
ČR –Turecko (kvalifikace oME)

Vyšehrad –Ústí nad Labem (FNL)

KrálůvDvůr –Vltavín (ČFL)

Aritma –Doubravka (divize)

Rokycany –Motorlet (divize)

Litvínov –Meteor (divize)

HorníMěcholupy – Nymburk (divize)

ČAFC –Královice (přebor)

Třeboradice – Přední Kopanina (přebor)

Admira B –Cholupice (přebor)

Své tipy odevzdejte nebo odešlete poštou nejpozději
do pátku 9. října do 16 hodin na adresu redakce Praž-
ského deníku: U Stavoservisu 1, 108 00 – Praha 10.
Správný tip = plus 2 body, špatný tip = minus 1 bod.
Každý hráč může poslat jen jeden tiket. Chcete-li mít
zajištěný kupon, předplaťte si Deník!

8. kolo

Nápověda sporťáků do 8. kola Tip ligy
Bez nároku na výhru s vámi soutěží a nabízejí své tipy sportovní redaktoři

Pražského deníku Michal Káva a David Nejedlý.

Česká republika – Turecko (kvalifikace o ME)
Káva 2: „Motivace je jednoznačně na straně Turků, kteří bojují o možnost postoupit ze

třetího místa. Domácí prohru nám oplatí s plnou parádou.“
Nejedlý 0: „Turci jistě mají vyšší motivaci než český celek. Ten ale hraje doma

a těžko se bude chtít rozloučit s úspěšnou kvalifikací porážkou.“
Slavoj Vyšehrad – FK Ústí nad Labem (FNL)

Káva 1: „Šemíci to budou mít hodně těžké, ale proti silnému Ústí by mohli doma uspět
a připsat si druhou výhru v sezoně.“

Nejedlý 2: „Vyšehrad vydoloval v minulém kole bod ze hřiště olomouckého béčka,
Ústí je ale soupeř jiného kalibru, o čemž by mohla vyprávět například i Slavia, kterou

Severočeši vyřadili ve 3. kole MOL cupu.“
FC Králův Dvůr – Loko Vltavín (ČFL)

Káva 1: „Šlágr kola, třetí tým tabulky hostí druhý. Takové zápasy často končí
remízou, ale přikláním se spíše na stranu domácích.“

Nejedlý 2: „V minulých kolech Tip ligy jsem Loku příliš nevěřil a ono se nadechlo
k velikým výkonům. Budu tedy věřit, že průběžně stříbrnou příčku ČFL udrží a naplno

boduje také na stadionu Cábelíků.“
Aritma Praha – Jiskra Doubravka (divize)

Káva 1: „Tohle by měla být jasná jednička, Aritma rozjela sezonu skvěle a boduje
pravidelně. A bude v tom pokračovat.“

Nejedlý 1: „Nezbývá než souhlasit s kolegou. Favorit je jasný.“
SK Rokycany – Motorlet Praha (divize)

Káva 0: „Bitva tabulkových sousedů, která by mohla skončit dělbou bodů. A protože
něco musím napovědět, tak to nechám na té remíze.“

Nejedlý 1: „Nevím, jestli slyšel Michal Káva o výhodě domácího prostředí, která
způsobuje co? Rozhoduje zápasy vyrovnaných soupeřů.“

FK Litvínov – Meteor Praha VIII (divize)
Káva 2: „Meteor se po špatném začátku trochu vzchopil a prokousal se tabulkou

o něco výše. Litvínov je předposlední, a tak by hosté mohli uspět.“
Nejedlý 0: „Budu se opakovat, výhoda trávníku pomáhá také slabším týmům.“

SK Horní Měcholupy – FK Nymburk (divize)
Káva 1: „Soupeři jako je Nymburk musí z Měcholup odjíždět s prázdnou, jinak si SK

zadělá na pořádné starosti.“
Nejedlý 0: „Horní Měcholupy nepodávají letos v soutěži nijak oslnivé výkony. Ne, že by

Nymburk vykazoval bůhvíjakou kvalitu, bod si ale odveze. “
ČAFC Praha – Sokol Královice (přebor)

Káva 1: „Po skvělém startu přišel úpadek Čafky, trenér Herink těžko lepí sestavu.
Královice naposledy dostaly výprask na Zbraslavi, ale teď na ČAFC uspějí.“

Nejedlý 1: „Každá krize jednou končí. To vědí také na Čafce.“
SK Třeboradice – FC Přední Kopanina (přebor)

Káva 2: „Bitva dvou nejútočnějších týmů. Na rovinu se přiznám, že fandím
Třeboradicím, ale na rovinu zase natipuji, že vyhrají hosté.“

Nejedlý 1: „V redakci je vše jako doma, pokud je kolega spokojený, daří se.“
Admira Praha B – Sokol Cholupice (přebor)

Káva 2: „Jednou se Cholupice prostě musí vzchopit. Vím, píšu to asi už třetí týden, ale
jednou to prostě musí přijít.“

Nejedlý 0: „Také já zkusím překvapení, i když menší než Michal Káva.“

Hokejisté odehráli skvělý turnaj
Jedenáctiletí pozemáčci předvedli na Pragovce srdnaté výkony. Stříbro vybojovali borci z Kbel

DAVID NEJEDLÝ

Praha – Taky jste někdy una-
veni profesionálním sportem?
Otráveni jeho 'hodnotami'.
Kdejaké primadony s nagelo-
vanými vlasy vám jsou před-
hazovány jako ikony... Pokud
ano, zajděte si na dětský tur-
naj. Splín vás přejde.

My to štěstí měli, oddíl po-
zemního hokeje HC 1946 Pra-
ga pořádal klání jedenáctile-
tých, na kterém se děly věci.

Malí, velcí hrdinové
Devítiletá Markétka Švar-

cová přijde na akci povzbudit
své starší kamarády, jenže ou-
ha, branka Pragy zeje prázd-
notou, gólmanskou jedničku
schvátila nemoc. Nelení a na-
vlékne na sebe poprvé v životě
výstroj a postaví se ranám
o dva roky starších borců.

Anebo něco o nasazení. De-
vítiletá Anička Šimková, hra-
jící za Kbely, dokáže ve finále
vstřelit jediný gól svého cel-
ku. Udělá to způsobem věru

mazáckým, prokličkuje se ce-
lým hřištěm a zavěsí. „Góóól!“
Radují se spoluhráči. Děvče už
ale stojí v obraně a při závě-
rečném náporu šmejdí opět
v útoku. Co udělá den po tur-
naji? Odjede k zápasu mladší-
ho žactva, kde změří síly s hrá-
či dokonce třináctiletými.

Kam to peláší devítiletý
Honzík Jirkovský? Možná na
sraz robotů. Tak totiž vypada-
jí úplně všichni brankáři po-
zemního hokeje. Ne, přebíhá
ze svatyně rakovnického béč-
ka do té elitní. „Jak to šlo?“
Ptáme se rozčepýřeného klu-
činy. Ten se ale pouze culí.
„Nejsi unavený?“ Položíme
druhou otázku. „Vůbec,“ od-
větí. „A kdyby. Musel jsem
hrát. Nemohl jsem se vykašlat
na kamarády!“

Očima statistik
Tři pražské celky se objevi-

ly v osudí pragováckého tur-
naje. Původně přihlášená Sla-
via vyslance z hlavního města
na kvartet nedoplnila.

Nejdále došly Kbely, které
až ve finále podlehly Rakov-
níku A 1:2. Ani přes porážku
nejsou na tváři kouče celku
Petra Kožicha viditelné pra-
žádné chmury.

„Jsme spokojeni, stříbrná
medaile je krásná,“ usmívá se
lodivod, který si pochvaluje
příjemné klima okolo celku.

„Sešla se mimořádně dobrá
parta rodičů. Máme fandící
tatínky i maminky, které pe-
čou na cestu buchty,“ děkuje
na dálku Kožich, jenž se vyjá-
dří i na adresu svých svěřen-
ců: „Pochválil bych je za sna-
hu. Pracují s balonkem, jak
jim řekneme. Předvedou sa-
mozřejmě i minely. Zatím by
ale měl být pro ně hokej pouze
hrou. Což je nejdůležitější.“

Praga skončila sice 'až' čtvr-
tá, turnaj ale pořádala. Trené-
rce i hlavní organizátorce Ka-
rolíně Paterson patří proto zá-
věrečné slovo: „Všechno kla-
palo. Úroveň zápasů byla také
dobrá. Byly už vidět kombi-
nace, nahrávky i pěkné góly,“
dodává spokojeně.

Výsledky turnaje
Skupina A

Rakovník B – Mnichovice 0:5
Praga – Slavia 3:0

Rakovník B – Praga 1:3
Mnichovice – Slavia 3:0
Rakovník B – Slavia 3:0
Mnichovice – Praga 3:0

Skupina B
Kbely – Bohemians 1:0

Rakovník A – Rakovník DDM 3:1
Kbely – Rakovník A 1:2

Bohemians – Rakovník DDM 2:0
Kbely – Rakovník DDM 3:1

Bohemians – Rakovník A 0:4

Spodní kříž
Rakovník B – Rakovník DDM 1:0

Slavia – Bohemians 0:3

Horní kříž
Mnichovice – Kbely 1:2
Praga – Rakovník A 0:4

O sedmé místo
Slavia – Rakovník DDM0:3

O páté místo
Rakovník B – Bohemians 2:0

O třetí místo
Mnichovice – Praga 4:2

Finále
Rakovník A – Kbely 2:1

Konečné pořadí
1. Rakovník A

2. Kbely
3. Mnichovice

4. Praga
5. Rakovník B
6. Bohemians

7. Rakovník DDM
8. Slavia

Na kluky prostě zařvu, culí se Anička
Praha – Už jste někdy viděli
devítiletou dívku, která šéfu-
je partě jedenáctiletých klu-
ků? Že ne? Pak jste neshlédli
zápas kbelské omladiny, ve
které hraje prim sympatická
pozemní hokejistka Anička
Šimková.

„Má obrovský talent. Je
ohromně šikovná a rychlá.
Dovede s balonkem na hokej-
ce přeběhnout celé hřiště
a dát gól,“ říká na její adresu,
a tím také popíše jedinou fi-
nálovou branku Kbel, trenér
stříbrného týmu Petr Kožich.

Aničko, jak se hraje slečně mezi
tolika kluky?

Dobře. Někdy jsou na mě
trochu hodnější a jindy zase
ne. (směje se)

Máš problém kluky dirigovat?

Ani ne, jsem obránce,
prostě na ně zařvu a je to.

Cítila ses na turnaji v dobré
formě?

Jo, po dlouhý době jsem
dala docela dost gólů.

V prvním zápase váš tým pora-
zil Bohemku. V čem byl lepší?

Ani nevím, hlavně se nám
dařily nájezdy. Musíte na-
střelit soupeřům nohy v kru-
hu a pak dáte z nájezdu gól.

Rakovník A vás porazil dvakrát
2:1. Jde o natolik nepříjemné
soupeře?

Měl jednoho kluka, co hod-
ně vybíhal. Ten nám vždycky
utekl.

V semifinále přišla těsná výhra
nad Mnichovicemi. Šlo pro vás

o takzvaný zápas turnaje?
Asi jo. Mnichovice nás vět-

šinou porážejí, teď ale vyhrá-
ly Kbely. (směje se)

Doufalo kbelské družstvo ve fi-
nálovou odvetu?

Jasně, zase to bylo ale
o tom jednom klukovi.

Dala jsi první finálovou branku.
Krásný slalom. Nacvičený?

Ani ne. Přišlo mi, že dáme
další góly. Už to ale nevyšlo.

Druhé místo. Spokojenost?
Je to dobrý.

Uvažuje slečna z Kbel o hokejo-
vé budoucnosti? V mateřském
oddíle to asi nepůjde.

S mamkou jsme se bavily,
kam jít dál. Asi zkusíme Sla-
vii. (nej)

VAKCI. Foto: Ladislav Adámek

NEJLEPŠÍMPRAŽSKÝMCELKEM na pragováckém turnaji se staly stříbrné Kbely. Foto: Ladislav Adámek

DAŘILOSE IDALŠÍMPRAŽSKÝMTÝMŮM.Na čtvrtémmístě skončili kluci a holky z Pragy (vlevo), na šestémklokani. Foto: Ladislav Adámek

ČÍSLO DNE

84
Tolik hráčů se zúčastnilo turnaje
na Pragovce. Základna českého
pozemního hokeje se rozrůstá.
A to navíc nedorazila Slavia.
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