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ČESKÝ KRUMLOV Šnomíbo deseti-
boj, to je prázdninová akce, která
chce svoje a stojí i dost sil. Běží se
stovka i čtyřstovka, krátké překáž-
ky, skáče se dálka s rozběhem i z
místa, dále výška, vrhá se koulí,
háže se diskem a oštěpem.
Jiří Kačírek ze Sboru dobrovol-

ných hasičů Krasejovka navázal na
vítězství z let 2011 a 2012. K překo-
nání rekordu mítinku, který sám
drží, mu tentokrát chybělo 125
bodů. „Letos jsem neměl takovou
konkurenci, která by mě v někte-
rých disciplínách vytáhla,“ upozor-
nil Kačírek na jednu z příčin, proč
jeho rekord odolal. Letos byl jeho
výkon 4 157 bodů.

Oproti předešlým ročníkům jste
se o něco zhoršil. Čím si to vysvět-
lujete?
Popravdě ani nevím. Mohl jsem se
více soustředit na trénink, které-
mu jsemmoc nedal.

Proč ne? To jste závodil bez velké
přípravy? Jak se říká, z fleku?
Dá se to tak říct. Nějak extra jsem
netrénoval. Ale to ani na svůj první

a druhý desetiboj. Letos jsem si dal
jen pár kratších výběhů.

Cílem byl útok na váš rekord?
Samozřejmě. Chtěl jsem se zase o
něco zlepšit a byl bych rád i za zlep-
šení o jeden bod. Myslel jsem na
překonání hranice 4 300 bodů. Tře-
ba to vyjde příště. Pořadatel Jan
Míka zorganizuje příští rok jubilej-
ní desátý ročník a pak toho asi ne-
chá. Uvidí se, jestli to po něm něk-
do převezme. Možná budu mít za
rok poslední šanci na rekord. To
bych alemusel alespoň něco natré-
novat (s úsměvem).

Byl letošní ročník v něčem jiný?
Ubylo mi běžeckých soupeřů. Bo-
hužel jsem neměl nikoho k sobě,
aby mě alespoň trochu popotáhl.

Jak se vám v jednotlivých disciplí-
nách dařilo?
Největší radost mám z patnác-
tistovky. Nejsem žádný vytrvalec a
do poslední disciplíny jdu vždy s
obavami. Zaběhl jsem lepší čas
než v předešlých ročnících. S ostat-
ními disciplínami však spokojený

nejsem, protože jsem se všude o
něco zhoršil.

S jakým výkonem nejste vůbec
spokojený?
Oproti uplynulému roku mě nejví-
ce mrzí skok do dálky, kde jsem
měl propad asi o 35 centimetrů.
Mírně jsem se zhoršil skoro všude
a ve výsledku to je velká ztráta. Le-
tos tu nebyli kamarádi z Krasejov-
kyMilan Čada a Petr Valent, se kte-
rými jsem si právě mohl případně
vypomoct. V uplynulých ročnících
jsme se hecovali a udělali jsme
hned lepší výsledky.

Proč se letos nezúčastnili?
Jeden je na dovolené a druhý mu-
sel být v práci. Je profesionální
hasič a nedostal dovolenou.

Od kamarádů by mohla přijít sáz-
ka na váš výkon v příštím roce.
Sám jsem na desátý ročník zvěda-
vý. Zatím je to daleko a nějaký hec
může přijít třeba ažměsíc před zá-
vodem. Taky semůže stát, že semi
nepodaří můj kalendář přeorgani-
zovat a budu chybět.

Nepadl u hasičů z Krasejovky ná-
vrh, že byste po Janu Míkovi dese-
tiboj převzali?
VKrasejovce jsme se o tomnebavi-
li. Honzu Míku hodně obdivuji za
to, jak dokáže soutěž zorganizovat.
Musí to být hodně náročné. Za
sebe říkám, že bych se do pořádá-
ní až tolik nehrnul. Jedině jen po-
kud bychom dali dohromady větší
tým lidí. Reálně to ale nevidím.

Jak se vám s Krasejovkou daří?
Na jaké soutěže jezdíte?
Samozřejmě, že to záleží hlavně
na účasti. Když se sejde celý tým,
takmáme docela silný výběr. Jezdí-
me převážně po jihočeských soutě-
žích, alemáme v kalendáři i repub-
likové poháry.

Dá se trénink z hasičského spor-
tu využít v desetiboji? Děláte ješ-
tě jiný sport?
Moc asi ne. Snad jen stovky, kde je
společný běh. Dříve jsem hrál fot-
bal, ale kromě hasičů už nic další-
ho nedělám. Jen nárazově, když se
smluvíme s kamarády.

Michal Heřman

Křížovka: Alfasoft

Tajenka:Jetosrdce,kterérozdává.Ruceužjenomdávají.
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Šnomíbo desetiboj vyhrál opět hasič Kačírek

ČESKÉ BUDĚJOVICE
Urostlý Rastislav
Chmelo vstřelil v pří-
pravných zápasech
SK České Budějovice

pět branek. Včera nemohl připojit
další, protože příprava s tureckým
celkem Genclerbirligi odpadla.
Byl to už třetí zápas, který si v let-

ní přípravě Jihočeši dohodli, ale ne-
sehráli ho. Budou hrát až ve FNL o
první body příští pátek doma proti
MAS Táborsko.

Už jste si na jihu Čech zvykl?
Jo, jsem v pohodě po všech strán-
kách. Žádný problém nemám.

Jste nejlepším střelcem týmu v
přípravě. Čím si to vysvětlujete?
Nevím, co na to mám říct. Jsem
rád, že střílím góly. Ale důležitá
bude liga. Příprava je jen příprava.
Kdyžmi to tak půjde i v lize, může-
me se začít radovat.

V přípravných zápasech jste hrál

slibně. Už jste podepsal smlou-
vu? Na jak dlouho?
Ano, už jsem podepsal. Je na dva a
půl roku.

Můžete srovnat Olomouc a České
Budějovice?
Tréninkové zázemí a vše, co se
týče fotbalu včetně tréninků, je tu
na vyšší úrovni než v Olomouci.
Zvykl jsem si tady rychle.

Na co jste si ještě zvykal?
Čtyři pět dní jsem si zvykal na jiný
rytmus tréninků. Ale nevadilo mi
to, šlo to dobře.

Jak vidíte hráčské kádry tady a v
Olomouci?
Tady je silnější kádr. Neříkám, že v

Olomouci byli špatní hráči. Tady
jsou však větší individuality. Tam
byla druhá liga a tady první. I když
se sestoupilo, kádr zůstal vícemé-
ně pohromadě.

Cítíte šanci ukázat se tu? Pokud
vyjde postup, můžete hrát i nej-
vyšší soutěž.
Určitě. Vidím tu možnost. Pro mě
je to odrazovýmůstek, abych se do-
stal výš. Věřím, že při své výšce a
pohyblivosti to dokážu.

Záleží jen na vás.
Chci pravidelně hrát a chci jít urči-
tě výš. Tohle není můj strop. To, že
jsem tady, je pro mě dobré, ale rád
bych hrál ještě výš.

Michal Cirmaciu

Zápasy Poháru České pošty uvidí v Dražicích a v Milevsku

Táborsko jede vyhrát, Písek už nastoupil
Dnes od 17 hodin nastoupí v prvním kole Poháru České pošty fotba-
listů Dražice proti Písku a Milevsko se střetne s MAS Táborsko. To je
velký favorit duelu. VMilevsku budemít Táborsko generálku na start
FNL v pátek v Českých Budějovicích. Písek prohrál v týdnu v přípra-
vě se Spartou B doma 0:3. Dražice jistě cítí šanci. (mac)

PLÁŽOVÝ FOTBAL
V Písku slibují Kollera,
má mít premiéru
Ve dvou zápasech přípravy české a
slovenské reprezentace v plážo-
vém fotbalu v Písku má za Česko
ve zdejším sportovním areálu hrát
poprvé na písku i Jan Koller. Zápa-

sy začnou od 11 a od 15.30 hodin.
Příprava se Slováky je generálkou
na finále Evropské ligy. V roce
2009 hrálo Česko v Písku s Rakous-
kem a vyhrálo 4:3 a 6:3. Český tým
se dosud střetl se Slováky čtyřikrát
a ani jednou nezaváhal. Poslední
výsledek z roku 2012 v Linci skon-
čil 2:0 v nás prospěch.

Chmelo dostal smlouvu

Písecký Milan Nousek v bílém dresu v utkání s juniory Příbrami
Foto: František Panec, MAFRA

Krátce

Ofenzivní 23letý Rastislav Chmelo při testech
v Českých Budějovicích zaujal. Dostal tu smlouvu a
bude hrát Fotbalovou národní ligu, kterou zná z HFK
Olomouc. Odtud na jih Čech přišel.

www.ckvt.cz tel.: 59 666 40 40

LAST MINUTE

Konečná cena zahrnuje: 7x ubytování, uvedené stravování (BS - bez stravování, HB - polopenze, ALL - All Inclu-
sive). Možnost dokoupení komplexního cestovního pojištění.

27. 7. - 3. 8. Ubytovací kapacita Doprava Stravování Cena
Chorvatsko fažana - rodinné chaty Tereza vlastní bS 2 990 Kč/os.

SV. fILIP I JaKOV - vila Pikolo *** vlastní hb 6 990 Kč/os.
BaŠKaVODa - rodinné bungalovy ** vlastní hb 5 990 Kč/os.
nEMIRa - penzion Star *** vlastní hb 6 490 Kč/os.
MaKaRSKa - hotel Palma *** vlastní hb 8 490 Kč/os.
GRaDaC - hotel Labineca *** vlastní ALL 11 590 Kč/os.

Černáhora PETROVaC n. M. - hotel Castel Lastva ** vlastní hb 6 490 Kč/os.
BUDVa - hotel Slovenska Plaža *** vlastní hb 7 990 Kč/os.


