
Poslední smeč varským
nohejbalistům letos nesedla

JIŘÍ LINHART

Karlovy Vary – Tradiční
„závěrečnou“ české nohej-
balové sezony je už víc jak
tři desítky let prestižní tur-
naj trojic „Poslední smeč“
na Pankráci. Mezi dvacítkou
elitních sestav rekrutova-
ných ze špičkových extra a
prvoligových týmů se pra-
videlně prosazují i hráči SK
Liapor Witte, naposledy si
odtud titul odvezli v roce
2014 Vanke s Kokšteinem,
Matějem Medkem a Bláhou.
Dvě trojice reprezentovaly

karlovarský nohejbal na
Poslední smeči i letos, ten-
tokrát bohužel bez výraz-
nějšího úspěchu. B trojka,
ve které hrál Karel Hron s
Michalem Valentou a To-
mášem Zrzaveckým, ve
čtyřčlenné skupině podlehla
pozdějším vítězům turnaje
Šacungu a áčku Čelákovic a
jediný bod za
plichtu s B
trojkou
pražského
Startu

na lepší než nepostupové 4.
místo ve skupině nestačil.
O něco lépe dopadla A

trojka SK Liapor Witte, ve
které hráli Michal Kokštein
s bratry Jakubem a Matějem
Medkovými. Ve skupině D
utrpěli porážku od KAC Ko-
šice (Sylven Galus, bratři
Hulínové), uhráli plichtu s
Přerovem (Pavelka, Miklík,
Doležel), porazili domácí
Pankrác (Albrecht, Závorka,
bratři Petrásové, Novák) a z
2. místa ve skupině postou-
pili do nedělní nadstavbové
části turnaje.
Play-off se hrála ve dvou

pětičlenných skupinách,
Karlovarští v té své sehráli
vyrovnané souboje s poz-
dějšími finalisty z Modřic a
se Vsetínem v sestavě Bru-
tovský, Vichtora, Plachý a
Chalupa, ale vrátka do se-
mifinále si zabouchli pro-
hrami s oběma trojkami
Čelákovic.
„Letos se nám turnaj moc

nepovedl, ale jinak jsme
měli sezonu výbornou. Vr-
chol jsme měli na konci říj-
na v superfinále,“ přiznalo
po turnaji hned několik
karlovarských hráčů.
Do čtyřky tedy postoupili

trojice Modřic, Čakovic a
Čelákovic a obhájci loňské-
ho prvenství ze Šacungu,
kteří svou obhajobu i letos
dotáhli do vítězného konce.

Výsledky turnaje

Poslední smeč, semifinále: Modřice –
Čakovice A 2:0, Šacung A – Čelákovice
B 2:0; o 3. místo: Čakovice A – Čelákovi-
ce B 1:2; finále: Modřice – Šacung A 1:2.
Konečné pořadí: 1. Šacung (Doubrava,
Stejskal, Kadeřábek), 2. Modřice
(Müller, Rosenberk, Pospíšil), 3. Čelá-
kovice (Šafr, Flekač, Spilka, Doucek), 4.
Čakovice (Pachman, Kučera, Vacek,
Jakub Chadim).
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EVROPÁK okresní přebor ve futsalemá
před seboumenší pauzu. Na prvnímmístě
tedy přezimuje sokolovské Atletico,
kterému dýchají na záda Ostrov a Slavia
B. Soutěž opět odstartuje v neděli 8. ledna
sedmýmkolem. Foto: Daniel Seifert

Zápasník Mácha zvítězil v Březové
Mariánské Lázně – Poslední akcí, již obeslali spor-
tovci ze Sokola Mariánské Lázně, byl 25. ročník me-
zinárodního turnaje v žákovských kategoriích O po-
hár starosty města Březová v zápase řeckořímském.
Turnaje se účastnilo 133 závodníků ze šestnácti od-
dílů ČR a SRN, včetně dvojice mladých mariánskolá-
zeňských siláků pod vedením Miroslava Pince star-
šího. První místo v kategorii přípravka do 52 kg vy-
bojoval Jakub Mácha, stříbrnou příčku obsadil Jiří
Coufal v kategorii starší přípravka do 62 kg. (jomi)
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3. ročník Běhu s čelovkou? 626 běžců!
DANIEL SEIFERT

Ostrov – Pomáhej SRDCEM.
V jedno velké rozzářené
srdce se proměnilo ve stře-
deční podvečer ostrovské
Mírové náměstí. Ano, přes-
ně tak. Zasloužilo se o to
626 běžců, kteří dorazili po-
moci dobré věci a poskládali
se na startovní rošt 3. roč-
níku Běhu s čelovkou,
který pořádala Michaela
Valentová. „Ostrovského
Běhu s čelovkou jsem se
zúčastnil již potřetí. Ten-
to závod je výjimečný,
člověk se proběhne v
pohodové atmosféře, a
navíc ještě přispěje na
dobrou věc. Velké poděko-
vání patří týmu okolo Míši
Valentové. Mám z toho
každoročně krásný zážitek
a těším se na příští rok, že
se opět všichni v Ostrově
setkáme,“ podotkl ke své
třetí účasti na běhu v Ost-
rově dalovický běžec a
sportovní fotograf Fran-
tišek Holeček.
Třetí ročník benefiční-

ho běhu opět pomáhal,
tentokrát dvěma holčič-
kám, Michalce a Terezce, a
jedné ženě, Romaně, kterým
byla diagnostikována roz-
troušená skleróza. Na star-
tovní čáře se to tak hemžilo
lyžaři, běžci, fotbalisty, ho-

kejisty, triatlonisty a další-
mi sportovci z dalších od-
větví sportu, kteří přišli
svým během pomoci.
„Jsme rádi, že jsme se

mohli účastnit takovéto ak-
ce, která pomáhá. Navíc

jsme se sešli s kama-
rády a

běh si v přátelském duchu
užili. Navíc letos se mnou
běžela i moje sestra, která i
když nesportuje, hodně
překvapila,“ říkala s úsmě-
vem po doběhu do cíle Věr-

ka Pravcová z Run Team
Ostrov. Startovní pole pak
doplnili další lidé, kteří svou
přítomností, ať zdolali trasu,
která vedla přes město Ost-
rov a měřila 4,5 kilometru,
během či procházkou, po-
mohli dobré věci. Na čelov-
kový běh dorazili běžci
z celého Karlovarska.

„Já
měl jít

podle tréninkového plánu
na třicetiminutový výklus, a
tak jsem spojil dobré s uži-
tečným, když mi čelovkový
běh přišel vhod. Navíc mi
sestra řekla, že mě na běh

sveze, tak to jsem nemohl
odmítnout, a navíc jsme
pomohli dobré věci,“ pou-
kazoval v cíli orientační bě-
žec nejdecké Jiskry Nick
Newiak. Celkem běžci daro-
vali 55 717,- Kč, celkově to
pak byla částka 100.000,-
Kč, kterou doplnila spor-
tovní dražba, kdy se dražil
například dres olympijské-
ho medailisty a vodního

slalomáře Jiřího Prs-
kavce, dres hokejové-
ho obránce HC Ener-
gie Karlovy Vary
Martina Rohana, kdy
na dresu nechyběly
podpisy všech hráčů
A-týmu, či podepsaná
hokejka ostříleného
útočníka litvínovské
Vervy Viktora Hübla.
„Pro nás to byl ta-

ké velký zážitek, při-
padalo nám to při
takové hojné účasti
jako na maratonu,
takové štrúdly běžců,
co se táhly Ostrovem,
což klobouk dolů před
pořadateli. Navíc jsme
se sešli s kamarády a
běh si opravdu v přá-

telském duchu užili, rádi
jsme pomohli a příští rok se
určitě na startu opět uvidí-
me,“ vzkazuje organizáto-
rům Markéta Hanzálková ze
ŠAK Chodov.

626.Tolik běžců absolvovalo 3. ročník Běhu s čelovkou.Mezi startujícími ne-
chyběla početná skupina chodovskéhoŠAKu v čele sMiloslavemZítkou (vlevo).

V Toužimi pořádají
Pokos Cup pošesté

Toužim – V pondělí 26.
prosince zahltí sportovní
halu v Toužimi futsal. Na
pořadu tam totiž bude již
šestý ročník Pokos Cupu
2016, který pořádá Zdeněk
Pokorný společně s Petrem
Slabou. Turnaje se tradičně
zúčastní dvanáct týmů a
odstartuje v 8.30 hodin. (sei)
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Přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků
a hodně úspěchů v novém roce!

Přejeme příjemné prožití 
vánočních svátků
a hodně úspěchů v novém roce!
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