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Šály, dresy, fanoušci
Nejen bohaté velkokluby, ale i týmy
z „pralesa“ vyrábějí pro své příznivce
suvenýry. Kolik v Česku stojí klubové šály
či dresy? A vyplatí se jejich prodej?

Reprezentační premiéra v Plzni a první
gól. Branka Švédům je sen, říká Havlas
Devatenáctiletý juniorský
mistr světa skóroval na
florbalovém turnaji mužů.

Výsledky
Euro Floorball Tour, Plzeň
Muži:
Česko – Švýcarsko 2:4. Branky Česka: D. Beneš a Langer.
Česko – Švédsko 6:3. Branky
Česka: Langer 2, Vítovec, Němeček, Havlas, Krbec.
Česko – Finsko 5:4 na nájezdy. Branky Česka: Forman
2, Langer, Krbec, Němeček.
Junioři:
Česko – Švýcarsko 6:3. Branky Česka: Chatrný 3, Smutný,
Nerad, Mühlfait.
Česko – Švédsko 5:8. Branky
Česka: Zubek, Faksa, Ležatka,
Macháček, Nerad.
Česko – Finsko 4:6. Branky
Česka: Bohuslávek, Mikoláš,
Chatrný, Gattnar.

MARTIN ŠVEC

Plzeň – Střela z levé strany k
pravé tyčce a gól. Pro florbalistu české reprezentace Matěje Havlase první v dresu
národního mužstva. Devatenáctiletý útočník Tatranu
Střešovice se trefil proti
Švédsku v sobotním utkání
florbalového Euro Floorball
Tour (EFT) v Plzni. Havlasova
branka na 3:2 položila základ
vítězství Česka nad silnými
Švédy 6:3. Čeští florbalisté
podruhé v historii porazili
Švédsko. Ve 48 vzájemných
zápasech mají Češi se Seveřany bilanci 45 porážek, jednu remízu a dvě výhry.
Tři víkendové zápasy na
mezinárodním turnaji byly
pro Matěje Havlase prvními
v reprezentaci dospělých.
„První zápas se Švédy na
nejvyšší úrovni mužů a k tomu gól a asistence. Myslím si,
že je to snový vstup do seniorské reprezentace. Švédy
jsme porazili týmovým výkonem,“ těšilo Havlase.
Švédsko je kolébkou florbalu. „První reprezentační
gól a ještě proti Švédům mě
těší. Švédové do Plzně nepřijeli v ochuzené sestavě, takže
jsem spokojený,“ dodal devatenáctiletý útočník Tatranu Střešovice, který vede
nejvyšší florbalovou soutěž.

„V posledních dvou letech jsem cítil, že tomu
dávám maximum, ale už
to nejde jako dřív. Navíc
přicházela zranění. To
byl signál, že je na čase
přejít do jiné role.
Roman Kreuziger, cyklista

Komentář

Zdeněk SOUKUP

GÓLOVÁ PREMIÉRA. Matěj Havlas (číslo 13) vstřelil Švédsku gól na 3:2. Devatenáctiletý florbalista
Tatranu Střešovice skóroval poprvé v reprezentaci mužů. Foto: Martin Flousek/Český florbal

Poté, co Matěj Havlas
vstřelil gól do sítě Švédska,
jeden z jeho spoluhráčů došel
pro balonek a odnesl ho na
střídačku Česka. „Míček má
někdo z realizačního týmu.
Pak ho dostanu a doma si
balonek samozřejmě vystavím mezi ostatní. Mám jich
schovaných více,“ upozornil.
Nebýt snížení Švédů na 3:4
necelých pět minut před
koncem utkání, byl by Ha-

vlasův gól vítězný. „Nad tím
jsem nepřemýšlel. Přál jsem
si hlavně, abychom ubránili
nápor Švédů. Doufal jsem v
týmový úspěch,“ přiznal Havlas.
Před nedělním a posledním zápasem s Finskem
hodnotil turnaj pozitivně.
„Máme jednu výhru a prohru.
Porazili jsme Švédy, takže
zatím to vidím pozitivně než
negativně,“ hodnotil mladý

florbalista.
Přechod z juniorské reprezentace do té mužů podle
svých slov zvládá. „První zápas proti Švýcarsku jsem se
trochu chytal a se Švédskem
to bylo zase o něco lepší.
Hodně je to o obraně, na což
jsme si s novými kluky zvykli. Zkušenější hráči nám pomáhají a už před turnajem
jsme se o tom bavili se spoluhráči i s trenéry. Občas při-

dají cennou radu a já si z ní
snažím vzít co nejvíce,“ uvedl
Havlas.
Na konci roku bude odložené mistrovství světa 2020.
Věří talentovaný florbalista v
nominaci? „Dělám, co můžu,
abych se trenérovi ukázal.
Potom už je nominace otázka realizačního týmu. Ale
udělám pro to maximum,“
prohlásil Matěj Havlas, juniorský mistr světa z letošního
šampionátu v Brně.
Na plzeňském EFT čeští
florbalisté vyhráli ve zmiňovaném utkání se Švédskem,
v pátek padli se Švýcarskem
2:4 a včera vyhráli nad Finskem 5:4 na nájezdy. Na turnaji skončili druzí.
Česká U19 dopadla hůř,
protože vyhrála jen jednou.

sportovní reportér Deníku

Loučení s grácií
Ukončit kariéru ve správný
čas, to bývá problém mnoha sportovců. Často nedokáží odejít ze scény včas na
vrcholu a pak trápí sebe i
svoje tělo. Myslím, že elitní
plzeňský cyklista Roman
Kreuziger, který oznámil
konec závodní činnosti v
pátek, to dokázal včas. Pořád jsou ještě v paměti spíš
úspěchy, kterých během
bohaté kariéry dosáhl.
Navíc u cyklistiky, svého
milovaného sportu, zůstává. I když v trochu jiné
funkci bude předávat svoje
zkušenosti dál.

Hrdina okresu
Běžec VÁCLAV ANDĚL (30) ve svém druhém půlmaratonu v životě zářil, ale uvědomuje si, že výsledek mohl být výrazně lepší:

Špatně jsem se rozběhl, navíc jsem nebyl ještě úplně fit, řekl s úsměvem
MARTIN MANGL

Třeboň, Kocourov – Radši
tuhej nežli druhej. Takové
heslo razí Václav Anděl z Kocourova na Klatovsku, který
se věnuje běžeckému sportu.
Jenže víkendové patnácté
místo v kategorii (17. místo
celkem) v rámci půlmaratonu, jenž se uskutečnil na
malebném území Třeboně,
udělalo pyšnému otci dvou
dětí velikánskou radost.
Obzvlášť, když se jednalo
o jeho teprve druhý závod
tohoto typu v životě. Navíc
ve fantastickém čase 1:22:03.
A že už toho člen TJ Sokol
Mochtín, závodící pod „rodinnou značkou“ Angels Family, má naběháno.

VÁCLAV ANDĚL v Třeboni
s manželkou Klárou a malou
dcerkou. Foto: Václav Anděl starší

„Do Třeboně jsem jel s cílem umístit se mezi nejlepší
třicítkou a dát čas pod hodinu a dvaadvacet minut. Teď
už bohužel vím, že to mohlo
být ještě výrazně lepší. Špatně jsem se totiž rozběhl a
komfortně se mi běželo až
tak od patnáctého kilometru,“ vyznal se Václav Anděl.
„Navíc jsem si před třemi
týdny zvrtl kotník a tréninky
tím pádem nebyly odevzdané na sto procent. Kdybych
byl úplně fit, výsledek mohl
být prostě jiný,“ pokračoval.
Celkově si ale závod v jižních Čechách náramně užil.
„Vyšlo nám počasí, atmosféra byla super. Půlmaratonu se zúčastnilo zhruba 1700
lidí a zdárně v časovém limi-

tu závod dokončilo přibližně
dalším půlmaratonem, kde
1300 běžců,“ uvedl.
by chtěl skončit ještě výš.
Vůbec první půlmaraton
„Přemýšlím nad následuVáclav Anděl přitom
jícím víkendem, kdy
absolvoval teprve
se běží půlka
před měsícem –
v Českých BuVáclav Anděl je
v Plzni běžel
dějovicích, ale
nejen vášnivým běžo téměř pět
spíš to tentocem, ale i milovníkem
minut pomakrát vidím na
leji. Výrazné
OCR (překážkové běhy). odpočinkový
zlepšení, že?
Letos v srpnu startoval víkend. Tělo
Jenže
už si pomalu
také na MČR, které
usměvavý
po náročném
hostily Klatovy.
chlapík, praviroce začíná řídelný účastník
kat o pauzu a naEšus ligy, okresního
víc – další sezona už
seriálu běhů mimo dráhu,
je za dveřmi,“ objasňuje
má natrénováno. „Běhám
situaci nad příštím startem
závody skoro každý víkend.
v běhu na 21,0975 km.
Letos to byl můj už jednatřiDobré výsledky jsou přecátý závod,“ vypočítával.
devším zásluhou samotného
Zároveň se rozmýšlí nad
Anděla, bez podpory milující

rodiny by však byly jeho
úspěchy jen poloviční.
„Manželka s dětmi se
mnou byly jako každý víkend. Mám v nich velkou
podporu, a když je na závodech nemám, není to zkrátka
ono,“ přemítá běžec.
„Do toho teď v Třeboni na
mě křičel také Vašík junior
z kočárku, a to mě donutilo
makat ještě víc. Celé rodině
patří velké poděkování hlavně za to, jak mi vycházející
vstříc. Děkuji,“ uzavřel Anděl,
jehož čas v krásném prostředí rekreačního města v okrese Jindřichův Hradec byl jen
o dvě minuty pomalejší, než
je limit na oficiální mistrovství České republiky v půlmaratonu.

