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VÍCE SPORTOVNÍCH ZPRÁV nejen z klatovského okresu najdete na stránkách www.klatovsky.denik.cz.
Plný příspěvků ze světa regionálního sportu je také náš facebook s názvem Sport v Plzeňském kraji – sledujte nás!

S bodem z půdy těžkého soupeře
jsme spokojení, říká Vacek
Klatovští fotbalisté zahájili
jarní část divize remízou
v Českých Budějovicích.
MARTIN MANGL

P

odruhé v sezoně
oloupili rezervu
českobudějovického Dynama o
mistrovské body.
Na podzim fotbalisté SK
Klatovy 1898 porazili soupeře
z jihu republiky v domácím
prostředí díky dvěma trefám
univerzála Michala Lukeše
2:1, teď o víkendu s ním na
úvod jarní fáze divizní skupiny A hráli bez branek.
Získali tak velmi cenný
bod ze hřiště favorizovaného
soka, který má cenu zlata.
Zvlášť, když týmu trenéra
Hoffmanna chyběli dva klíčoví hráči základní sestavy –
devítigólový kanonýr Antonín Presl se stejnojmenným
středopolařem Prančlem.
Na parádním výsledku
proti mužstvu, které v generálce na jaro remizovalo se
třetiligovým Pískem 2:2,
se podílelo celé družstvo,
včetně obránce Adama Vacka. „Nemyslím si, že jsme byli
v zápase outsiderem. Respekt ano, ale ne strach,“
zdůraznil mladý klatovský
bek. „Celkově to bylo velmi vyrovnané utkání,

Čtyři góly v jednom zápase? Moje
premiéra, culí se kanonýr Kába

denik.cz/kanonyr

ve kterém jsme museli být
koncentrovaní celých devadesát minut, protože soupeř
měl míč po většinu času více
na svých kopačkách,“ popisoval Vacek hru domácích.
„My jsme se naopak snažili
vyrážet do rychlých brejků.
Byli jsme hodně silní v osobních i vzdušných soubojích
uprostřed hřiště. Jen škoda,
že jsme některý z protiútoků
nedotáhli do konce, ale
s bodem z půdy těžkého soupeře jsme
spokojení,“ doplnil.
Podle klatovského trenéra Hoffmanna si Západočeši na hřišti dokonce vypraco-

vali o jednu až dvě šancí víc.
„Možná, že nám chyběl
větší klid a kvalita při řešení
našich útočných příležitostí.
Jednu střelu navíc dobře lapil
gólman soupeře,“ tvrdil Vacek a doplnil, že také klatovský brankář Tomáš Novák
se zaskvěl. „Hned na začátku
nás podržel opravdu těžkým
zákrokem,“ chválil gólmana.
Adam Vacek odehrál
na honosném Složišti, které sobotní
souboj hostilo,
skvělý zápas.
Ačkoliv vinou
zranění neabsolvoval celou
zimní přípravu, na úvodní

ADAM VACEK
Foto: Deník/Martin Mangl

zápas jarní části FORTUNA
divize A byl připraven nastoupit hned od úvodního
hvizdu. „V přípravě jsem měl
problémy se svalem v oblasti
třísla. Ale je to teď lepší, než
jsem to čekal. Už v týdnu na
trénincích jsem se cítil dobře
a noha také držela. Jsem rád,
že mi trenér dal důvěru hned
do prvního mistráku, přestože jsem neabsolvoval celou
zimní přípravu,“ libuje si.
Teď už ovšem Vacek hází
dílčí úspěch z půdy Dynama
za hlavu a s týmem se připravuje na druhé jarní kolo,
ve kterém Klatovy narazí na
domácí Mýto. To budou chtít
porazit stejně jako na podzim, kdy doma uspěly 3:0.
„Určitě budeme chtít urvat
nějaké body, ideálně všechny
tři. Ale důležité bude k utkání přistoupit zodpovědně
a s pokorou hned od úvodní
minuty. Očekávám těžký
a vyrovnaný zápas, ale určitě
budeme chtít navázat na
výsledek z podzimu. Každopádně průběžný stav
v Katovicích (Mýto
tam prohrálo 2:3, byť
vedlo 2:0 – pozn.
autora) nám zdvihá
varovný prst, že
nás nečeká nic
lehkého,“ má
jasno klatovský
obránce.

MARTIN MANGL

Žihle, Svéradice – Jarní část
v krajské I. A třídě nemohli
začít lépe. Fotbalisté FK Svéradice v 16. kole soutěže cestovali na sever Plzeňska, kde
změřili síly s domácí Žihlí.
Famózní výkon každého
člena týmu znamenal jediné
– tři body za vítězství 8:0.
Ano: Svéradičtí podali výborný výkon, ale jeden člen
sestavy vyčníval. A to sedmadvacetiletý kanonýr Roman
Kába, autor čtyř gólů.
V zimní přípravě to z pohledu Svéradic nebylo to pravé
ořechové, ovšem v úvodním
kole jara jste na malé umělé
trávě v Žihli smetli domácího soka jednoznačně 8:0. Jak
utkání hodnotíte? Předpokládám, že jedině kladně...

Je pravda, že příprava
nám výsledkově nevyšla,
ale zároveň si myslím, že
herně jsme byli vždycky vyrovnaným soupeřem a v náš
neprospěch spíš rozhodovaly
naše, někdy i hloupé a zbytečné chyby. Musím říct, že
v Žihli jsme v sobotu odehráli opravdu výborný zápas.
Každý si poctivě plnil svou
úlohu na hřišti a osm vstřelených branek je pro nás veliká odměna.

Vy jste se na demolici soupeře podílel čtyřmi zásahy,
díky nimž jste zaokrouhlil
svůj letošní gólový účet na
deset. Která z vašich čtyř
branek do sítě Žihle byla tou
nejpovedenější?

Asi to byl třetí gól, kdy
jsem za hranicí vápna napálil
skákající míč a ten přes gólmana doletěl tam, kam měl.
Nicméně všechny naše
branky padly po skvěle sehraných akcích týmu.
Vstřelil jste už někdy v I. A
třídě čtyři góly v jednom
utkání, nebo to byla v tomto
směru vaše premiéra?

Vzpomínám si akorát na
jeden domácí zápas, ve kterém se mi podařilo vstřelit
hattrick za poločas. Jen nevím, jestli to bylo v I. A třídě,
nebo ještě v krajském přeboru. Čtyři branky v jednom
zápase jsou ovšem premiéra.
Za týden přivítáte na domácí
půdě Křimice. Jak na ně?

Křimice umí hrát rychlý,
technický a důrazný fotbal,
takže i proto to bude určitě
těžší zápas než v Žihli. Ale
vždy se začíná od nuly, a pokud k zápasu přistoupíme
zodpovědně a s nasazením,
věřím, že body urveme.

V Říčanech se neztratili. Rugbisté mají za sebou první turnaj sezony
MARTIN MANGL

Říčany u Prahy, Nýrsko –
Úvodní březnový víkend,
nafukovací hala v Říčanech.
V tomto termínu a ve
městě, které je považováno
za českou Mekku rugby,
se uskutečnily úvodní zimní
turnaje mládežnických
věkových kategorií do šesti,
osmi a také desíti let.
V předchozích letech
se tato klání v rugby konala
ve Zbuzanech nedaleko
pražského Zličína, ale zdejší
hala byla po jednom z podzimním větrných poryvů
nenávratně poškozena.

Nejprve se do útulné říčanské haly sjely týmy kategorií do šesti a osmi let,
a právě v kategorii U8 mělo
zastoupení také Rugby Šumava Nýrsko.
Pro všechny hráče a hráčky
se přitom jednalo o úplně
první opravdové rugbyové
zápasy. K překvapení realizačního týmu šumavského
oddílu se však začínající rugbisté ničeho nezalekli a ve
všech zápasech bojovali jako
hladoví lvi. Není tak divu, že
trenér Fabien Dagoury byl na
své svěřence patřičně hrdý.
Stejná hala patřila o den
později také kategorii U10.

MALÍ RUGBISTÉ nýrského klubu odehráli v hale v Říčanech první
turnaj sezony. Na snímku je kategorie U10. Foto: Martina Bastlová

Na tomto turnaji reprezentovali klub, okres i kraj
již ostřílení mazáci pod vedením Vlastimila Čáchy.
Své líté souboje sehráli
s týmy Petrovic, Tatry Smíchov a domácími Říčany.
Kromě prvního zápasu, ve
kterém nýrským válečníkům
ruce svazovala nejspíš přílišná nervozita, kluci ukázali,
že šumavský oddíl je velmi
kvalitní a nebojí se vůbec
ničeho. Je velice pravděpodobné, že o všech hráčích
a hráčkách z Rugby Šumava
Nýrsko ještě v budoucím čase rozhodně uslyšíme. „Závěrem bych všechny moc rá-

da pozvala v neděli 20. března od tří hodin odpoledne
na nýrské hřiště, kde proběhne úvodní zápas sezony
první ligy mužů, ve kterém
domácí tým Společenství
Rugby Šumava Nýrsko/RC
České Budějovice přivítají
Společenství
Plzeň/Rakovník/Kralupy nad
Vltavou. Následující neděli
27. března se od 9.30 hodin
na stejném hřišti uskuteční
také dětský turnaj kategorií
do šesti a osmi let. Těšíme
se na vaši návštěvu,“ uvedla
manažerka rugbyového klubu Rugby Šumava Nýrsko
Martina Bastlová.

Mladý sjezdař David Janda je suverénně nejlepším žákem České republiky
J. FRIČ, M. MANGL

Špičák – Lyžař ze šumavského oddílu SA Špičák a člen
Akademie individuálních
sportů Plzeňského kraje David Janda dosáhl v této sezoně vynikajících výsledků.
Sezonu zahájil hned v lednu dvěma vítězstvími ve slalomu v závodech O'STYLE
Cupu v Peci pod Sněžkou
i ve Špindlerově Mlýně a dále
pokračoval v krasojízdě v republikových závodech (RKZ).
V nich dosáhl na tři vítězství, na dvě příčky znamenající stříbro a jedno třetí místo
v obřím slalomu. Navíc vybojoval rovněž druhé
a třetí místo také v Super-G
(superobřím slalomu).
V Českém poháru, v němž
se celkově hodnotí výsledky
všech republikových kvalifikačních závodů v sezoně, se

LYŽAŘ DAVID JANDA s pohárem pro celkového vítěze seriálu závodů RKZ, který obdržel
pod sjezdovkou Stoh ve
Špindlerově Mlýně. Foto: J. Frič

stal suverénním vítězem.
Vše následně ještě korunoval výsledky na republikovém mistrovství žáků v
Bílé, kde zvítězil ve slalomu
a byl třetí v obřím slalomu.
Jen těsně mu navíc unikla
medaile ze Super-G, kde obsadil nepopulární bramboru.
David Janda velmi úspěšně
reprezentoval Českou republiku na mezinárodním
Skiinterkriteriu v Říčkách a
na neoficiálních mistrovstvích Evropy FIS (Mezinárodní lyžařská federace) –
Schüldern cupu v italské
Folgarii a ve slovinské Škofje
Loce. Toho dosáhl jako starší
žák 1. rokem v kategorii!
Kariéra Davida Jandy je
od začátku velmi inspirující.
Borec, který se narodil
v roce 2007, byl úspěšný již
od předžákovských kategorií,
kdy se mu dostalo výborných

základů od bývalého reprezentanta a olympionika
Marcela Maxy pocházejícího
ze šumavského Špičáku.
Do reprezentace se David
Janda dostal již jako mladší
žák a také zde pokračoval ve
výborných výsledcích.
Od tohoto období se mu
věnuje zejména zkušený
trenér žákovské reprezentace
Stanislav Hofman z Liberce.
Minulý rok však přišla neblahá koronavirová pauza,
která způsobila, že se v Česku
nejel ani jediný republikový
závod. I proto David Janda
nemohl být zařazen do včerejšího vyhlašování nejúspěšnějších sportovců okresu
Klatovy. Při velkých časových
nárocích závodní lyžařské
sezony se David Janda, mimochodem student Gymnázia Praha v Revoluční ulici,
dostává do školy od října do

SNÍMEK Z JÍZDY z paralelního obřího slalomu na Stohu (10. března 2022), v němž David Janda skončil třetí. Foto: archiv Jaroslava Friče

března jen sporadicky.
Přesto díky své houževnatosti a pochopení školy dosahuje i v rámci náročného
studia výborných výsledků.
Navíc se ještě stačí věnovat
florbalu, a to v dresu Sparty
Praha, která patří k republikové špičce. A jak jinak: i ve
florbalu se dostal do výběru

Prahy a Středočeského kraje.
Tohle všechno je výsledkem jeho mimořádného talentu i píle, ale také mimořádné obětavosti jeho rodičů.
Takže jim držme palce, aby
vydrželi a dotáhli Davida do
absolutní špičky. Naše české
reprezentační družstvo by to
nutně potřebovalo.

