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Finále futsalu nabídne střet reprezentantů
Interobal Plzeň a Chrudim
si to rozdají na tři vítězné
zápasy o zlaté medaile.

MARTIN ŠVEC

Plzeň – Omistrovský titul ve
futsalové lize se střetnou dva
kluby, jejichž hráči tvoří osu
českého reprezentačního
mužstva. Finále play-off mezi
Interobalem Plzeň a Chrudi-
mí začíná dnes od 19 hodin
vměstské hale na Slovanech.
Na plzeňské straně repre-

zentační pětice Vahala, Holý,
Rešetár, Seidler a Vnuk.
V kádru Chrudimi to jsou
bratři Drozdové, Koudelka
a Slováček. „Zápasy proti sil-
né Chrudimi jsou těžké.
V sestavěmá kluky, kteří

spolu hrají pět šest let, k to-
mumá šikovné Brazilce.
První čtyřka, která je repre-
zentační, hraje velmi dobře.
Uzdravil se Matěj Slováček.
Bude to velmi náročná série,
ale my se na ni těšíme,“ řekl
plzeňský futsalista Michal
Seidler, který získal mistrov-
ské tituly ze soutěží v Ma-
ďarsku, Polsku, na Slovensku
a v Čechách.
Ve finále na sebe narazí

dva nejlepší týmy po základ-
ní části. Plzeň finále ještě ni-
kdy nehrála. Chrudim vy-
hrála od roku 2004 patnáct
mistrovských titulů. U deseti
z nich byl současný kapitán
Interobalu Plzeň Lukáš Re-
šetár. „Pro Plzeň i promě je
to historický okamžik. Když

jsem z Plzně odcházel, ani ve
snu jsem si nepředstavoval,
že by Plzeň jednou dokráčela
do finále. V Chrudimi jsem
sledoval tehdejší Indoss,
který sestupoval a postupo-

val, ale přechodem pod Inte-
robal situace dospěla k tomu,
že klub přivedl kvalitní hrá-
če, vyhráli jsme základní část
a postoupili do finále. Promě
to bude jedenácté finále.
Doufám, že si nepokazím
úctyhodnou bilanci a připíšu
si jedenáctý titul,“ přeje si
Rešetár.
Plzeň a Chrudim podle něj

praktikují odlišné styly.
„Chrudimský futsal je taktic-
ký, čitelný, ale bezpečný. My
preferujeme kreativní hru,
máme hráče, kteří dokáží
připravovat šance, hru udělat
zajímavou pro diváky a neo-
čekávanou, byť za cenu rizi-
ka. Uvidíme, který styl bude
ve finále platnější,“ je zvěda-
vý Lukáš Rešetár.

Plzeň – Chrudim
ČT 20. 5., 19.00 hodin
Plzeň – Chrudim
PO 24. 5., 19.00 hodin
Chrudim – Plzeň
ČT 27. 5., 19.00 hodin
Plzeň – Chrudim
Případně:
NE 30. 5., 19.00 hodin
Chrudim – Plzeň
ST 2. 6., 19.00 hodin
Plzeň – Chrudim
Všechny zápasy budou živě
vysílány nawebu ČT a na
HbbTV.

LUKÁŠREŠETÁR (vpravo) v souboji omíč s chrudimskýmMartinem
Došou v únorovém zápasu základní části v Plzni. Foto: Deník/Zdeněk Vaiz

Národní centrum je pro český badminton super, prohlašuje Janoštík

Plzeň – Odmalička patří vy-
táhlýmladík z jihu Čech k
obrovským nadějím českého
badmintonu. V šestnácti le-
tech se Jan Janoštík usadil v
Plzni a nelituje. Člen Akade-
mie individuálních sportů
Plzeňského kraje si prostředí,
trenéry, spoluhráče nebo
třeba fyzioterapeutku po-
chvaluje.

Kdy jsi začal s badmintonem
a co ti na němučarovalo?
Začal jsem ve čtyřech le-

tech pod vedenímmých ro-
dičů, kteří byli oba skvělí
hráči.

Takže vlastně nebylo na vý-
běr, nebo jsi zkoušel i jiné
sporty?
Jakomalý jsem ještě chodil

na gymnastiku a plavání, ale
přesto zvítězil badminton.

Kvůli badmintonu jsi šel do
Plzně. Proč zrovna sem a by-
lo to dobré rozhodnutí?
V Plzni vzniklo Národní

centrum badmintonu a díky
tomu jsou tady nejlepší pod-
mínky, kterémůže hráč u nás

dostat. Takže ano, bylo to
dobré rozhodnutí.

Můžeš prozradit, jak Národ-
ní centrum funguje a jak celý
projekt běží?
Zmého pohledu je Národ-

ní centrum pro český bad-
minton velkým přínosem
a funguje skvěle. Je to super.
Aktuálně trénujeme ve sku-
pině sedmi hráčů pod vede-

ním Josefa Rubáše a Petra
Koukala. A o fyzio se nám
skvěle stará Petra Laudová.

Jak jde skloubit střední ško-
lu a sport na vrcholové
úrovni?
Tím, že je distanční výuka,

je to o něco lehčí, ale myslím
si, že být vrcholový sportovec
a k tomu studovat není ne-
možné. Není to určitě lehké,

ale jde to. Pomaturitě bych
rozhodně rád pokračoval ve
studiu na vysoké škole.

Vraťme se k badmintonu.
Jakémáš plány a cíle na le-
tošní sezonu?
Chtěl bych objet co nejvíce

mezinárodních turnajů
a s rakouským týmemASV
Pressbaum podat co nejlepší
výkon v tamní bundeslize.

Sport se zvolna vrací k tur-
najům a soutěžím. Jak vní-
máš opatření, která teď na
turnajích jsou?
Tak je to něco, co nikdo z

nás předtím nezažil, nicméně
já jsem rád, že nějaké turnaje
vůbec jsou. Myslím si, žemoji
hru na kurtu to nijak neo-
vlivňuje. Snažím se soustře-
dit pouze na svůj výkon a ne
na opatření.

V Plzni trénuješ s našimi
nejlepšími hráči, navíc ve
velké hale, kde se hrají i
mezinárodní turnaje. Cítíš,
že se díky tomu zlepšuješ?
V Plzni máme ideální pod-

mínky a určitě mě tato silná
tréninková skupina, ale i
trenéři a prostředí posunuli
výš.

Nicméně evropská konku-
rence je silná. Co ještě chybí,
abyste se třeba vyrovnali
Dánům, kteří jsou nejlepší
v Evropě?
Nejvíc asi taktické věci.

Také na nich s trenérem Ru-
bášem pracujeme při video-
rozborech herních situací.

Taktika je důležitá a co kon-
dice, nebomentální přípra-
va? Často se říká, že „rozho-
duje hlava“.
I kondice a psychika hrají

velkou roli. Já jsem dlouho s
mentální stránkou bojoval
a pořád bojuji, i když je to
o hodně lepší. A fyzicky? Se
svou výškou 195 cm jsem
schopen na soupeře hlavně
ze zadní části kurtu vyvinout
nepříjemný tlak a často
i skórovat.

Khernímu progresu je po-
třeba i tým lidí okolo sebe.
Chtěl bys touto formou ně-
komu poděkovat?
Určitěmým rodičům, bez

kterých bych semožná k
badmintonu ani nedostal.
A pakmusím zmínit trenéry
Rubáše a Koukala a vůbec
celou naši tréninkovou sku-
pinu. (rč, ks)
www.ais-pk.cz

AKADEMIE INDIVIDUÁLNÍCH SPORTŮ
PLZEŇSKÉHO KRAJE

TALENT. Na evropské scéně prorazil badmintonista Jan Janoštík už jako junior, teď se v Plzni chystá
na přechodmezi dospělé. Foto: badmintoncb.cz

Jan Janoštík

Ročník narození: 2003
Klub: TJ Sokol České Budějo-
vice
Škola: Sportovní gymnázium
Plzeň
Trenér: Josef Rubáš
Fyzio: Petra Laudová

Úspěchy: tři titulymistra ČR
v kategorii juniorů, evropská
jednička U17, reprezentant ČR

�  NÁVŠTĚVY PO TEL. DOHODĚ  602 229 348
VEŠKERÉ HODINKY VČETNĚ PRIM, TÉŽ NEFUNKČNÍ,
I DÍLY A HODINÁŘSKÉ POZŮSTALOSTI, MINCE, ODZNAKY, 
POHLEDNICE, MILITARIE, ZNÁMKY, VYZNAMENÁNÍ, 
BANKOVKY, HRAČKY, BIŽUTERII, GRAMODESKY, 
ČTYŘLÍSTKY, VZDUCHOVKY, ŠICÍ a PSACÍ STROJE, NÁBYTEK, 
OBRAZY, SKLO, PORCELÁN, UHLÁKY,  VŠE KOLEM PIVA, 
FOTOAPARÁTY, RADIA, LAMPY, LUSTRY, STARÝ TEXTIL, 
MIKROSKOPY, VÁNOČNÍ OZDOBY, BETLÉMY ATP.

NABÍZÍME  NEJVÍCE!!!!

RÁDI  VYKOUPÍME

I DÍLY A HODINÁŘSKÉ POZŮSTALOSTI, MINCE, ODZNAKY, 

PŘIJEDEME  KAMKOLIV!!!

SBERATELSKÝ KABINET Michelská 18, Praha 4SBERATELSKÝ KABINET Michelská 18, Praha 4
Sberatelskykabinet@post.cz

ZDEŇKA (70), Klatovy, t. č. 906 702 070. 
Jsem vdova, která hledá spřízněnou 
duši. Mám ráda dechovku a procházky 
po Klatovech a jejich okolí.
NA věku muže vůbec nezáleží, důleži-
té je srdce. Byla bych ráda, kdyby byl 
pán z Karlovarského kraje. Erna, 72, 
Sokolov. Tel. č. 906 702 070
RÁDA cestuji, proto hledám milého 
a veselého muže, nejraději s chalupou. 
Miluše, 60, od Plzně, t. 906 702 070
DRAHOMÍRA (44), 906702070, hledá 
pohodového kamaráda z Plz. Kraje na 
procházky městem a do přírody. Poz-
ději se uvidí, co se stane dál.
ANNA, 69, Mariánské Lázně, hledá hod-
ného a věrného muže mezi roky 65 a 84 
z Karlovarského kraje. Byla by ráda, kdy-
by pán nelhal. Tel. 906 70 20 70
RÁDA bych našla aktivního a akčního 
muže ve věku 18-56 let z Plzeňského 
kraje, který není pecivál. Jindřiška (54), 
Klatovsko. Tel. č. 906 702 070.
EVA/53/KARLOVY  VARY, se touží se-
známit s pánem, se kterým by toho měla 
spoustu společného. To zjistíme, až se 
potkáme. Tel. 906 70 20 70

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut, 

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA!
VÁŽNÉ seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši! 

Vytočte 906 70 20 70 a sdělte své požadavky.

 z ČSSR a NDR, vzdu-FOTOAPARÁTY
chovku, pendlovky, kapesní a mech.
náram. hodinky, panenku s porc. hla-
vou T. 603 499 724.

 Kou-NABYTEK.KOURIL@SEZNAM.CZ
pím z půd a pozůstalostí starý a staro-
žitný nábytek, hračky, šavle, hodiny,
obrazy, chromový nábytek + různé vě-
ci starožitného charakteru. Slušné jed-
nání.Tel.775045003 p.Hugo Kouřil

 MZ 150-250.T: 602748047KOUPÍM

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

 pole, louky, rychlá platba.KOUPÍM
Tel. 739641944

 Škoda Felicia cabrio,OctaviaKOUPÍM
(1960-63),Garde s TP. Peníze ihned.Tel.
603963494

 do r. 1990 VOZY ŠKODAKOUPÍM
i vraky bez TP. Tel: 721199861.

 od r.v. 95-2021 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822.

 MOTO A DÍLY JAWA ČZ PAV.AUTO
Škoda Tatra Wartburg 775262334

 dobře zaplatím za tato křesla.VELMI
Tel.: 608 081 696.

 jakýkoliv motocykl i nepojízd-KOUPÍM
ný, slušné jednání, platba hotově,
email: stary.nabytek@seznam.cz
Tel.: 777 126 007.

 koupí hodinkyHODINÁŘ/SBĚRATEL
Prim a díly. Tel. 777 311 101

 stáčečku, svářečku, ohý-SOUSTRUH,
bačku, vrtačku a další dílenské vybave-
ní. Tel:777 632 583

 dobře zaplatím za tuto stěnu.VELMI
Tel.: 608 081 696.

 tato křesla. Tel.: 777 126 007,KOUPÍM
Trávníček.

 staré odznaky, medaile, řády,KOUPÍM
plakety. Tel. 607412443

 violu, cello i staré a poškoze-HOUSLE,
né. Tel. 728 279 034

 Československé bankovky,KOUPÍM
nejlépe sbírku.Tel.720348699

 tabák. Z každého pro-OZ-ZAHŘÍVANÝ
deje (prodejce) získáváte provize a bo-
nusy. 0420 724 313 069 p. Maleňák, ži-
votopisy na e-mail: info@hecmania.cz

Zavolejte na 906 70 50 40, sdělte 
nám své požadavky a seznamujte se!
Zavolejte na 906 70 50 40

někoho těšit a smát?někoho těšit a smát?
Chcete se opět na 

NAJDĚTĚ KONEČNĚ

Poskytuje: E.M.A.Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
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14 20. května 2021Deník
www.denik.cz


