Nohejbal – O pohár Jirky Lutovského

Radimovický turnaj vyhrály po roční odmlce Dražice.
Následoval benefiční koncert pro Šimona

V Radimovicích u Želče se v sobotu 2. července sešli nejen místní sportovci, aby sehráli charitativní nohejbalový turnaj trojic O
pohár Jirky Lutovského. Všichni přítomní mohli přispět formou sbírky na pomoc malému Šimonovi, který bojuje s následky dětské
mozkové obrny. Kolik se do uzavřené kasičky vybralo, prozradí s odstupem času až organizátor sbírky, kterým je Výbor dobré vůle-Nadace Olgy Havlové. Pořadatelé odhadují částku přes dvacet tisíc korun. Na pomoc Šimonovi půjde i startovné a vstupné vybrané
na večerní koncerty, v rámci akce Radimovice pomáhají má Šimon zřízený i transparentní účet. Nohejbalový turnaj vyhrála trojice
Jiří Novotný, Vladimír Kuchár a Milan Vlček z Dražic. Druhé místo získal tým policistů z obvodního oddělení ze Sezimova Ústí s
názvem Kobra 11, kteří obhajovali loňské prvenství ve složení Lubomír Vořechovský, Aleš Purman a Tomáš Fürst. Třetí skončilo
družstvo KiKS vytvořené z hráčů pocházejících z Radimovic ve složení Petr Kutner, Roman Klípa a Jakub Svoboda.
Nohejbalového turnaje se zúčastnilo 12 týmů, které se představily ve dvou základních skupinách po šesti družstvech. Hrálo se
systémem každý s každým na dva
sety do deseti bodů, do play-off
postoupily z každé skupiny čtyři
nejlepší týmy. Vítězi základních
skupin bez ztráty jediného setu
se staly Dražice a prvenství obhajující Kobra 11. „Skupinu jsme
odehráli bez problémů. Vždy se
vyvrbí čtyři mančafty, které jsou
lepší,“ zhodnotil úvodní zápasy
člen týmu Dražic Jiří Novotný.
Jeho mužstvo přehrálo všechny
soupeře jasně a vysokým rozdílem, pouze tři sety z deseti skončily 10:6. „Základní skupina proběhla hladce, ale i tam jsme prožili
těžké chvíle,“ řekl k úvodním bitvám Lubomír Vořechovský z
Kobry 11, kterou nejvíce potrápil
Do finále se dostaly týmy Kobra 11 (zleva Aleš Purman, Tomáš Fürst a Lubomír Vořechovský) a Dražice
A-Team (10:9, 10:7).
(zprava Milan Vlček, Vladimír Kuchár a Jiří Novotný).
Cesta do finále
Pro nejlepší týmy základních do finále. Výsledky 2:0 předvedla jednoznačně a vyprovodil soupe- nahrávka. Pak už nefunguje hra
skupin se nestalo překážkou ani i Koba 11. „S odřenýma ušima ře 10:3.
jako celek,“ posteskl si Vořečtvrtfinále, ani semifinále. Dražice jsme to zvládli a čekalo nás fináchovský.
Bitva neporažených
i Kobra 11 zvládly play-off opět le,“ přidal se Vořechovský s hodKaždý prohrál set
Do finále nastoupily týmy,
suverénně a po dvou vítězstvích nocením zápasů proti týmům Die které vyhrály všech dosud odeVe druhém setu zlepšili obhájci
2:0 se utkaly ve finále. „Čtvrtfi- Mannschaft a KiKS.
hraných 14 setů. Bylo tak jas- hru a po napínavém průběhu srovnále nebylo jednoduché, ale naSouboj o bronz
né, že někdo okusí na patnáctý nali stav finále na 1:1 po výsledku
konec jsme postoupili,“ okomenO 3. místo si zahrály týmy pokus pachuť prohraného setu. 10:8. „Tenhle set jsme zvládli o
toval Novotný souboj se čtvrtým KiKS a Ajax Sojčák. Tato druž- Kobra 11 ve složení Lubomír něco lépe a hra se srovnala,“ všiml
týmem skupiny A, kterým byla stva se potkala už v základní sku- Vořechovský, Aleš Purman a To- si Vořechovský. Za stavu 8:3 se
Defragmentace disku. „Semifiná- pině, kde se radoval z výhry 2:0 máš Fürst obhajovala loňský tri- jeho tým marně dožadoval míče
le proti Ajaxu bylo podobné, ale (10:7, 10:9) KiKS. Ajax v utká- umf. Policisté ze Sezimova Ústí z podání, který posoudil rozhodnebylo tak těžké jako předcháze- ní o bronz sice prohrál první set však první finálový set vůbec ne- čí jako aut. Podobné rozhodnutí
jící zápas. Někdy se tohle může 4:10, pak se ale vzepřel a srovnal zvládli a vybouchli s Dražicemi sudího bylo však pro Kobru 11
stát, vždy záleží, na koho natrefí- sety po vítězství 10:5. Rozhodují- 3:10. „Celkově se nám nedařilo. osudné až později…
te,“ přiblížil Novotný cestu Dražic cí třetí set však zvládl tým KiKS Nefungoval příjem a nešla nám
Pokračování na straně 27

Jiří Novotný z Dražic (vzadu) získává bod v semifinále proti Ajaxu
Sojčák.
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Souboj na síti mezi Lubomírem Vořechovským (vpravo) a Petrem
Kutnerem v semifinále Kobra 11 vs. KiKS.
čtvrtek 7. července 2022

Nohejbal – O pohár Jirky Lutovského

Radimovický turnaj vyhrály po roční odmlce Dražice...
Pokračování ze strany 26
Dražice tedy prohrály na turnaji až šestnáctý set, nicméně
s trojicí Jiří Novotný, Vladimír
Kuchár a Milan Vlček to nijak
neotřáslo. „Soupeři hra v prvním
setu vůbec nešla a hodně kazili.
Ve druhém setu to bylo opačně
a tužku jsme hráli my. Tohle byl
fakt mizerný set,“ řekl k prvním
dvěma setům finále Jiří Novotný
z dražického týmu.
Dotáhli ztrátu
Dražičtí vedli v rozhodujícím
třetím setu 6:3 a zdálo se, že mají
cestu za prvenstvím vydlážděnou. Pak však uhrála Kobra 11 tři
míče za sebou a srovnala na 6:6.
Trochu klidu potřeboval hlavně
Jiří Novotný, který se nachomýtl
ke všem třem ztraceným míčům.
Spor s rozhodčím
Vítěz prvního setu nedovolil otočku a třemi míči v řadě
vybojoval za stavu 9:6 mečbol.
Nastala však hodně diskutovaná
situace, kdy míč podle rozhodčího skončil v autu, nicméně
nohejbalisté Kobry 11 se dožadovali bodu pro svůj tým. Míč ale
podle rozhodčího dobrý nebyl,

a tak parta Lubomíra Vořechovského stála před nutností uhrát
čtyři míče v řadě. „Už ve druhém
setu jsme měli dobrý balon z podání, který vyhodnotil rozhodčí
jako aut. V tu chvíli jsme se ještě
nechtěli hádat. Tenhle balon ke
konci zápasu, který byl z našeho
pohledu autový, viděl rozhodčí
bohužel znovu jinak. Tahle chvíle rozhodla zápas, je to škoda,“
posteskl si Vořechovský, který
však ocenil lepší hru Dražic. Ke
sporné situaci se vyjádřil i dražický Jiří Novotný. „Myslím, že
balon byl dobrý. Kluci z policie
jsou trošku impulzivnější, tak se
to chvíli řešilo,“ dodal Novotný.
Stav 9:9
Kobra 11 ani za nepříznivého
stavu 6:9 nic nevzdala a sám Vořechovský otřel míč o pásku sítě
a snížil na 7:9, následně ztratily
Dražice celý náskok a za stavu
9:9 musel o vítězi turnaje rozhodnout poslední možný míč.
Napínavé momenty posledního
míče ukončil Lubomír Vořechovský, který poslal balon do
autu – 9:10. „Vedli jsme 6:3 a dokonce 9:6. Pak se Kobra dotáhla

Finanční výtěžek poputuje na pomoc Šimonovi

V rámci akce Radimovice pomáhají vybírali organizátoři při letošním
ročníku turnaje finanční prostředky pro malého Šimona, který se narodil
předčasně ve 29. týdnu těhotenství. Kvůli infekci, kterou krátce po narození prodělal, mu byla diagnostikována dětská mozková obrna – spastická kvadruparéza s pravostrannou převahou. Ve svých téměř osmi letech
nechodí, velice obtížně leze a při zvedání na kolena ztrácí rovnováhu.
Dokáže se sám otočit na břicho, při všech činnostech ovšem potřebuje
pomoc a celodenní péči. Jeho stavu hodně prospívají speciální neurorehabilitace, které jsou ovšem velice nákladné. Rodina je nezvládá sama
financovat, proto bude výtěžek ze sbírky použit právě na tuto rehabilitaci
v zařízení Cortex Neuro Center. Šimon nade vše miluje sport všeho druhu, který sleduje i v televizi.

Čtvrtfinálový souboj na síti mezi týmy FK Dogy a Ajax Sojčák.
na 9:9 a byli jsme rádi, že jsme tativní akce dobré věci.
poslední bod uhráli. V minulém
Páteční tréninky
ročníku nás Kobra 2:1 porazila a
Turnaj se hrál za typického
jsem rád, že jsme jim to letos 2:1 letního počasí, což mohlo něvrátili. Za rok to bude třeba zase kterým nohejbalistům činit proopačně,“ řekl k výsledku dražic- blémy. „Ve stínu to bylo dobrý,
ký nohejbalista Jiří Novotný.
na sluníčku horko a na kurtu
Pohár pro Dražice
vedro. Tartan strašně hřeje, je to
Dražice slavily vítězství 2:1 fakt hustý. Turnaj byl náročný
na sety a rozhodčí si vyslechl a dehydrovaný jsme byli celou
od poraženého finalisty ostrou dobu,“ připomněl za vítěze Jiří
kritiku za posuzování nejdůle- Novotný, který se tak hodně těžitějších chvil během finálové- šil na oslavu. „Poteče pivečko a
ho zápasu turnaje. Kobra 11 tak dáme nějakou kořalečku. Když
prvenství neobhájila a pohár pro je otevřená hospoda, trénujeme
vítěze se po roční odmlce vrátil nohejbal obvykle v pátek,“ doopět do rukou trojice z Dražic. dal Novotný. Tyto tréninky jsou
Slavnostní vyhlášení proběhlo zajisté přínosné, jelikož dražický
až v době večerních koncertů. tým se účastnil turnaje v RadimoNohejbalisté dostali pěkné ceny vicích u Želče počtvrté, přičemž
a všichni pomohli v rámci chari- už potřetí vyhrál. Josef Janda

Fotbal – příprava na FNL

Táborsko vstoupilo do přípravy proti těžkým vahám

Druholigoví fotbalisté Táborska sehráli v uplynulých dnech
dva přípravné zápasy a začali pěkně zostra. Nejprve se utkali v
úterý 28. června s Bohemians Praha 1905, v pátek 1. července
pak nastoupili proti ligovému mistrovi z Viktorie Plzeň. Táborsko v měření sil s dvěma velice kvalitními soupeři výsledkově
neuspělo, nicméně nový trenér Táborska Radoslav Kováč vyzkoušel celou řadu adeptů na táborský dres. Další příprava čeká
na Táborsko v sobotu 9. července v Hostouni.
Bohemians Praha 1905 – FC
Trenér Táborska Radoslav KoMAS Táborsko 5:3 (2:1), bran- váč měl z utkání v Uhříněvsi raky: 7. Novák, 43. Vala, 79. Bartek, dost. „Ukázalo nám spoustu věcí
85. (z pen.) Kovařík, 86. Vrána – a viděl jsem na hřišti hodně pozi39. (z pen.) Tolno, 72. Mach, 83. tivních situací. Zahráli si všichni
Varačka.
hráči a výsledek pro nás není v
FC MAS Táborsko: Zadražil tuto chvíli tak důležitý. Podstatné
– J. Šplíchal (46. Kosek), Navrátil je, abychom mužstvo správně vy(46. Mezera), Tusjak (46. Varač- ladili na druhou ligu,“ zhodnotil
ka) – Alexandr, Bezpalec (46. Pla- zápas s Bohemians Kováč.
chý), Kopřiva (46. Javorek), Jansa
FC Viktoria Plzeň – FC MAS
(46. Liepa) – Provazník (46. M. Táborsko 3:0 (0:0), branky: 48.
Šplíchal), Mach (70. Robakidze), Trusa, 81. Bezpalec (vlastní), 82.
Tolno (46. Babacar).
Kliment.

FC Viktoria Plzeň: Jedlička –
Řezník (46. Cadu), Janošek (58.
Hranáč), Pernica (46. Čihák), Havel (46. Falta) – Bucha (46. Qose),
Kalvach (46. Ndiaye) – Kopic
(46. Mihálik), Čermák (46. Sojka), Pilař (46. Trusa) – Chorý (46.
Kliment).
FC MAS Táborsko: Kotek
(46. Zadražil) – Navrátil, Mezera
(46. Alexandr), Bezpalec – Plachý
(62. M. Šplíchal), Kopřiva (79.
Babacar), Javorek (46. Liepa),
Tusjak (79. J. Šplíchal) – Kosek
(46. Tolno), Varačka (46. Provazník) – Mach (46. Svatek, 70. Musenge).
Táborsko se proti superfavoritovi drželo až do závěru zápasu, kdy plzeňské vedení 1:0
navýšili domácí dvěma brankami po chybách soupeře na 3:0.

V brance Táborska se objevila
nová posila, kterou je na hostování ze Sparty Praha gólman
František Kotek.
Trenéra Táborska Radoslava
Kováče potěšila hra v první půli.
„Dobře jsme organizovali hru a
udrželi jsme bezbrankovou remízu. V přechodové fázi jsme až
zbytečně moc ztráceli míče a dopouštěli jsme se nevynucených
chyb,“ zhodnotil první půli. Po
změně stran litoval Kováč dvou
zbytečných gólů v závěru, na což
se hodlá do budoucna zaměřit.
Josef Janda
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