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Akciová společnost Jihostroj sídlící
veVelešíně již přesáhla stoletou historii a tradici
v oboru přesného strojírenství. Po mnoho desítek let
se zde vyvíjí a vyrábí sofistikované výrobky světové
kvality, jako jsou zubová čerpadla a motory pro
mobilní a průmyslovou hydrauliku, regulační systémy
leteckých motorů a vrtulí, palivová čerpadla a další.
Firma nabízí vysoce kvalifikované zaměstnání a v rámci
sociálního programu i možnost získání bydlení.
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Speciál DNES je komerční příloha MF DNES

Vedoucí komerčních příloh:
Kamila Hudečková

Koordinátorka projektu:
Jana Blažková

Inzerce:
MAFRA, a.s.

Karla Engliše 519 /11

Praha 5 150 00

Regionální obchod
Martin Uttner

martin.uttner@mafra.cz

Mobil: 734 517 276

Oddělení pro klíčové zákazníky

Václav Faměra

vaclav.famera@mafra.cz

Mobil: 602 658 922

ROZHOVOR S PREZIDENTEM 4–5
Prezident volejbalového Jihostroje Jan
Diviš naznačuje možné jméno nového
kouče. V play off věří, že současné muž-
stvo může získat úspěch, i když do něj vstu-
puje ze třetí příčky po základní části.

ŠATNA PODLE MASÉRA 6–7
Kabinu budějovických volejbalistů předsta-
vuje masér Filip Hoch, který už je u týmu
přes 25 let a sám o sobě navíc rád říká, že
už je takový klubový inventář. Na koho nej-
víc letí holky, kdo nezkazí žádnou legraci
a kdo je nejhodnější?

PODRUHÉ V JIHOSTROJI 8–9
Slovenský volejbalista Peter Ondrovič je klí-
čovým hráčem obrany českobudějovické-
ho Jihostroje. Z trojice blokařů je nejstarší
a také nejzkušenější. Jeho angažmá v bel-
gickém týmu Lindemans Aalst se mu nevy-
vedlo podle představ. Proto se na aktuální
ročník vrátil na místo, kde to velice dobře
zná.

STATISTICKÝ SERVIS 13
Jak si vedly týmy v základní části? Kdo zís-
kal nejvíc bodů a bude mít výhodu domácí-
ho prostředí v play off? České Budějovice
získaly v historii deset mistrovských titulů.
Boj o ten jedenáctý zahájí proti Odoleně
Vodě.

KAPITÁN A ASISTENT 14–15
Martin Kryštof je ve čtyřiceti letech nejzku-
šenějším hráčem týmu Jihostroje. I když na
začátku sezony bojoval se zraněním, nyní
je připravený na zápasy v play off. Do něj
Jihostroj povede jako kapitán a také hrající
asistent trenéra.

TRENÉR JAKO ZÁSKOK 16–17
Bývalý smečař Vojtěch Zach přebral tým
na podzim po René Dvořákovi. Dopředu
bylo známo, že mužstvo povede jen do
konce sezony. Bude spokojený, když Jiho-
stroj získá medaili, ale myslí i na titul.

Foto na obálce: MAFRA
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TEXT: PETR LUNDÁK
FOTO: DAN KUBÁT

A
ž třetí. Na takové umístění po
základní části nejsou českobu-
dějovičtí volejbalisté z posled-
ních let vůbec zvyklí. Na dlou-
hodobou část však teď musí v

Jihostroji zapomenout a soustředit se na
tu vyřazovací.

Na cílech klubu to však nic nemění.
Jeho 67letý prezident Jan Diviš už před
začátkem sezony hovořil o tom, že by se
tým měl dostat minimálně do semifinále
české extraligy.

Jak byste zhodnotil výkony mužstva
v základní části?
V první čtvrtině základní části tým pod
vedením hlavního trenéra René Dvořáka
nepředváděl výkony, které jsem očeká-
val. V další části se výkony i výsledky sice
zlepšily, ale ztrátu bodů jsme již nedo-
hnali. Do play off půjdeme ze třetího
místa a budeme muset v případných
závěrečných kolech vyhrát i na hřišti sou-
peře, budeme-li chtít jít dál.

Už jste to naznačil. Výrazným momentem
této sezony byla výměna trenéra. René
Dvořáka nahradil šéftrenér klubové
mládeže Vojtěch Zach. Z pohledu
výsledkového se impulz povedl. Jak jste
to viděl vy?
Uvnitř týmu se nabudila chuť zase se por-
vat o vítězství. A to přineslo i výsledky.

Jak se vám zatím líbí Zachova práce?
Hlavní trenér Vojta Zach je zodpovědný
sám k sobě. To se projevuje i při práci
s prvním týmem. Jeho přístup je profesio-
nální a základní věci, na kterých jsme se
na začátku shodli, fungují. S jeho prací
jsem tedy spokojený.

René Dvořák měl už údajně odejít po
minulé sezoně, ale ještě zůstal. Můžete už
potvrdit jméno nového trenéra Jihostroje
pro nadcházející sezonu? V televizním
pohárovém duelu komentátoři
spekulovali nad jménem Zdeněk Šmejkal.
Ano, mohu potvrdit, že jednáme
s panem Zdeňkem Šmejkalem.

Trenér Zach se nebojí dát hodně prostoru
i mladým hráčům, sám je dobře zná
z mládežnických týmů. Vidíte to podobně?
Byla to právě jedna z našich dohod, že
trenér Zach bude dávat větší příležitost
mladým hráčům. Základní část to samo-
zřejmě umožňuje více než následující
zápasy v play off. Ale pod vedením šéftre-
néra mládeže, kterým bude i nadále
Vojta Zach, máme v mládežnických
týmech velké naděje, kterým musíme dát
v A týmu šanci.

Kdo vás svými výkony na hřišti nejvíce
překvapil? Těší vás výkony některých
jednotlivců, nebo si spíš vážíte toho, jak
se prezentuje celý tým?
Popravdě si nemyslím, že máme v týmu
nějakou mimořádnou hvězdu. Jestli chce-
me dojít až do finále, tak to musíme
zvládnout zejména díky maximálnímu
týmovému nasazení. A také standardní
a vynikající podpora našich fanoušků by
nám k tomu mohla pomoci. Play off je
ale vždy náročné.

ŽIJE S TÝMEM JAN DIVIŠ (VLEVO) PROŽÍVÁ KAŽDÝ ZÁPAS BUDĚJOVICKÉHO MUŽSTVA. NA
SNÍMKU PŘEDÁVÁ CENU UNIVERZÁLOVI TÝMU, KTERÝM JE LETOS NIZOZEMEC STIJN VAN SCHIE.
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Prezident volejbalového Jihostroje Jan Diviš naznačuje možné jméno
nového kouče. V play off věří, že současné mužstvo může získat úspěch.

Cesta do finále vede
přes týmový výkon
TEXT: PETR LUNDÁK
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Sám rád používáte slovo „show“ ve
spojení s volejbalovými zápasy
Jihostroje. V letošní sezoně však byla
řada utkání bez větších emocí, bez
zápalu, a to zejména ze začátku sezony.
Užil jste si přesto nějakou sportovní show
v základní části? Napadá mě například
vyhecovaný zápas s Karlovarskem, který
byl nakonec také vítězný.
Je pravda, že začátek byl studený, a jak
říkáte, bez emocí. Nyní je situace výrazně
jiná a myslím, že diváci to cítí také tak.
Doufám, že v zápasech play off bude
show na hřišti i v hledišti ještě gradovat.

Stojíte před play off. Už se ale pomalu
chystáte s vedením klubu na posilování
kádru pro nadcházející sezonu? Už víte,
jaká jména tým posílí či kdo ze
současného kádru zůstane?
Samozřejmě, že se už intenzivně pracuje
na složení týmu pro příští sezonu. Bude
taky záležet na výkonech hráčů v play off.
Na konkrétní změny si veřejnost
a fanoušci budou ale muset ještě chvíli
počkat. (směje se)

Jak hodnotíte účast Jihostroje
v evropském Poháru CEV? Klub přešel
přes dva soupeře, ale pak smolně vypadl.

Měli jsme šanci dostat se mezi poslední
čtyři týmy, bohužel jsme neuhráli zlatý
set s belgickým Maaseikem. Škoda hlav-
ně zápasu na hřišti soupeře. Jinak si mys-
lím, že jsme určitě ostudu českému volej-
balu neudělali.

Masér Filip Hoch oslavil nedávno
jubileum, bylo mu padesát let. S klubem
je spjatý už více než 25 let, platí za
nedílnou součást týmu i celého
Jihostroje. Pro vás i vedení klubu je určitě
radost mít takového člověka
v organizaci, souhlasíte?
Filip Hoch je neodmyslitelnou součástí
nejužšího realizačního týmu už přes dva-
cet let. Doufám, že naše spolupráce jen
tak neskončí. Přeji mu pevné zdraví
a stále pozitivní energii, kterou týmu pře-
dává.

INZERCE

NATĚŠENÝ NA PLAY OFF PREZIDENT JIHOSTROJE JAN
DIVIŠ SE TĚŠÍ NA VRCHOL SEZONY.

Sport je přirozenou součástí životamladých lidí.
Martin Kuba, hejtman Jihočeského kraje

„ZAČÁTEK BYL STUDENÝ,
BEZ EMOCÍ. NYNÍ JE TO
VÝRAZNĚ LEPŠÍ A MYSLÍM,
ŽE DIVÁCI TO CÍTÍ STEJNĚ.
TEĎ TO VYGRADUJE.“
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INZERCE

TEXT: PETR LUNDÁK
FOTO: MAFRA

K
do jiný by měl do detailu znát
celý tým než jeho masér a kus-
tod. Ten, který hráče vídá a pra-
cuje s nimi denně. Tím je
u volejbalistů českobudějovic-

kého Jihostroje padesátiletý Filip Hoch.
On sám navíc o sobě rád říká, že už je
takový klubový inventář. U desetinásob-
ného mistra české extraligy ve volejbalu
Hoch působí už 26 let.
„Kluci ke mně chodí na masáže, ale i si

třeba jen tak popovídat. Probereme toho
spolu opravdu hodně,“ říká důležitá
osoba ve sportovnímmužstvu.
FilipaHocha redakce oslovila, aby krát-

ce představil každého hráče současného
kádru volejbalových Budějovic tak, jak
ho vidí on sám. Masér popsal jednoho
hráče po druhém přesně podle zasedací-
ho pořádku v šatně A týmu.

MARTIN KRYŠTOF – LIBERO
Martin je suverénně nejzkušenější hráč
našeho týmu. I když už není nejmladší,
stále platí za jedno z nejlepších liber
v Čechách. Také to je jeden z mála lidí,
kterým se dokážu svěřit se vším zase
naopak já. Kryšpínovi, jak ho tady každý
oslovuje, bych opravdu řekl všechno. Je
to absolutně spolehlivý člověk a bezvad-
ný parťák. Ale to bych mohl říci snad
o všech hráčích.

MARTIN LICEK – SMEČAŘ
Děvčaty a dívkami je to nejobletovanější
člen týmu. Takový playboy kádru.

KUSTOD A MASÉR FILIP HOCH PŮSOBÍ V JIHOSTROJI UŽ
26 LET. SÁM SE NAZÝVÁ KLUBOVÝM INVENTÁŘEM.

Šatnu budějovických volejbalistů představuje
masér Filip Hoch. Na koho nejvíc letí holky, kdo
nezkazí žádnou legraci a kdo je nejhodnější?

Licek jako
playboy. Kdo
nepije pivo?
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DANIEL ŠULISTA – SMEČAŘ
Napadá mě snad jedno slovo – smolnič-
ka týmu. Je to snaživý kluk, ale má straš-
nou smůlu, že když se dostane na hřiště
a mohl by hrát i v dalších zápasech, tak
se zraní nebo onemocní. Když byl covid,
on byl v izolaci asi třikrát a podobně.
Nemůže se dostat do tempa, ale nelze
o něm říci, že by se nesnažil.

OLIVER SEDLÁČEK – BLOKAŘ
První kluk z týmu, co nepije pivo. Byť půl
sezony promarodil se zády, jsem přesvěd-
čený, že bude ještě hodně platným
apotřebným členem týmupro nadcháze-
jící play off.

MATIAS GIRAUDO – NAHRÁVAČ
S cizinci je to přece jen těžší. Je tady
zatím necelý rok, takže ho zase tolik
dobře neznám. My se sice spolu nějak
domluvíme, ale abychom spolu seděli na
pivu a klábosili celý večer, to zatím ne.
Mám však pocit, že se mu u nás strašně
líbí. I když je mladý, má v sobě vlastnost
být tahounem týmu. Není tichý, když
něco chce říct, tak to vypálí.

MICHAEL KOVAŘÍK – LIBERO
Já mu tedy říkám Lavi. Souvisí to s jeho
přezdívkou. Když k nám poprvé přišel,
tak se představil: Ahoj, já jsem Kovi. Ale
já si ho okamžitě přejmenoval na Laviho,
protože přišel z Prahy. Takže si z něj tak
trochu všichni děláme srandu, když je
ten náš Pražáček. (směje se) Ale myslíme
to vždy v dobrém.

PETRMICHÁLEK – SMEČAŘ
To je kapitola sama pro sebe. Už je tady
s námi asi patnáct let, takže je taky inven-
tář, jako jsem já. S Michym se výborně
doplňujeme. A když se my dva naplno
rozjedeme, tak děláme opravdu velké
vylomeniny a jsou z nás zase dva dvaceti-
letí puberťáci. Petr nikdy nezkazí žádnou
srandu. A to mám rád. Nevzpomínám si,
že bymi někdy řekl, ať ho nechám být, že
nemá náladu.

MICHAL KRIŠKO – UNIVERZÁL
Má tady u nás druhou šanci, stejně jako
třeba Peter Ondrovič. Už taky trochu stár-
ne, takže oproti tomu prvnímu působení
v Jihostroji už to není tak rozvášněný
mladý kluk. Na všechno teď jde s větší
rozvahou.

STIJN VAN SCHIE – UNIVERZÁL
Patří k nejhodnějším a nejpokornějším
hráčům, kteří tu snad kdy byli. Je to straš-
ně hodný kluk, on už tak působí i od
pohledu.

ONDŘEJ PISKÁČEK – NAHRÁVAČ
Jeden z našich dvou studentů, kteří
chodí na vysokou školu. Pisky je taky
hodný, jako třeba Stijn, ale mohl by být
trochu větší darebák. Ne v životě, tam je
to skvělý kluk, ale hlavně na hřišti. Pro
nahrávače je to důležitá vlastnost, takže
tady má trošku deficit. Potěšil mě, že
i díky mým radám pokračoval ve studiu
a teď si dodělává bakalářský titul. Sámmi
za to děkoval.

FILIP STOILOVIČ – SMEČAŘ
Tichý kluk a stejně jako Oliver ani Filip
nepije pivo. Ale když už někam jdeme,
tak ho mám na starosti já. Jednou si zku-
sil objednat pivo a půllitr před ním stál
celý večer, jen to usrkával. Vždycky ode
mě dostane tři malé dvojdecky piva
a takhle on to pije. A také se učí česky,
bere si hodiny a už se s ním bez problé-
mu domluvíte. Naučil se jazyk nejlépe ze
všech cizinců, co kdy v Jihostroji hráli.

JOSEF POLÁK – BLOKAŘ
Jediný rodák z Českých Budějovic
a opravdový odchovanec Jihostroje. Byť
chvíli hostoval v Příbrami, tak celou svoji
kariéru zatím odehrál tady v Jihostroji.

PETER ONDROVIČ – BLOKAŘ
S jeho vizáží a tělesnými parametry je to
nejklidnější kluk, kterého jsem kdy
potkal. Člověk by řekl, že to bude hrozný
ranař a raubíř i v osobním životě, ale
vůbec to tak není. Je to zlatý kluk. Umění
je z něj dostat nějakou emoci, to ano. Je
pořád stejný, i když má radost, nebo je
naštvaný.

INZERCE

DRUHÝ INVENTÁŘ PETR MICHÁLEK PŮSOBÍ V JIHOSTROJI
PŘES 15 LET A DLE MASÉRA JE TAKÉ TAKOVÝ INVENTÁŘ.

DANIEL ŠULISTA – SMEČAŘ
Napadá mě snad jedno slovo – smolnič-
ka týmu. Je to snaživý kluk, ale má straš-
nou smůlu, že když se dostane na hřiště
a mohl by hrát i v dalších zápasech, tak
se zraní nebo onemocní. Když byl covid,
on byl v izolaci asi třikrát a podobně.
Nemůže se dostat do tempa, ale nelze
o něm říci, že by se nesnažil.

OLIVER SEDLÁČEK – BLOKAŘ
První kluk z týmu, co nepije pivo. Byť půl
sezony promarodil se zády, jsem přesvěd-
čený, že bude ještě hodně platným
apotřebným členem týmupro nadcháze-
jící play off.

MATIAS GIRAUDO – NAHRÁVAČ
S cizinci je to přece jen těžší. Je tady
zatím necelý rok, takže ho zase tolik
dobře neznám. My se sice spolu nějak
domluvíme, ale abychom spolu seděli na
pivu a klábosili celý večer, to zatím ne.
Mám však pocit, že se mu u nás strašně
líbí. I když je mladý, má v sobě vlastnost
být tahounem týmu. Není tichý, když
něco chce říct, tak to vypálí.

MICHAEL KOVAŘÍK – LIBERO
Já mu tedy říkám Lavi. Souvisí to s jeho
přezdívkou. Když k nám poprvé přišel,
tak se představil: Ahoj, já jsem Kovi. Ale
já si ho okamžitě přejmenoval na Laviho,
protože přišel z Prahy. Takže si z něj tak
trochu všichni děláme srandu, když je
ten náš Pražáček. (směje se) Ale myslíme
to vždy v dobrém.

PETRMICHÁLEK – SMEČAŘ
To je kapitola sama pro sebe. Už je tady
s námi asi patnáct let, takže je taky inven-
tář, jako jsem já. S Michym se výborně
doplňujeme. A když se my dva naplno
rozjedeme, tak děláme opravdu velké
vylomeniny a jsou z nás zase dva dvaceti-
letí puberťáci. Petr nikdy nezkazí žádnou
srandu. A to mám rád. Nevzpomínám si,
že bymi někdy řekl, ať ho nechám být, že
nemá náladu.

MICHAL KRIŠKO – UNIVERZÁL
Má tady u nás druhou šanci, stejně jako
třeba Peter Ondrovič. Už taky trochu stár-
ne, takže oproti tomu prvnímu působení
v Jihostroji už to není tak rozvášněný
mladý kluk. Na všechno teď jde s větší
rozvahou.

STIJN VAN SCHIE – UNIVERZÁL
Patří k nejhodnějším a nejpokornějším
hráčům, kteří tu snad kdy byli. Je to straš-
ně hodný kluk, on už tak působí i od
pohledu.

ONDŘEJ PISKÁČEK – NAHRÁVAČ
Jeden z našich dvou studentů, kteří
chodí na vysokou školu. Pisky je taky
hodný, jako třeba Stijn, ale mohl by být
trochu větší darebák. Ne v životě, tam je
to skvělý kluk, ale hlavně na hřišti. Pro
nahrávače je to důležitá vlastnost, takže
tady má trošku deficit. Potěšil mě, že
i díky mým radám pokračoval ve studiu
a teď si dodělává bakalářský titul. Sámmi
za to děkoval.

FILIP STOILOVIČ – SMEČAŘ
Tichý kluk a stejně jako Oliver ani Filip
nepije pivo. Ale když už někam jdeme,
tak ho mám na starosti já. Jednou si zku-
sil objednat pivo a půllitr před ním stál
celý večer, jen to usrkával. Vždycky ode
mě dostane tři malé dvojdecky piva
a takhle on to pije. A také se učí česky,
bere si hodiny a už se s ním bez problé-
mu domluvíte. Naučil se jazyk nejlépe ze
všech cizinců, co kdy v Jihostroji hráli.

JOSEF POLÁK – BLOKAŘ
Jediný rodák z Českých Budějovic
a opravdový odchovanec Jihostroje. Byť
chvíli hostoval v Příbrami, tak celou svoji
kariéru zatím odehrál tady v Jihostroji.

PETER ONDROVIČ – BLOKAŘ
S jeho vizáží a tělesnými parametry je to
nejklidnější kluk, kterého jsem kdy
potkal. Člověk by řekl, že to bude hrozný
ranař a raubíř i v osobním životě, ale
vůbec to tak není. Je to zlatý kluk. Umění
je z něj dostat nějakou emoci, to ano. Je
pořád stejný, i když má radost, nebo je
naštvaný.

INZERCE

DRUHÝ INVENTÁŘ PETR MICHÁLEK PŮSOBÍ V JIHOSTROJI
PŘES 15 LET A DLE MASÉRA JE TAKÉ TAKOVÝ INVENTÁŘ.



SLOVENSKÁ SÍLA PETER ONDROVIČ PLATÍ ZA JISTÉHO BLOKAŘE, KTERÝ ZÁROVEŇ RÁD ÚTOČÍ. V BUDĚJOVICKÉM JIHOSTROJI SE MU MOC LÍBÍ.

TEXT: PETR LUNDÁK
FOTO: DAN KUBÁT

Z
námé pořekadlo zní: dvakrát
nevstoupíš do téže řeky. Tím se
však 27letý slovenský blokař
Peter Ondrovič moc neřídí. Do
Jihostroje se totiž po roční pře-

stávce vrátil. Nyní působí v jihočeském
celku už svou šestou sezonu.

Jeho angažmá v belgickém týmu Linde-
mans Aalst se mu nevyvedlo podle před-
stav. Proto se na aktuální ročník vrátil na
místo, kde to velice dobře zná. A potvrzu-
je, že se pořád může řadit mezi nejlepší
blokaře české volejbalové extraligy. Hlav-
ně na jeho hře a zkušenostech bude tre-
nér týmu Vojtěch Zach stavět v nadcháze-
jícím play off.

Podle statistik jste šestým nejlepším
blokařem v extralize. Sledujete podobná
čísla i vy sám, zajímáte se o to?
Opravdu? Kdybyste mi to neřekl, tak to
ani nevím. (směje se) Podobné statistiky
jdou úplně mimo mě a vůbec se na to
nesoustředím.

Jak byste zhodnotil uplynulou základní
část?
Předváděli jsme velice pěkný volejbal,
ale občas nás ve hře zradily detaily. Když
chceme bojovat o titul, tak tyto problémy
musíme do play off napravit.

Ze začátku sezony jste zbytečně ztratili
několik bodů, nedávno jste se nedostali
ani do finále Českého poháru a také vám
nevyšel zlatý set v evropském Poháru
CEV. Jsou to ty nejhorší okamžiky
dosavadní sezony?
V Poháru CEV bylo naším cílem dostat se
co nejdál, protože samozřejmě s každým
kolem byl náš soupeř těžší a těžší. I tak
bylo vidět, že jsme si to všichni užívali.
Mrzí nás, že jsme neobhájili Český
pohár, protože to byl jeden z cílů této
sezony. Chtěli jsme do Budějovic pohár
přivézt, ale co jsem se pak bavil s dalšími

Slováky, kteří hrají v Karlovarsku, tak mi
říkali, že snad lepší zápas nikdy ještě
nezahráli. Takže jsme v tom měli možná
trochu smůlu, protože Varům zápas
opravdu perfektně sedl. Je ale jasné, že
jsme mohli ještě víc zabojovat.

Když jste se po ročním angažmá v Belgii
vracel do Českých Budějovic, řešil jste jen
tuto variantu, nebo byly ve hře ještě jiné
možnosti?
Variant jsem měl více. Ale řekl jsem si, že
když to v Budějovicích už znám, tak se
mi tam zase vrátí ta správná chuť k volej-
balu. Protože v Belgii jsem měl těžkou
sezonu.

A to se povedlo?
Ano, chuť k volejbalu mám pořád.

V Jihostroji se volejbal
bere víc týmově, chválí
blokař Peter Ondrovič

„V BUDĚJOVICÍCH VLÁDNE
POŘÁD POHODA. TO VÁM
PAK VŠECHNO USNADNÍ
A MŮŽETE SE SOUSTŘEDIT
JENOM NA VOLEJBAL.“

Slovenský volejbalista
Peter Ondrovič je klíčovým
hráčem obrany
budějovického Jihostroje.
Z trojice blokařů je nejstarší
a také nejzkušenější.
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Jak se zatím letos cítíte ve hře?
Musím říci, že se mi hraje skvěle. V Budě-
jovicích volejbal nikdy nestál a nestojí na
jednom či dvou hráčích. Tady se to bere
více týmově, proto potřebujeme na hřišti
všechny. Umíme výborně pomoci jeden
druhému, takže z tohoto hlediska se mi
tu dobře hraje. Vím, že se můžu spoleh-
nout na dalších pět hráčů, kteří jsou na
hřišti se mnou. Je jasné, že bych do toho
chtěl bušit v útoku ještě víc. (směje se) Ale
nahrávač rozhoduje, kdo bude zrovna
útočit.

V Jihostroji se za rok bez vás kromě
hlavního trenéra nic moc nezměnilo, ne?
Právě to hlavně rozhodlo, proč jsem se
chtěl vrátit. Parta je tady pořád super,
samozřejmě znám i lidi okolo týmu.
Věděl jsem tedy, že mi tady bude zase
dobře. V Budějovicích je pořád pohoda
a to vám pak usnadňuje se více soustře-
dit na samotný volejbal.

Po minulé sezoně skončil Radek Mach
a pozice blokaře se omladila. Jak se vám
hraje s Josefem Polákem a Oliverem
Sedláčkem? Nejzkušenější z nich jste
tedy právě vy.
Není to velký rozdíl oproti jiným sezo-

nám. Pepa i Kraken (přezdívka Sedláčka
– pozn. autora) jsou delší dobu i členy
české reprezentace, takže už umí docela
číst situaci a vědí, co proti jakému soupe-
ři mají hrát. Jestli mohu mluvit za ně, tak
oba hrají s lehkostí a baví je to.

Česká extraliga se dál zkvalitňuje. I týmy
ze spodní části tabulky dokážou favority
potrápit. Bude o to play off ještě těžší?
Každý rok se do ligy vracejí dobří hráči.
V této fázi sezony už jsou zápasy spíše
o tom, jak se ten den daný tým vyspí. To
berte trochu s nadsázkou, ale všechny
celky se dobře znají a každou chvíli může
opravdu vyhrát někdo jiný. Například
bych nikdy neřekl, že Liberec ve finále
poháru porazí Karlovarsko 3:0. A to tím
spíš poté, jak dobrý výkon předvedli
s námi v semifinále. Takže jsem z toho
velice příjemně překvapený, když sezo-
nu co sezonu kvalita extraligy roste.

Jak často se v sezoně dostanete domů na
Slovensko?
V sezoně to jde akorát na Vánoce, když
dostaneme pár dní volno. Jinak to moc
možné není, protože pořád hrajeme
a denně trénujeme. Mám to sice domů do
Malacek zhruba dvě tři hodiny, ale moc

se ježdění domu nedaří. Na druhou stra-
nu za mnou občas přijede moje rodina na
víkend, takže mě alespoň vidí i hrát.

Už víte, kde budete hrát v příští sezoně?
Všechno je to zatím v řešení. Rád bych
v Jihostroji zůstal, pokud se mnou bude
klub spokojený.

WWW.HS-AUTO.CZ

INZERCE

PETER ONDROVIČ
(27 LET)
pozice: blokař
výška: 200 cm
Profesionální kariéra:
2010–2015 Cop Volley
Trenčín (Slovensko)
2015–2017 WWK Volleys
Herrsching (Německo)
2017–2021 Jihostroj ČB
2021–2022 Lindemans Aalst
(Belgie)
2022–nyní Jihostroj ČB
Úspěchy:
- účastník Evropských her
- účastník mistrovství Evropy
- reprezentant Slovenska
- český titul s Jihostrojem
- 3x vítěz poháru s Jihostrojem
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HORNÍ ŘADA ZLEVA: JAN SUCHÝ – ASISTENT TRENÉRA, VOJTĚCH ZACH – TRENÉR, MARTIN LICEK, STIJN VAN SCHIE, MATIAS GIRAUDO, OLIVER SEDLÁČEK, PETR MICHÁLEK, MICHAL KRIŠKO A FILIP STOILOVIČ.
DOLNÍ ŘADA ZLEVA: JOSEF POLÁK, DANIEL ŠULISTA, MARTIN KRYŠTOF, MICHAEL KOVAŘÍK, ONDŘEJ PISKÁČEK A PETER ONDROVIČ.
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TEXT: PAVEL KORTUS
FOTO: DAN KUBÁT

J
eden z vrcholů sezony se na konci
února odehrál v Kutné Hoře.
Budějovice ale ve final four domá-
cího poháru odehrály jen jeden
zápas. V semifinále nestačily na

Karlovarsko, kterému podlehly jasně ve
třech setech (18:25, 19:25, 21:25).

„Nebylo to ani drama. Vary hrály lépe
a vyhrály zaslouženě. Rozhodovalo se už
v začátku prvního setu, kdy se soupeř
začal trefovat do servisu. Jakmile takhle
silnému týmu dáte šanci, tak ji hned vyu-
žije,“ hodnotil trenér Vojtěch Zach.

Pohár nakonec ovládl Liberec, který
přehrál Karlovarsko ve finále 3:0.

INZERCE

PORAZILI KLADNO JIHOČEŠI SE DO FINAL FOUR POHÁRU KVALIFIKOVALI DÍKY VÝHŘE 3:0 VE
ČTVRTFINÁLE DOMA S KLADNEM. V SEMIFINÁLE ALE BYLO KARLOVARSKO NAD JEJICH SÍLY.

Jsme hrdým

volejbalového klubu
partnerem

Hotel SAVOY****
B. Smetany 1 370 01
České Budějovice

tel.: +420 387 201 719
e-mail: info@hotel-savoy-cb.cz

www.hotel-savoy-cb.cz
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Obhajoba prvenství
v domácím poháru
nevyšla. Jihostroj padl
s Karlovarskem.

Vypadli v semifinále
a pohár neobhájili
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TEXT: PAVEL KORTUS

P
otřetí v řadě ovládli základní
část extraligy volejbalisté Karlo-
varska. Mají díky tomu jistotu,
že budou všechny série ve vyřa-
zovací části začínat na domá-

cím hřišti, kde by případně odehráli i roz-
hodující utkání.

Play off se bude stejně jako v předcho-
zích letech hrát na tři vítězné zápasy
s tím, že první duel se hraje na hřišti
týmu, který byl po základní části lépe
postavený. Pak se bude pořadatelství stří-
dat. K úspěchu v předkole či v sérii o třetí
místo stačí dokonce jen dvě vítězství.

Čtvrtfinále se odehrají ve druhé polovi-
ně března, semifinále v dubnu a finálová
série společně s tou o bronz na přelomu
dubna a května.

„Play off je náročné, je to jiná soutěž.
Stačí jeden týden a sezona se může zcela
otočit,“ potvrdil českobudějovický trenér
Vojtěch Zach.

Poslední dva tituly v české extralize
brali volejbalisté Karlovarska. Loni Zápa-
dočeši otočili stav finálové série s pražský-
mi Lvy z 1:2 na 3:2 a páté finále získali až
16:14 v pátém setu. Jihostroj urval třetí
místo, když přemohl v boji o bronz Odo-
lenu Vodu.

Karlovarsko a České Budějovice se stří-
dají v zisku titulu od roku 2017. Předtím
dvakrát slavila triumf liberecká Dukla,
která letos získala domácí pohár a v tabul-
ce základní části skončila jen těsně za
Západočechy.

Pokud by Jihostroj vyhrál play off,
zapsal by jedenáctý triumf v historii.
Naposledy uspěl v roce 2019.

TABULKA EXTRALIGY
1. Karlovarsko 62 bodů
2. Liberec 61
3. Jihostroj ČB 55
4. Lvi Praha 55
5. Kladno 41
6. Odolena Voda 39
7. Zlín 29
8. Brno 29
9. Příbram 23
10. Benátky n. J. 22
11. Beskydy 21
12. Ústí n. L. 20
13. Ostrava 11
DVOJICE PRO PŘEDKOLO:
Zlín – Benátky, Brno – Příbram
DVOJICE PRO ČTVRTFINÁLE:
Jihostroj – Odolena Voda,
Praha – Kladno
TERMÍNY PLAY OFF:
čtvrtfinále: 17., 20., 23., 26., 29. 3.
semifinále: 3., 7., 11., 15., 19. 4.
finále: 24. 4, 27. 4., 30. 4, 3. 5., 6. 5.
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Play off slibuje bitvu čtyř týmů, které byly v základní
části značně před ostatními. Hraje se na tři vítězné.

Ligamá čtyři favority
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TEXT: PAVEL KORTUS
FOTO: DAN KUBÁT

V
e čtyřiceti letech povede Mar-
tin Kryštof poprvé svůj tým do
play off jako kapitán. Překvapi-
vé to však úplně není, přestože
pozice libera na kapitánský

post často vybraná není. Od podzimu je
zkušený volejbalista i na pozici asistenta
trenéra Vojtěcha Zacha.

Jaký to pro vás bude rozdíl?
Myslím, že minimální. Každopádně play
off je jiná soutěž, to si uvědomuje každý.
Začíná se od nuly, základní část se maže,
což pro násmůže být letos i trochu výho-
da, protože se nám dlouhodobá fáze
mocnepovedla. Je třebamít pro rozhodu-
jící boje zdravé sebevědomí a být agresiv-
ní v důležitých momentech.

Co pro vás celkově znamenala změna,
kdy jste se po konci trenéra Dvořáka stal
hrajícím asistentem a kapitánem?
Promě se nezměnilo opravdu asi nic. Ale
myslím si, že to klub nastavil správně. Ze

začátku to byl trochu šok, měli jsme
různé myšlenky. Ale řekl bych, že to fun-
guje. Já semohu soustředit při zápase jen
na hru, s trenérem jinak řešíme hlavně
přípravu a taktiku.

Vedle vás roste na postu libera Michael
Kovařík. Bude to váš nástupce?
Tak by to mělo být nastavené, i když je to
spíš otázka na vedení klubu. Herně extra-
ligu zvládá a má na to. Dnes už je běžné,
že potřebujete mít v týmu dvě libera.
Když se jeden zraní nebo nemá formu,
tak ho ten druhý rovnocenně nahradí.
Funguje nám to dobře.

V základní části jste až posledním
zápasem urvali třetí příčku. Jak celkově
hodnotíte toto období?
Kvůli nepovedenému začátku jsme dlou-
ho zůstávali na čtvrté pozici, až nakonec
jsme se posunuli na tu třetí. Měli jsme
v úvodu hodně zraněných a párkrát pro-
hráli. Ukazuje se, že se liga vyrovnává
a i do budoucna bude těžší se dlouhodo-
bě držet nahoře. Začátek sezony nebyl
ideální, v play off to můžeme napravit.

Kdo je největším favoritem soutěže?
Papírově to bude Karlovarsko a Liberec,
tedy dva nejlepší týmy základní části. Ale
můžeme do boje o titul vstoupit i my
a Praha. Myslím, že bude rozhodovat
aktuální forma. Mymáme nejvyšší ambi-
ce, na tom se nic nemění. I díky horší
základní části můžeme v play off překva-
pit. Bylo by hezké, kdyby nám to na
konci sezony „cinklo“.

Z aktuálního týmu Jihostroje už
pamatujete titul jen vy a Petr Michálek.
Uvědomil jste si to?
Je to pravda, s Michym jsme poslední
pamětníci. Tým se mění, ale myslím si,
že je dobře poskládaný. Důležité je, aby-
chom správně načasovali formu. Mys-
lím, že je dobře, jak se v poslední době
zvedl smečař Martin Licek, stejně jako
třeba Petr Michálek a Filip Stoilovič. Po
konci Radka Macha nám na bloku může
chybět možná trochu zkušenost. Ale
všichni tři ukazují v celé sezoně, že jsou
výborní volejbalisté. Oliver Sedláček se
vrátil po zranění zad, takže jsme v plné
síle na play off.

Fandíme
Jihostroji!
Jsme hrdým partnerem
volejbalového klubu

Libero Jihostroje
Martin Kryštof působí
i jako asistent trenéra
Vojtěcha Zacha. Věří,
že Budějovičtí mohou
uspět v play off díky
soudržnosti kabiny.

V hlavě jsem
mladší díky
spoluhráčům
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Fandíme
Jihostroji!
Jsme hrdým partnerem
volejbalového klubu

Libero Jihostroje
Martin Kryštof působí
i jako asistent trenéra
Vojtěcha Zacha. Věří,
že Budějovičtí mohou
uspět v play off díky
soudržnosti kabiny.

V hlavě jsem
mladší díky
spoluhráčům



Na zápas i zpět seNa zápas i zpět se
s permanentkou VK Jihostrojs permanentkou VK Jihostroj

svezete MHD zdarma.svezete MHD zdarma.
Platí 1,5 hodiny před a po domácích utkáníchPlatí 1,5 hodiny před a po domácích utkáních
na všechny spoje českobudějovickéMHD.na všechny spoje českobudějovickéMHD.

Změnila se výrazně atmosféra v kabině
Jihostroje za poslední roky?
Ne, to si nemyslím. V Budějovicích je to
dlouhodobě dané a jasně nastavené.
Dokážeme vytvořit skvělou náladu v kabi-
ně, což může být v kritických chvílích roz-
hodující. Na tom si zakládáme a myslím,
že nám to i pomáhá.

V budějovickém mužstvu jste nejstarší.
Věkově je vám blíž jen o rok starší trenér
Vojtěch Zach než 34letý spoluhráč Martin
Kriško. Nebral byste k sobě nějakého
dalšího parťáka?
To se v každé sezoně sejde jinak. Já jsem
rád, že mám kolem sebe mladé lidi, kteří
mě také drží mladšího. Je to fajn. Myslím,
že je důležité zůstávat svěží také myšlen-
kami v hlavě.

Nakonec budete mít ve čtvrtfinále jako
soupeře Odolenu Vodu. Sice to původně
vypadalo na Kladno, ale i to bude silný
soupeř. Může být náročná první série
výhodou do zbytku play off?
Stoprocentně. Při posledním titulu, který
jsme získali, jsme se ve čtvrtfinále trápili
s Příbramí, která hrála výborně. Pak nás
to nakoplo a došli jsme si pro titul. Silněj-
ší soupeř nás víc prověří.

INZERCE

ZKUŠENÉ LIBEROMARTIN KRYŠTOF VĚŘÍ, ŽE JEHO TÝM DOBŘE NAČASUJE FORMU A MŮŽE V PLAY OFF
POTRÁPIT I NEJVĚTŠÍ FAVORITY. TĚMI JSOU PODLE LIBERA KARLOVARSKO A DUKLA LIBEREC.
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J
ako hráč zažil zápasů ve vyřazova-
cí části celou řadu. Nyní ho čekají
první v roli trenéra dospělých.
Bývalý smečař Vojtěch Zach na
lavičce Jihostroje věří, že jeho tým

dobře načasuje formu a v play off uspěje.
Důležité podle něj budou výkony argen-
tinského nahrávače Matiase Girauda.

Po základní části jste skončili v tabulce
třetí. Jak ji hodnotíte?

Vedení si určitě představovalo lepší výsle-
dek. Ale měli jsme na začátku sezony vel-
kou marodku a ztratili dost bodů. Pak
jsme ještě prohráli ve Zlíně, což nás mrze-
lo. Ale čtyři týmy v soutěži jsou na vysoké
úrovni a musíme brát umístění, jaké
jsme si uhráli. V minulosti už Jihostroj do
play off také šel ze třetího místa a vyhrál
titul. Není to žádná tragédie. Musíme se
připravit na čtvrtfinále, kde budeme mít
těžkého soupeře.

Může být náročné čtvrtfinále s Odolenou
Vodou výhodou do bojů o medaile?

Může. Budeme hrát hned o život. Odolka
má sedm osm výborných hráčů a pořád-
ně nás prověří. Máme výhodu domácího
prostředí na první a případný rozhodují-
cí duel. Začátek bude asi nervózní, ale
věřím, že to zvládneme.

Může někdo ohrozit elitní čtveřici klubů
v boji o titul?
Možná Kladno nebo Odolena Voda. Při
vší úctě k soupeřům budeme mít my
a Praha těžší protivníky ve čtvrtfinále než
Vary a Liberec. Bylo by překvapení,
kdyby se do semifinále dostal někdo jiný.

Vojtěch Zach převzal tým
Jihostroje v polovině října
po René Dvořákovi. Jeho
záskok byl předem daný
pouze do konce sezony.
Bývalý smečař se chce
loučit s cenným kovem.

Chci odejít
s medailí, byl
by to úspěch
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Kdo je největším favoritem na titul?
Karlovarsko. Jeho tým je delší dobu
spolu, má velkou kvalitu a zocelily ho
zápasy v Lize mistrů. Liberec má letos
také dobrou sezonu, podceňovat nemů-
žeme ani Prahu. A do bojů o titul chceme
zasáhnout také my. Myslím, že bude roz-
hodovat aktuální forma a detaily. Čekám
velmi zajímavé play off.

Jaké jsou budějovické cíle?
Ty nejvyšší. Všichni chceme dojít co nej-
dál. Ale plány a činy na hřišti jsou něco
jiného. Uvidíme, jak dokážeme zareago-
vat na problémy, které potkají každý
tým. Naše sezona byla divoká, výměna
trenéra, zvraty, otazníky. Teď se to tro-
chu ustálilo a jsem sám zvědavý, jak to
na konci ročníku zvládneme. Důležité
bude, jak to ustojíme v hlavách a jak se
nám bude dařit ve čtvrtfinále.

V čem je hlavní síla Jihostroje?
Tým má velkou sílu v útočném systému.
Když máme alespoň průměrně přihráno,
dokážeme bodovat. Disponujeme také
širokým kádrem, není to jen o sedmi hrá-
čích. Náš tým je docela urostlý, středoví
hráči se lepší. Peter Ondrovič zažívá po
návratu velmi dobrou sezonu. Celkově
má tým plno důvodů, proč si věřit.

Předpokládám, že nebudete chtít
jmenovat jednotlivce, ale klíčové budou
výkony argentinského nahrávače Matiase
Girauda, že?
Může být rozdílovým hráčem. Celkem
rychle do týmu zapadl, je to takový sebe-
vědomý Jihoameričan, který má výbor-
nou techniku. Někdy je až moc kreativní,
to je jeho přednost a slabina zároveň.
Uvidí se, jak mu pomohou spoluhráči.
Ale je to takový náš žolík, má i dobrý blok
a podání. Navíc je mu teprve čtyřiadva-
cet let, jako nahrávač má všechno před
sebou. Je hladový po úspěchu.

Jak zatím hodnotíte svůj záskok
u prvního týmu Jihostroje?
Je to pro mě výborná zkušenost. V mé tre-
nérské kariéře je to další část toho, co se
postupně učím a poznávám. Ale po sezo-
ně se vrátím k mládeži, to platí. Ke klubu
jsem loajální, takže jsem mu chtěl pomo-
ci, i když jsem se na to místo nehrnul. Je
to zajímavá práce, ale má svá specifika, je
to přece jen profesionální sport. Každo-
pádně už se trošku i těším, až se vrátím
k mládeži.

Ale nelitujete, že jste kývl na nabídku
vést extraligový tým?
To ne. Neváhal jsem, když to klub potře-
boval. Jsem rád, že má mužstvo tvář a je
vidět určité zlepšení. Když je tým zdravý,
tak mě těší, že jsem některé věci ve hře
pozitivně ovlivnil. Ale výkon mužstva měl
tvář i předtím, když ho vedl Renda Dvo-

řák. On chystal tým po celou přípravu a je
to velký odborník. Podle vedení klubu
byla změna nutná, pro Rendu ale musela
být těžká. Mrzí mě, jak to dopadlo, ale já
s tím nic nenadělám. Zranění na začátku
sezony výkony hodně ovlivnila. Pak se
tým dlouho dostával zpět.

S jakým výsledkem byste byl spokojený
ze svého pohledu?
Pokud získáme medaili, tak to bude
úspěch a myslím, že moje mise bude
úspěšná. Ale samozřejmě míříme co nej-
výš. Leden a únor se nám celkem poved-
ly, tak uvidíme, jak to zúročíme v play off.
Těší mě, že se i někteří jednotlivci pode
mnou zvedli. Třeba smečař Martin Licek
má letos na přihrávce výrazně lepší sezo-
nu než v předchozích letech.

Až třetí soupeř vás zastavil v Poháru CEV,
a to až ve zlatém setu. Pořád ještě mrzí
vypadnutí s Maaseikem?
Na první zápas v Belgii se mi nepodařilo
načasovat formu. Přes Vánoce jsme
naplánovali náročný fyzický blok, který
nám pak v rychlém sledu zápasů
pomohl. Ale v Maaseiku jsme byli unave-
ní a neměli dobrou fyzičku. Nevyšlo to

o tři čtyři dny, protože pak jsme doma
porazili Karlovarsko a už to bylo výrazně
lepší. Mohli jsme v Belgii uhrát alespoň
dva sety, pak by nám doma stačila výhra
3:0 nebo 3:1. Ve zlatém setu nám násled-
ně scházela odvaha a agresivita. Snad se
z toho poučíme do závěru sezony.

Jako hráč jste zažil play off několik, teď
vás čeká první jako trenéra. V čem bude
hlavní rozdíl?
Vím, že to bude něco jiného. Jako hráč se
těšíte, i když jste nervózní. Je to extrémně
náročné, ale zároveň zábavné. Život vám
v období play off přijde takový plný, stří-
dají se v něm různé emoce. Všechno vám
dává smysl, už vidíte na konec. Je to nej-
zajímavější část sezony, ale pro trenéra
trochu smutná. Už se jen hrají zápasy
a skoro se netrénuje. A já jako trenér rád
pracuji s lidmi a baví mě je posouvat či
zlepšovat. Na to už ale v play off není čas.
Jen lehce udržujete fyzičku, řešíte hlavně
psychiku a taktiku. Ale uvidíme, jak to
všichni zvládneme. V Budějovicích jsem
zažil pět play off, třikrát v řadě jsme urva-
li titul. V Příbrami jsme dokázali získat
bronz, takže na to nemám špatné vzpo-
mínky.

Z HRÁČE TRENÉREM VOJTĚCH ZACH PO UKONČENÍ HRÁČSKÉ KARIÉRY ZAČAL TRÉNOVAT.
VĚNOVAL SE MLÁDEŽI, ALE V ÚVODU SEZONY PŘIJAL NABÍDKU JIHOSTROJE PŘEVZÍT PRVNÍ TÝM.
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a podání. Navíc je mu teprve čtyřiadva-
cet let, jako nahrávač má všechno před
sebou. Je hladový po úspěchu.

Jak zatím hodnotíte svůj záskok
u prvního týmu Jihostroje?
Je to pro mě výborná zkušenost. V mé tre-
nérské kariéře je to další část toho, co se
postupně učím a poznávám. Ale po sezo-
ně se vrátím k mládeži, to platí. Ke klubu
jsem loajální, takže jsem mu chtěl pomo-
ci, i když jsem se na to místo nehrnul. Je
to zajímavá práce, ale má svá specifika, je
to přece jen profesionální sport. Každo-
pádně už se trošku i těším, až se vrátím
k mládeži.

Ale nelitujete, že jste kývl na nabídku
vést extraligový tým?
To ne. Neváhal jsem, když to klub potře-
boval. Jsem rád, že má mužstvo tvář a je
vidět určité zlepšení. Když je tým zdravý,
tak mě těší, že jsem některé věci ve hře
pozitivně ovlivnil. Ale výkon mužstva měl
tvář i předtím, když ho vedl Renda Dvo-

řák. On chystal tým po celou přípravu a je
to velký odborník. Podle vedení klubu
byla změna nutná, pro Rendu ale musela
být těžká. Mrzí mě, jak to dopadlo, ale já
s tím nic nenadělám. Zranění na začátku
sezony výkony hodně ovlivnila. Pak se
tým dlouho dostával zpět.

S jakým výsledkem byste byl spokojený
ze svého pohledu?
Pokud získáme medaili, tak to bude
úspěch a myslím, že moje mise bude
úspěšná. Ale samozřejmě míříme co nej-
výš. Leden a únor se nám celkem poved-
ly, tak uvidíme, jak to zúročíme v play off.
Těší mě, že se i někteří jednotlivci pode
mnou zvedli. Třeba smečař Martin Licek
má letos na přihrávce výrazně lepší sezo-
nu než v předchozích letech.

Až třetí soupeř vás zastavil v Poháru CEV,
a to až ve zlatém setu. Pořád ještě mrzí
vypadnutí s Maaseikem?
Na první zápas v Belgii se mi nepodařilo
načasovat formu. Přes Vánoce jsme
naplánovali náročný fyzický blok, který
nám pak v rychlém sledu zápasů
pomohl. Ale v Maaseiku jsme byli unave-
ní a neměli dobrou fyzičku. Nevyšlo to

o tři čtyři dny, protože pak jsme doma
porazili Karlovarsko a už to bylo výrazně
lepší. Mohli jsme v Belgii uhrát alespoň
dva sety, pak by nám doma stačila výhra
3:0 nebo 3:1. Ve zlatém setu nám násled-
ně scházela odvaha a agresivita. Snad se
z toho poučíme do závěru sezony.

Jako hráč jste zažil play off několik, teď
vás čeká první jako trenéra. V čem bude
hlavní rozdíl?
Vím, že to bude něco jiného. Jako hráč se
těšíte, i když jste nervózní. Je to extrémně
náročné, ale zároveň zábavné. Život vám
v období play off přijde takový plný, stří-
dají se v něm různé emoce. Všechno vám
dává smysl, už vidíte na konec. Je to nej-
zajímavější část sezony, ale pro trenéra
trochu smutná. Už se jen hrají zápasy
a skoro se netrénuje. A já jako trenér rád
pracuji s lidmi a baví mě je posouvat či
zlepšovat. Na to už ale v play off není čas.
Jen lehce udržujete fyzičku, řešíte hlavně
psychiku a taktiku. Ale uvidíme, jak to
všichni zvládneme. V Budějovicích jsem
zažil pět play off, třikrát v řadě jsme urva-
li titul. V Příbrami jsme dokázali získat
bronz, takže na to nemám špatné vzpo-
mínky.

Z HRÁČE TRENÉREM VOJTĚCH ZACH PO UKONČENÍ HRÁČSKÉ KARIÉRY ZAČAL TRÉNOVAT.
VĚNOVAL SE MLÁDEŽI, ALE V ÚVODU SEZONY PŘIJAL NABÍDKU JIHOSTROJE PŘEVZÍT PRVNÍ TÝM.
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