokládaný začátek

utkání je v 16.30. „Hrát by se
mělo zhruba dvě a půl hodi-
ny. V plánu je také zápas
v parabadmintonu.“

Systém bude jiný než
v oficiálních soutěžích.
„Na tři vítězné sety do jede-
nácti bodů, tak se totiž bude
hrát nový extraligový ročník,
jehož součástí je i naše druž-
stvo,“ připojuje Radek Votava
další zajímavou informaci.
Zastoupení přímo na kurtu

budemít i jihočeský bad-
minton, hrát budouMiroslav
Janáček a Tomáš Švejda.
Oba trénovali v domácím

prostředí i v době přestávky,
zápas prověří jejich formu.

Radek Votava:
„Budememít o jeden zápas víc.
Parabadminton dvou nejlep-
ších hráčů v České republice.
Shodou okolností jeden je
z Brna, Lukáš Šembera, který
dříve závodil namotocyklu.
Hrát bude proti Zbyňku Sýko-
rovi z našeho klubu. Rád bych,
aby jejich zápas přispěl k pro-
pagaci sportu a uvědomění,
že životy jsou různé. S oběma
budumít dva tréninky, tak se
na to těším, se Zbyňkem tré-
nuji a jeto to super.“

FOTO: 
SHUTTERSTOCK

Více informací na slevy.denik.cz

ZÍSKEJTE 
SLEVY A DÁRKY 
VE VAŠEM MĚSTĚ!

88.–14. ččervnna 2020

SSLEVOVÉ KUPÓÓNNY 
najdete v pátečním Deníku, 

který vychází 5. 6. 2020 

SSLEVOVOU KAARTTU
v online verzi 

na slevy.denik.cz 

nebo v aplikaci 
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