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Alena Kalinová
Trenérka

O víkendu se rozběhla nejvyšší 
soutěž mužů. My jsme měli 

víkend na  soupeřových hřištích, 
v sobotu v Břeclavi, v neděli v praž-
ském Radotíně. A jak to vypadalo?

Locos Břeclav – Hladoví Hroši 
10:3, 11:1

Po slavnostním úvodu spojeném 
s  potleskem pro IZS do  nás do-
mácí hned začali tlačit a po dvou 
směnách to bylo 0:3. Ve  třetí 
srovnáváme, Bočánek nejlepší-
mu nadhazovači juniorského MS 
Osičkovi odpálí nadhoz až daleko 
za HR plot a je srovnáno. Bohužel 
je to z naší strany vše a utkání kon-
čí rozdílem v šesté směně.

Do druhého zápasu jdeme v leh-
ce obměněné sestavě, kdy Malova-
ného na nadhozu střídá Bočánek. 
Ve třetí směně za stavu 0:7 máme 
plné mety bez autu, ale bohužel ne-
bodujeme. Čestný úspěch si připí-
šeme až v páté směně po odpalech 
Bočánka, Kouby a Švece.

Určitě jsme si vybrali nováč-
kovskou daň, když jsme před zcela 
zaplněnou tribunou předvedli až 
moc chyb v obraně a ani pálka ne-
byla to pravé.

Radotín Tunnellers – Hladoví 
Hroši 9:3, 6:8

Do  už tak zraněními zdecimo-
vané sestavy (Řízek, Sokol, Hude-
ček, dlouhodobě Čech) přichází 

tentokrát pro změnu střevní potí-
že, které nedovolí odjet hrát Pavol-
kovi.

V  prvním zápase jdeme hned 
v  úvodu do  vedení. Stejně jako 
v  sobotním druhém startu, pálí 
Bočánek opět HR a  vedeme 3:1. 
Soupeř ale otočí, a  tak končíme 
poraženi.

Před čtvrtým zápasem přichází-
me o dalšího hráče ‒ Tomeček, úraz 
ruky. Navíc Bočánek na  nadhozu 
s oteklými prsty. Ale čtvrté zápasy 
víkendu jsou o  morálu. Za  sta-
vu 0:0 ve  druhé směně pálíme 6 
hitů, body postupně stahují Kali-
na J., Bočánek a Švec. 5:0. Soupeř 
v páté směně snižuje na rozdíl tří 
bodů, my ale v  téže směně přidá-
me 3 body po odpalech Kaliny V., 
Hanzala a Štroufa a jsme blizoučko 
výhře rozdílem. Ta nepřichází, na-

opak ještě v poslední směně je tu 
drama. Tři chyby v obraně, několik 
odpalů ‒ a je to jen o dva body. Na-
konec přece jen přichází poslední 
aut po odpalu do středního pole.

Sestava prvního hracího víken-
du: Malovaný, Bočánek, Pavolka, 
Kouba, Štrouf, Tomeček, Hanzal, 
bratři Kalinové, Bajer, Švec, Šeda. 
Cílem víkendu bylo uspět v neděli 
alespoň jednou, což se podařilo. 

Jako první odstartovala so�-
ballovou sezonu Extraliga mužů  

6.-7. 6. 2020. Následující víkend, 
v sobotu 13. 6. 2020, se v Příprav-
ném turnaji U16 MIX představili 
v  Sezimově Ústí naši kadeti. Jed-
nodenní turnaj uvítal týmy Pigs 
Trhové Sviny, pořádající Hladové 
Hrochy, Pegas Sedlčany a  Ama-
somu Příbram. Nejlépe uspěl mix 
z  Trhovek, který měl v  kádru su-
perligové hráčky a v rozhodujícím 
zápase porazil Hladové Hrochy 8:7, 
ti sice těžili celý turnaj ze zkušenos-
tí, ale na Pigs to nakonec nestačilo.

O  třetí příčku se utkal Pegas 
s Amasomou, bednu obhájil ve vy-
rovnaném zápase, kdy v dohrávce 
protivník tvrdě stahoval, ale skóre 
se zastavilo na výsledku 14:12 pro 
Sedlčany.

Další program, který by mohl 
zajímat fanoušky, jsou i kola Extra-
ligy mužů hraná na domácím hři-
šti. Takže, kdy můžete přijít fandit 
so�ballu ke Kozskému potoku?

Extraliga muži 4. 7. 2020 
15:00 a 17:00
Extraliga muži 5. 7. 2020 
11:00 a 13:00
Extraliga muži 6. 7. 2020 
15:00 a 17:00
Baťův pohár 
24. a 26. 7. 2020
Příměstský tábor – So)ballový 
camp pro děti 17. - 22. 8. 2020

So�ballové dění můžete sledovat 
na  ! Hungry Hippos a  na  webu 
http://www.hladovihrosi.cz/          

Klára Vaňková

Po zimní přestávce, která se letos 
protáhla až do  konce května, 

proběhly počátkem června první 
čtyři závody ve  sjezdu na  divoké 
vodě, kterých se zúčastnili souro-
zenci Matěj a  Klára Vaňkovi. Vý-
sledky se započítávají do nomina-
ce na mistroství Evropy. První dva 
sprinty proběhly v  Roudnici nad 
Labem a další se konaly v Postřel-
mově, kde se závodilo v dlouhém 
sjezdu.

Na Roudnické sprintové trati se 
v sobotu oba závodníci probojova-
li z kvalifikace do A-finále, kam se 
dostane osm nejlepších sportovců 

z  každé kategorie. Matěj v  něm 
obsadil 5. místo mezi dospělými  
a 1. místo v kategorii juniorů na sin-
glovém typu lodi. Poté závodil 
na  debl kánoi s  parťákem Karlem 
Rašnerem, kde vybojovali 2. mís-
to v  juniorech. Klára se umístila 
na  celkovém 5. místě na  kajaku. 
V neděli Matěj bral také cenné kovy.

O týden později se konalo mis-
troství České republiky juniorů 
a  U23 v  dlouhém sjezdu v  Po-
střelmově, kde se Matěj umístil 
na  4. místě, a  také se stal mis-
trem České republiky společně se 
svým deblovým parťákem. Klára 
si dojela pro 5. místo v  kategorii 
do 23 let. V nedělním závodě Ma-

těj dosáhl 3. místa na  singlkanoi  
a 1. místa v deblkanoi. Klára skon-
čila na bramborovém 4. místě v ka-
tegorii do 23 let.

Mistroství Evropy juniorů a zá-
vodníků do  23 let se mělo konat 
v srpnu ve slovinském Solkanu, ale 
prozatím není jistý ani náhradní 
listopadový termín.                         

První závody v kanoistice po nouzovém stavu

Extraligová sezona začala, připsali jsme si první výhru


