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Daniel Dvořák sní o olympiádě
Jihočech patří v ČR k nej-
lepším,v Gymnáziu Česká
má skvělé podmínky.

KAMIL JÁŠA

České Budějovice – Student
prestižního českobudějovic-
kého Gymnázia ČeskáDaniel
Dvořák hraje badminton.
Mezi svými vrstevníky

patří k nejlepším, také proto
byl vybrán do české repre-
zentace sedmnáctiletých,
kde sbírá zkušenosti a dělá
výrazné výkonnostní pokro-
ky. „Je vysoký, pružný, nikdy
nebude těžký hráč,“ oko-
mentoval jednu zmnoha
tréninkových jednotek bad-
mintonový koučRadek Vo-
tava. Podle něj je Dvořák
svým somatotypem předur-
čený pro singly.
Po rozhovoru přímo s Da-
nielem redakce Deníkumůže
připojit ještě jeden klad. Vy-
sokou inteligenci. Chytrý
hráč se na kurtu určitě ne-
ztratí. „Když využívá svoji
výšku, přitom opravdu není
váhově zatížený, tak rozpětí,
když udělá pořádný výpad a
natáhne ruce, tak je to pro
něj veliká výhoda,“ upřesnil
Votava.
Daniel si ve své kariéře ze

všeho nejvíc váží úspěchu
na celorepublikových turna-
jích. Mladémumuži medaile
z vrcholných akcí moc sluší.
„Jsem pyšný na své výsledky
zmistrovství České republiky
a dařilo semi i na některých
zahraničních turnajích,“ říká
talentovaný badmintonista
Sokola Č. Budějovice.
Skloubit svět vrcholového

sportu se studiem Gymnázia
Česká není úplně nejjed-
nodušší. Badmintonista
zvládá obojí. „Učitelé
mi vycházejí vstříc,
podmínky ke sporto-
vání jsou právě v této
škole výborné,“ uvě-
domuje si.
Jaké jsou jeho konkrétní

badmintonové plány a cíle?
„Rád bych se dostal nami-

strovství Evropy do sedm-
nácti let,“ říká. A jedním de-
chem dodává: „Tam bych rád
zkusil vybojovat medaili.“
Zdravě ambiciozní Jiho-

čech se nezalekne ani celo-
evropské konkurence. „Při-
jedou tam všichni nejlepší
hráči z celé Evropy. Dánové
budou v pozicích nasazených
jedniček, Španělé
i Francouzi jsou velice dobří,“
dokumentuje dokonalou
znalost svých soupeřů.

„Konkurence bude namis-
trovství Evropy opravdu vý-
borná, dosáhnout namedaili
bude těžké, ale pokusím se o
to.“
Aby byl ještě lepší, než je,

měl by podle trenéra Radka
Votavy vylepšit několik
konkrétních herních věcí.
„Měl by chodit míčům víc
naproti, aby je zasahoval
o něco dříve, než je zasahuje,

to je ale práce nás,
trenérů, abychom
to třeba na repre-
zentačních sou-
středěních vy-
lepšili.“ Už z toho,
jak vnímá připo-
mínky, je vidět, že

Daniel Dvořák by to
mohl dotáhnout na bad-
mintonovém kurtu hodně
daleko. „Musím se víc zamě-
řit na tréninky, abych se
zlepšoval, musím si uvědo-
mit v hlavě, co přesněmusím
na hřišti dělat.“ A jaký je Da-
nielův dlouhodobý plán?
„Rád bych si někdy zahrál

na olympiádě. To je ale spíš
sen než přímo nějaký cíl.
Chtěl bych si zahrát namis-
trovství světa, zatím se ještě
nedá říct, jestli na to výkon-
nostněmám.“ Píle v tréninku
mu rozhodně nechybí.

NA TRÉNINKU.Hráč T. J. Sokol
České Budějovice Daniel Dvo-
řák je v sokolovně jako doma.
K tréninkumá ve svém klubu
výborné podmínky. Mezi jeho
sportovní sny patří účast na
turnaji pod pěti olympijskými
kruhy. Student Gymnázia Česká
je členemmládežnických re-
prezentačních výběrů.

Foto: Deník/ Kamil Jáša

Oblíbenou Ligumistrů vyhráli fotbalisté z českého jihu
KAMIL JÁŠA

Třeboň – Jihočeská Letní
fotbalová škola, která probí-
há i o letošních prázdninách
v Třeboni, zakončila svůj
první turnus.
A v dalším týdnu pokraču-

je další. V tomto týdnu pro-
běhl turnus pro hráče naro-
zené v roce 2008. V této ka-
tegorii se vypsaná kapacita
sice nenaplnila, ale o to více
semohli zkušení trenéři vě-
novat hráčům a jejich fotba-
lovým dovednostem i ne-
švarům dle naplánovaného
programu. Všechny ročníky
LFŠmají zázemí v hotelu
Svět v blízkosti nádherného
fotbalového hřiště i umělé
trávy v případě nepříznivého
počasí. „Hned vedle hotelu si
kluci jeden den na sedmi
kurtech zahráli tenis, druhý
den naopak v prostorné hale
malý florbalový turnaj,“ po-

pisuje za organizátoryVác-
lav Hrabík.Díky příznivému
počasí navštívili fotbalisté
takéměstskou písečnou pláž,
která je několikmetrů od
hotelu, kde si vyzkoušeli
plážový fotbal i venkovní
stolní tenis. „Plně jsme sku-
tečně využívali všechna
sportoviště snad kromě ba-
zénového komplexu lázní
Aurora, který jsme z důvodu
bezpečnostního rizika raději
vynechali,“ potvrzujemaxi-
mální vytížení dětí jeden
z trenérů TomášMaruška.
Díky teplému počasí si po-

chvaloval spolupráci s dalším
partnerem LFŠ její manažer
Václav Hrabík: „Důležitým
faktorem při maximální
sportovní zátěži je dodržo-
vání pitného režimu. Společ-
nosti Estian a Šumavský
pramen podporují nejen nás,
ale celou řadu dětských pro-
jektů.“

V rámci prvního termínu
dostali jako už tradičně vý-
jimku hráči z ročníku 2007,
kteří se po několika před-
chozích akcích chtěli Letní
fotbalové školy ještě napo-
sledy zúčastnit. „Každoročně
nás velicemile zájem kluků
překvapí, bereme to od kluků
jako poděkování za všechny
předchozí ročníky i společné
akce. Nakonec se hráčů z
ročníku 2007 přihlásila skoro
třetina amyslím, že si to
kluci velice užili,“ neskrýval
spokojenost Josef Šácha,
trenér Regionální fotbalové
akademie jihočeského kraje,
který také nezapomněl kluky
pochválit: „Přestože to byla
jejich poslední LFŠ, sešla se
tu skvělá parta a u hráčů Sig-
my Olomouc, Zbrojovky Br-
no, Vysočiny Jihlava, budě-
jovického Dynama a dalších
týmů není rozhodně potřeba
hovořit o sportovní kvalitě.“

TrenérkaMartina Ryšavá za
Sparty Brno se zase zaměřila
na ročník 2008: „Kluci si to
skutečně užívali, a přestože
většina z nich z ligových
klubů nebyla, určitě bych
několika klukům posun ráda
doporučila.“ Cílem tréninku
této nejstarší kategorie bylo
přenesení individuálních
dovedností jednotlivých
hráčů do hry, do spolupráce s
ostatními spoluhráči a to jak
v plné rychlosti, tak přede-
vším na co nejmenším pro-
storu, prostě to, na co je v
zahraničí kladen velký důraz
a co se jim při přechodu do
starších žáků bude velice
hodit. Přesto, že byl fotbalo-
vý program čtyř dnů velice
nabitý, stačili si hráči zasou-
těžit v několika jiných disci-
plínách. Florbalový turnaj
vyhráli AdamMalík, Tomáš
Novotný, Ladislav Landa a
Ladislav Holšan. Tenisový

turnaj ovládla dvojice Marek
Hubáček a Andrej Kmec a
závěrečnou fotbalovou Ligu
mistrů vyhráli překvapivě
všichni Jihočeši, v ročníku

2007 JindřichMatoušek (SK
Dynamo ČB), Luboš Šimeček
(FC Písek) a v ročníku 2008
Filip Švejnoha, Karel Jiřinec
(oba FK Strakonice).

LETNÍ FOTBALOVÁŠKOLA. Ročník 2007-8: Nahoře zleva: Tomáš
Schánělec, Jakub Körner, Matěj Kotrba, Patrik Šantora, Filip Švej-
noha, Matouš Petrášek, Tomáš Blažek, Samuel Tůma, Luboš Ši-
meček. Uprostřed zleva: Antonín František Štěpánek, AdamMalík,
Jan Jílek, Jindřich Matoušek, Karel Jiřinec, AdamStaněk, Tomáš
Novotný, Ladislav Holšan, AdamHovorka, Samuel Valovský, Jakub
Hron. Dole zleva: Ladislav Landa, Richard Kostlivý, Radek Bedlivý,
Václav Hrabík (manažer LFŠ), trenéři Martina Ryšavá, Josef Šácha,
TomášMaruška, Andrej Kmec, Marek Hubáček, Matěj Andrlík.

KREJČÍ SLAVÍ 80
KULATÉ ŽIVOTNÍ JUBILEUM.
Osmdesáté narozeniny
v těchto dnech slaví člen vo-
dácké party Bohumil Krejčí.
Narozeniny oslavil stylově,
přímo v areálu Lídy Polesné
v Českých Budějovicích,
který sám pomáhal vytvářet.
Na snímkuMíla smanželkou
Janou. Ke gratulantům se při-
pojují také členové sportovní
redakce Deníku. Foto: Deník

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

FOTBAL
Anglická liga – 37. kolo:
Norwich – Burnley 0:2 (45.+5 Wood, 80.
vlastní Godfrey), Bournemouth – Sou-
thampton 0:2 (41. Ings, 90.+8 Adams).
FA Cup – semifinále: Arsenal – Manchester
City 2:0 (19. a 71. Aubameyang).
Italská liga – 34. kolo: Hellas Verona –
Bergamo 1:1 (59. Pessina – 50. Zapata),
Cagliari – Sassuolo 1:1 (63. Joao Pedro – 12.
Caputo), AC Milán – Boloňa 5:1 (10. Saele-
maekers, 24. Calhanoglu, 49. Bennacer, 57.
Rebič, 90.+2 Calabria – 44. Tomijasu).

MOTORISMUS
Velká cenaMaďarska, 3. závod sezony
formule 1: 1. Hamilton (Brit./Mercedes)
1:36:12,473, 2. Verstappen (Niz./Red Bull) -
8,702, 3. Bottas (Fin./Mercedes) -9,452, 4.
Stroll (Kan./Racing Point) -57,579, 5. Albon
(Thaj./Red Bull) -1:18,267, 6. Vettel
(Něm./Ferrari), 7. Pérez (Mex./Racing
Point), 8. Ricciardo (Austr./Renault), 9.
Magnussen (Dán./Haas), 10. Sainz
(Šp./McLaren) všichni -1 kolo.

Průběžné pořadí MS (po 3 závodech): 1.
Hamilton 63 b., 2. Bottas 58, 3. Verstappen
33, Pohár konstruktérů: 1. Mercedes 121,
2. Red Bull 55, 3. McLaren 40.

TENIS, Exhibiční turnaj v Berlíně: Semifi-
nále: Kvitová – Petkovicová (Něm.) 3:6, 6:4,
10:5. Finále: Sevastovová (Lot.) – Kvitová
3:6, 6:3, 10:5.

VÝHRY
Šťastných 10 – sobota poledne: 5, 11, 12, 16,
23, 24, 29, 31, 36, 39, 42, 43, 45, 50, 53, 57, 58,
63, 75, 76. Královské číslo: 24. Šance milion:
5, 8, 8, 4, 7, 7. Šťastných 10 – sobota večer:
5, 6, 8, 15, 16, 21, 27, 38, 45, 46, 49, 50, 51, 54,
55, 57, 62, 70, 73, 78. Královské číslo: 27.
Šance milion: 9, 4, 7, 1, 5, 4. Šťastných 10 –
neděle poledne: 5, 12, 14, 19, 20, 21, 22, 27,
33, 36, 42, 49, 53, 55, 57, 63, 68, 70, 73, 74.
Královské číslo: 42. Šance milion: 2, 8, 9, 9,
5, 0. Korunka – sobota: 1. tah: 1, 15, 25, 26,
41, 46. 2. tah: 6, 18, 27, 32, 39, 47. Korunka –
neděle: 1. tah: 2, 3, 16, 22, 29, 39. Sportka: I.
tah: 47, 10, 38, 19, 6, 44, d.č. 25. II. tah: 4, 5,
10, 27, 21, 37, d.č. 31. Šance: 934 704.

(bez záruky)
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