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Kdyby s Hodonínem vypadli,
manažer by podminoval areál
KAMIL VANĚK

R
ychlá cesta
havlíčkobrod-
ských stolních
tenistů do semi-
finále play-off

extraligy vedla přes dva vy-
hrané zápasy s Hodonínem.
Samozřejmě rozhodla pře-
devším holá sportovní vý-
konnost, ale je třeba také
připomenout některé atri-
buty, které spolurozhodovaly
o tom, že HB Ostrov roli fa-
vorita splnil do puntíku.

VYROVNANOSTHRÁČŮ.
Kdo je nejlepší? Tomáš Tre-
gler, Dmitrij Prokopcov či
Michal Obešlo? Těžko říci.
„Ani já to nevím, máme
opravdu velmi vyrovnaný
tým. Všichni tři mají úspěš-
nost nad osmdesáti procen-
ty,“ připomenul trenér Bo-
humil Vožický. Je to velká
výhoda, pořadí havlíčkob-
rodských hráčů na jednotli-
vých postech sestavymohlo
být jakékoliv. Hodonín ne-
věděl, co ho čeká. Vybrat při-
jatelného soupeře pro svou
jedničku Patrika Klose bylo
takřka nemožné.

PŘIZPŮSOBILI SE. Většina
týmů extraligy hraje s míčky
značky Joola, v Hodoníně
využívají balonky Stiga. Pro
laika je to banalita, pro pro-
fesionálního hráče věc zá-
sadní. „Míčky si vyzkoušíme
na tréninku,“ hlásil před od-
vetouMichal Obešlo. Ve
středu tak v Birell aréně po
stolech skákaly Stigy. Bylo to
nutné. „Tomáš Tregler měl i
tak v prvním setu potíže, ne-

věřil si tolik na bekhendu.
Ale pak si zvykl a hrál dobře.
Přizpůsobit se dokázali i
ostatní hráči,“ radostně kon-
statoval kouč.

SEBEVĚDOMÍ. Půl úspěchu
v každém sportu. V Brodě si
vůbec nepřipouštěli, že by ve
čtvrtfináleměli selhat. „Do-
konceMíra Jinek prohlásil, že
pokud vypadneme, tak naší
halu podminuje,“ už se smál
výrokumanažera klubu Bo-
humil Vožický a dodal: „Ono
není ideální, když je na vás
vyvíjen tlak, ale faktem je, že
kluci si věřili. Nikdo si neú-
spěch nepřipouštěl.“

JEDNIČKA ZEHRY. Trum-
femHodonínaměl být Patrik
Klos, který před zápasem

udivoval možná životní for-
mou. Na turnaji v Praze po-
razil Michala Obešla, v prv-
ním utkání v Havlíčkově
Brodě přetlačil Dmitrije Pro-
kopcova. Nic to neřešilo.
Dvakrát s ním zametl Tomáš
Tregler.

NEKONFLIKTNÍ NÁHRAD-
NÍK.Navzdory tomu, že de-
vatenáctiletý Radek Skála
dostával v základní části
hodně příležitostí, bylo zřej-
mé, že v play-off tomu bude
jinak. Tam hrají opravdu ti
nejlepší. „Přijal to. Kluky ro-
zehrává. Je připravený do to-
ho v případě potřeby skočit,“
ujistil Bohumil Vožický. V
týmuHB Ostrov napjatá at-
mosféra nepanuje, role jsou
jasně dány.

ROZDÍLOVÝHRÁČ. Ve čtvrtfinále zářil hlavně Tomáš Tregler. Vy-
hrál všechny tři své duely. Foto: František Zálewský

Fotbalista a futsalista JIŘÍ MUŽÍK (29) se rozhodl zkusit štěstí v ambiciózní Chrudimi a přiznává:

První dvaměsíce byly těžké, ale je to zkušenost
VÍT BRABEC

Polička – Pochází z Ko-
rouhve, bydlí v Poličce, futsal
hraje v Chrudimi a fotbal za
Sapeli Polná. Devětadvaceti-
letý Jiří Mužík ale během
pandemie nelení. Je totiž
součástí kádru ambiciózního
futsalového klubu, kde je sice
velmi složité se prosadit, ale
za tréninky pod vedením
skvělého kouče Condeho je
rád.

Je to velká výhoda, být sou-
částí profi týmu Chrudimi a
moci hrát a trénovat?
V této době to je hodně dob-
ré, člověk semůže udržovat.
Máme pětkrát týdně trénink,
to se bude určitě hodit.

Ve futsalovém top klubu je
ale asi hodně náročné dostat
se na plac, že?
Je nás sedmnáct a hraje osm
kluků. A jelikožmáme pět
brazilských hráčů, plus gól-
many z Brazílie, Ukrajiny a
Slovenska, a šest Čechů je v
repre, je těžké se tam dostat.
Moc semi to nedaří, takže
jsem rád za každouminutu.

Naposledy jste šanci dostal a
k výhře 10:0 nadMělníkem
jste přispěl brankou.
V posledním zápase jsem
dostal poločas, toho si vážím.
Ale za sezonumám dva góly,

což je nezvyk, protože jsem v
Helasumíval mnohem jiné
herní vytížení a gólů jsem
dával mnohem více.

Co vás tedy vedlo k přestupu
do Chrudimi?
VHelasu jsem byl jeden z
těch, na kterých to stálo, ale
řekl jsem si, že to zkusím, i s
tím rizikem, že tolik hrát ne-

budu. A být pod trenérem
Condem, který je považován
za jednoho z nejlepších na
světě, je velká zkušenost.

Je hodně náročný?
První dvaměsíce v Chrudimi
byly těžké. I když si myslím,
žemám docela naběháno,
tam to bylo někde jinde. Na
každém tréninku odpadá

sranda, jede se naplno, ne-
nechá nám chvilku odpočin-
ku. I když se nehrálo, tréno-
vali jsme on-line. Přihlásili
na doma na počítač a on nám
předcvičoval.

Nehrajete ale jen futsal. Jak
se to dá vůbec sladit s fotba-
lem, který hrajete za Sapeli
Polná?

S panem Babínkem (předse-
da klubu – pozn. autora) jsem
byl domluvený, že to chci
vyzkoušet a onmi vyhověl.
Věděl, že s Chrudimí hodně
trénuji, takže jsem pak začal
jezdit jen na zápasy. Tréno-
vání ve fotbale šlo tedy bo-
kem.

Pokud se sezona ve fotbale

rozjede, míč vám asi překá-
žet nebude.
Myslím, že bych s tím pro-
blémmít nemusel. Je výho-
da, že homáme pořád u no-
hy, z toho by se dalo něco
vytěžit. A užmoc rád bych si
chtěl zahrát celý zápas, pro-
dat něco, co jsem natrénoval.

Věříte, že si v dresu Sapeli v
tomto ročníku ještě zahra-
jete, že se sezona „dohraje“?
Podle posledních zpráv, co
jsem se doslechl, měl by kaž-
dý dohrát alespoň podzim.
Když se začne v květnu, ně-
jaké zápasy by se stihnout
měly. Pak se uvidí, jestli bude
pauza, nebo se začne hned
nová sezona.

Vraťme se ještě k futsalu.
Chrudimmá jaké ambice?
Tamusí mít ty největší. Titul
a ligumistrů, kde je to tempo
úplně někde jinde, to jsme si
už letos vyzkoušeli. Fnále by
mělo býtmy a Plzeň. A já
doufám, že třeba ve čtvrtfi-
nále nějakou šanci dostanu.

Ale přece jen, nechtěl byste
být ve futsalu více vytěžo-
vaný, nepřemýšlíte o další
změně?
Chtěl bych hrát více, to je
jasné. Uvidíme, jestli budou
nějaké nabídky. Je to tak pa-
desát na padesát. Po sezoně,
která končí zaměsíc, se uvidí.

NADVOU FRONTÁCH. Jiří Mužík (v červeném) hraje fotbal za „sapeláky“, futsal v Chrudimi. Foto: Deník/Jaroslav Loskot
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TÉMA: 
Síla z přírody
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