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Nepožitek už zase bojuje o místo
v Sigmě. Jsem daleko silnější, říká
Znovu a znovu. Už čtvrtý rok se vrací Radim
Nepožitek v létě do Olomouce, aby si vybojoval místo
v ligovém kádru. Letos je nejblíže, v představách
trenéra Psotky by mohl nahradit Tomáše Hořavu.
OLOMOUC První šanci v lize dostal
Radim Nepožitek měsíc před devatenáctými narozeninami, předčasný dárek mu věnoval trenér Vlastimil Petržela v posledním kole sezony 2006/2007. Během dalších čtyř
let ale sbíral zkušenosti v olomouckém prvním týmu jen po minutách. Teď je připraven se znovu poprat o místo v sestavě. „Už jsem
v áčku čtyři roky a rád bych dostal
šanci. Navíc myslím, že by Hořava
rád během půl roku odešel do zahraničí,“ připomíná záložník s vyváženými herními činnostmi.
Poslední dva roky strávil ve
2. lize, po anabázi v Opavě loni
úspěšně pomáhal zachraňovat Znojmo. Herní vytížení i změna prostředí mu prospěly. „Vracím se bohatší
o zkušenosti. Druhá liga hodně dá,
a pokud jsem byl zdravý, odehrál
jsem vše, co jsem mohl,“ líčil třiadvacetiletý hráč. „Hostování v Opavě mi nesedlo druhý půlrok, kdy
jsem byl nemocný, ale Znojmo mě
dobře nachystalo, abych se popral
o místo v základní sestavě,“ věří.

Dva roky na vojně
Je to už tradice, že olomoucký klub
posílá své talentované dorostence
odsloužit si „vojnu“ do nižších soutěží, kde přivyknou mužskému fotbalu. „Tomáš Janotka je pro mě příkladem, dlouho hrál v béčku, než
se prosadil, nebo třeba Michal Vepřek, který si svou šanci také vydřel
na hostováních. Na tom jsem stavěl,“ přiznává Radim Nepožitek.
Změna soutěže s sebou nese
i nutnost zorientovat se v novém
kolektivu a vybojovat si také v něm
místo, což bývá pro mladíky tvrdá
životní škola. „Jasně, že to člověka
posílí, pozná nové lidi a naučí se
k nim chovat. Jsem daleko silnější
než před dvěma lety. Mentálně i fyzicky,“ tvrdí Nepožitek.

Na své straně může mít i kouče
Zdeňka Psotku, který ho vedl už
v dorostenecké kategorii a dobře
zná jeho přednosti v defenzivní
i ofenzivní práci. „Trenér je tu tři
roky a celou dobu sází na mladé.
Zatím se mu to daří a pro nás mladé je to super. I když mně roky
běží a mezi mladé se už moc nepočítám. Na tréninku hrávám spíše
ve starých,“ směje se 173 centimetrů vysoký středopolař, který s fotbalem začínal v Náměšti na Hané.
První úspěšný krok v boji o místo v sestavě Hanáků udělal: v pondělí měl své místo v autobuse, který odvezl dvacítku fotbalistů Sigmy na herní soustředění do Rakouska. Jistotu modrého dresu pro
příští sezonu ale ještě nemá. „Možná bych mohl ještě odejít do Znojma, pořád o mě mají zájem, ale je
to nepravděpodobné. V Sigmě je
nás šest záložníků na tři posty a trenér říkal, že chce vytvořit tlak a mít
je zdvojené,“ přemítá Nepožitek.
Možná tedy dojde na obnovení
kdysi vyhlášené spolupráce v záloze s Tomášem Hořavou, jehož odchod do zahraničí zatím není aktuální. Byla to především jejich souhra v záloze ještě s Vítem Štětinou,
která přinesla Hanákům zatím poslední titul v lize starších dorostenců v roce 2007. Rok nato spolu vyhráli i třetí ligu s juniorkou.
„Dva roky v dorostu nám to spolu hodně šlo, v záloze jsme válcovali soupeře a hráli jsme spolu poslepu. Teď si na sebe musíme po
třech letech zvykat. Ale kdybychom spolu naskočili do zápasu,
bylo by to super,“ zasní se Nepožitek, který tak neví, má-li si přát přestup svého kamaráda do zahraničí. „Na jednu stranu by mi to ulehčilo posun do kádru, ale na druhou si s ním chci zahrát.“
Miloslav Jančík

Když jste ze Zlína před půlrokem
odcházel, bylo to nepříjemné?
Už se k tomu moc nechci vracet.

Váš překvapivý odchod si ale vysvětlení zaslouží.
Vznikl prostor k tomu, že jsem
mohl odejít. Nebyl jsem ještě zaregistrovaný na svazu, což Zlín nemohl vědět. A zrovna se objevil zájem
běloruského Brestu. Trenérovi Zlína
jsem oznámil, že
v mém věku se takto finančně zajímavá nabídka už nemusí objevit.
Proč vám nakonec angažmá v Bělorusku nevyšlo?
Brest vypadl z běloruského poháru a klubový prezident zakázal za-

Krátce
FOTBAL

Sigma hraje dnes
v Rakousku se Schalke
Olomoučtí fotbalisté včera dorazili
na herní soustředění do rakouského Pöllaubergu. Už dnes od 19 hodin se sigmáci utkají v Oberwarthu
s bundesligovým Schalke, ve čtvrtek s Maccabi Tikva a v sobotu zakončí soustředění s Herthou Berlín. „Hodně se těšíme. Bude to pro
nás pravá zkouška na ligu,“ řekl trenér Zdeněk Psotka, který do Rakouska nevzal letní posilu Brazilce
Coimbru kvůli zranění. Mezi sedmnáctku hráčů se naopak dostal
Petr Vavřík z béčka či americký
útočník Stefan Jerome.
(doč)
FOTBAL

Fanoušci pořádají zájezd
na Hubníkovu Herthu
Fanoušci Sigmy pořádají autobusový zájezd na přípravné utkání olomouckých fotbalistů s Herthou Berlín v Rakousku. Zápas se hraje v sobotu v Bad Waltersdorfu, který leží
od Olomouce necelé čtyři hodiny
cesty. V sestavě Herthy by se měl
objevit i odchovanec Sigmy a český
reprezentační obránce Roman
Hubník. Cena zájezdu je 600 korun
a nezahrnuje vstupenku na utkání.
Zájemci se mohou hlásit nejpozději do čtvrtka na e-mailu sigma.hertha@seznam.cz nebo telefonním
čísle 728 031 500.
(doč)
FOTBAL

Ligu otevře zápas
Olomouce na Dukle
Fotbalisté Olomouce zahájí nový
ročník Gambrinus ligy. V jejím
úvodním kole budou hrát v pátek
29. července v Praze na Julisce s nováčkem Duklou od 18 hodin. Domácí premiéru Hanáků obstará
prestižní šlágr s Baníkem Ostrava
v sobotu 6. srpna, který v 18 hodin
živě odvysílá stanice ČT4.
(doč)
HOKEJ

Permanentní vstupenky
na Kohouty nezdraží

Prosadí se? Radim Nepožitek se v přípravě snaží přesvědčit trenéra Sigmy Zdeňka Psotku o svých schopnostech.
Záložník s vyváženými herními činnostmi odjel s Olomoucí na soustředění.
Foto: Miloslav Jančík, MF DNES

Kubica se z přeboru v Hranicích vrací do profifotbalu
ZLÍN Před půlrokem, kdy těsně
před jarní částí druhé ligy z týmu
nečekaně zmizel, neměli pro
obránce Lubomíra Kubicu ve fotbalovém Zlíně vlídného slova. On
sám věřil, že jde do Běloruska za
lepším, nakonec ale nastupoval
pouze v krajském přeboru za domovské Hranice. Nyní je 32letý
hráč zpět ve Zlíně, kde prožil vydařený závěr loňského podzimu.
„Když se mi Zlín znovu ozval, byl
jsem mile překvapený,“ říká fotbalový světoběžník.

B 5

hraniční přestupy. V tu chvíli už se
nedalo nic dělat. Byl jsem ale stále
hráčem Hranic, takže jsem se do
klubu vrátil a snažil se mu pomoct
v krajském přeboru.

„V Mariboru mě fanoušci
po první sezoně vyhlásili
nejlepším cizincem.“
Lubomír Kubica, obránce Zlína

Už jste vyzkoušel Kazachstán, Izrael, Slovensko, Slovinsko, teď
málem i Bělorusko. Cestujete po
Evropě, protože vás baví poznávání nových zemí, nebo jde jen
o výši smlouvy?

Baví mě poznávání ciziny, ale hlavní je nabídka, zájem. Když jsem
před lety skončil v reprezentační
jednadvacítce kvůli bouračce, při
které jsem byl rád, že jsem vůbec
přežil, dostal jsem první příležitost
v Kazachstánu. To mě nakoplo
zpátky do vrcholového fotbalu.
Pak už se manažeři ozývali. Každá
země mě obohatila životně i fotbalově. Třeba v Mariboru mě fanoušci po první sezoně vyhlásili nejlepším cizincem. Izrael mě nadchl
svou kulturou. A byla to nejlepší
soutěž, jakou jsem vyzkoušel.
Ještě byste chtěl cizinu zkusit?
Třeba se exotika objeví, ale teď je

pro mě Zlín jasnou prioritou.
A když se bude fotbalově i zdravotně dařit, rád tady kariéru dohraju.
Tím spíš, že to mám blízko domů.
Vaše hostování ve Zlíně musí být
pro Hranice, které hrají krajský
přebor, zajímavým přilepšením,
že?
V Hranicích jsou rádi, i když tohle
jde mimo mě. Ale kdybych do Zlína přestoupil, což bylo v jednání
v zimě, asi by za mě dostali vyšší
částku. Hranice dobře pracují
s mládeží, teď se Vavřík dostává do
kádru Sigmy a Frydrych by mohl
být zase v základu Baníku.
Radek Štěrba

Cena permanentních vstupenek
na domácí zápasy olomouckých
hokejistů zůstává stejná čili
1 000 korun na sezonu. A to i přesto, že se změnil systém první ligy.
Kohouti doma odehrají 26 duelů –
o čtyři více než v minulé sezoně.
Jedno utkání tak majitele permanentek vyjde na 38 korun.
(doč)
FLORBAL

Extraliga žen bude mít
poprvé dvanáct týmů
Extraliga florbalistek změní od
příštího ročníku herní systém.
K dosavadním 11 týmům přibude
dvanáctá Jihlava. Týmy se v základní části utkají každý s každým
dvoukolově, do play-off postoupí
nejlepších osm. Finále se hraje
nově na jeden zápas v rámci společného finálového dne 21. dubna.
Olomoučanky se loni nedostaly do
play-off, letos jim má k úspěchu
pomoct i nový člen realizačního
týmu Dušan Žmolík, který se specializuje na výživu, regeneraci a kondici sportovců.
(ČTK, doč)

Pavel Paloncý nedokončil první ročník extrémního závodu 1000 miles, který vedl napříč Slovenskem a Českem. Dobrodružství se mu však nevyhýbala

Medvěd sežral cyklistovi tretry. Šunka a sýr mu nevoněly
Miloslav Jančík
isíc mil dlouhý závod, který
nemá v Evropě obdoby. Na
kole, pěšky, na koloběžce,
jakkoliv vlastními silami. O jídlo se
staráte sami, stejně jako o nocleh,
pokud vůbec půjdete spát. Závod
1000 miles přes Slovensko a Česko
uspořádal extrémní cyklista Jan
Kopka letos poprvé a účastníkům
sliboval strach i bolest, hlavně ale
velké dobrodružství. O ně neměl
nouzi šumperský závodník v Adventure Race Pavel Paloncý.
První problémy následovaly
záhy, po dvou dnech a jedné noci
nepřetržité jízdy nevydržely zátěž

T

špice a jedna po druhé opouštěly
zadní kolo. Noc odpočinku a servis v Liptovském Mikuláši přišel
vhod. Po čtyřech dnech hlásil organizátorům svou polohu na 454. kilometru. „Jsem O.K., kolo je O.K.,
pojedu celou noc,“ plánoval Paloncý, to ale nemohl tušit, že mu
osud plánuje nevšední zážitek na
Velké Fatře. „Byla jedna ráno, pršelo a v rozbahněném svahu jsem
hledal cestu už dlouho, tak jsem si
chtěl odpočinout. Vyzul jsem se,
najednou slyším asi padesát metrů pod sebou praskání větví a z křoví jde pomalu ke mně medvěd,“
líčí nečekané setkání cyklista. „Začal jsem sice dělat hluk, ale úplně

mě ignoroval, dorazil k mým věcem a postupně mi sežral obě cyklistické tretry. Stál jsem opodál na
zabahněné cestě a snažil se medvěda vyrušit, ale ten už jen očuchal batoh, kde jsem měl šunku
i sýr a zmizel.“
Překvapený Paloncý posbíral
věci, sedl na kolo a jen v ponožkách ujel dvacet kilometrů k nejbližšímu přístřešku, kde přečkal
zbytek noci. Na plán dojet ráno do
Martina a vyřešit problém s obutím
a teď už i rozedřenýma nohama nakonec nedošlo. „Mám velikost 48,
ani jsem nečekal, že bych mohl
boty sehnat. V Podhradie jsem přišel bos do samoobsluhy, dal se se

Pavel Paloncý si zkusil cyklistiku
naboso. Foto: Miloslav Jančík, MF DNES

mnou do řeči místní muž, a když si
mě poslechl, donesl mi své staré
boty velikosti 45, že v nich jezdí do
krčmy. Teda taky jezdíme v Šumperku na kole do hospody, ale v espédéčkách si to moc nedokážu
představit,“ směje se.
I když postupně překonal své
problémy včetně provizorní opravy protestujících brzd, po dvou
dnech nonstop jízdy závod v Hranicích na Moravě vzdal. „Je to poprvé, co jsem nedokončil z vlastního rozhodnutí. Zjistil jsem, že to
není pro mě a že jsem týmový
hráč. Byla to zábava, dokud se mi
nedařilo, ale jak jsem problémy vyřešil, najednou mi chyběla výzva.

To, že je dlouhý, mi nestačí,“ krčí
rameny a dodává. „Jsem zvyklý
soupeřit s ostatními týmy nebo
s časovým limitem, ale tady jela
většina lidí, aby to ujela. Byl jsem
jedním z mála, kdo jezdil přes noc
a neměl jsem se s kým srovnat,“
vysvětluje.
Přesto si myslí, že 1000 miles
má před sebou světlou budoucnost. „Je to na evropské poměry
unikátní projekt a hodně věcí má
Honza Kopka dobře zařízených.
Ale Advanture Race je jiný sport
a myslím, že účastníci se nebudou
překrývat. Pro spoustu lidí však je
1000 miles výzva a půjdou do ní
i příště,“ nepochybuje.

