
VE ZKRATCE
JACHTING
JosefSivý se svoudcerouZuzanou zeSla-
voje Hluboká nad Vltavou skončili v dalším
pohárovém závodě lodní třídy Pirát na Má-
chově jezeředruzí. K závodůmpřijelo v rám-
ci poslední přípravy na ME, které se jede již
od pondělí 11. května na jezeře Traunsee v
Rakousku, jen šest lodí. Na „Mácháči“, jak ří-
kají jachtaři populárnímu jezeru, kde ne-
dávná vichřice značně poškodila loděnici
tamního klubu YC Doksy a v jezeře chybí na
výšku metr vody, při rovnosti bodů s Jiho-
čechy vyhrála lepší poslední rozjížďkou do-
mácí posádka Rybáček – Richter, třetí byli
Grill a Dušek z Jiskry Třeboň před posádkou
Beneš – Mádle (DIM Bezdrev), šestí dojeli
další Třeboňáci Tobolka a Gardavský. (vit)

FOTBAL
Táborsko v dalšímkole II. ligy hraje doma
s Pardubicemi už v pátek 8. května od 14.30
hod. na Soukeníku, v lize juniorů Táborsko
hostí Slavii už ve čtvrtek (17 Soukeník) a ju-
niorkaDynama týž den hraje v Třinci.
Divizeženy:Jindř.Hradec–Braník0:1 (0:1),
Hrádek –Blatná6:2 (5:1), po 18. kole: 1. Hrá-
dek 46, 2. Zlíchov 36, 3. J. Hradec 35, 4. Již-
ní Město 32, 5. Braník 31, 6. Plzeň 30, 7. S.
Ústí 30, 8. Bohemians 28, 9. Blatná 28, 10.
Vonoklasy 7, 11. Slaný 7, 12. H. Bříza 18.
KPml. žáci: Strakonice – Vimperk 2:2 (1:1),
pen. 2:4, Pavlík, Žofka – Vlček, Děd, rozho-
dující pen. Vlček (nahlášeno dodatečně).
Dnes o body – II. liga dorostu: Táborsko –
Doubravka (17 Viktoria), Písek – Admira
(17), I. A dorostu: Veselí B/Lomnice – Cho-
toviny /Táborsko B (18), I. A žáci: Borova-
ny /Ledenice – Slavia ČB (16.30), Vodňany
– Vacovml. (17).
Precisliga 35: Čtyři Dvory – Jankov 2:6
(2:1), Koranda, Kuna – Maxa 5, Šindelář,
Planá – D. Voda nehlášeno, Temelín – Pro-
pom nehráno (náhradní termín zatím ne-
dohodnut), dnes:Nemanice – Hluboká, Čes-
ké Velenice – Dynamo, Mladé – Akra (vše
18), zítra:Planá – Propom (17.30).

TRIATLON
Prachatický triatlon (250m plavání, 6 km
kolo, 2 kmběh): 1. Hron31:14, 2. Lorenc (oba
ŠuTri Prachatice) 31:20, 3. Zajíc (Trisk ČB)
33:15, 4. Juráň (Č. Krumlov) 33:41 (1. +40),

5. Černohorský (E.On Tábor) 33:58, 6. Ko-
randa (Trisk ČB) 24:47, 7. Sojka (ŠuTri Pra-
chatice) 35:13, 8. Konárek (Prach.) 35:28, 9.
Srch (ŠuTri Prachatice) 35:41, 10. Lošťák
(Zdenice) 36:16, ... 11. Neužil (Geoplan Pra-
chatice) 36:23 (2. +40), 12. Grabmüllerová
(B&H triatlon ČB) 36:52 (1. žena), 13. Pudil
(M2 Sport Bečvář) 37:48 (1. +50), 14. Zik-
mund (B&H triatlon ČB) 37:59 (3. +40), 25.
Hoštičková (Novatop) 41:55 (2.), 26. Vopat
(Č. Kruml.) 42:35 (1. +60), 28. Kreuzer (Mi-
levsko) 43:25 (2. +50), 30. Korytarová (Šu-
Tri Prachatice) 44:36 (3.), 32. Hrach (Poříčí
nad Sáz.) 47:35.

ATLETIKA
Lipenský půlmaraton: 1. Pytlik (Bad Le-
onfelden) 1:21:45, 2. Kolář (Malida) 1:21:53,
3. Sýkora (Břehov) 1:24:41, 4. Lippl (Č.K)
1:26:39, 5. Ehrlich (Strakonice) 1:27:56, 6.
Novák 1:28:48, 7. Houska (Resolution Te-
am) 1:29:04, 8. Homola (Motor ČB) 1:29:27,
9. Círal (Dvory nad Lužnicí) 1:31:58, 10. Ha-
ňur (Boršov) 1:32:15, ... 12. Dolejš (Sušice)
1:33:11 (1. +50), 14. Beneder (Sterngart)
1:34:03 (2. +50), 19. Svoboda (Č. Budějovi-
ce) 1:37:35 (1. +60), 20. Voráček (Cyklo Ve-
lešín) 1:37:39 (3. +50), 27. Brožová (Hyd-
roprojekt) 1:49:15 (1. žena), 34. Vorlová
(Orlando) 1:57:39 (2.), 38. Kozubíková (ČB)
2:00:41 (3.).Výtoňskádesítka: 1. Ďuk (His-
port) 35:21, 2. Hlavička (Kardiochirurgie Vi-
nohrady) 36:11, 3. Rubick (Hluboká nad Vlt.)
37:22, ... 6. Loskotová (Triatl. Lipno) 40:08
(1. žena).

STOLNÍTENIS
Krajský bodovací turnajmladšího žactva
v Č. Budějovicích na Pedagogu: 1. Pav. Be-
neš (Kaplice), 2. Slapnička (S. Strakonice), 3.
– 4. Ondráček (Studená) a Štarman (V.
Brod), debl: 1. Pav. a Petr Benešové (Kapli-
ce), 2. Slapnička – Heinzl (Prachatice), 3. –
4. Dobiáš – Hrůza ((Soběslav/ Týn) a On-
dráček – Štarman, útěcha: 1. Samec (VS
Tábor). Ml. žákyně: 1. Nečasová (Orel ČB),
2.Procházková,3.–4.Pokorná(oběV.Brod)
a Smetanová (Kovářov),debl: 1. Nečasová –
Pokorná, 2. L. a T. Holubovy (Soběslav), 3. –
4. Smetanová – Jarešová (Vodňany) a My-
lerová – Šauerová (Sokol ČB),útěcha: 1. Ja-
rešová.

Je mu líto osmé karty, faulovat nechtěl
ZáložníkAdnanDžafič před pátečním utkánímTáborska s Pardubicemi odpovídá na dotazy Deníku jižní Čechy
LUBOŠ DVOŘÁK

Táborsko – Záložník Adnan
Džafič je v týmu Táborska čas-
to exekutorem standardních
situací. V posledním utkání s
Vlašimí proměnil na stadionu
Soukeník penaltu proti Vlaši-
mi a uzavřel skóre na 3:1. Bo-
hužel v zápase také obdržel za
faul osmou žlutou kartu v se-
zoně a bude svým spoluhrá-
čům ve dvou dalších střetnu-
tích chybět a nebude tudíž k
dispozici ani v pátečním zá-
pase s Pardubicemi, který se
hraje od 14.30 na Soukeníku.
Je to škoda, protože Džafičova
jarní forma je velmi dobrá.

Nebyl jste překvapen, kolik
práce jste s Vlašimí jako tým
měli?

Ne, překvapen jsem nebyl.
Věděli jsme, že hraje v této
půlce sezony moc dobře. Po
našem prvním gólu na nás
vlétli, ale naštěstí jsme si po-
radili a vyhráli jsme.

Proč jste po prvním vstřeleném
gólu přešli do pasivity?

To vůbec nevím. Ale pasi-
vita tam z naší strany určitě

byla. Pak jsme inkasovali gól
po rohovém kopu. V kabině
jsme si o přestávce říkali, že
jsme asi na ten inkasovaný
gól čekali, abychom se pro-
budili. Každé mužstvo vás
potrestá, když takhle zalezete
do obrany.

Byla v kabině o půlce nějaká
bouřka?

Ani ne. Spíše jsme si dů-
razně řekli, co a jak hrát dál.
Ve druhém poločase už naše
hra vypadala lépe než před a
a po inkasovaném gólu na 1:1.
Chtěli jsme ve druhém polo-
čase vyhrávat více osobních
soubojů, dostávat se k odra-
ženým balonům. To se nám
dařilo, minimálně z půlky ví-
ce než v první části zápasu.

Přihrál jste na první gól a pro-
měnil jste penaltu. Trestný kop
na hlavu Jakuba Hrice jste po-
slal velmi pěkně…

Ano, cvičíme to na trénin-
cích. Někdy to vyjde, někdy
ne. Občas přijdu dříve před
tréninkem nebo déle zůstanu
a zkouším to.

A co vaše penalta, kdy jste při

rozběhu jste přibrzdil a pak
skóroval…?

Teď je v pravidlech, že ne-
smíte zastavit pohyb, tak
jsem jen přibrzdil, aby můj
poslední krok byl plynulý.
Mám radost, že se mi podaři-
lo znovu skórovat. (Adnan
má stejně jako kanonýr týmu
M. Strnad na svém kontě osm
branek, pozn. autora). V po-
slední době se mi to daří, což
je dobře pro mužstvo.

Ale na vašem výkonu proti Vla-
šimi ulpívá stín obdržené žluté
karty…

…byla osmá. Bohužel. Bu-
du chybět proti Pardubicím a
nepojedu ani do Kolína. Co
mám dělat? Už to nevrátím.
Nechtěl jsem protihráče fau-
lovat. Spíše jsme mu nešťast-
ně šlápnul na nohu. V kádru
je spousta šikovných, kvalit-
ních záložníků – Alda Kočí,
Elvist Ciku, Martin Surynek.
Určitě mě někdo dobře na-
hradí.

ADNANDŽAFIČ bude svému týmuv pátek domave II. lize proti Pardubicím chybět. Foto: Jan Škrle

E.On Junior Cup míří
v pátek do Větrov

Větrovy – Páté regionální ko-
lo E.On Junior Cupu, turnaje
pro hráče do deseti let, bude v
pátek 8. května za účasti 16 tý-
mů ve Větrovech.

První zápas začne v 9:50 a
rychlý sled utkání určí po
čtyřech hodinách postupují-
cího na Velké finále, které se
uskuteční v září v Roudném u
Českých Budějovic. „Za favo-
rity považuji týmy krajského
přeboru přípravek. Přihláše-
né jsou budějovické týmy Lo-
komotiva a SKP. Dále mezi as-
piranty na postup patří Mi-
levsko a naši hráči,“ říká za
pořadatelský oddíl Vít Sluka.
„Pro náš klub je to největší ak-
ce roku.“

Kromě čtyř týmů z krajské
soutěže se na turnaji dále
představí K. Újezd, Veselí, Be-
chyně, Černovice, Malšice,
Meteor Tábor, D. Voda, Cho-
toviny, Netolice, Ml. Vožice,
Želeč a Soběslav.

Návštěvníci turnaje se mo-
hou těšit na bohatý doprovod-
ný program. „Přivezeme na-
fukovací hřiště, kruhovou
arénu, skákací hrad a fotbalo-
vé atrakce z našeho speciální-
ho parku,“ upřesňuje Marek
Pagač z marketingu energe-
tické skupiny E.ON. (heř)

(los na http://bit.ly/1FKEuFs)

Vybojovali titul ve čtyřech kategoriích
Lukáš Novosad: „Máme super partu asi třiceti mládežníků, kteří u nás jezdí,“ říká trenér
KAMIL JÁŠA

Radešov – Mistrovství České
republiky družstev ve sjezdu
na divoké vodě se odehrálo
tradičně na horní Otavě.

„S ohledem na nízký stav
vody se ale závodní trať z Čeň-
kovy pily posunula trochu pod
Radešov,“ vysvětlil netradič-
ní přesun Tomáš Palouda z
SK Vltava Český Krumlov.

Podle zavedených pravidel
této soutěže, v domácím šam-
pionátu závodí tříčlenná klu-
bová družstva.

„V tomto mistrovství se
nám dařilo už v minulosti,“
rekapitulují zkušení vodáci z
tradičního jihočeského klubu.

Co ale předvedli letos, bralo
soupeřů dech.

„Letos jsme ale doslova do-
minovali.“ Českokrumlov-
ským vodákům se opravdu po-
dařila nevídaná věc.

Vybojovali mistrovský titul
ve čtyřech z pěti kanoistic-
kých kategorií.

Lukáš Novosad (trenér a
závodník SK Vltava ČK):
„Prostě to vyšlo na jedničku.
Na závody hlídek se připra-
vujeme, je to jeden z vrcholů
sezony. Máme super partu asi
třiceti mládežníků, kteří u nás
jezdí. Do dění v oddíle se za-
pojili i rodiče, to je pro chod
klubu hodně důležité.“

Při víkendových individu-
álních závodech Českého po-
háru se ve sjezdu na divoké vo-
dě dařilo také českokrumlov-
ským jednotlivcům. „Tyto zá-
vody byly zároveň nominač-
ní.“ V bouřících peřejích se te-
dy bojovalo o účast pro letošní
vrcholné závody v reprezen-
tačních barvách.

Českokrumlovští medailis-
té se z mistrovství České re-
publiky kategorie U 23 (Anto-
nín Haleš a Anežka Paloudo-
vá) si už v předstihu zajistili
místo v reprezentačním vý-
běru pro seniorské mistrov-
ství Evropy. „Letošní evrop-
ský šampionát se pojede na
trati v Bosně,“dodal trenér.

NASTUPNÍCH. Závodníci SKVltavaČ. Budějovice. Stojí zleva: Pavel
Klein, Alexandra Plachtová, Karolína Paloudová, TomášDavídek, To-
mášVaněček, David Jirka, Antonín Haleš,MarieMašínová, sedí na
stupních zleva: JanKlíma, LukášNovosad,Martin Novák, sedí na ze-
mi: Anežka Paloudová. Foto: Deník/ Tomáš Palouda

MČR družstev:
MČR družstev ve sjezdu na di-
voké vodě na horní Otavě.
3 x kanoe jednotlivci – muži:
1. Č.Krumlov A
(Haleš, Novosad, Novák)
2. Litovel
3. Pardubice
5. Č.Krumlov B
(Vaněček, Jirka, Klíma)

3 x kajak jednotlivci – ženy:
1. Č.Krumlov
(A.Paloudová, K.Paloudová, Ma-
šínová)
2. Olomouc
3. Litovel

3 x kajak jednotlivci – muži:
1. Olomouc A
2. Dukla Brandýs
3. Bohemians Praha
(5. Č.Krumlov -Klein, Davídek,
Plachtová)

3 x kanoe dvojice:
1. Č.Krumlov (Haleš-Novák,
Novosad-Vaněček, Jirka-Klíma)
2. Pardubice/Olomouc
3. Bohemians Paraha/Valašské
Meziříčí

3 x kanoe jednotlivci – ženy:
1. Č.Krumlov (A.Paloudová,
K.Paloudová, Mašínová)
2. KK Brno
3. Litovel
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