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SPORT
Motor se posouvá nahoru, v tabulce už je šestý
O TOMTO VÍKENDU ČEKAJÍ JIHOČECHY DVA ZÁPASY VENKU: V PÁTEK V LITVÍNOVĚ, V NEDĚLI V KARLOVÝCH VARECH
PAVEL KORTUS

TABULKA EXTRALIGY

České Budějovice – Až na
výpadek v závěru zvládli
další zápas excelentně. Hokejisté Motoru porazili v dohrávce Liberec 5:4 a v tabulce
Tipsport extraligy se vyhoupli už na šestou příčku.
O víkendu je čekají dva zápasy venku. Zítra v Litvínově
(17.30) a v neděli v Karlových
Varech (15.30).
Jihočeši sebrali tři body,
i když se potýkají se značnou
marodkou. Už dříve byli mimo hru obránci Bindulis se
Štichem a útočník Toman,
k nim se na poslední chvíli
přidalo trio útočníků Novotný, Valský a Abdul. Navíc juniorka hrála důležitý zápas
v boji o záchranu se Salcburkem (bohužel prohrála 0:2),
takže nebyl k dispozici ani
mladý bek Remta. Trenéři
tak poprvé v sezoně povolali
obránce Lytvynova, jenž
hostuje v Havířově.

1. Hradec Králové
2. Třinec
3. Pardubice
4. Plzeň
5. Vítkovice
6. Motor ČB
7. Kometa Brno
8. Ml. Boleslav
9. Sparta Praha
10. Liberec
11. Olomouc
12. Litvínov
13. K. Vary
14. Kladno
15. Zlín

Zápasový program
41. kolo – zítra: Litvínov – Motor ČB (17:30)
42. kolo – neděle 16. ledna:
K. Vary – Motor ČB (15:30)
43. kolo – úterý 18. ledna: Motor ČB – Vítkovice (17:30)
44. kolo – pátek 21. ledna: Liberec – Motor ČB (18)
45. kolo – neděle 23. ledna:
Motor ČB – Hradec Králové (17)

VÝHRA. Michal Vondrka (na snímku v modrém operuje před libereckou brankou) dal proti Bílým Tygrům (5:4) vítězný gól. Foto: Jan Škrle

V neúplném složení se
českobudějovický stroj rozjížděl pomaleji a hosté také
šli do vedení, protože úvodní
desetiminutovka patřila jim.
Pak se ale karta začala obracet a ještě do přestávky Motor skóre otočil. Ve druhé
části už měl jasně navrch
a po dvou třetinách vedl 5:1.
„Druhá třetina utkání rozhodla,“ přikývne i kouč Motoru Jaroslav Modrý.
Jenže v závěru jeho svěřenci povolili v koncentraci

a soupeř dokázal snížit až na
rozdíl jediného gólu. „Udělali
jsme pár chyb a dostali jsme
Liberec zpátky do utkání.
Závěr ale kluci uhráli a jak
vždycky říkám, našli jsme
cestu k vítězství,“ usmál se.
Podobný výpadek by se ale
příště mohl vymstít. „Ve třetí
třetině jsme nehráli zodpovědně. Hráli jsme lehkovážně, byli jsme všude pozdě
a Liberec nás potrestal. Je
to výborný tým. V extralize
musíte hrát každé střídání

naplno, jinak vás potrestají,“
má kouč jasno.
Liberecký lodivod Patrik
Augusta byl z vystoupení
svého týmu značně rozmrzelý. „Podali jsme špatný výkon
a prohráli jsme zaslouženě.
Jsem zklamaný hlavně ze
druhé třetiny,“ kroutil hlavou. „Nevím, jak to vyjádřit
slovy. Dostali jsme lekci snad
ze všeho. Bavíme se o nasazení, přihrávkách, uhrávání
soubojů. Ve druhé třetině
jsme neměli opravdu nic.

Nevím, jestli na hráče až tak
dolehl rychlý gól na 3:1. Ale
myslím si, že máme hokejisty, na které by to až tak doléhat nemělo. Druhá třetina
byla z naší strany opravdu
ostudná,“ nebral si servítky.
O moc lépe to nevypadalo
ani ve třetí třetině. Jenže pak
dal Liberec gól na 5:2, přidal
další dva a rázem bylo ještě
ze zápasu drama. „Stejně
bych ale řekl, že si to Motor
v závěru kontroloval. Neměli
jsme šance a puky se pořád
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vracely k nám do pásma. Nedokázali jsme se usadit v naší
útočné třetině,“ konstatoval.
Marodka Motoru může být
vzhledem k nabitému lednovému programu problémem. „Pracujeme na tom.
Máme naše odchovance
v nižších soutěžích. Jako jsme
teď přivedli Ivana Lytvynova,
který nám v této situaci pomohl v utkání s Libercem,“
informuje Modrý.
S Lytvynovem ale v nejbližších zápasech počítat nemůže. „Byla to výpomoc jenom na jeden zápas. Havířov
hraje o záchranu v první lize
a potřebuje ho, takže se vrátil
zpátky,“ uvedl Modrý. „Nebylo pro něj jednoduché naskočit najednou do extraligy.
Je to přece jen rychlejší a důraznější hokej než v první lize. Rozhodují detaily. Ale
obstál,“ ocenil slušný výkon
mladého beka.

Přípravné derby rozhodl jediným gólem Mihálik
Dynamo ČB – FC MAS Táborsko 1:0 (1:0)
Branka: 28. Mihálik. Bez karet. Diváci: 100. Rozhodčí: Nehasil – Kotalík, Pečenka. Dynamo: Kerl – Čolič, Brabec, Králik (32. Havel), Skovajsa
– Hellebrand, Hora – van Buren, Penner, Vais – Mihálik, II. půle: Janáček – Matvejev, Brabec, Havel, Sladký – Čavoš, Krch – Tolno, Brandner,
Mršič – Hais. Táborsko: Pecháček (12. Zadražil) – Plachý (81. Tsolakis),
Rydval (86. Svatek), Navrátil, Tusjak (46. Vozihnoj) – Kalousek (46.
Šplíchal, 86. Tury), Holiš (81. Schramhauser), Robikadze (57. Drozd),
Kocek – Mach (69. Tury), Provazník (46. Tijani, 86. Kubovský).
MILA ORTMAN

České Budějovice – Fotbalisté prvoligového Dynama
ve svém prvním přípravném
utkání v novém roce včera na
Složišti vyhráli s druholigovým Táborskem 1:0 (1:0). Vítězný gól dal Ondřej Mihálik.
Domácí měli hlavně v první půli více ze hry, Táborsko

ale zřejmě po vysoké prohře
v Mladé Boleslavi hrálo v defenzivě velice disciplinovaně,
a tak to prvoligový favorit ve
finální fázi neměl jednoduché. O zaslouženém vítězství
Dynamo rozhodlo gólem sice
jediným, zato ale po ukázkové akci: Hora uvolnil přetaženým centrem Čoliče, jenž
posunul z voleje na nabíha-

jícího Mihálika a ten zblízka
pohodlně překonal Zadražila.
Fotbalisté Táborska odvedli bojovný výkon a vedle
pozorné defenzivy několikrát
zahrozili i z brejků a ve druhé
půli měli i dvě slibné šance,
střely Macha (60.) a Kubovského (80.) ale brankář Janáček reflexivně vyrazil.
Řadu příležitostí své vítězství navýšit mělo i Dynamo,
ale výborný Zadražil kryl ve
47. min. střelu Tolna zblízka
a v 66. min. podobně vychy-

KDY NA JAŘE NA LIGU?

20. kolo: Dynamo ČB – Sparta
sobota 5. února (18:00)
21. kolo: Hradec – Dynamo ČB
sobota 12. února (15:00)

tal i Brandnera. „Dva naše
góly navíc pro těsné ofsajdy
neplatily,“ dodal trenér David Horejš, jenž prostřídal
všechny hráče, které včera
měl k dispozici (chyběli gólmani Vorel a Šípoš a útočníci
Bassey se Škodou). „Někteří
mladí kluci byli s námi poprvé, celý zápas odehrál jenom
mladý stoper Jan Brabec,“
dodal trenér Dynama.
V dalším přípravném zápase hraje Dynamo v sobotu
s Příbramí (11.00 na Složišti).

V ZIMNÍ PŘÍPRAVĚ fotbalisté
prvoligového Dynama porazili
včera na Složišti druholigové
Táborsko 1:0 (na snímku Lukáš
Skovajsa odvrací před Markem
Kalouskem). Foto: Jan Škrle

Jan Janoštík přivezl z Českého Těšína bronz
PAVEL KORTUS

Český Těšín – Pořádně vidět
byli jihočeští badmintonisté
na úvodním republikovém
turnaji dospělých kategorie
GPA, kterým byl Memoriál
Stanislava Krauze v Českém
Těšíně.
Ve dvouhře mužů vybojoval Jan Janoštík (Sokol ČB)
třetí příčku, stejné umístění
pak bral i ve čtyřhře po boku
Michala Hubáčka (Radotín).
V deblu slavila triumf dvojice
hráčů Sokola Křemže Petr
Beran a Jindřich Kukač.
Další bronzovou medaili
přidala Lucie Černá (Badminton Č. Krumlov), která

obsadila třetí místo ve dvouhře žen.
Dvouhra muži: 3. Janoštík
(Sokol ČB), 5. Jindřich Kukač
(Křemže), 9. Daniel Dvořák
(Sokol ČB), debl: 1. Beran,
Kukač (Křemže), 3. Janoštík,
Hubáček, 17. D. Dvořák, Rázl
(Liberec). Dvouhra ženy:
3. Černá (SKB Č. Krumlov).
Smíšená čtyřhra: 5. Kulíšek
(MTAC Praha), Černá.
V Českých Budějovicích
se odehrály turnaje kategorie
GPC U17 a GPC U13. I zde
se dařilo jihočeským badmintonistům.
V kategorii U17 se nejúspěšnějším hráčem stal Josef
Fošum (Křemže), který zví-

Jan Janoštík. Foto: Deník

tězil ve dvouhře a v mixu,
v deblu obsadil druhé místo.
Kryštof Klíma ( Sokol ČB)
zvítězil ve čtyřhře, ve dvou-

hře skončil druhý a v mixu
třetí. Z dívek byla nejlepší
Barbora Kubáková, která vyhrála dvouhru, byla druhá
ve čtyřhře a třetí v mixu.
V kategorii U13 opanoval
turnaj Václav Fošum (Křemže), jenž zvítězil ve všech
třech disciplínách (dvouhra,
čtyřhra, mix). Z dívek pak
ve dvouhře zvítězila Dominika Vlachová (SKB ČK), která přehrála ve finále svoji
oddílovou spoluhráčku Ninu
Radovou a spolu zvítězily
ve čtyřhře. Ve smíšené
čtyřhře získala zlato Šárka
Dvořáková (Sokol ČB), která
navíc přidala stříbro ve
čtyřhře a bronz ve dvouhře.

Biatlonisté brali tři medaile
PETRA FRÜHAUFOVÁ

Zadov – Druhý díl Českého
poháru biatlonistů v kategoriích dorostu se konal o víkendu v Jablonci nad Nisou.
Závodníkům Biatlon Zadov
se znovu dařilo.
V sobotním závodě ve
sprintu získali studenti
sportovního gymnázia ve
Vimperku stříbrnou medaili,
kterou vybojoval Jakub
Bouška, ostatním závodníkům se přes běžeckou formu
nevyvedla střelba a přesto
podali skvělé výkony. Hanka
Randáková brala 6. místo,
Johana Satoriová 8. místo a
Agáta Tušlová skončila čtrnáctá.

V nedělním stíhacím závodě se čtyřmi střeleckými
položkami jel nejlépe Jakub
Bouška a svůj závod vyhrál.
Po součtu čtyř pohárových
startů je první ve své kategorii Českého poháru. Hanka
Randáková obsadila 3. místo
a stále drží prvenství v Českém poháru. Johana Satoriová obsadila 10. místo a v
Českém poháru se drží na 9.
místě, Agáta Tušlová obsadila 9. místo a v Českém poháru zaujímá také 9. místo
Biatlon Zadov si polepšil i v
soutěži družstev. Z 12. místa
poskočil na 9. místo v ČR z 32
klubů přesto, že stále boduje
bez nemocného Ondřeje
Šilhy.

