
Softbal-rozhovor

Jan čech: Byli jsme přesvědčení, že sérii pl?y-o}lt ry!|dneme.
Kromě řří Šoftbálistů zanásnastupovali místní kluci

Softbalisté Hladových Hrochů Sezimovo Ústí postoupiti loni_do extraligy._N:l,rv:sj soutěŽ odstartovali v sobotu 6. Čeryna

a poslední zápas odehráli těsně před vládním ;;;r';í-Ó."t*"l rinnósti 
" 
ň"acnir. října. V tento den splnili HroŠi předsezonní

cíl, kterým byla záchrana extraligy. sérii ptay-áuiproti Tiunnetlers z Radotína zvládli i přes_ pr.vn! Prohrané utkání 3:1 na záPasy,

u Kozského potoka si tak zahrají extraligu tur.t 
" 

prňii sózoně. Trenér sezimovoústeckýchioftbáfstŮ Jan Čech zhodnotil v rozhovoru

pro Týdeník Táborsko premiérovou extrafgávo'u r"ro.ro. Co pr9 Hrochy vŮbec_znamenal loňský PostuP mezi Českou softbalovou

elitu? Jak vypadal .-iňiú;;' iaá.i C" ty-r" p."zliui i^ r"tatku červónce, kdy se poprvé ni9{Šg1ily domácím utkánÍ? CÍtili
Hroši po prohrách u Kozského potoka s Joua'rs velké zklamání? Jak hodnotí il9néi Čectr zátrtadní Část, ve které vYhráli jeho

svěřenci jediné z osmnácti utkárií? ve a"a.ra"ti;d;_""_hj" "drženi 
už přišly další výhry, nicméně baráŽi o setrvání v soutěŽi se

Hroši nevyhnuli. play-out proti Tunnellers nezačaio dobře a po první áramatické piohie v osmé směně PřiŠel asi nejdŮleŽitějŠÍ

okamžik celé sezony. Trenér Jan čech p.o-r"oiir. hráčům u iriňit 
"u;i-avý 

krok,^aby posílil sebedŮvěru muŽstva. HroŠi druhý

zápas zv|íd|i a za týden &táňii sérii k vítězství 3:1. Nakonec ale do o.".rdo piay-oui prorirluvily i dalŠÍ okolnosti. Na závěr trenér

Hrochů zmíní,co uplynulá extraligová sezona týmu dala ".o"nyrta.,""ffi;"- 
di_příŠtÍ.uŽorro. Představí se v dresu HrochŮ

třeba zahraniční soítbalisté? Na jakou velkou událost se příznivci soitnur" mohou těŠit v Sezimově Ústí v Červnu 2o21?

Jan čech

Co znamenal loni pro Hrochy
postup do extraligy?

Byl pro nás zadostiučiněním
v souvislosti s tím. jak se v oddí-
lu pracuje, Zátroveíjsme potře-
bovali některé věci změnit. Pře-
devším jsme se chtěli na sezonu
připravit tak, abychom nebyli
úplně za otloukánky.

S jakými ambicemi jste šli do
premiérové extraligovó sezo-
ny?

Do soutěže jsme nastoupili
s pokorou. Samozřejmě jsme če-
kali, že moc zápasů v základní
části nevyhrajeme. Chtěli jsme
se v průběhu prvli fáze sezony

učit a adaptovat se. V naší sesta-
vě jsme měli snad jen ři nebo čtyři
hráče, kteří měli s extraligou zku-
šenosti. Ostatní hráči nikdy ext-
raligu nehráli.

Jaká tlyla vlastně struktura
vašeho týmu?

Na soupisce jsme měli 22|1íá,
čů. pokud se ohlédnu za celou
sezonou, zasáhlo do zápasů asi
17 hráčů. kromě tří softbalistů
za nás nastupovali místní kluci
z regionu, Nejstarší hráč Emanu-
el Bajer působil v Příbrami,
v Chemii Praha, v Eagles Praha
a házel í za nfuoďák už to ale
rcnižáďný mladík, letos v srpnu
mu bylo už padesát. S Davidem
Kášem dojíždí z Příbrami a já
jsem z Prahy.- první dvě domácí utkání
proti Joudrs na začátku čeryen-
ce byla jistě velkou událostí. Co
jste před zahájením prvního
duelu prožíval?

Myslím. že to nebylo nic spe-
ciálního. Také kvůli tomu, že
jsme hráli právě proti Joudrs,
s nimiž jsme se potkávali stan-
dardně ve druhé lize, Nikdo ne-
byl přehnaně nervózní. Všichni
jsme samozřejmě věděli, že jsou
to první domácí zápasy v extra-
lize, snažili jsme se k nim ale při-
stoupit jako ke každým jiným
zápasům.

Cítil jste po prohrách 0:8
a 1:11 velké zklamání?

Možná trošku. Nám se v zákJad-
ní části relativně nedařilo výsled-
kově. Pro nás bylo prioritni,že se
nám dařilo držet v zápasech se
soupeři krok. Když vezmu třeba
Joudrs, mohl by každý íict, že to
byl náš druholigový soupeř. Pak
už ale nikdo nepřihlíží k tomu,
že Joudrs posílili o tři softbalisty,
kteří jsou v okruhu mužského
narodáku. Těmito posilami si ne-
smímě pomohli.

Nepřemýšleli jste taktéž
o qýznamném posílení kádru?

Nechtěli jsme pro extraligovou
§ezonu nastoupit tuhle cestu,
abychom přivedli hráče na hos-
tování.

Jak tedy hodnotíte základní
část, v níž jste vyhráli jediné
utkání z osmnácti? V čem byli
soupeři lepší?

Řekl bych. že byli lepší ve
všem. Nebyli však extrémně lepší
po celou dobu zápasu. dokázali
nás ovšem přehrát, My zahráli
dobře jednu nebo dvě směny,
naopak soupeř zahrál těch lep-
ších směn více.

Podařilo se vám porazit pou-
ze Tunnellers 8:6. V čem byl
tenhle zápasjiný?

Sehrali jsme ho hned o prvním
hracím víkendu. Nejprve jsme
v sobotu 6. června lryrazili do Břec-
lavi, kde jsme věděli, že to bude
proti finalistovi loňského ročnftu
éxtraligy hodně těžké. Do Radotí-
na jsme jeli v neděli 7. čenma s tím,
že bychom aspoňjeden zápas pro-
ti Turrnellers vyhrali. Soupeř proti
nárn nasadil v obou zápasech své-
ho prvního nadhazovače. První
utkání vyhrali, ale když jsme na něj
chodili ve druhém utkání popáté
nebo pošesté na pálku, tak už jsme
zápas zlládh, qfoazně líp.

Nejryšší prohry jste za-zname-
nali proti Painbusters Most 3:12
a'2zl5. Jak na tým působily ta-
kové výsledky?

Nemyslím si. že bychom poci-
ťovali nějaký velký tlak. Už v prv-
ní směně jsme s Mostem prohrá-
vali l:8 stylem, že ty odpaly jsme
ani nemohli zahrát. Těžko pak
můžete s takovým náskokem sou-
peře něco dělat. Obrana byla pod
ilakem. Když chybovala. soupeř
nás přepálil.

DÓ dvanácti zápasů o udržení
jste šli z posledního místa. Věři-
ii.lste. že byste se mohli baráži
lryhnout? Šance bylyjen teore-
tické, souhlasíte?

pokračovdní na straně 27

Hladoví Hroši Sezilnovo ústí mají za sebou první extraligovou sezo_

nu a mohou se ratlovat. Nejvyšší soutěž zachránili po sérii play-out
proti Tunnellers z Radotína 3: ] na zd,pas1,.

Jakub Tomeček (1,1evo) v souboji s tradičním ňvalem Joudrs, Vpravo
soupeřůl, softbalbta EI Amfu Jannb-

Ť. ) -,,!1- T:L --.--]-^ 1 2 nn)^ a "t-^-^ )Á čn,nek 29. ř,íjna 1021.1



Jáň Čéch: Byli jsme přesvědčení, že sérii play-out zvládneme...
pokračovdní ze strany 26 nadhazovači Machovi. V této pro Radotín, na druhou stranu nivce softbalu v Sezimově Ustí
šun"" zi1., aotua pďní není, chvíli j sme nastoupili cestu my máme docela dobrou kvalitu po za_chráněné extraligové se,

v tomhle jňm zásadový. Dokud směrem vzhůru. v mladých hráčích. Souboje jsme zo_1§?

není opňvdový konóc, stále .Nakonecváspřece jenčekal se nebáli; ale šli jsme do něj Hlavně bych jim chtěl Podě-
věřím, Že můžeme uspět. Bohu- boj o přežití v play-out sérii s pokorou. koYal, Že nás chodili na záPasY

žel hrozné moc náši snahu hranéňatřivítězňáúttáníproti Prvnízáchranářskýdueljste ve velkém poČtu Povzbtzovaí,
ovlivnil první hrací den, kdy Tunnellers z Radotína. Jaká prohráliažvosmésměně.Mu- Pokud tedY mohli. Budu rád,
jsme doma dvakrát prohráii byla před těmito duely nálada sel jste_aryul tY.- dohromady kdyŽ_ to bude PříŠtí rok Podob-
Lodně smolně s Radbtínem. viYmur popsychickéstránce? né. Snad uŽ to situace dovolÍ.
V obou zápasech j sme byli vý- Ěyli jsme přesvědčení, že sérii Bylo potřeba, abychom si po Navíc _od Pondělí 2 1 . Června do

razně lepši. V tétó chvílise pÓ- zvládnime.-Měli jsme trumfy zápáse promluvili. Z.těch osmi pátku 25,_Června by se na hřiŠti
prvé a Áožná i naposledy pro- v rukávu a Radotín nás neměl směn se nám jich totiž šest po- u Kozského*Potoka mě_lo konat
jevila nevyhrunošt v těŽkých čím překvapit. Soupeř měl pou- vedlo. Čtvrtou a osm9.9 jsme ale mistrovství EvroPY muŽŮ, které

Žápaseqh. ze Áleše Jětmara, což je sice dobře nezahráli. Dařilo se nám mě_lo být letos.

iřestojsteveskupiněoudr- v současnosti i v minulósti je- vútoku,aleobranavfuchvíliPa- Co si týry odnesl z uPlYnulé
žení vyhřáti datšícň pétzápa- den z nejlepších nadhazováčů trika Malovaného nepodržela. sezonJ do dalŠÍextraligové se-

sů. Ják hodnotíte výkony v republice, ale oni ho na nás Muselijsmesedátdokupyaněco zonyJ
v těchto utkáních? dávali tolikrát... Kluci už na něj před druhým duelem změnit. Měli jsme dlouhou Část sezo-

Do těchto zápasiuž jsme na- byli zvyklí a Adam Bočánek ná Druhý souloj vás Čekal hned ny problém některé hráČe Pře-
stoupili -"rrtulně uvolnění. 

"C3 
mďt za celou sezonu čtyři druhý den. Tohle byl ten mo- svědČit, co je v trénincích Či Při

Ň",rriai" jsem klukům opako- homeruny. Dařilo se na něj už ment, který rozhoňl, Že jste !!va|e9h Potřeba. ČÍm více se
val,žepoŘudje šance se baráži prakticky celému line-upu. nakonec sérii otočili a vyhrá- blíŽil konec a vrchol 9ezonY
uyÉnoot, tak bychom se o to ' Kdo ňyl vlastně papirovým liji 3:1 na zápasy_? podobě PlaY-outu, tak Ši kluci
meti poŘusit. pokud se hráči favoritem play-out Šeiier Možná ano. Kdybych9ry pro- uvědomili, Z9 j,im pokyny neu-

podivali na tabulku a na naši Myslím, Že nikdo, IJž dopředu hrávali po prvním víkendu 0:2 na dílíme jen Jak do větru. Překva-
Žt át , tak už se jim v hlavách jsme vyhlásili, že do play-out na- zápasy, to by bylprušvih, Všich- pilo mě, jak se nánr Podařilo vY-
prostě projevilo," že už o moc iadíme dvojici holandikých repre- ni jsme to věděli. Tak9 proto jsem stupňovat formu. Na zaČátku se-

neiae. trleňtalní pohoda se uká- zentantů Ánthonyho Béaumónta sahl ke kroku, se krerým jsem ani zony to nebYlo dobré, Pak,Šel
zaia, když jsme po těch těsných a Jeffieyho Visseia. Bohužel kvů- sám nepočítal, žeby mohl nastat. výkon v pruběhu roČníku naho-

prohráóh "s Radotínem hňed li epidemiologické situaci to Místo toho, abryho1 standardně ru. V závěru uŽ jsme hráli na do-
'druhý den porazili Joudrs proti nedópadlo, i když se k nám klu- točili dvojici Patrik Malovaný cela sluŠrré_ Úrovni.

§.aí,$lffiarorihovpt

bývatému reprezentačnímu ci hodně těšili. Žkušenosti hrály a Adam Soeanek, tak jsem i pó Yyznávát:v Sezimově ÍTstí
zranéti šel na nadhoz já. Asi to cestu převážně vlastních od,
nebylo výrazné lepší, než kdyby chovanců?
tam šel Patrik. Týmu to ale doda- Po sezoně jsme si řekli, že je
1o kousek sebedůvěry, a hlavně fajn hrát s místními kluky a baví
to byl šok pro Tunnellers. nás to. Přesto budou muset na-

Povítězství 4zlužzbývající stat v zimě nějaké změny, co se
zápasy vypadaly po výhrách týká posílení týmu. Pravděpo-
l2:2 a 9:1 jako hodně jasná dobně se tak stane, že kluků
záležitost,.. Bylo to opravdu z jinýchregionů bude víc. V mi-
tak? nulosti jsme tým doplnili mla-

Výsledkově ano. Skoro i na dými ročníky, které jsme na Se-
hřišti to tak vypadalo. Zásad- zimáku vychovali. Teď ale při-
ní problém byl v tom, že Ra- šla díra. Naskakovali za nás dva
doiín měl několik hráčů hráči ročníku 2004 a máme jed-
v karanténě, proto nemohli noho šikovného z ročníku 2006,
nastoupit. Nemohl naskočit kterého můžeme poprvé na^sadit

Aleš Jetmar a vůbec byli bez až v příští sezoně, Za poslední
tří nejlepších pálkařů. Když roky jsm9 tedy schopní zagojít
nastalá táhle situace před dru- z mladých kluků pouze tři híá-
hým herním víkendem, tak če, proto budeme muset sáhnout
STK Radotín ubezpečila. že se jillm 

_.
tato neobvyklá siiuace bude UvidÍmeted_yuKozskélo_po-
řešit zpětně. Pokud tým proká- toka třeba i dva zmíněné Ho-
že, že mél hráče mimo. pone- lanďany?
cna tl7m v soutěži, Naši'hráči Samozřejmě zá7ežíi na peně-

tuhle informaci neměli, roz- zích, Nechci ale, aby si někdo
hodli jsme se totiž, že jim to mysle! že pro nás znamenají ně-

říkat nebudeme, aby nědošlo jaké obrovské naklady. Jde ví-
k podcenění. Byl 1o hodně ceméně pouze o financování le-

"viáštrrí 
a smutný konec sezo- tenek a ubytování, jinak hráči

ny. Určitě by byto hezčí vybo- nestojí nic. Česká extraliga je
jóvat záchránu proti soupeři nejlepší soutěžvEvropě atihIá-
v plné síle. Situaie ale nastala či sem jezdi rádi. ZáIeži, 1ak se
přěd posledním víkendem, kdy s nimi dohodneme, třeba půjdou
ie vúbec mohlo kvůli covidu napůl i letenky. Rozhodně zde
ještě sportovat. My jsme si tak nejde o takové penize jako ve

Vypjaté chvíle série play-out proti Radotínu prožíuala i spojka Hrochů splnili předsezonní cíl, kterým fotbale nebo v hokeji, i kdYŽ hra-

riÓĚurt Hanzíll. v pázaú slrdije dění centr Pavel švec. PÓ třetím utlainí byla záchrana extraligy, jeme nejvYšší soutěž v rePubli-
bardžehranémvŠezimověÚsiseHrošiuialivedenívsérii2:t nazipasy. Jaký máte vzkaz pro pÍiz- ce. JoseÍJanda
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