
Číňan bude v Lidovém domě
obhajovat titulový pás
ZDENĚK PLACHÝ

Karlovy Vary – „Resolution“
je opět tady. Lidový dům ve
Staré Roli přivítá znovu ulti-
mátní zápasy v osmihranné
kleci podle pravidel MMA. A
nepůjde jen o běžné duely. Bu-
de se také bojovat o titulový
pás šampiona organizace GCF
do 77 kilogramů, který bude
proti Josefu „Gorille“ Králo-
vi obhajovat domácí hvězda
Jaroslav „Číňan“ Poborský.

Večer je připraven na 30.
března od 18 hodin. V okta-
gonu se představí také další
karlovarští borci, Petr No-
vák, Lukáš Olejník, Radek Šo-
pov, Martin Koucký, Martin
Hockicko... Diváci zhlédnou
celkem 11 zápasů. O celé akci
budeme průběžně referovat i
v dalších dnech.

Vstupenky je možno za-
koupit na portálu ticket-
pro.cz, probojovat se na ga-
lavečer však můžete i pro-
střednictvím Deníku, který
má jako mediální partner ak-
ce k dispozici opět pro své čte-
náře několik volných vstu-
pů. K tomu je třeba do redak-
ce Karlovarského, Chebského

nebo Sokolovského deníku
donést tento vystřižený kupon
– do 26. března, ze správ-
ných odpovědí bude vyloso-
váno osm výherců.

Soutěžní otázka:
Pokolikáté se již v Lidovém

domě koná večer ultimátních
zápasů?

1) poprvé
2) podruhé
3) potřetí
Jméno a příjmení soutěžící-

ho:

tel. kontakt:
Počet podaných originál-

ních kuponů není omezen!

Soutěžte s Deníkem a vyhrajte dvě vstupenky na Bayern
Redakce regi-
onálního de-
níku a česká
redakce Eu-
rosportu si
připravily pro
milovníky ko-
pané lahůdku.

Jedná se o vstupenky na bun-
desligové utkání Bayern
München – Hamburger SV,
které se hraje 30. března v
18:30 hodin v Allianz aréně v
Mnichově. Každý lístek je v
hodnotě 70 eur a jedná se o
vstupenky na velice lukra-
tivní místa na hlavní tribu-
ně.

Na obrazovkách televize
Eurosport mohou čtenáři
pravidelně sledovat nejen
Bayern, ale celou Bundesli-

gu. To platí i o internetových
stránkách Eurosportu.

Jak vstupenky získat?
Stačí správně odpovědět na

dvě otázky.
Kdo aktuálně trénuje

Bayern München? ...............
.................................................

Kdy Bayern naposledy
vyhrál titul v Bundeslize?
.......... .......................

Odpovědi
posílejte na
adresu Karlo-
varského de-
níku, TGM 32,
Karlovy Vary,
36221.

Jméno soutěžícího ............
.................................................

Adresa ................................
.................................................
.................................................

Telefon nebo e-mail ............
.................................................

Uzávěrka soutěže je v pá-
tek 22. března. Tipující mů-
že poslat více kuponů. Ze
slosování budou vyřazené
neúplně vyplněné kupony a
také se špatně zodpověze-
nými otázkami.

Hokej

Liberec ztratil bod

Tipsport extraliga, play-out

Skupina o udržení, 5. kolo

HC Energie Karlovy Vary – HC Kometa Br-

no 5:3 (1:1, 3:1, 1:1). Branky a nahrávky: 7.
Košťál (Vachovec, J. Drtina), 28. Skladaný
(Prošek), 29. Pech (Parýzek), 39. J. Drtina
(Pohl, Skladaný), 41. Kumstát (Pech, Za-
ťovič) – 10. Jakub Svoboda (Holec), 32.
Burian (T. Svoboda), 44. J. Hruška (Jakub
Svoboda, T. Svoboda). Rozhodčí: Hodek,
A. Jeřábek – Bádal, Pouzar. Vyloučení:

2:4, navíc Vachovec (K. Vary) 5 min. a do
konce utkání. Využití: 1:1. Diváci: 3182.
Bílí Tygři Liberec – Piráti Chomutov 4:3 v

prodl. (0:0, 1:1, 2:2 – 1:0). Branky a na-

hrávky: 32. Nedvěd (T. Pospíšil, Čakajík),
54. Víšek (Filippi), 58. Víšek (Kudrna, Čut-
ta), 63. Nedvěd (Čakajík) – 37. Důras (J.
Mrázek), 58. Šagát (Kůs, Jíra), 59. Šagát.
Rozhodčí: Fraňo, Hribik – Gebauer, Lede-
rer. Vyloučení: 5:7. Využití: 3:1. Diváci:

7125.
Tabulka
1. HC Kometa Brno 57 17 8 10 22 161:173 77
2. HC Energie Karlovy Vary 57 21 2 7 27 148:166 74
3. Bílí Tygři Liberec 57 18 4 12 23 152:186 74
4. Piráti Chomutov 57 12 11 6 28 144:196 64

Karlovy Vary a Sokolov připravují jedinečnou
akci pro sportovce se zdravotním postižením
JIŘÍ LINHART

Karlovy Vary – Už za necelé
čtyři týdny, v sobotu 13. dub-
na, budou Karlovy Vary a So-
kolov hostit jednu z největ-
ších akcí zdravotně postiže-
ných sportovců v republice a
vůbec největší v Karlovar-
ském kraji, 11. ročník pla-
veckých závodů tělesně po-
stižených POHÁREK 2013. Po
roční přestávce se tak na Kar-
lovarsko vrací plavecký mí-
tink, kterého se pravidelně zú-
častňuje více než stovka han-
dicapovaných plavců včetně
špičkových paralympioniků.

Pohárek 2013, stejně jako
všech deset předcházejících
ročníků, pořádá karlovarská
pobočka občanského sdružení
Kontakt bB, které dlouhodobě
programově usiluje o odstra-
nění bariér mezi zdravotně
postiženými a zdravou popu-
lací, především motivací
zdravotně postižených k ak-
tivnímu a nezávislému pojetí
života. Ideálním prostředím a
prostředkem pro činnost
KONTAKTu bB je voda a pla-
vání.„Plavání v sobě ideálně
spojuje všechny prvky, které
vedou k naplňování našeho
hlavního poslání. Osvojení
schopnosti pohybovat se sa-
mostatně ve vodě má totiž pří-
mý dopad na schopnost samo-
statného a sebevědomého po-
hybu v běžném životě. Plavá-
ní zajišťujeme v běžných ba-

zénech, kde se handicapovaní
plavci setkávají s veřejností a
kde dochází k interakci mezi
oběma jen zdánlivě oddělený-
mi břehy postižených a nepo-
stižených. Samotné plavání
pak umožňuje samostatný po-
hyb bez jakékoliv pomůcky a
zvládnutí samostatného po-
hybu v prostředí, které vypa-
dalo před zapojením do našich
aktivit jako nedostupné, při-
náší posílení sebevědomí a
přirozeně působí na jedince
tak, že si pak troufá pustit se i
v jiných oblastech běžného ži-
vota do aktivit, které mu při-
padaly nereálné,“ vysvětluje
cíle a metodiku občanského
sdružení KONTAKT bB jeho
spoluzakladatel Jan Nevrkla.

Stejně jako zdravá většina

populace mají i lidé se zdra-
votním postižením potřebu
porovnávat si svoje schop-
nosti a znalosti formou spor-
tovního zápolení. Proto jsou
při všech střediscích občan-
ského sdružení KONTAKT bB
založeny sportovní kluby.

Na Karlovarsku je to už řa-
du let působící SK KONTAKT
Karlovy Vary, který soustře-
ďuje na šest desítek plavců,
převážně v kategoriích žactva
a mládeže, a vyrostly zde už i
první sportovní „hvězdy“,
které se prosazují na předních
pozicích i v celostátních sou-
těžích handicapovaných plav-
ců a pravidelně jsou oceňová-
ny i v anketách o nejúspěšněj-
ší sportovce, a to nejen Karlo-
varska.

V nedávno vyhlášené an-
ketě města Karlovy Vary byla
mezi vyhodnocenými Vendy
Dušková, která na mistrov-
ství republiky v plavání zdra-
votně postižených vybojovala
v kategorii žactva titul na 100
metrů znak, dvě stříbrné a jed-
nu bronzovou medaili. Mezi
nejúspěšnějšími družstvy
Sportovní unie Karlovarska
pak bylo oceněno družstvo
plavců SK KONTAKT Karlo-
vy Vary v sestavě Vendula
Dušková, Petra Flekačová,
Jakub Voráček, Milan Man a
Nikol Habermannová. Mezi
sportovní hvězdy je vynesly
úspěchy na mistrovství re-
publiky, kde vybojovali zlato v
kraulové štafetě a stříbro v po-
lohové štafetě.

Příležitost uvidět právě ty-
to, ale i další plavce přímo v
akci bude mít karlovarská ve-
řejnost na 11. ročníku Pohár-
ku v sobotu 13. dubna v kry-
tém bazénu v Sokolově. Závod
nabízí jedinečný sportovní zá-
žitek, dokonale na špičkové
úrovni zorganizovanou akci s
mimořádnou atmosférou a zá-
polení plavců s handicapem,
kteří se ve vodě pohybují tak,
že na nich handicap téměř ne-
poznáte. Patronem závodu je
osminásobný vítěz Velké par-
dubické Josef Váňa a záštitu
nad akcí převzali primátor
města Karlovy Vary Petr Kul-
hánek a starosta města Soko-
lova Zdeněk Berka.

Bicek: Musíme čekat na zaváhání Tygrů
JAN ČECH

Karlovy Vary – Karlovarská
Energie je sice v tabulce play-
out Tipsport extraligy na dva-
náctém místě, ale v koneč-
ném zúčtování se budou při
rovnosti bodů počítat vzá-
jemné zápasy. Ty mají ener-
getici jak s Libercem, tak i s
Brnem horší. Matematika je
tak jasná. Bílí Tygři musí ztra-
tit bod, aby v Karlových Va-
rech mohli alespoň doufat v
brzký konec sezony. V opač-
ném případě Energii baráž ne-
mine.

Jiří Bicek po zápase s Ko-
metou měl dobrou náladu, ale
bylo mu jasné, že trumfy drží v
ruce Tygři. „Musíme čekat,
jak budou hrát. Už to není v na-
šich rukách. Každopádně my
musíme ve čtvrtek v Chomu-
tově vyhrát, pokud chceme
alespoň doufat v konec,“ říká
navrátilec do sestavy.

Pokud Liberec v posledním
zápase play-out vyhraje za tři
body, tak není co řešit. Na
všem je ale zapotřebí hledat
něco pozitivního. Dobrá psy-
chika bude v baráži velice dů-
ležitá. „Každé vítězství nám
může pomoci a před baráží to
platí dvojnásobně. Bude se
hrát dvakrát venku a dvakrát
doma se stejným soupeřem.
Žádné výkyvy si nemůžeme

dovolit,“ pokračuje.
Jiří Bicek vývoj v první lize

zatím nesleduje. „Jenom jsem
slyšel, že Olomouc postoupila,
a také vím, že hraje Třebíč s
Mladou Boleslaví. V posled-
ních dnech jsem se zajímal
pouze o náš tým. Směrodatné
také pro mne bylo co nejrych-
leji se uzdravit a být opět při-
pravený hrát,“ pokračuje.

Zpět ale k utkání s Kometou
Brno. Výsledek 5:3 napovídá,
že Energie si pro tři body do-
šla bez větších problémů. „Tak
to určitě nebylo. Stále jsme
vedli, ale v některých mo-
mentech jsme soupeře pustili
do hry. Rozhodující bylo, že
jsme vstřelili pátý gól. Tím
jsme se uklidnili a hráli to, co
potřebujeme,“ zhodnotil ve
stručnosti vývoj zápasu.

Bicek delší dobu nenastou-
pil do mistrovského utkání.
„Měl jsem problém s nastřele-
nou nohou. Dostal jsem ránu

přesně mezi chránič a brusli.
Došlo k roztržení nohy a pro-
blém byl v tom, že se rána ná-
sledně zapálila. Bylo to přesně
v místě, kde se zavazuje brus-
le. První týden jsem nemohl
pořádněstátnanoze.Druhýuž
to bylo lepší, ale to zavazování
bylo velice nepříjemné. Hokej
se hraje hlavně na nohou, a
když na nich nemá člověk sto-
procentní stabilitu, tak je to
špatné,“ popsal úraz.

Zranění se řadí do katego-
rie drobných, být na jiném
místě těla, tak by ho ani žádný
z hokejistů neřešil. „Kdybych
to měl na tváři nebo jinde, tak
se s tím hrát dá. Bohužel bylo
na místě, kde mě to velice li-
mitovalo. Bolelo každé do-
šlápnutí, odražení a prostě
všechno. První týden jsem se
ani nemohl obout do bruslí.
Teď pevně věřím, že to bude
lepší,“ dodává Jirka Bicek na
závěr.

Jiří Bicek

Tomáš Harkabus: Páté utkání
chceme vyhrát a postoupit
JAN ČECH

Karlovy Vary – Junioři HC
Energie prohráli ve čtvrtém
utkání osmifinále play-off
MHL se Spartakem Moskva
1:4. Série hraná na tři vítězná
utkání je tak vyrovnaná 2:2 a
o postupujícím se rozhodne ve
středu v Moskvě.

Útočník Tomáš Harkabus
(na snímku) byl po utkání
hodně mrzutý. „Z mého po-
hledu to bylo vyrovnané utká-
ní. Chtěli jsme to ukončit a po-
stoupit do dalších bojů. Spar-
tak měl ale více štěstí. My jsme
bohužel udělali o jednu chybu
víc a to rozhodlo,“ ohlížel se za
zápasem.

Jedním z rozhodujících
aspektů byla druhá branka
hostí. „Samozřejmě že nějaký
vliv to na výsledek mělo, ale
my jsme měli ještě dostatek
času utkání vyrovnat. To se
nám ale nepovedlo,“ litoval.

Ve druhé třetině měla Ener-
gie obrovskou příležitost
vstřelit druhou branku, ale
zákrok brankáře hostí z říše
snů zmařil domácím radost.

„Lépe to trefit nešlo. Brankář
jen zázrakem puk vyrazil,“
popisoval útočník šanci, kte-
rou Igor Šestjorkin zneškod-
nil nastavenou holí, jež byla
jedinou překážkou v cestě ko-
touči do prázdné branky.

Páté, rozhodující utkání se
bude hrát ve středu v Moskvě.
„Zatím nevím, jaký bude plán
cesty, ale každopádně budeme
chtít to páté utkání vyhrát.
Spartak je ale doma výborný.
Má za sebou diváckou podpo-
ru. Nicméně i tak chceme zví-
tězit,“ věří Harkabus.

Junioři Energie budou od-
létat s tou samou taktikou.
„Nemá cenu nic měnit. Bude-
me produkovat to, co jsme
hráli doma. Věřím, že se nám
podaří Spartak hodně potrá-
pit,“ přeje na závěr.

www.denik.cz

BOJ S NADVÁHOU ZAČAL! 
Sledujte příběhy vašich fi nalistek.  www.denik.cz

HLASUJTE 
pro svou 

fi nalistku!

www.denik.cz

Své hlasy pro fi nalistky posílejte 

pomocí SMS zprávy ve tvaru:

DEN FIT 1až14 

JMENO PRIJMENI 

ADRESA PSC 

na číslo 900 11 07 

od 16. 3. do 21. 3. 2013. 

Technicky zajišťuje ATS.

Cena 1 SMS je 7 Kč včetně DPH. 

www.platmobilem.cz.
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