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Reprezentant
Hynek se vrací.
Už jako asistent

Házenkářská spojka a plzeňský odchovanec Jiří Hynek po druhé operaci
křížových vazů v koleni musel ukončit kariéru. Účastník mistrovství světa a dvou
evropských šampionátů teď v extraligovém Talentu zkusí roli asistenta trenéra.

Krátce
JACHTING

Plzeňský boj na Lipně,
Křížek zdolal Hájka

Návrat Jiří Hynek, nový asistent extraligových házenkářů Plzně, a
předseda klubu SSK Talent Róbert Miček.
Foto: Martin Polívka, MAFRA

N

a den, který mu uťal házenkářskou kariéru, si
pamatuje dokonale.
Psal se 7. březen loňského roku, když Jiří Hynek v dresu německého ASV Hamm hrál zápas
druhé Bundesligy v Bittenfeldu.
„Stahovali jsme desetigólové manko, utkání gradovalo. Pak přišel
souboj, kterých jsou během zápasu desítky, a v koleně mi prasklo.
Věděl jsem, že je zle,“ líčí 33 letý plzeňský odchovanec.
Křížové vazy, už dva roky předtím jednou operované, znovu nevydržely. Další operace a... konec.
„Nějaké nabídky i po druhé operaci byly, ale smysl to nemělo. Bylo
by to velké zdravotní riziko. Abych
hazardoval, že pak nebudu chodit
vůbec, to nechci,“ říká 78násobný
reprezentant, ve dvojici s Danielem Kubešem a se svými 198 centimetry obranná zeď českého týmu.
Teď Hynek otevírá novou kapitolu. Vrací se do Plzně, kde s házenou začínal, v extraligovém Talentu přijal roli asistenta hlavního
kouče Šetlíka.
Lákala vás trenéřina už dříve?
Pro mě je to výzva. Před pár lety v
Ahlenu jsem si udělal licenci B, trénoval jsem tam mladé kluky. Teď
je šance zkusit to v české extralize
a já se na to těším. Uvidíme, co z
toho vznikne.
Už jste svou roli u týmu probíral
s trenérem Šetlíkem?
Samozřejmě. Máme jasnou představu, jak budeme fungovat. Mančaft znám, pár zápasů Plzně v minulé sezoně jsem viděl. Jsou tu
mladí kluci a Radek Motlík v brance (úsměv). Potenciál je velký a věřím, že klukům nějakou svoji hráčskou zkušenost můžu předat.

se ozve. V tuhle chvíli si moc neumím představit, že by se situace
změnila.
Kdy jste se vlastně začal s vedením Plzně bavit o možnosti návratu do klubu, kde jste začínal?
Byla to náhoda. Já byl s rodinou
rozhodnutý vrátit se z Německa
domů a přemýšlel jsem, co dál. Na
hraní už to není, ale u házené jsem
chtěl zůstat. V Plzni se zrovna rozbíhá projekt Házená bez hranic,
Róbert Miček mě oslovil a požádal
o spolupráci, protože tady můžu
využívat znalostí němčiny. A nakonec se to rozšířilo i na trenérskou
šanci u prvního týmu. Věřím, že
pro všechny strany to bude přínos.

V reprezentaci Takhle házenkářský pivot Jiří Hynek (druhý zleva) slavil s reprezentačními spoluhráči
Nocarem, Piskačem, Jíchou, a P. Štochlem postup na mistrovství Evropy v roce 2012.

Celou kariéru jsem odehrál bez zranění, a v posledních třech letech
jsem si dvakrát přetrhl křížové
vazy. Navíc na stejném koleni. Bohužel, po té druhé operaci už se
zpátky nešlo dostat. Nebylo a není
to jednoduché. Přemýšlíte o tom,
srovnáváte se s osudem.
Není už žádná šance na návrat?
Třeba v průběhu sezony naskočit
v dresu Plzně do extraligy?
Naděje umírá poslední. Ty myšlenky vás samozřejmě napadnou.
Sport a pohyb mi chybí, ale pak si
jdete zaběhat, něco zkusíte a tělo

Talent, to je i Házená bez hranic
PLZEŇ (es) Roční přípravy sklízí
úrodu. Včerejší podpis smlouvy
oficiálně rozběhl na příští dva
roky pro SSK Talent projekt „Házená bez hranic“, který využívá finance z Evropské unie.
Plzeň navázala v rámci programu „Interreg IV Cíl3 Česká republika - Svobodný stát Bavorsko“
přeshraniční spolupráci s klubem
Haspo Bayreuth.
„Na realizaci projektu získal

Také je co. Od roku 2005 jste působil v Německu...
Teď při stěhování jsem shodou
okolností našel nějaké novinové
výstřižky z doby, kdy jsem v Plzni
začínal. Tehdy jsem se svěřil, že
moje přání je dostat se někdy na
nějaký šampionát. Vidíte, a já si zahrál mistrovství světa, dvakrát mistrovství Evropy. Působil jsem v
Bundeslize, nejlepší soutěži světa.
Mohl jsem být součástí skvělé reprezentační generace, byl v mančaftu s Filipem Jíchou, nejlepším
hráčem světa. Myslím, že sny se
mi docela splnily...

PLZEŇ (fcv, es) Druhé přípravné
utkání dnes dopoledne čeká fotbalisty Viktorie Plzeň. Po výhře 8:0
nad Doubravkou se představí na
hřišti dalšího divizního týmu v
Rokycanech.
Stejně jako ve středu využije plzeňský trenér Vrba všechny fotbalisty, které bude mít k dispozici.
„Hráči dostanou opět stejný
prostor, tedy zhruba pětačtyřicet
minut,“ uvedl Pavel Vrba.
V rokycanském týmu hraje i Jan
Procházka, bratr plzeňského stopera Václava. Navíc v roli asistenta
rokycanského klubu působí jejich
otec, Václav Procházka starší.

náš klub okolo 94 tisíc euro, přičemž my na této částce musíme
participovat deseti procenty. Na
rozdíl o plzeňských fotbalistů a
hokejistů, kde se podobný projekt
plní pouze na české straně, v našem případě to bude v Česku i Německu,“ uvedl předseda SSK Talent 90 Plzeň Róbert Miček.
Už v březnu se v Plzni uskutečnil trenérský seminář, kterého se
bezplatně mohli zúčastnit trenéři

z celého kraje. Sportovní část první etapy pak obstaral turnaj mladších a starších žáků. „Jde o předávání zkušeností, pořádání turnajů, seminářů. V rámci projektu
můžeme například pro mládežnické kategorie využít i služby maséra či fyzioterapeuta,“ doplnil Pavel Drobil, majitel společnosti Házená Plzeň s.r.o. Projekt pokračuje v srpnu, mimo jiné Memoriálem Miroslava Šafra dorostenců.

Po mladším dorostu získali
mistrovské zlato i mladší žáci
PLZEŇ (es) Po mistrovském triumfu mladších dorostenců Plzně, kteří podruhé v řadě vybojovali český
titul, si na začátku června pověsili
na krk zlaté medaile také mladší
žáci SSK Talent.
Úspěšnou sezonu vyšperkovali
ve Velké Bystřici, kde se konal finálový Desetiboj této věkové kategorie. Plzeňané slavili výhru před Karvinou a pražskou Duklou. „Kluci si
zlato opravdu vybojovali, protože
hned na úvod turnaje se nám zrani-

Ale skončily brzy, ve 32 letech. Je
těžké se s tím smířit?

Další herní test
Viktorie - hraje
v Rokycanech

Foto: Michal Doležal, ČTK

To znamená medaile na konci
příští sezony?
To se uvidí. Tyhle přání a cíle už
tady pár let jsou. Ale extraliga se
hodně vyrovnala. Kdo by před pár
lety řekl, že Jičín bude mít titul a
Hranice placku?! Na medaili v příští sezoně znovu bude myslet šest,
možná sedm mančaftů. A my samozřejmě také.
Ervín Schulz

li dva hráči základní sestavy - Cvikl
a Tyrpekl,“ uvedl trenér plzeňského týmu Jiří Piroch. Individuální
ocenění navíc získali Adam Davídek (střelba na přesnost) a Petr
Sedlák (rychlostní obratnost).
SSK Talent: Martin Nový, Jakub
Honzík, Jakub Tyrpekl, Michal Dzuro, Martin Cvikl, Adam Davídek,
Martin Říha. Petr Sedlák, Richard
Křesťan, Jakub Hájek, Adam Špalek, Tomáš Piroch. David Bošek.
Trenéři: Cvikl, Tyrpekl, Piroch.

Plzeňští jachtaři David Křížek a Milan Hájek svedli souboj na Lipně,
kde se konal závod Poháru ČR pro
nejrychlejší jednoposádkové skify
RS700. V této třídě se sešla kompletní česká špička, která bojovala
o body do Poháru ČR. Úvodní den
se jelo šest rozjížděk, čtyři z nich
vyhrál Křížek (Stavmonta), jednu
pak kormidelník týmu Tři sestry
Milan Hájek (Sailing Centrum).
Smůlu měl další Plzeňan Miroslav
Horák, který si zlomil nosní přepážku, ale i s krvavým zraněním zvládl
všechny rozjížďky. Druhý den už
se kvůli slábnoucímu větru odjela
pouze jedna, Hájek si v ní přípsal
druhou příčku, ale na vítězného
Křížka to nestačilo.
(es)
ATLETIKA

Olympiádu dětí a mládeže
v roce 2015 hostí Plzeň
Olympiáda dětí a mládeže se v
roce 2015 uskuteční v Plzeňském
kraji. Stane se tak dvanáctým regionem ČR, který hostí tuto největší
sportovní událost pro děti. O kandidaturu usiloval také Královehradecký kraj. „Ve prospěch Plzeňského kraje hovořilo, že ODM bude
pořádat poprvé. Do projektu tak
zapojíme další kraj a současně je
pro ODM v Plzni připraven velkorysý finanční rozpočet. Plzeň také
získala pro rok 2015 titul Evropské
hlavní město kultury. Spojení sportu a umění ČOV dlouhodobě rozvíjí, takže i to pomohlo k vítězství,“
vysvětluje místopředseda ČOV Filip Šuman.
(es)
HOKEJ

Útočník Vampola
se vrací do Liberce
Hokejový útočník Petr Vampola se
po více než šesti letech vrací do Liberce. Mistr světa z roku 2010 včera podepsal s Tygry tříletou smlouvu. Vampola se v lednu vrátil ze
Švédska a posílil Plzeň, ale tohle
angažmá neskončilo ideálně. Indiáni jej vyřadili z kádru před sedmým finále ve Zlíně kvůli porušení
životosprávy. „Vracel jsem se do
Plzně s tím, že bych chtěl vybojovat titul, což se v uvozovkách povedlo. Něco se tam odehrálo, udělal jsem chybu, ale na druhou stranu si myslím, že se to mohlo řešit jinak,“ řekl včera Vampola.(ČTK, es)
Ve výsledcích a telegraficky

Fotbal

BARÁŽE, 1. zápasy, o krajský přebor: Rozvadov Luby 2:1 (0:0, vlastní, L. Čížek - K. Křížek), o I. A
třídu: Křimice - Stříbro 4:1 (3.0, Adam 3, Rada Kohut), Staňkov - Dlouhý Újezd 4:0 (2:0, Dolejš,
Brož, Čonka, Herman), Štěnovice - Nýrsko 3:2 (2:1,
Boček, Volf, Slovák - Výtisk 2), o I. B třídu: Meclov Merklín 4:1, Hrádek - Bezdružice 3:0.

Jachting

POHÁR ČR jednoposádkových skifů RS700 - O
pohár starosty Lipna: 1. D. Křížek (Stavmonta/
Plzeň), 2. Hájek (Sailing Centrum/ Plzeň), 3. Huk
(LS Brno).
(es)

Špička handicapovaných golfistů se schází v Darové

PLZEŇ (šve, es) Potřetí v řadě hostí
Resort Darovanský dvůr na Rokycansku nejlepší handicapované
golfisty z celého světa. Od zítřka
do úterý 25. června se zde koná turnaj Czech Disabled Golf Masters.
O start v soutěži každoročně roste zájem. Podle pořadatelů by se
mohlo na kvalitní soutěži představit na osm desítek startujících z
patnácti zemí včetně Austrálie, Kanady a USA. I díky tomu jde o jednu z předních sportovních akcí na
území západočeského regionu.
Nejlepší hráče turnaje budou dekorovat na závěr třídenního klání
dva současní nejlepší profesionální hráči Klára Spilková a Marek
Nový.
Zámořští startující se představí

na českém turnaji z European
Tour pod patronací EDGA (Evropská asociace handicapovaných golfistů) vůbec poprvé v rámci evropských soutěží. „I díky nim bude
startovní listina nesmírně nabitá a
pestrá. Kvalita turnaje bude znovu
vyšší než v předchozích letech,“
předvídá Miroslav Lidinský, prezident České golfové asociace handicapovaných golfistů (CZCDGA).
Darovanský dvůr se už stal centrem všech významných soutěží
handicapovaných. „Dokonalé zázemí s dostatečným počtem ubytování, a hlavně takřka výlučně bezbariérovým řešením. Navíc samozřejmě odpovídající hřiště, které
nemá příliš velké převýšení, což je
kvůli pohybu hráčů klíčové,“ vy-

Elita na západě Turnaje Czech Disabled Golf Masters se v Darové
zúčastní na 80 golfistů z patnácti zemí světa.

Foto: www.czdga.cz

světluje volbu západočeského resortu Lidinský. I díky tomu se stává stále větším hitem pro zahraniční hráče mezi handicapovanými.
Důvodů je ale více, třeba i individuální přístup k přihlášeným, například v přepravě startujících z
pražského Letiště Václava Havla,
které je z Darovanského dvora velmi dobře dostupné.
Loni ovládl turnaj vítěz Andrew
Gardiner, který dvě kola obešel na
148 úderů. Připraven je i doprovodný program pro veřejnost. Návštěvníci si mohou pod vedením profesionálního hráče Petra Němce vyzkoušet golfové odpaly, pro nejmenší bude k dispozici tréninkový
modul SNAG - barevný dětský golfový svět.

