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Špičkový nohejbal
Fanoušci v Doubí viděli po letní přestávce,
špičkový nohejbal. Vítězství domácího
týmu se ale nedočkali,
Modřice vyhrály 3:6.

Fotbal

Sokolov nehrál
Fotbalisté Baníku Sokolov ke svému druhému utkání v ČFL do Hostouně ani neodjeli. Vzhledem k pozitivním testům tří hráčů A mužstva Sokola Hostouň na covid-19
bylo v sobotu z rozhodnutí KHS
zrušeno domácí soutěžní utkání
druhého kola České fotbalové ligy
mezi Sokolem Hostouň a Baníkem
Sokolov. Mělo se hrát v neděli. Hostouňskému mužstvu včetně realizačního týmu byla nařízena čtrnáctidenní karanténa a utkání se odehraje v náhradním termínu. (vov)

Jiří Linhart
autor je spolupracovníkem
sportovní redakce MF DNES

KARLOVY VARY Po více než dvou
měsících, naposledy se tu hrálo 13.
června se Vsetínem, se fandové nohejbalu vydali do areálu SK Liapor
Witte „na extraligu“. V 5. kole Divize 1 Ligového poháru, který v letošní „koronavirové“ sezoně supluje
nejvyšší republikovou soutěž, zavítal do Karlových Varů tým nejvyšší
kvality, jedenáctinásobný klubový
mistr republiky MNK Modřice. V bojovném a při vší dramatičnosti pohledném souboji byl k vidění špičkový nohejbal v podání špičkových
hráčů, které diváci několikrát odměnili nadšeným potleskem. K jejich naprosté spokojenosti chybělo
jen, aby domácí tým vyhrál, což se
bohužel nepodařilo.
Modřičtí přivezli do Varů silně
omlazený tým, ve kterém dlouholetou oporu Topinku i smečaře
Doubravu, který se vrátil do Šacungu, nahradili mladíčci Holas, Halva
a Višváder. Excelovali především
ve dvojicích, kde excelovali nejenom Pospíšil s Rosenberkem a Müller s Hanusem, ale i Višváder s Holasem a střídajícím Burianem, když
ve třech setech přetlačili zkušený

Ve výsledcích
a telegraficky
Fotbal
ČFL, 2. kolo: FK Motorlet Praha – FC Slavia
Karlovy Vary 0:0 pk 1:4. Rozhodčí: Nejdelo –
Švagr, Hádek. ŽK: Rothe, Čepelák, Valenta –
Maňák. Diváků: 130.
Karlovy Vary: Chára – Jáša, Skala, Pěkný,
Fencl (55. Psohlavec), Vokáč, Vyleta, Mandula,
Maňák (86. Tesař), Hudec (82. Dubnička),
Tůma. Trenér: Marian Geňo.
Sokol Hostouň – FK Baník Sokolov 1948 odloženo.
Divize A, 2. kolo: SK Otava Katovice – FC Viktoria Mariánské Lázně 5:0 (2:0). Branky: 26.,
46. a 49. Uher, 22. Pavlovič, 74. Bálek. Rozhodčí: Doubrava – Vnuk, Matyš. ŽK: Hajdušek –
Ruda. Diváků: 412.
Mariánské Lázně: Šmejkal – Braun, Prokš, Drahorád, Kořistka, Lattisch (46. Štěpán), Nedbalý,
Samek, Popovič, Ruda, Pěček (74. Parák). Trenér: Otakar Dolejš.

domácí debl Hrona s Kokšteinem.
A protože kromě „vložené“ dvojky
zabodovali hosté i v singlu, kde v
nejhezčím zápase dne Karel Hron
ve druhém a třetím setu nenašel recept na strojově přesného Hanuse,
bylo v polovině utkání o výsledku
prakticky rozhodnuto.
V červených dresech Liaporu byli
stoprocentní akorát Vanke s Kokšteinem a Bíbrem, kteří nejprve za

stavu 0:2 „probudili“ domácí tým
suverénní výhrou nad modřickými
Halvou s Holasem a Hanusem, a ve
druhé půli utkání přidali druhý
bod po vydřené výhře nad „neporazitelnými“ Pospíšilem, Müllerem a
Rosenberkem. Následná výhra
Kuby Medka s Danem Putíkem a
Hronem nad druhou modřickou
trojicí už mohla hořkost porážky
jen zmírnit.

SK Dynamo České Budějovice B – FK
Hvězda Cheb 2:0 (2:0). Branky: 13. Kočí, 43.
Matoušek. Rozhodčí: Fencl – Mazanec, Špindlerová. ŽK: Kočí, Matuška, Perina, Červený – Komberec, Jovičič. Diváků: 200.
Cheb: Wagneter – Hucl (63. Veleman), Kubinec
(46. Jovičič), Komeberec, Mojcher, Sláma, Janda (46. Kompit), Netrval, Bauer, Anděl (78. Steiner), Klepáček (63. Znak). Trenér: Miroslav Šebesta.

Nevyšlo to Ač se snažili, nohejbalisté nedokázali Modřice přetlačit. Ani Jakub Medek (vlevo), ani dvojice Jan Vanke, Dan Putík (vpravo). Nakonec prohráli s moravským soupeřem 3:6. Foto: Václav Šlauf, MAFRA

Do Velké pardubické může jít pět koní od Váni
BOHUSLAV Po všech čtyřech kvalifikacích má už podmínky startu v letošní Velké pardubické splněno pět
koní z tréninku Josefa Váni v Bohuslavi a Mlýncích u Chyše.
Desetiletý hnědák francouzského
původu Theophilos, jedenáctiletý
hnědák francouzského původu
Mazhilis, dvanáctiletý hnědák německého původu Ange Guardian,
osmiletý hnědák německého původu Sottovento a jedenáctiletý hnědák anglického původu No Time To
Lose.
Theophilos vyhrál první kvalifikaci, druhou vyhrál Ange Guardian, ve

třetí byl No Time To Lose „až“ šestý
a naposledy Sottovento čtvrtou kvalifikaci, jež se běžela v sobotu.
O tom, kdo se postaví na start Velké pardubické, musí rozhodnout realizační tým do 29. září, kdy se
bude kompletovat startovní listina.
Velká pardubická se poběží 11. října.
Sobotní čtvrtou kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál Sottovento s žokejem Janem Odložilem. Favorizovaný Ange Guardian při útoku na rekordní šesté vítězství dostih nedokončil.
Svěřenec trenéra Josefa Váni Sot-

tovento zvítězil jistě před Vandualem, jenž velkou část dostihu odvodil. Vyrovnaný souboj o třetí místo
vyhrál už s velkým odstupem Talent.
„Povedlo se mi to. Mysleli jsme,
že pojede zepředu Jaroslav Myška s
Bridgeurem, jak to bývá, ale jednou zvolil jinou taktiku. Udávání
tempa se ujali Talent s Martinem
Liškou,“ popisoval pro Českou televizi Jan Odložil. „Bylo to super svezení. Koník byl perfektně připravený, jen jsem se vezl,“ řekl.
V cílové rovince to ještě vypadalo na drama, dotahovat se začal

Vandual, ale nakonec Sottovento
triumfoval jistě. „Měl jsem to pod
kontrolou. Koník nešel úplně
nadoraz, ještě v něm něco bylo,“
dodal Jan Odložil.
V sedle osmiletého valacha Sottoventa byl poprvé, protože obvyklejší partneři Jan Kratochvíl i Josef Bartoš jsou momentálně zranění.
Bohužel dvanáctiletý valach Ange
Guardian nedotáhl v sobotu snahu
osamostatnit se v čele statistik podle počtu vítězství v kvalifikačních
dostizích na Velkou pardubickou.
Před pěti týdny se pátým triumfem
dotáhl na dosavadního rekordma-

na Trezora. Bohužel v náběhu do cílové roviny, z prvního místa, na
předposlední překážce špatně došlápl a musel být zadržen.
Ange Guardian proměnil od června 2018 ve vítězství všech pět startů
v kvalifikačních dostizích, s Kouskem to dokázal dvakrát, triumfoval
i s Janem Kratochvílem, Marcelem
Novákem a Lukášem Matuským.
Slavnou Velkou pardubickou ale nikdy nevyhrál. Jeho nejlepším výsledkem je druhé místo z roku
2016, kdy jej porazil Charme Look,
dvakrát byl pátý a jednou šestý.
— Ivo Vymětalík

Divize B, 2. kolo: FK Olympie Březová – FK
Baník Most-Souš 0:2 (0:2). Branky: 3. Pátek,
18. Dolejší. Rozhodčí: Kožár – Štrincl, Aubrecht.
ŽK: Šaloun – Dolejší. Diváků: 190.
Březová: Tomáš Martinec – David Peterka (67.
Slabyhoudek), Číž, Neudert, Sýs, Badocha, Rusňák, Kravar (67. Schönwalder), Šaloun (72. Burkyt), Vaněček, Deme (54. Nimrichter). Trenér:
Petr Peterka.

Nohejbal
Ligový pohár, Divize 1, 5. kolo: SK Liapor Witte Karlovy Vary – MNK Modřice 3:6.
Zápasy: Vanke, Dan Putík – Müller, Hanus 9:10,
10:8, 8:10; Jakub Medek, Bíbr – Pospíšil, Rosenberk 10:9, 9:10, 7:10; Vanke, Kokštein, Bíbr –
Halva, Holas, Hanus (Višváder) 10:7, 10:4; Jakub Medek, Dan Putík, Hron (Matěj Medek) – Pospíšil, Müller, Rosenberk 7:10, 7:10; Hron, Kokštein – Višváder, Holas (Burian) 8:10, 10:6,
8:10; Hron – Hanus 10:3, 8:10, 8:10; Vanke, Kokštein, Bíbr – Pospíšil, Müller, Rosenberk (Burian) 9:10, 10:7, 10:9; Jakub Medek, Dan Putík,
Hron – Halva, Holas, Hanus (Višváder) 10:2,
10:9; Vanke, Dan Putík (Jiří Putík) – Pospíšil, Rosenberk 10:8, 6:10, 7:10. Sety 11:13. Průběh
utkání: 0:2, 1:2, 1:5, 3:5, 3:6.
Ostatní výsledky: Prostějov – Vsetín 2:6.
1. Vsetín
4 3 1 0 23:14
2. Modřice
4 3 0 1 22:12
3. Holice
4 2 0 2 18:17
4. Karlovy Vary
5. Prostějov

4 1 1 2 17:18
4 0 0 4 5:24
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Jméno má netradiční, výkony na hřišti by měla mít také
LÁZNĚ KYNŽVART Ambiciozní házenkářky Sokola Lázně Kynžvart se
před novou sezonou první ligy, nejvyšší české soutěže, značně posilují. Jednou z nejvýraznějších posil
by měla být slovenská reprezentantka a bývalá hráčka Michalovců,
Zlína, Hodonína a Olomouce Annamaria Patrnčiaková. Zaujme nejen
svými výkony, ale dost možná ještě
více velmi netradičním jménem.
„Vymyslela jej moje babička. Nevím, jestli má nějakou historii, ale
po pravdě mě tak kromě rodičů nikdo neříká. Ve sportovním házenkářském světě mám přezdívku
Anči, v soukromém osobním životě
Vendulka,“ vysvětlila házenkářka v
rozhovoru pro klubový web.
Pochází ze Šuran na jižním Slovensku, házenou hraje od svých
šesti let. „V mládí jsem se věnovala
i dalším sportovním aktivitám. Postupem času se to vytříbilo a zůstala jsem u házené,“ říká Annamaria
Patrnčiaková. Mezi její koníčky patří plavání, ráda jezdí na kolečkových bruslích nebo na kole, zahraje

Annamaria Patrnčiaková Házenkářka Sokola Kynžvart. Foto: MAFRA

si i tenis, volejbal a různé jiné sporty. Pochází ze sportovní rodiny,
kde maminka byla házenkářka a
otec se věnoval kulturistice. „Takže
často navštěvuji i posilovnu, což je
moje další záliba.“
V patnácti se Patrnčiaková rozhodla pro sportovní gymnázium v
Trenčíně zaměřené na házenou. Následně působila v trenčínském klubu asi šest let. Další házenkářské
kroky vedly do Michalovců, Zlína,
Hodonína a Olomouce.
„Razím teorii, že ambice si je
vždy potřeba stanovit co nejvyšší,
ale reálné. Momentálně je to postup s novým týmem Házená Kynžvart z 1. ligy do nejvyšší česko-slovenské soutěže MOL ligy,“ přiznává.
Na kontě má také reprezentační
zkušenosti. Reprezentovala SR už v
mladších kategoriích, postupně až
k ženám, a za tuto možnost je velmi
vděčná. „A doufám, že se nám podaří naplnit aktuální reprezentační
cíl a postoupit na Mistrovství světa
2021. V první fázi kvalifikace nás če-

kají soupeřky z Ukrajiny, Izraele a
Lucemburska,“ říká nová kynžvartská házenkářka.
Do Lázní Kynžvart se dostala
díky oslovení trenérem Peterem
Sabadkou, jenž přišel s návrhem
pomoci jeho týmu. Rozhodování
ale bylo těžké, nedovedla si představit odejít z práce v Trenčíně,
kde pracovala jako lektorka v elektrovýrobě. Šest let pracovala a dojížděla hrát házenou do Olomouce. Nastal čas oddychnout si od
cestování. „K mému rozhodnutí
určitě pomohlo, že tento klub má
velké ambice, což je pro mě svým
způsobem zajímavá výzva, a doufám, že budu pro tento tým přínosem,“ doufá Patrnčiaková a pokračuje: „Každopádně člověk vždy dokáže to, co si umíní, stačí jen chtít!
Teď to bude podstatně jednodušší, všechno budu mít na jednom
místě, zůstane mi víc času na regeneraci... To považuji za jedno z velkých pozitiv.“
V novém působišti si pochvaluje
prostředí a milé lidi. Z kádru znala

při příchodu jen Veroniku Dvořákovou, ale brzy zapadla do kolektivu.
V rámci letní přípravy mají kynžvartské házenkářky vytvořené velmi dobré tréninkové plány a v rámci volna je na každé hráčce, jak se s
tím popasuje a jak přijde připravená. Herně nabitý měsíc srpen, proložený s herním soustředěním na
Moravě, přinesl kvalitní zápasy, které pomohly k sehrání. „Jak se říká,
těžko na cvičišti, lehce na bojišti,“
přidává starou známou pravdu.
Annamaria Patrnčiaková velmi
těžce dobu ovlivněnou koronavirem. Ani po rozvolňování opatření se nemohla připravovat s tehdejším týmem z Olomouce, protože byly zavřené hranice, a tak využívala jen individuální tréninky se
vším, co bylo k dispozici. „Nemohla jsem si dovolit cestovat do
Čech a potom být v karanténě,
protože práci jsem měla na Slovensku a celou dobu jsme pracovali bez omezení,“ dodává Annamaria Patrnčiaková.
— Ivo Vymětalík

