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Akciová společnost Jihostroj sídlící
ve Velešíně již překročila stoletou
historii a tradice v oboru přesného
strojírenství. Po mnoho desítek let
se zde vyvíjí a vyrábí sofistikované
výrobky světové kvality, jako jsou
zubová čerpadla a motory pro mobilní
a průmyslovou hydrauliku, regulační
systémy leteckých motorů a vrtulí,
palivová čerpadla a další.
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Speciál DNES je komerční příloha MF DNES

Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Inzerce:
MAFRA, a.s.

Karla Engliše 519 /11

Praha 5 150 00

Regionální obchod
Martin Uttner

martin.uttner@mafra.cz

Mobil: 734 517 276

Oddělení pro klíčové zákazníky

Václav Faměra

vaclav.famera@mafra.cz

Mobil: 602 658 922

ŠÉF KLUBU JAN DIVIŠ 4
Prezident českobudějovického Jihostroje
Jan Diviš chválí herní projev týmu. „Myslím,
že diváky bychom bavili, škoda, že u toho
nemohou být s námi,“ říká. Chce, aby se
jeho tým dokázal stále měřit s těmi nejlepší-
mi v Evropě.

HRÁČI VĚRNÍ KLUBU 6
Ze současného kádru je Radek Mach jasně
nejdéle hrajícím volejbalistou v Jihostroji
a v klubu je už osmnáct sezon. Druhým
v pořadí je smečař Petr Michálek, který
hraje za České Budějovice už třináctou
sezonu. Oba poráží ještě kustod Filip Hoch.

ROZHODNE DOMÁCÍ HALA 8
Domácí prostředí bude i v play off hrát
podle bývalého volejbalového reprezentan-
ta Jiřího Popelky klíčovou roli. „Bude rozho-
dovat. Potvrdilo se to v základní části,
v play off to může být ještě výraznější.
Důležitá bude i aktuální forma po finále
Českého poháru a také zmiňovaná šířka

kádru. Mohou přijít zranění nebo další pro-
blémy a série rychle uteče.“

ROZHOVOR S TRENÉREM 10
Dva extraligové tituly s Jihostrojem má
jako hráč a stejně tak i jako trenér. Letos
chce trenér Budějovic René Dvořák přidat
pátý, v cestě ale stojí minimálně čtyři velmi
silní soupeři.

HLAVNĚ ŽE SE HRAJE 20
Generální manažer Jihostroje Robert Mifka
vypráví o rychlém shánění náhrady za zra-
něného Radka Macha, novinkách v propa-
gaci klubu i motivaci hráčů před play off.

STATISTIKY A PROGRAM 22
Hráčům Jihostroje se v základní části dařilo
v individuálních statistikách. Filip Rejlek
má nejvyšší úspěšnost v útoku v celé extra-
lize, Casey Schouten je čtvrtý.

Foto na obálce: Dan Kubát, VK Jihostroj

JIHOSTROJ A PLAYOFF

TAK SE FANDÍ JIHOSTROJI ČESKOBUDĚJOVIČTÍ VOLEJBALISTÉ SE MOHLI PŘI PLAY OFF VŽDY SPOLEHNOUT NA SKVĚLOU DIVÁCKOU KULISU. LETOS
SE VŠAK FANOUŠCI DO HALY TÉMĚŘ JISTĚ NEDOSTANOU. V TÉTO PŘÍLOZE SE ALE DOČTOU SPOUSTU ZAJÍMAVOSTÍ PŘED VRCHOLEM SEZONY.

FOTO: PETR LUNDÁK
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TEXT: PETR LUNDÁK
FOTO: PETR LUNDÁK

V
domácím prostředí neprohrá-
li jediný zápas. Navíc v česko-
budějovické sportovní hale
neztratili ani jeden bod. Byť se
kvůli pandemii koronaviru

nemůžou se svou radostí podělit
s fanoušky a opřít se o jejich podporu,
v této podivné sezoně jim to i tak „šlape“.
Volejbalisté českobudějovického Jiho-
stroje tak jasně dávají svým soupeřům
najevo, že v boji o titul jsou horkým favo-
ritem. To těší i jejich šéfa a 64letého prezi-
denta klubu Jana Diviše. „Pandemie
zaskočila všechny. Musíme to zvládnout,
a my to zvládneme,“ říká Jan Diviš odhod-
laně před tou nejdůležitější částí sezony,
před play off.

Jak se vám líbil herní projev týmu
v základní části této sezony?
Od začátku soutěže byla zjevná snaha
týmu nepodcenit žádný zápas i s ohle-
dem na možné předčasné ukončení sou-
těže, tak jak se to stalo v minulé sezoně,
a tím jmenovat mistra republiky třeba
i po skončení základní části. V této chvíli

to vypadá na to, že se soutěž odehraje
v plném rozsahu včetně play off, což dou-
fám, a určitě to prospěje i propagaci volej-
balu. Z herního projevu týmu mám
dobrý dojem, především z posledních
zápasů se zdá, že forma stoupá a kvalitní
výkony se stabilizují. Výjimkou byl tele-
vizní zápas proti Lvům Praha, který jsme
odehráli bez emocí a větší vůle po vítěz-
ství. Myslím si, že bychom svou hrou
diváky v hale bavili, a je jen škoda, že
u toho nemohou být s námi.

Zdá se, že jste měli šťastnou ruku na
Kanaďana Caseyho Schoutena. Ten se po
vlažnějším úvodu už parádně rozehrál.
Těší vás jeho výkony?
Výkony Schoutena jdou nahoru, ale na
hodnocení je ještě moc brzy. Je před
námi play off a doufám, že především
tam prokáže své kvality. Je to skromný,
poctivý profík a jeho rány fakt musí sou-
peře někdy bolet. (směje se)

Letos šly zápasy poměrně nepravidelně
za sebou a celkem i rychle. Ukázalo se
tak, že je dobré mít širší kádr na
prostřídání. Budete touto cestou
pokračovat i nadále?

Souhlasím, že nelze jít na titul bez kvalit-
ních náhradníků. V našem týmu má
každý hráč kvalitu nastoupit do základní
sestavy, záleží také na momentální
formě. Snad jen nejmladší benjamínci
musí ještě získat větší zkušenosti z nejvyš-
ší soutěže, ale příslibem do budoucna
jsou.

Sezonu vážně ovlivňuje dění okolo
pandemie koronaviru. Má už vedení klubu
spočítáno, o kolik financí z rozpočtu
přišlo za nekoupené vstupenky?
Peníze ze vstupného dělají přibližně
deset procent rozpočtu A týmu. Vedle
této ztráty se musíme vyrovnat i s ukonče-
ním spolupráce několika reklamních
partnerů. Situace není příliš růžová, ale
celkový propad nebude znamenat
změnu strategie a cílů našeho klubu.

Takže jste jako i jiné kluby v jiných
sportovních odvětvích ještě nemuseli
sahat hráčům či trenérům na výplaty?
Ne, zatím se plošně platy hráčů ani reali-
začního týmu nesnižovaly. Všichni zatím
plní své povinnosti, bohužel pouze bez
divácké kulisy, i tak podle mě je povin-
ností vedení klubu, aby plnilo ty své.

4

PREZIDENT KLUBU
VK JIHOSTROJ ČESKÉ
BUDĚJOVICE JAN DIVIŠ

Prezident českobudějovického Jihostroje Jan Diviš chválí herní projev týmu.
„Myslím, že diváky bychom bavili, škoda, že u toho nemohou být s námi,“ říká.

Stále se chcememěřit
TEXT: PETR LUNDÁK
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Jak bude klub kompenzovat nakoupené
permanentní vstupenky? Budete vracet
peníze, nebo se současné vstupenky
převedou na další sezonu?
Jsme připraveni nabídnou roční perma-
nentky letošní sezony za permanentky
na příští ročník. Těm, co nebudou výmě-
nu chtít, vrátíme peníze.

Vy máte možnost sledovat zápasy přímo
v hale. Jak na vás působila atmosféra bez
diváků? Věříte, že by se v případě finále
na jaře mohlo pár diváků do haly dostat?
Náš „sedmý“ hráč na palubovce mi
hodně chybí a jsem přesvědčen, že hrá-
čům ještě víc. Snažili jsme se sestavit
atraktivní tým, který bude bavit plnou
halu diváků, ale pandemie zaskočila
všechny. Musíme to zvládnout, a my to
zvládneme. Byl bych hrozně rád a týmu
by naši fanoušci zase moc pomohli, ale
v této chvíli tomu moc nevěřím ani na pří-
padné jarní finále. Třeba se budu mýlit.

Diváci na zápasy nemohou, proto jste pro

ně přichystali komentovaná utkání. Líbí se
vám tento formát, kdy komentátorovi
pomáhá volejbalový odborník?
Komentované domácí zápasy Kamilem
Jášou a jeho hosty, které mohou naši
fanoušci sledovat na internetu, mají
podle manažera Roberta Mifky rostoucí
sledovanost a téměř všichni si to pochva-
lují. Tuto novinku letošní sezony budu
chtít zavést jako další doplněk nabídky
našeho klubu i pro další sezony.

Jelikož diváci nemohou přijít do haly,
musíte vy za nimi. Kromě internetových
přenosů je Jihostroj hodně vidět i na
sociálních sítích. Sledujete je?
Sám jsem aktivní bojkotér sociálních sítí
(směje se), ale je mi jasné, že vývoj se
nedá zastavit, a proto jsme posílili náš
marketingový tým o Matěje Mayera,
který má za úkol především zlepšit propa-
gaci a komunikaci s našimi příznivci na
sociálních sítích. Pro mladší generace je
to už samozřejmost a jsem jen rád, že se
i v této oblasti kvalita i aktivita zvyšuje.

Už jistě pracujete na rozpočtu na příští
sezonu. Jak s ním „zamává“ pandemie?
Počítáte s tím, že bude rozpočet třeba
nižší než v minulých sezonách?
Zatím vše nasvědčuje tomu, že budeme
muset pracovat s rozpočtem nižším zhru-
ba o 10 procent. Máme před sebou větši-
nu jednání s našimi partnery. Teprve pak
budeme rozhodovat o prioritách klubu
jako celku. Co se týče střednědobé strate-
gie A týmu mužů, tak nevidím zatím
důvod něco měnit. Pořád platí, že se chce-
me měřit s nejlepšími celky v Evropě.

Jsou tedy ve hře i nějaké evropské
poháry, budete je přihlašovat?
Začali jsme již jednat s některými hráči,
případně s jejich agenty, a věřím, že pro
další ročník sestavíme zase silný, atraktiv-
ní a perspektivní tým. S hráči, kterým
letos končí smlouva, budu chtít mluvit
co nejdříve a věřím, že většina z nich
bude v Českých Budějovicích pokračo-
vat. Hodně bude záležet, jak zvládneme
letošní play off. Liga mistrů je ale náš cíl.

Výrobce speciálních zařízení pro elektroenergetický průmysl působící
na mezinárodním trhu nabízí svým zákazníkům více než 60 let zkušeností,
tradici kvalitní výroby, odbornost a spolehlivost služeb.

ZHÁŠECÍ
TLUMIVKY

www.ege.cz

FANDÍME JIHOČESKÉMU VOLEJBALU!!!

ZAPOUZDŘENÉ
VODIČE

PŘÍHRADOVÉ STOŽÁRY
A OCELOVÉ KONSTRUKCE

EGE zajišťuje stabilní zaměstnání týmu složenému z 500 kmenových hráčů
v Českých Budějovicích a stále zlepšuje podmínky pro podávání těch nejlepších výkonů.

s nejlepšími v Evropě
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TEXT: PETR LUNDÁK
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J
e rok 2004 a do Českých Budějo-
vic přichází tehdy 19letý vytáhlý
mladík. Nový blokař volejbalové-
ho Jihostroje do té doby hrál jen
„doma“ v Praze. Jmenuje se

RadekMach.
Rychle se přesuneme do roku 2021.

Tedy o sedmnáct let dál. A Radek Mach
stále hraje v tom samém klubu. Teď už
navíc jako kapitán Jihostroje, který má za
sebou jednak řadu zkušeností z reprezen-
tace a hlavně s Českými Budějovicemi za
tu dobu vyhrál osm mistrovských pohá-
rů. „Novodobá historie Jihostroje České
Budějovice se sice píše od sezony 1995/
1996. Záznamy o tom, kolik ročníků ode-

hráli jednotliví hráči za náš klub, ale
máme už od roku 1968, a to díky práci
pana Václava Drhovského. Rekordma-
nem byl až do této sezony Petr Habada
s osmnácti sezonami. Nyní ho vyrovnal
právě současný kapitán Radek Mach,
který jichmá také osmnáct,“ popisuje sta-
tistiku Matěj Mayer, který se v klubu
stará o marketing.
Po tolika letech se Radek Mach už jako

rodilý Pražák necítí. Na jihu Čech si našel
manželku, postavil pod Kletí nedaleko
krajského města dům a narodily se mu
zde dvě děti.
„Vždycky, když tam jedu, takmě spous-

ty lidí a tamní shon jenom obtěžují. Tady
je to pohodička. Já vždycky říkám, že
když si v Budějcích půjdu koupit rohlík,
takmě slušně pozdraví, a ještě mi proda-

vačky poděkují, že jsem u nich nakoupil.
Zatímco v Praze budou naštvaní, že sis
tam přišel jen pro jeden rohlík,“ vyprávěl
s úsměvem 206 centimetrů vysoký blokař
v rozhovoru pro MF DNES.
Ze současného kádru je tedy Radek

Mach jasně nejdéle hrajícím volejbalis-
tou v Jihostroji. Druhým v pořadí je sme-
čař Petr Michálek, který hraje za České
Budějovice už třináctou sezonu. Oba dva
hráče ale ještě, co se délky působení týče,
převyšuje kustod a masér Filip Hoch.
Ten je u týmu už od roku 1998.
Bohužel to však vypadá, že nadcházejí-

cí play off si Radek Mach do statistik
nepřipíše. Nedávno si totiž během hry
zlomil kotník. Namísto herního a trénin-
kového zápřahu tak na něj čeká několika-
týdenní klid, léčba a rehabilitace.

PETR MICHÁLEK RODÁKOVI Z DAČIC BYLO VLONI V SRPNU 31 LET, SOUČASNÁ SEZONA JE UŽ JEHO TŘINÁCTOU V DRESU JIHOSTROJE. PO RADKU MACHOVI JE TAK MICHY,
JAK MU VŠICHNI ŘÍKAJÍ, DRUHÝM SLUŽEBNĚ NEJSTARŠÍM HRÁČEM BUDĚJOVICKÉHO TÝMU.

Ze současného kádru je Radek Mach jasně nejdéle hrajícím volejbalistou
v Jihostroji. Druhým v pořadí je smečař Petr Michálek, který hraje za České
Budějovice už třináctou sezonu. Oba poráží ještě kustod Filip Hoch.

Když věrnost klubu
trvá už osmnáct sezon
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„Nejspíš jsem šlápl na spoluhráče,
když jsme spolu skákali na blok. Při dopa-
du jsem se otáčel a kontroloval balon
a pak se to stalo. Snad se zvládnu na něja-
ké zápasy play off vrátit,“ doufá budějo-
vický blokař Mach.
Tomu tato nepříjemnost přinesla ale

i nové zkušenosti. Stal se televizním
komentátorem. Kromě postřehů ze hry
přidalMach v živém vysílání i nějaké vtíp-
ky. „Víte, proč blokaři hodně nahrávají za
hlavu? Aby neviděli, co způsobili,“ přidal
jednu z volejbalových hlášek kapitán
a pokladník budějovického týmu.
Jihočeský celek alemusel narychlo shá-

nět náhradníka na blokařský post. Do
konce přestupního termínu zbývaly jen
čtyři dny. Do Budějovic se tak vrátil
odchovanec a 21letý blokař Josef Polák,
kterému tak skončilo hostování v Příbra-
mi. „Kluci z Příbrami byli hned první, se
kterými jsem to řešil. Chtěl jsem se ujis-
tit, že to neberou jako takové vražení
kudly do zad z mojí strany. Všichni mi to
ale přáli, říkali, že je to pro mě skvělá
šance. Bylo fajn, že i manažery obou
týmů zajímal můj názor. Chtěli vědět, co
si o tom myslím,“ vrací se Polák ke
svému rychlému přesunu.
Mladý blokař se tak rázem ocitl v týmu,

který skončil po základní části na dru-
hém místě, když měl stejně bodů jako
první Karlovarsko. Přitom Příbram je na
opačném konci tabulky předposlední.
„Je to zvláštní pocit. Určitě na mě bude
ve větším klubu mnohem větší tlak. Tré-
ninky budou jiné a celkově to v obou klu-

bech funguje jinak. Ale moc se na novou
výzvu těším,“ doplňuje.
Podobné starosti vůbec mít nemusí

bez deseti centimetrů dva metry vysoký
smečař Petr Michálek. Rodákovi z Dačic
bylo vloni v srpnu 31 let, ale současná
sezona je už jeho třináctou v dresu Jiho-
stroje. Po Radku Machovi je tak Michy,
jak mu všichni říkají, druhým služebně
nejstarším hráčem budějovického týmu.
„Pamatuji si, když jsem přišel z Tábora

semdo Budějovic na střední školu. A sho-
dou okolností trénovali starší žáky Renda
Dvořák s Tomášem Skolkou (současní
trenéři). Když jsem přišel na první tré-
nink s chlapama, byl jsem ještě junior.
A tuším, že se jim tehdy někdo zranil a já
jen zaskakoval. Ještě jsem neměl s Jiho-
strojem ani smlouvu,“ vrátil se Michálek
do roku 2007. O rok později se už do
kádru dostal oficiálně.
A hned v roce 2009mohl s týmem osla-

vit svůj první extraligový titul. Těch už
nasbíral v Jihostroji celkem šest. „Mám
rád rodinnou atmosféru, tady je parta
prostě vynikající. S Radkem Machem
a s Filipem Hochem jsme tady už fakt
dlouho a to se mi líbí. V tom vidím sílu
Jihostroje,“ zmínil volejbalista jasně.
V dnešní době a ve sportovním světě je
on i jeho parťák RadekMach spíše výjim-
kou. Tak dlouho sportovci v jednom
týmu často nevydrží. A Petr Michálek si
za jiný profesionální tým, kromě repre-
zentačního celku, volejbal nezahrál.
„Kolikrát jsem si za tu dobu říkal, že už

odtud chci pryč. Ponorka byla. Chlapi
mají ale výhodu v tom, že si sice dají po
tlamě, ale za chvíli si to vyříkají a uleví se
jim,“ usmál se smečař Jihostroje. „Ten-
krát po úspěšném působení v nároďáku
i ve Světové lize v roce 2014 mi chodily
nabídky od jiných klubů. Ale já tu měl
smlouvu, takže jsem v Budějovicích
zůstal,“ podotkl Petr Michálek. Rád by
v jednom z nejlepších tuzemských týmů
i nadále zůstal a připsal si tu už svou čtr-
náctou sezonu.

RADEK MACH SE PŘI SVÉM ZRANĚNÍ
PROMĚNIL V MODERÁTORA.
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Spoluúčast za polovinu
Vaši pojistnou událost nahlásíme, vůz opravíme
a dáme vám 50% slevu na spoluúčast.

Zvýhodněný olejový servis
Při servisu s výměnou motorového oleje
vám dáme 1 l oleje zdarma.

Nabídka platí pro osobní i Užitkové vozy Volkswagen, nové i stávající zákazníky.
Pojďte vyzkoušet něco nového. Platí při objednání na servis do 31.3.2021.

1l

M. Horákové 1477, České Budějovice
Soběslavská 2985, Tábor
www.cb-auto.cz

„VÍTE, PROČ BLOKAŘI
HODNĚ NAHRÁVAJÍ
ZA HLAVU? ABY NEVIDĚLI,
CO ZPŮSOBILI.“
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TEXT: PAVEL KORTUS
FOTO: PETR LUNDÁK, MAFRA

T
ři týmy v pěti bodech. Zbytek
volejbalové extraligy sledoval
boj do posledního kola o prven-
ství v základní části z uctivé vzdá-
lenosti. Karlovarsko nakonec

předstihlo českobudějovický Jihostroj
o jediný set, třetí skončil Liberec. Čtvrtí
Lvi Praha zaostali o dalších 13 bodů.
Elitní trio je zároveň jasným adeptem

na titul. Podobně to vidí i volejbalový
expert a bývalý český reprezentant Jiří
Popelka. „Myslím, že teď nejde určit, kdo
je největší favorit play off. Tři kluby ze
špičky mají navrch, ale nepodceňoval
bych ani Lvy Praha,“ varuje.
Může překvapit někdo další? „Třeba

Ústí nad Labem má výborný rok. Ale
v závěrečné fázi sezony se často projeví
šířka kádru, což právě Ústí nemá. Celou
dobu to hraje na šest sedm hráčů. Uvidí-
me, co předvede třeba Odolena Voda,“
očekává. Kromě pražských Lvů neboÚstí
nad Labem čtyřnásobný účastník světo-
vého šampionátu Popelka nepředpoklá-
dá, že by někdo mohl ohrozit nadvládu
týmů z čela tabulky. „Jinak opravdu nevě-
řím, že by někdo z favoritů zaváhal. Síla
týmů je obrovská. Navíc jsou všichni
nažhavení po loňské nedohrané sezoně.
O to větší chuť každý bude mít,“ myslí si.
Základní část nabídla boj o vítězství až

do posledního zápasu. V něm Karlovar-
sko přetlačilo Liberec 3:1 a zajistilo si nej-
výhodnější pozici pro vyřazovací boje.
Druhý Jihostroj utrpěl za 22 utkání tři
porážky, všechny venku. Jednou neuspěl
v Karlových Varech, v Liberci a také na
domácí půdě pražských Lvů. „Se všemi
favority to Jihostrojmá v sezoně 1:1. Uka-
zuje se obrovská výhoda domácího pro-
středí. Každému se doma lépe podává,
což pak převáží výsledek na vítěznou stra-
nu,“ vysvětluje.
Tvrzení Jiřího Popelky potvrzují i fakta.

Kromě Jihostroje i Karlovarsko doma
nezaváhalo, Liberec padl jednou. A hned
osm z dvanácti celků si udrželo pozitivní
domácí bilanci, což je při rozdílech v nej-
vyšší volejbalové soutěži zajímavé.
Naopak venku třeba Beskydy nevyhrály

z 11 zápasů jediný, další čtyři celky si
pouze jednou přivezly domů vítězství.
Domácí prostředí bude i v play off hrát

podle Jiřího Popelky klíčovou roli. „Bude
rozhodovat. Potvrdilo se to v základní
části, v play off tomůže být ještě výrazněj-
ší. Důležitá bude i aktuální forma po finá-
le Českého poháru a také zmiňovaná
šířka kádru. Mohou přijít zranění nebo
další problémy a série rychle uteče. Karlo-
varsko kvůli tomu posilovalo, přivedlo
druhého univerzála, Jihostroj si z Příbra-
mi stáhl blokaře Pepu Poláka. Týmy
jsou doslova nabušené a těším se na
vrchol sezony,“ hlásí 43letý bývalý sme-
čař, který si v kariéře zahrál v deseti
zemích světa, například v Belgii, Francii,

Turecku, Německu, Itálii, Argentině
nebo Kuvajtu.
Už od roku 2018 se série play off volej-

balové extraligy hraje pouze na tři vítěz-
né sety. Po loňském nedohraném roční-
ku kvůli covidu se tímto formátem bude
hrát potřetí. „Chápu pohled hráčů, že
fyzická zátěž je na ně enormní. Hrát dva
dny po sobě, třeba tři série za sebou, to je
doslovamasakr. Třeba v hokeji nebo dal-
ších sportech je to těžké, ale ve volejbale
snad ještě těžší,“ srovnává.
„Je to dobrý systém, používá se

v prestižních evropských soutěžích.
Zohledňuje umístění po základní části
a dává v případnémpátém zápase důleži-
tou výhodu domácím,“ zmiňuje Popelka.

JIŘÍ POPELKA, 43LETÝ BÝVALÝ SMEČAŘ, SI V KARIÉŘE ZAHRÁL V DESETI ZEMÍCH SVĚTA,
NAPŘÍKLAD V BELGII, FRANCII ČI TURECKU.
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Bývalý reprezentant čeká v play off velký souboj tří favoritů – Jihostroje,
Karlovarska a Liberce. Důležitá podle něj bude aktuální forma a šířka kádru.

Rozhodne domácí hala,
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Výhoda domácí haly podle bývalé
opory Jihostroje sehraje roli, přestože se
hraje bez diváků. „Budějovická sportovní
hala bývá vyprodaná a atmosféra úžasná.
Ale pro Jihostroj to nebude nevýhoda.
Vždyť vyhrál všechny domácí zápasy
a ani jednou nehrál pět setů. Je to pro
každý tým stejné, všichni si museli zvyk-
nout,“ zdůrazňuje.
Přiblížit k titulu jeden či druhý tým

mohou i individuality. Budějovice budou
sázet na dva kvalitní univerzály nebo špa-
nělského nahrávače Miguela de Ama.
„Toho se všichni bojí. Je to nahrávač
evropských, možná i světových kvalit.
Pokud bude mít dobře přihráno, tak je
velkou zbraní. Karlovarskomá taky kvalit-
ního nahrávače, Liberec sází na týmový
výkon. Jeden hráč však titul nikdy neudě-
lá,“ rozebírá. Jihočeši oproti dalším
týmům v této sezoně nehráli evropské

poháry. Zkušenosti však mají všechny
přední celky. „Mužstva jsou plná hráčů,
kteří mají zkušenosti z extraligy, repre-
zentace i evropských soutěží. Jihostroj je

letos sice ne vlastní vinou nehrál, ale
zase se dvakrát utkal v přípravě s rakous-
kou reprezentací. Všichni jsou zvyklí hrát
volejbal na nejvyšší úrovni,“ uvádí.
Pokud by Jiří Popelka musel vybrat

jeden tým, který podle něj ovládne letoš-

ní volejbalovou extraligu, bude to Jiho-
stroj. Byl by to pro něj už 11. triumf. „Je
to pro mě malinkatý favorit, fandím mu.
Ale uvědomuji si vyrovnanost týmů. Fak-
tor Xmůže být covid. I v evropských sou-
těžích se stalo, že den před zápasem
někomu vypadlo několik hráčů. To se
může stát každému a je to pak malér,“
uvědomuje si.
Bývalý reprezentant se těší na vrchol

sezony. „Výkony půjdou ještě nahoru,
každý se vydá na maximum. Očekávám
skvělý volejbal. Play off je jiná soutěž.
Všechny týmy jsou natěšené a potřebují
úspěch ze sportovního i marketingového
hlediska. Čekám, že finále bude velmi
vyrovnané a rozhodovat se bude ve čtvr-
tém nebo pátém zápase,“ předpovídá
závěrem.
Jiří Popelka byl v roce 2000 u prvního

titulu Jihostroje v novodobé historii.

V ROCE 2018 NA SEBE V SEMIFINÁLE PLAY OFF NARAZILY TÝMY JIHOSTROJE A KARLOVARSKA (NA SNÍMKU). Z POSTUPU SE TEHDY RADOVALI ZÁPADOČEŠI,
KTEŘÍ SI NAKONEC DOKRÁČELI AŽ PRO MISTROVSKÝ TITUL. O ROK POZDĚJI SE VRÁTILY NA TRŮN ČESKÉ BUDĚJOVICE.
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TEXT: PETR LUNDÁK
FOTO: PETR LUNDÁK

D
va extraligové tituly s Jihostro-
jem má jako hráč a stejně tak
i jako trenér. Letos chce trenér
Budějovic René Dvořák přidat
pátý, v cestě ale stojí minimál-

ně čtyři velmi silní soupeři.

Doma jste neztratili ani jeden bod. To je
skvělá vizitka. Čemu to přisuzujete?
Pro každé mužstvo je domácí prostředí
důležité. Denně tam trénujete, jste tam

potom spolehlivější a dokážete pak zku-
šenosti z tréninků lépe prodat. Současný
volejbal je postavený na kvalitním servi-
su a na kvalitním příjmu, a tady se právě
ukazují největší rozdíly domácího pro-
středí. Většinou doma dáváte lepší servis
než venku.

Vždycky se však říkalo, že doma týmy
ženou kupředu velkou měrou i fanoušci
a naplněná hala. To bohužel odpadlo.
Vy jste však svými výkony toto pravidlo
popřeli, takže se může zdát, že diváky už
skoro k dobrým výkonům nepotřebujete.

Tak to vůbec není. Sice jsme dobré výko-
ny potvrdili i bez nich, ale s našimi
fanoušky v hale bychom byli na hřišti
ještě lepší. To vím. Diváci hře dodávají
šťávu, klukům zvedají adrenalin a ti se
pak dokážou lépe vyhecovat k podstatně
lepším výkonům. Tým si na prázdnou
halu spíš musel ze začátku zvykat, což se
víceméně povedlo. Ale pořád si myslím,
že sport bez diváků je poloviční zábava.

Základní část extraligy je však už za vámi.
Skončili jste na druhém místě. Jak byste
zhodnotil dlouhodobou část této sezony?
Vyprofilovala se nám tu pětka týmů,
která právě v domácím prostředí moc
zápasů neprohrála. Bylo vidět, že tato
mužstva jsou o malinko výš, přitom Kar-
lovarsko, Liberec a my jsme ještě víc
vidět. Tyto tři celky mají výkony stabilněj-
ší, Praha letos vyskočila, ale občas
s někým propadla. Ústí například asi pře-
kvapilo samo sebe, ale zejména venku
ještě ztrácí. A jsme opět u podání. Díky
němu si žádné mužstvo v lize nemůže
být na půdě soupeře jisté, nedostane nic
zadarmo. Musíte tedy pořád hrát naplno,
nemůžete moc riskovat a zkoušet různé
nové věci, protože se vám to může snad-
no nevyplatit. Extraliga jde opět nahoru,
mužstva jsou vyrovnanější. Bohužel je tu
však i jedno minus.

Jaké?
Žádný tým letos nesestupuje. Myslím si,
že občas některá mužstva toho využívala
k obehrávání mladých hráčů. Na jednu
stranu je dobře, že se do hry dostali mla-
díci, ale na druhou stranu jsme viděli
i takové zápasy, hlavně proti silným muž-
stvům, kde tito mladí hráči nebyli ještě
konkurenceschopní. Každý tým v extrali-
ze by měl chtít hrát vždy co nejlepší volej-
bal a i ti z horších míst by měli chtít
neustále trápit ty lepší.

Odehráli jste jen dva pětisetové zápasy.
Nebudou vám přece jen chybět tyto
vypjatější duely pro náročné play off?
Je pravda, že doma jsme se s tím popaso-
vali dobře a i s nejsilnějšími soupeři jsme
se na zápasy dokázali výborně připravit.
Opravdu jsme podávali takové výkony,
které bych si představoval. I venku jsme
tentokrát měli méně práce s týmy, jako je
například Ústí, Kladno či Ostrava. Nevi-
dím v tom nevýhodu, máme vyzrálejší
mužstvo, které si i s tím umí poradit.
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Může chybět i konfrontace s evropskými
celky, protože jste neodehráli žádný
soutěžní mezinárodní zápas.
Předminulá sezona a Liga mistrů nám
dala hrozně moc. Hlavně kluci si potvrdi-
li, že mohou hrát naprosto vyrovnaně
i s těmi nejlepšími hráči, a to vám hráč-
ské umění a sebevědomí zvedá. Letos
jsme se zrovna my přesvědčili v zápase
v Praze, že zápasy v evropském poháru
Lvy vybičovaly k výbornému výkonu.
Proto se evropské poháry hrají, my jsme
bohužel letos tuto šanci nedostali.
Možná, že nám to bude chybět. Kdo ví.
To se však ukáže až teď na konci sezony.
Buď nám těžší zápasy opravdu budou
scházet, nebo se naopak ukáže, že jsme
na play off odpočatější. Ale duch týmu se
zase tolik nezměnil. Doufám, že to vědo-
mí, hrát vyrovnaně s těmi nejlepšími
týmy světa, pořád v sobě má.

Mrzí vás nějaký zápas, který nebyl podle
vašich představ?
Ano, ztratili jsme bod v Kladně, což bylo
na začátku sezony. A pak po měsíční covi-
dové pauze bod v Ostravě. Nejvíce mě
ale mrzí zápas v Praze. Ne že bychom
tam úplně propadli, ale domácí povzbu-
zeni postupem v evropském poháru nás
jasně přehráli.

Jak velká je pro vás ztráta kapitána
Radka Macha před blížícím se play off?
Není to ani tak o funkci kapitána, ale spíš
že jsme ztratili Radka jako hráče. On na
svém postu podával jeden z nejlepších
výkonů v extralize. Je navíc schopný podá-
vat své nejlepší výkony právě v play off.
Jsou hráči, většinou ti starší, kteří se na tu
část sezony umí perfektně připravit.

A mezi ně Radek patří. Teď bohužel hráč,
na kterého byl vždy obrovský spoleh,
vypadl. A to je pro mužstvo velká ztráta.

Věříte tomu, že se diváci nakonec v příští

sezoně 2021/2022 vrátí na volejbalové
zápasy do hal?
Hrozně bych si to přál. A kdyby to vyšlo
už letos třeba zrovna při finále, tak bych
se vůbec nezlobil.

INZERCE

TRENÉR JIHOSTROJE BYL V MINULOSTI TAKÉ
DLOUHOLETÝM HRÁČEM BUDĚJOVIC.

RENÉ DVOŘÁK (55 LET)
Rodák z Českých Budějovic šel po
základní škole na gymnázium, které
dnes nese jméno Jana Valeriána Jirsíka.
Od té doby začal hrát volejbal. Bývalý
reprezentační nahrávač potom strávil
sedm sezon v Dukle Liberec. Od roku
1992 do roku 1994 působil v portugal-
ském Espinhu, následoval návrat do
Liberce, angažmá v Ústí nad Labem a

v 1996 se vrátil do českobudějovického
klubu. Jako nahrávačská jednička zažil
s Jihostrojem dva tituly mistra extraligy.
S profesionální kariérou skončil v roce
2005. Od té doby trénuje a s Jihostro-
jem už získal s A týmem dva extraligové
tituly.
Má dvě děti, staršího syna Lukáše
a mladší dceru Natálii. Ve volném čase
rád lyžuje či hraje tenis.
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TEXT: PETR LUNDÁK
FOTO: MAFRA

T
ýmu pomohl k zisku hned pěti
titulů. Byl už u toho prvního
v roce 2000. „Abych si vzpomněl
na jeden moment, který mi
utkvěl v hlavě? To nedokážu,“

usmívá se 46letý Habada.
„Určitě semi vybaví triumfy, ale parád-

ních momentů a zážitků jsme měli za ta
léta spousty. Nejraději vzpomínám na
náš první titul, protože to byl vůbec první
pohár v historii Jihostroje a můj vlastně
také,“ zmiňuje bývalý hráč, který dnes
pracuje ve stavební firmě.
Českobudějovický rodák začínal

s dospělým volejbalem v roce 1992 ještě
v TJ Škoda, předchůdci dnešního klubu.
A to jako smečař, na post libera ho tehdej-
ší trenéři přeřadili až o sedm let později.
„Měl jsem dobrý příjem, hrál slušně

v poli a v tenmoment byli v klubu asi lepší
smečaři než já. Libero pak na mě zbylo
a pamatuji si, že jsem se s tím ze začátku
nemohl úplně vyrovnat,“ přiznává.
Mezi pozicí smečaře a liberem je ve

volejbale podstatný rozdíl. Smečař útočí,
sbírá body a je tahounem týmu. Oproti
tomu práce libera je ve středu hřiště, kde
hlídá, aby co nejméně míčů spadlo na

zem. Dělá pro tým černou práci, která
není na první pohled až tak vidět.
„Byl jsem zvyklý útočit, podávat,

a najednou jsem stál jen vzadu v poli.
Nakonec semi na liberu i líbilo, ale samo-
zřejmě na trénincích a na letních turna-
jích jsem si vždycky zasmečoval. A největ-
ší rozdíl je v tom, že máte jiný dres než
ostatní,“ směje se.

Hráči na liberechmohou většinou hrát
vrcholový volejbal o něco déle než napří-
klad smečaři či univerzálové, kteří
neustále skáčou. Jestli to je i Habadův pří-

pad, už teď nikdo nezjistí. „Na druhou
stranu neustále děláte z klidového stavu
prudký pohyb, takže klouby také dostáva-
jí na frak,“ ví volejbalista, který si po
konci v Jihostroji v roce 2010 ještě jednu
sezonu zahrál v Benátkách nad Jizerou.
Za svou kariéru, při které nastupoval

do zápasů i v národním dresu, poznal
spoustu spoluhráčů. S některými z nich
se setkává dodnes. Jednou za rok pořádá
současný masér týmu Filip Hoch na své
chalupě v Římově u Budějovic setkání
bývalých hráčů Jihostroje. „Jmenuje se to
Návrat ztracených synů a jezdí tam tako-
vé jádro týmu, tedy třeba Šotola, Javůrek
nebo Zelenka, Jirka Novák a další,“ líčí
bývalé českobudějovické libero.
Petr Habada už aktivně nehraje, na

žádné úrovni. Občas si s kamarády zajde
v létě na beachvolejbalový kurt pink-
nout. Šestkový volejbal vypustil úplně.
„Po skončení kariéry jsem hrál ještě

krajský přebor, ale pak semi pochrouma-
lo zdraví. Ve 40 letech jsem šel na totální
rekonstrukci levé kyčle, takže to mě také
trochu omezilo,“ uvádí s tím, že trenér-
ská či manažerská pozice ho zatím nelá-
ká. Volejbalu se věnuje i Habadův 15letý
syn. „Vlastně možná jsem takový táta
kouč. Pro mě je však důležité, že se hýbe
a baví ho to,“ dodává.

BYL JSEM ZVYKLÝ ÚTOČIT,
PODÁVAT, A NAJEDNOU
JSEM STÁL JEN VZADU
V POLI. NAKONEC SE MI
NA LIBERU I LÍBILO. ALE
SAMOZŘEJMĚ
NA TRÉNINCÍCH A NA
LETNÍCH TURNAJÍCH
JSEM SI VŽDYCKY
ZASMEČOVAL.

Libero namě zbylo,
vzpomínáHabada

PETR HABADA V ROCE 2008.

Je ikonou klubu. A to lze přitom v českobudějovickém Jihostroji vybírat
z řady výborných volejbalistů. Bývalé libero Petr Habada stál tam, kde dobře
věděl, že přiletí balon. Zbytečně po hřišti nelétal, měl obrovské zkušenosti.
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JSEM SI VŽDYCKY
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Libero namě zbylo,
vzpomínáHabada

PETR HABADA V ROCE 2008.

Je ikonou klubu. A to lze přitom v českobudějovickém Jihostroji vybírat
z řady výborných volejbalistů. Bývalé libero Petr Habada stál tam, kde dobře
věděl, že přiletí balon. Zbytečně po hřišti nelétal, měl obrovské zkušenosti.



DESET, DESET, DESET! V KVĚTNU ROKU 2019 V EXTRALIGOVÉM FINÁLE ČESKÉ BUDĚJOVICE PORAZILY TŘIKRÁT TÝM Z LIBERCE A MOHLY SE TAK
RADOVAT ZE SVÉHO DESÁTÉHO MISTROVSKÉHO TITULU V HISTORII KLUBU. S OSLAVAMI ZAČALI HRÁČI BEZPROSTŘEDNĚ PO UTKÁNÍ.
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Pavel Trampota - PT Servis
Velkoobchod sportovní a doplňkovou výživou a internetový obchod

Zelená linka 800 109 111 volejte zdarma
Mobil: +420 608 340 614
Tel./Fax: +420 377 442 409
E-mail: info@ptservis.cz

VK Jihostroj České Budějovice
Volejbalisté Jihostroje České Budějovice získali za dobu naší
více než 20leté spolupráce už 10 mistrovských titulů. Naše

podpora zahrnuje nejen tejpy, ale také pitný režim a přípravky
pro regeneraci a zápasovou podporu.

www.ptservis.cz

INZERCE

Budějovický volejbalový klub zažil ve své historii spoustu nezapomenutelných
okamžiků, hrály a hrají za něj velké hvězdy a trénovali ho legendární trenéři.
Fotogalerie pokračuje na dvojstraně 16 a 17.

Milníky Jihostroje
ve fotografiích
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PLNÝ DŮM VOLEJBALISTÉ JIHOSTROJE (V ČERVENÉM) V LIZE MISTRŮ VZDOROVALI V PROSINCI ROKU 2019 ITALSKÉMU VELKOKLUBU Z CIVITANOVY.
SOUPEŘ TEHDY SICE VYHRÁL 3:1, ALE DOMÁCÍ CELEK HNALY TISÍCE NADŠENÝCH DIVÁKŮ V ZAPLNĚNÉ SPORTOVNÍ HALE.

MUŽI NA LAVIČCE PRVNÍM TRENÉREM V NOVODOBÉ HISTORII KLUBU SE STAL V ROCE 1994
MILAN ŽÁK (VLEVO), KTERÝ S TÝMEM ZÍSKAL I PRVNÍ MISTROVSKÝ TITUL. JEHO KOLEGA PETR
BROM (VPRAVO) DOTÁHL TÝM KE TŘEM PRVNÍM MÍSTŮM V EXTRALIZE.
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ARGENTINSKÝ BIJEC PRVNÍM „EXOTICKÝM“ HRÁČEM V JIHOČESKÉM KLUBU BYL UNIVERZÁL
DIEGO BONINI Z ARGENTINY. KE KONCI SEZONY 2008/2009 DOTÁHL JIHOSTROJ K TITULU.
ZEJMÉNA V PLAY OFF SE STAL MILÁČKEM PUBLIKA, KTERÉ BAVIL SVÝM JIŽANSKÝM
TEMPERAMENTEM. I V NÁSLEDUJÍCÍCH SEZONÁCH SÁZEL BUDĚJOVICKÝ KLUB NA HRÁČE
Z DALEKÉ CIZINY, NAPŘÍKLAD NA DALŠÍHO ARGENTINCE MAXIMA TORCELLA, ANDYHO ROJASE
Z VENEZUELY ČI NYNÍ NA CASEYHO ADAMA SCHOUTENA Z KANADY A MIGUELA DE AMO ZE
ŠPANĚLSKA.

OSLAVY VE VLÁČKU NAHRÁVAČ FILIP
HABR SLAVÍ TITUL JÍZDOU V TURISTICKÉM
VLÁČKU.

POHÁR NAD HLAVOU TENTO POCIT I POHLED
SE HRÁČŮM ANI FANOUŠKŮM NEOMRZÍ.

17

INZERCE

NEJLEVNĚJŠÍ GARÁŽOVÁ VRATA NA TRHU
• Kvalitní švýcarské zateplené sekce Tecsedo a kování FlexiForce.
• Vrata vyrábíme na míru a přání zákazníka.
• Cena od 18.000Kč včetně DPH.

GARÁŽOVÁVRATA

VZORKOVÁ PRODEJNA • Budějovická 647 • Ledenice 373 11 • tel.: 606 158 467 • e-mail: colney@email.cz • www.colney.cz

Hliníkové samonosné brány jsou žádaným
artiklem na našem trhu a to z důvodů lehkosti
a stálosti materiálu. Dodáváme hliníkové brány

na vysoké úrovni za přijatelné ceny.

NOVINKA V NAŠÍ NABÍDCE

SAMONOSNÉ HLINÍKOVÉ
BRÁNY

Cena
od 33.399Kč

ve fotografiích
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TEXT: JAKUB BARTOŠ
FOTO: PETR LUNDÁK

S
lušnou řádku let už má odslou-
žených, a tak i českobudějovic-
ká sportovní hala, kde mají svůj
domov i volejbalisté Jihostroje,
potřebuje postupně opravovat

a udržovat. V blízké době ji čeká napří-
klad oprava střechy za téměř deset milio-
nů korun a vedení krajskéhoměstamezi-
tím chystá i nové moderní sportoviště.
Částka v milionech naznačuje, že

v hale nepůjde o drobnou rekonstrukci.
„Plánujeme výměnu střešního pláště
a zateplení. Kdy se začne, zatím nelze
říct, protože jsme na začátku příprav.
Proto ani nevíme, jestli to výrazně omezí
provoz,“ říká ředitel Sportovních zařízení
města České Budějovice Tomáš Novák.
Radní v lednu schválili, žeměstská spo-

lečnost může zadat zpracování projekto-
vé dokumentace na tuto akci. „Jde o roz-
pracovaný projekt, zatím ale předpoklá-
dáme, že bude stát osm až deset milionů
korun bez daně,“ odhaduje náměstek pri-

mátora Ivo Moravec, který má na starost
právě budějovická sportoviště.
Střecha ale není jedinou opravou,

která stavbu na břehu řeky Vltavy čeká.
„Máme ještě v plánu menší investici za
zhruba 1,5 milionu korun bez daně, kdy
chceme vytvořit toalety pro vozíčkáře
a zároveň jim upravit vstup. Uvědomuje-
me si, že halu využívá například florbalo-
vý tým vozíčkářů,“ říká Moravec.

MÁ SLOUŽIT JEŠTĚ 15 LET
„Před rokem jsme měli jednání, kde se
řeklo, že stávající hala bude sloužit sedm
až deset let. Můj osobní názor teď je, že
to bude zhruba patnáct let. I s ohledem
na to do stavby dáváme peníze. Nechci
být škarohlíd, ale přípravy na případnou
novou halu nějaký čas potrvají a nemůže-
me si dovolit tuhle vybydlet,“ vysvětluje
náměstek Moravec s tím, že v případě
obou plánovaných oprav chce radnice
žádat o dotaci.
Jelikož se v minulých letech mluvilo

o silné poptávce po novém sportovišti,
ptala se MF DNES, zda se vedení radnice

nyní takovým projektem zabývá. To
potvrdil náměstek primátora Viktor
Lavička. Město už v roce 2019 zadalo
vyhledávací studii, která měla vytipovat
místa, kde by bylo možné stavět.
„Bylo by to volnočasové centrum,

které by spojovalo vodní svět amultispor-
tovní zázemí. Sloužit by mělo více spor-
tům. Místo jsme našli, stavba by mohla
být v bývalém vojenském areálu Čtyři
Dvory mezi sídlišti Máj a Vltava. Krásně
se tam hodí,“ líčí Lavička.
Na radnici teď leží studie a její zástup-

ci by chtěli plány posunout dál. Inspirací
je podle Lavičky pražská Chodovská 11,
kde je vodní svět, plavecký bazén i multi-
funkční sportovní hala. „Takhle nějak
bychom si to představovali. Je to v blíz-
kosti sídliště a území, kde žije zhruba 100
tisíc obyvatel. To skvěle zapadá i do
našich podmínek. Navíc je zařízení
soběstačné. Chceme teď připravit staveb-
ní program a ještě letos oslovit architek-
ty,“ dodává Lavička. Odhad nákladů je
600 milionů korun, příští rok by se s bliž-
ším plánemměla seznámit veřejnost.

JEŠTĚ BUDE SLOUŽIT PODLE ODHADŮ MÁ SPORTOVNÍ HALA MEZI SILNICÍ NA DLOUHÉ LOUCE A ŘEKOU VLTAVOU SLOUŽIT SEDM AŽ DESET LET.
NÁMĚSTEK ČESKOBUDĚJOVICKÉHO PRIMÁTORA IVO MORAVEC TO VIDÍ DOKONCE NA PATNÁCT LET.
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Město České Budějovice se zabývá projektem nového multifunkčního
areálu v bývalém vojenském areálu ve Čtyřech Dvorech.

Střechu sportovní haly
opraví za 10milionů
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PRAHA I BRNO I PLZEŇ I TÁBOR I OSTRAVA I
HRADEC KRÁLOVÉ I www.spime.cz I

15 let s Vámi ... Spíme.cz

Postel z masivu ONTARIO dub, dvoulůžko

ONTARIO10.990,-
19.990,-

Postel z masivu GABRIELA buk, dvoulůžko

GABRIELA9.590,-
17.990,-

INZERCE
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TEXT: PAVEL KORTUS

Z
latý hattrick nebude. Po dvou
letech Jihočeši přepustili pozici
vítěze domácího poháru konku-
renci. Hlavní vrchol sezony
však před Jihostrojem zůstává.

Finálový turnaj se kvůli covidem posu-
nuté sezoně hrál netradičně v osmi účast-
nících necelé dva týdny před play off.
Navíc tři zápasy za tři dny, to nebylo pro
týmy nic moc lákavého. „Chceme uspět,
ale zároveň si hlavně přejeme, aby se
nikdo nezranil,“ zdůraznil před Final
Eight trenér René Dvořák.
Povedlo se to zčásti. Budějovičtí byli

blízko vyřazení už ve čtvrtfinále. Dopo-
lední duel s Beskydy nabídl nečekané

drama, když musela rozhodovat až zkrá-
cená pátá sada. V ní Jihostroj zvítězil nej-
těsnějšímmožným rozdílem 15:13.
„Bylo to trápení. Nevím, čím to bylo.

Možná brzkým začátkem utkání. Ale na
to se vymlouvat nemůžeme, byla to bída.
Pokud chceme jít do finále, musíme
podat mnohem lepší výkon,“ nabádal
kouč. Ten byl sice výrazně lepší, ale i sou-
peř z Liberce zahrál rovněž povedené
utkání. Severočeši získali úvodní dva sety
25:23, koncovka třetí sady patřila Jiho-
stroji. Dukla však na začátku čtvrtého děj-
ství soupeři odskočila a zvítězila s klid-
ným náskokem 25:18.
„Tři sety to byl vyrovnaný zápas, pak

jsme fyzicky trochu odpadli. Vždy se roz-
hodovalo v úsecích okolo 18. až 20. bodu,

kdy jsme vlastní nekoncentrovaností pus-
tili několik míčů soupeři. Ale bojovali
jsme a nechali na hřišti maximum,“ tvr-
dil Dvořák.
Utkání o finále provázely časté diskuse

s rozhodčími. Na ně nakonec doplatili
hlavně Jihočeši. „Byl to velice těžký
zápas. První dva sety jsme si sami trochu
zkomplikovali. V útoku jsme nebyli tak
důrazní, jak bychompotřebovali. Vytvoři-
li jsme si náskok, ale hloupými chybami
se připravili o to, abychom si ho udrželi.
Liberec vyhrál proto, že měl více sil a byl
agresivnější,“ popsalMartin Kryštof, libe-
ro týmu.
A Severočeši nakonec i ve finále porazi-

li Karlovarsko 3:0 a radovali se tak již z
11. vítězství v českém poháru.

Tituly z dvou posledních sezon v domácím poháru volejbalisté Jihostroje letos neobhájili.
České Budějovice skončily v semifinále po porážce 1:3 s Libercem.

V poháru Budějovice
skončily už v semifinále
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T
ři dny před koncem přestupního
období řešil nelehkou situaci. Při
zranění kapitána Radka Macha
musel rychle sehnat náhradu. To
zvládl, z hostování v Příbrami

stáhl odchovance Josefa Poláka, a tak
generální manažer klubu Robert Mifka
věří, že Jihostroj je připravený na obhajo-
bu mistrovského titulu z předminulé
sezony. Loni se totiž ročník nedohrál
vinou začínající pandemie covidu.

Jihostroj a celá extraliga stojí před play
off. Dovedl byste si před sezonou
představit, že se celá základní část
odehraje bez diváků?
Dovedl, ale rozhodně jsem si tento scé-
nář před sezonou představovat nechtěl.
S ostatními zástupci extraligových klubů
a vedením volejbalového svazu jsme od

začátku ročníku řešili možné varianty,
a nakonec musíme být rádi, že za celkem
přijatelných podmínek můžeme sezonu
víceméně plnohodnotně odehrát až do
konce. Skončit druhý rok po sobě bez
mistra, to by byla katastrofa.

Pokud se nestane něco neočekávaného,
ani na play off fanoušci na tribuny
nebudou moct. Jak se tím změní vrchol
sezony?
Obávám se, že s podporou našich fanouš-
ků v hale už v této sezoně opravdu počí-
tat nemůžeme. Nás to mrzí o to víc, proto-
že atmosféra v naší hale je v české extrali-
ze bezkonkurenční. Všechny týmy teď
budou mít pro play off nejspíš haly prázd-
né a bude tak zásadní, jak se jednotliví
hráči i celý tým dokážou v takové situaci
při konkrétních utkáních koncentrovat
a podat nejlepší možný výkon.

Mohou být prázdné tribuny pro Jihostroj

větší problém než pro ostatní týmy?
Atmosféra ve sportovní hale přece jen
v rozhodujících fázích sezony vždy
gradovala.
Ano i ne. Přicházíme sice o přímou pod-
poru nejlepších fanoušků v lize, na dru-
hou stranu však věřím, že máme tým
plný opravdu zkušených profesionálů,
kteří budou schopní se v klíčových
momentech soustředit především na
svůj výkon.

Loni se play off nehrálo. Budou mít hráči
ještě větší chuť a motivaci?
Schopnost za každých okolností motiva-
ci najít definuje profesionála. Pokud by
hráč neměl mít před play off maximální
chuť a motivaci, pak nemůže pomýšlet
na jakýkoli úspěch. Právě s ohledem na
to, že se o mistrovský titul bojuje po dvou
letech, bude hlad po úspěchu u všech
v play off obrovský a doufám, že náš hlad
po obhajobě ten největší.

20

GENERÁLNÍ MANAŽER
JIHOSTROJE ROBERT MIFKA

Generální manažer Jihostroje Robert Mifka vypráví o rychlém shánění
náhrady za zraněného Radka Macha, novinkách v propagaci klubu
i motivaci hráčů před play off.

Z komentovaných
přenosůmám velkou
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Ve čtvrtfinále půjdete na tým z předkola.
Ten může být rozehraný, ale také
unavený. Je to trochu ošemetné?
Před play off stojíte na úplně nové star-
tovní čáře, všechny předchozí úspěchy
a neúspěchy jsou pryč. Od začátku nesmí-
te podcenit sebemenší detail, natož jaké-
hokoliv soupeře. Já jsem přesvědčený, že
ke čtvrtfinálové sérii přistoupíme zodpo-
vědně a potvrdíme naši kvalitu bez ohle-
du na to, na jakého soupeře narazíme.

Vítězství v základní části vám uteklo
o jediný set. Jak jste spokojeni s výsledky
a výkony týmu?
Jsme spokojeni, ale ne uspokojeni. Mys-
lím, že tým je před play off ve formě. Před-
vádíme vyrovnané výkony. Držíme se tak-
tiky, příliš nechybujeme, slušně bráníme
a zejména doma dokážeme soupeře zatla-
čit dobrým servisem. Do play off může-
me vstoupit se vší pokorou a se zdravým
sebevědomím.

Kdo bude největší soupeř v play off?
Karlovarsko, Liberec, nebo překvapí
někdo jiný?
Největším soupeřem v play off je vždy
ten, proti kterému zrovna stojíte na hřiš-
ti. To je potřeba mít neustále na paměti.
Jinak se však nejvíc očekává od účastníka
Ligy mistrů z Karlových Varů a také od

Liberce, který je tradičně velmi silný.
Počítat se musí i s Prahou, která neskrýva-
la titulové ambice už před sezonou.
Velmi kvalitní výkony dokáže v této sezo-
ně podávat třeba i Ústí nad Labem nebo
rovněž Odolena Voda. Proto bych se ani
nedivil, kdyby se stalo nějaké překvape-
ní. Doufám jen, že to nebude na náš
úkor.

Co je největší výhodou Jihostroje? Silná
dvojice na pozici univerzála, španělský
nahrávač De Amo, nebo třeba i šířka
kádru?

Ano, přesně tak, zmínil jste to hlavní.
Ještě bych dodal obecně jakýsi faktor X
nebo vnitřní sílu týmu, která nám vždy
ve vypjatých fázích soutěže pomůže.
A také zkušenost jednotlivých hráčů,
kteří umí v důležitých chvílích zahrát to
nejlepší a pomohou týmu. Zapomenout
nesmíme ani na kvalitu trenérů.

Na konci ledna se vážně zranil kapitán
Radek Mach. Jak velká to bude ztráta?
Radek je jedním z klíčových hráčů naše-
ho týmu a jeho osobnost bude na hřišti
jistě velmi chybět. Je právě jedním z těch,
kteří dokážou rozhodovat důležitá utká-
ní. Není vyloučené, že by se při tom nej-
lepším možném scénáři mohl v případě
postupu do finále ještě ukázat na hřišti.
Na druhou stranu musíme být realisté –
zlomený kotník není naražený malíček.
Radek bude určitě během play off
s týmem, a i když to nepůjde na hřišti,
nemám strach, že by nedokázal naplnit
svou roli kapitána.

Jak bylo těžké najít za tři dny náhradu,
když žádný tým před vrcholem sezony
nechce pouštět nikoho z klíčového postu?
Věřil jsem, že se podaří dohodnout s Pří-

bramí na předčasném ukončení hostová-
ní našeho odchovance Josefa Poláka.
Ještě jednou touto cestou děkuji Příbrami
i Pepovi za vstřícný krok. Měli jsme připra-
vených také několik záložních variant, ale
Polák byl pro nás jasnou prioritou.

Hrozilo, že by se vám nepovedlo nikoho
sehnat?
Máme v klubu nadějné juniory, takže
neexistovala varianta, že bychom skonči-
li bez třetího blokaře.

Fanouškům zajišťujete komentované
přenosy domácích zápasů. Můžete pro ně
nabídnout v této době ještě něco dalšího?
Z komentovaných živých přenosů mám
velkou radost a doufám, že je oceňují
i naši fanoušci. S našimi fanoušky se sna-
žíme být co nejvíce ve spojení i na sociál-
ních sítích a nabízet jim i zajímavé infor-
mace z dění v klubu, historie a samozřej-
mostí je servis ze zápasů.

Získá Jihostroj jedenáctý titul a obhájí ho
po dvou letech?
Zlato by letos mělo pro nás všechny
obrovskou cenu, ale víc říkat nebudu.
(usmívá se)

PLNÁ HALA PŘI PLAY OFF JE V ČESKOBUDĚJOVICKÉ SPORTOVNÍ HALE VŽDY VÝBORNÁ DIVÁCKÁ
KULISA. LETOS TO BUDOU MUSET HRÁČI ZVLÁDNOUT I BEZ NÍ.

21

S FANOUŠKY SE SNAŽÍME
BÝT CO NEJVÍCE VE
SPOJENÍ I NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH A NABÍZET JIM
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z DĚNÍ V KLUBU I HISTORIE.
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Ještě jednou touto cestou děkuji Příbrami
i Pepovi za vstřícný krok. Měli jsme připra-
vených také několik záložních variant, ale
Polák byl pro nás jasnou prioritou.

Hrozilo, že by se vám nepovedlo nikoho
sehnat?
Máme v klubu nadějné juniory, takže
neexistovala varianta, že bychom skonči-
li bez třetího blokaře.

Fanouškům zajišťujete komentované
přenosy domácích zápasů. Můžete pro ně
nabídnout v této době ještě něco dalšího?
Z komentovaných živých přenosů mám
velkou radost a doufám, že je oceňují
i naši fanoušci. S našimi fanoušky se sna-
žíme být co nejvíce ve spojení i na sociál-
ních sítích a nabízet jim i zajímavé infor-
mace z dění v klubu, historie a samozřej-
mostí je servis ze zápasů.

Získá Jihostroj jedenáctý titul a obhájí ho
po dvou letech?
Zlato by letos mělo pro nás všechny
obrovskou cenu, ale víc říkat nebudu.
(usmívá se)

PLNÁ HALA PŘI PLAY OFF JE V ČESKOBUDĚJOVICKÉ SPORTOVNÍ HALE VŽDY VÝBORNÁ DIVÁCKÁ
KULISA. LETOS TO BUDOU MUSET HRÁČI ZVLÁDNOUT I BEZ NÍ.
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S FANOUŠKY SE SNAŽÍME
BÝT CO NEJVÍCE VE
SPOJENÍ I NA SOCIÁLNÍCH
SÍTÍCH A NABÍZET JIM
I ZAJÍMAVÉ INFORMACE
Z DĚNÍ V KLUBU I HISTORIE.

živých
radost



TEXT: PAVEL KORTUS
FOTO: PETR LUNDÁK

V
ítěz základní části Karlovarsko
má jistotu, že všechny série
play off zahájí ve své hale. Pro
druhé České Budějovice tato
výhoda určitě platí ve čtvrtfiná-

le a případném semifinále.
Nadále platí, že výhodu domácího pro-

středí má na úvod série, a pro případný
rozhodující duel po základní části, lépe
postavený tým. Začíná se u lepšího, pak
se pořadatelství střídá.
V systému závěrečné fáze sezony opro-

ti posledním ročníkům změny nejsou.
Od roku 2018 se hrají série pouze na tři
vítězné zápasy, předkolo a souboj
o bronz dokonce jen na dva. Od čtvrtfiná-
le dál se hraje na tři vítězná utkání. Dříve
se rozhodovalo v sérii na maximálně
sedm duelů a k postupu tak byly třeba
čtyři výhry. „Myslím, že takto je to lepší.
Zátěž je i tak veliká, ale máme i čas na
regeneraci,“ srovnává českobudějovický
trenér René Dvořák.
V předkole bude Odolena Voda favori-

tem proti Beskydům, ve druhé dvojici se
o postup do čtvrtfinále utká Kladno
s Brnem. Mezi elitní osmičkou tvoří jisté
čtvrtfinálové dvojice Liberec s Ostravou
a Praha s Ústím. Karlovarsko stejně jako
Budějovičtí také čeká na svého čtvrtfiná-
lového soka s tím, že nemůže potkat Odo-

lenu Vodu. Jihostroj vstoupí do play off
domácím duelem čtvrtfinále 4. března.
Soupeřem bude jeden z trojice týmů
Kladno, Brno, Odolena Voda. Semifinále
začnou 22. března, finále a série o třetí
místo pak 6. dubna. Český mistr bude
znám nejpozději 18. dubna, kdy by se
hrálo rozhodující páté finále.
„Čekám vyrovnané finále na čtyři nebo

pět zápasů. Všichni se těšíme na skvělý
volejbal a úroveň zápasů bude grado-
vat,“ myslí si bývalý český reprezentant
Jiří Popelka.
Minulý ročník se kvůli pandemii koro-

naviru nedohrál. Titul se neuděloval, nej-
více bodů posbíralo v základní části Kar-
lovarsko, což by se nezměnilo ani po jed-
nom zbývajícím duelu, který se nesehrál.
Budějovice byly druhé a soutěž překvapo-
valo třetí Brno. Jihostroj se radoval z tri-
umfu v domácím poháru, jediné dohra-
né soutěže. Mistrovský titul tak po dvou
letech obhajují České Budějovice, které
mají ve sbírce jubilejních deset primátů.
V posledních deseti letech je o titul dva-
krát obral Liberec, jednou Karlovarsko
a jednou Ostrava.
Hráčům Jihostroje se v úspěšné základ-

ní části dařilo i v individuálních statisti-
kách. Filip Rejlek má nejvyšší úspěšnost
v útoku v celé extralize, Casey Schouten
je čtvrtý. V nejlepší pětce blokařů figurují
Radek Mach a Petr Ondrovič. Mach patří
zároveň i mezi tři nejvíce bodující bloka-

ře nejvyšší soutěže. Týmové statistiky
nabízejí i další zajímavé údaje. Všech 79
setů odehráli tři volejbalisté – liberoMar-
tin Kryštof, nahrávač Miguel de Amo
a smečař Petr Michálek.
Nejvíce es ze servisu posbíral de Amo

(32), jen šest hráčů v lize bylo lepších.
Nejvíce bodujícími hráči Jihostroje jsou
pochopitelně univerzálové Casey Schou-
ten a Filip Rejlek.
Dvořákův celek zářil i na příjmu, kde

jeho hráči patřili k nejlepším v extralize.
Úspěšnost blížící se 50 procentům zazna-
menali Filip Stoilovič a Martin Kryštof.
Jihostroj byl jako tým nejlepší v domá-
cím prostředí, kde poprvé v klubové his-
torii vyhrál všechny zápasy základní
části. Navíc ztratil jen čtyři sady, o jednu
méně než rovněž stoprocentní Karlovar-
sko.

Hráčům Jihostroje se v základní části dařilo v individuálních statistikách. Filip Rejlek má nejvyšší
úspěšnost v útoku v celé extralize, Casey Schouten je čtvrtý. Play off bude na tři vítězné zápasy.

Statistiky: Jihostroj vládl
doma, výborný byl i příjem

TABULKA ZÁKLADNÍ
ČÁSTI
1. Karlovarsko 55 bodů
2. Jihostroj ČB 55
3. Liberec 51
4. Lvi Praha 38
5. Ústí nad Labem 37
6. Ostrava 35
7. Odolena Voda 34
8. Kladno 21
9. Brno 19
10. Beskydy 18
11. Příbram 18
12. Zlín 15
Dvojice pro předkolo:
Odolena Voda – Beskydy
Kladno – Brno
Čtvrtfinálové dvojice:
Karlovarsko – soupeř neznámý
České Budějovice – soupeř
neznámý
Liberec – Ostrava
Lvi Praha – Ústí nad Labem
Termíny:
předkolo: 25. 2., 27. 2., případ-
ně 1. 3.
čtvrtfinále: 4. 3., 7. 3., 10. 3., pří-
padně 13. 3. a 16. 3.
semifinále: 22. 3., 25. 3., 28. 3.,
případně 31. 3. a 3. 4.
o 3. místo: 6. 4., 9. 4., případně
12. 4.
finále: 6. 4., 9. 4., 12. 4., případ-
ně 15. 4. a 18. 4.
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FILIP REJLEK LETOS MĚL PO ZÁKLADNÍ
ČÁSTI NEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNOST V ÚTOKU
V CELÉ EXTRALIZE.

TEXT: PAVEL KORTUS
FOTO: PETR LUNDÁK

V
ítěz základní části Karlovarsko
má jistotu, že všechny série
play off zahájí ve své hale. Pro
druhé České Budějovice tato
výhoda určitě platí ve čtvrtfiná-

le a případném semifinále.
Nadále platí, že výhodu domácího pro-

středí má na úvod série, a pro případný
rozhodující duel po základní části, lépe
postavený tým. Začíná se u lepšího, pak
se pořadatelství střídá.
V systému závěrečné fáze sezony opro-

ti posledním ročníkům změny nejsou.
Od roku 2018 se hrají série pouze na tři
vítězné zápasy, předkolo a souboj
o bronz dokonce jen na dva. Od čtvrtfiná-
le dál se hraje na tři vítězná utkání. Dříve
se rozhodovalo v sérii na maximálně
sedm duelů a k postupu tak byly třeba
čtyři výhry. „Myslím, že takto je to lepší.
Zátěž je i tak veliká, ale máme i čas na
regeneraci,“ srovnává českobudějovický
trenér René Dvořák.
V předkole bude Odolena Voda favori-

tem proti Beskydům, ve druhé dvojici se
o postup do čtvrtfinále utká Kladno
s Brnem. Mezi elitní osmičkou tvoří jisté
čtvrtfinálové dvojice Liberec s Ostravou
a Praha s Ústím. Karlovarsko stejně jako
Budějovičtí také čeká na svého čtvrtfiná-
lového soka s tím, že nemůže potkat Odo-

lenu Vodu. Jihostroj vstoupí do play off
domácím duelem čtvrtfinále 4. března.
Soupeřem bude jeden z trojice týmů
Kladno, Brno, Odolena Voda. Semifinále
začnou 22. března, finále a série o třetí
místo pak 6. dubna. Český mistr bude
znám nejpozději 18. dubna, kdy by se
hrálo rozhodující páté finále.
„Čekám vyrovnané finále na čtyři nebo

pět zápasů. Všichni se těšíme na skvělý
volejbal a úroveň zápasů bude grado-
vat,“ myslí si bývalý český reprezentant
Jiří Popelka.
Minulý ročník se kvůli pandemii koro-

naviru nedohrál. Titul se neuděloval, nej-
více bodů posbíralo v základní části Kar-
lovarsko, což by se nezměnilo ani po jed-
nom zbývajícím duelu, který se nesehrál.
Budějovice byly druhé a soutěž překvapo-
valo třetí Brno. Jihostroj se radoval z tri-
umfu v domácím poháru, jediné dohra-
né soutěže. Mistrovský titul tak po dvou
letech obhajují České Budějovice, které
mají ve sbírce jubilejních deset primátů.
V posledních deseti letech je o titul dva-
krát obral Liberec, jednou Karlovarsko
a jednou Ostrava.
Hráčům Jihostroje se v úspěšné základ-

ní části dařilo i v individuálních statisti-
kách. Filip Rejlek má nejvyšší úspěšnost
v útoku v celé extralize, Casey Schouten
je čtvrtý. V nejlepší pětce blokařů figurují
Radek Mach a Petr Ondrovič. Mach patří
zároveň i mezi tři nejvíce bodující bloka-

ře nejvyšší soutěže. Týmové statistiky
nabízejí i další zajímavé údaje. Všech 79
setů odehráli tři volejbalisté – liberoMar-
tin Kryštof, nahrávač Miguel de Amo
a smečař Petr Michálek.
Nejvíce es ze servisu posbíral de Amo

(32), jen šest hráčů v lize bylo lepších.
Nejvíce bodujícími hráči Jihostroje jsou
pochopitelně univerzálové Casey Schou-
ten a Filip Rejlek.
Dvořákův celek zářil i na příjmu, kde

jeho hráči patřili k nejlepším v extralize.
Úspěšnost blížící se 50 procentům zazna-
menali Filip Stoilovič a Martin Kryštof.
Jihostroj byl jako tým nejlepší v domá-
cím prostředí, kde poprvé v klubové his-
torii vyhrál všechny zápasy základní
části. Navíc ztratil jen čtyři sady, o jednu
méně než rovněž stoprocentní Karlovar-
sko.

Hráčům Jihostroje se v základní části dařilo v individuálních statistikách. Filip Rejlek má nejvyšší
úspěšnost v útoku v celé extralize, Casey Schouten je čtvrtý. Play off bude na tři vítězné zápasy.

Statistiky: Jihostroj vládl
doma, výborný byl i příjem

TABULKA ZÁKLADNÍ
ČÁSTI
1. Karlovarsko 55 bodů
2. Jihostroj ČB 55
3. Liberec 51
4. Lvi Praha 38
5. Ústí nad Labem 37
6. Ostrava 35
7. Odolena Voda 34
8. Kladno 21
9. Brno 19
10. Beskydy 18
11. Příbram 18
12. Zlín 15
Dvojice pro předkolo:
Odolena Voda – Beskydy
Kladno – Brno
Čtvrtfinálové dvojice:
Karlovarsko – soupeř neznámý
České Budějovice – soupeř
neznámý
Liberec – Ostrava
Lvi Praha – Ústí nad Labem
Termíny:
předkolo: 25. 2., 27. 2., případ-
ně 1. 3.
čtvrtfinále: 4. 3., 7. 3., 10. 3., pří-
padně 13. 3. a 16. 3.
semifinále: 22. 3., 25. 3., 28. 3.,
případně 31. 3. a 3. 4.
o 3. místo: 6. 4., 9. 4., případně
12. 4.
finále: 6. 4., 9. 4., 12. 4., případ-
ně 15. 4. a 18. 4.
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FILIP REJLEK LETOS MĚL PO ZÁKLADNÍ
ČÁSTI NEJVYŠŠÍ ÚSPĚŠNOST V ÚTOKU
V CELÉ EXTRALIZE.






