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SUPERLIGA
ADAK
Mírová

Západočeši si opět postup
do play-off pohlídali. Není
divu. Jména jako Slekovič, Boldiš, Adamovic,
Sienko by měla být zárukou kvality. Jenže o to
právě jde. By měla být
ještě neznamená, že také
budou a oni sami moc
dobře vědí, o čem tady teJ
mluvím. Ne vždy se tomuhle jinak silnému týmu
podaří udržet svou splašenou nervovou soustavu na
uzdě a poměrně zbytečně
ztrácí zápasy, které by
vzhledem ke svému potencionálu měl za normálních
okolností vyhrát. A neříkejte, že to není pravda,
sám jsem některé takové
viděl. Pokud se tým zkonsoliduje do potřebné pohody a neztratí v důležitých
momentech toho správného bojovného ducha, může
zcela jistě pomýšlet na

play-off. V opačném případě to může být jen další
zářez na pažbě účastí v
Superlize, což by pro ně
samotné mohlo být přece
jenom trochu málo.

Scorpions
Fishing Club
Plzeň
Osmičku stabilních účastníků play-off uzavírá
Scorpions Plzeň. Ovšem
zdaleka ne v roli outsidera, o to pardon! Scorpions
si u mě svými dlouhodobými výkony získali respekt. Tahounem je pochopitelně Jiří Brejcha, jehož
hru jsem měl možnost na
vlastní kůži otestovat ve
Valdicích při RGP. Ovšem
také tým kolem něj se za
poslední období evidentně
zlepšil a viditelným znamením jsou skvělé výsledky, pravidelně dosahované
na významných republiko-

ROZLOSOVÁNÍ
1. HRACÍHO DNE
NEDĚLE 28. ZÁŘÍ 2008
OLOMOUC - HOTEL SIGMA
1. kolo
Bunda Starý Klíčov - Rakol Brno
Laser České Budějovice - Sgt. Pepik´s Band
Mexiko Chomutov - Staroholická Holice
Palma Omni Hradec Králové - Profin Orlová
Scorpions Fishing club Plzeň - Kousal Twist Trutnov
Sportingbet.cz Olomouc - ADAK Mírová
Toi Toi Dixi Bratislava - KIX Jindřichův Hradec
Tytan A Dušníky - OK Pardubice
2. kolo
ADAK Mírová - Bunda Starý Klíčov
KIX Jindřichův Hradec - Profin Orlová
Kousal Twist Trutnov - Palma Omni Hradec Králové
OK Pardubice - Laser České Budějovice
Rakol Brno - Tytan A Dušníky
Sgt. Pepik´s Band - Scorpions Fishing club Plzeň
Staroholická Holice - Sportingbet.cz Olomouc
Toi Toi Dixi Bratislava - Mexiko Chomutov
3. kolo
Bunda Starý Klíčov - Staroholická Holice
Laser České Budějovice - Rakol Brno
Mexiko Chomutov - KIX Jindřichův Hradec
Palma Omni Hradec Králové - Sgt. Pepik´s Band
Profin Orlová - Kousal Twist Trutnov
Scorpions Fishing club Plzeň - OK Pardubice
Sportingbet.cz Olomouc - Toi Toi Dixi Bratislava
Tytan A Dušníky - ADAK Mírová
4. kolo
ADAK Mírová - Laser České Budějovice
KIX Jindřichův Hradec - Kousal Twist Trutnov
Mexiko Chomutov - Sportingbet.cz Olomouc
OK Pardubice - Palma Omni Hradec Králové
Rakol Brno - Scorpions Fishing club Plzeň
Sgt. Pepik´s Band - Profin Orlová
Staroholická Holice - Tytan A Dušníky
Toi Toi Dixi Bratislava - Bunda Starý Klíčov
5. kolo
Bunda Starý Klíčov - Mexiko Chomutov
Kousal Twist Trutnov - Sgt. Pepik´s Band
Laser České Budějovice - Staroholická Holice
Palma Omni Hradec Králové - Rakol Brno
Profin Orlová - OK Pardubice
Scorpions Fishing club Plzeň - ADAK Mírová
Sportingbet.cz Olomouc - KIX Jindřichův Hradec
Tytan A Dušníky - Toi Toi Dixi Bratislava

vých akcích. Bodnutí
tohohle štíra je citelně
bolestivé a pokud si na něj
troufáte, pak musíte mít
zřejmě dobře natrénováno.
Plzeň se bude zřejmě
pohybovat na pomyslné
hraně postupu do play-off,
vše se uvidí již podle prvního hracího dne, kde
Plzeň krom pátého utkání
s ADAKem potká téměř
všechny nováčky Superligy. Pokud nedokáže sbírat body plnými hrstmi,
bude to mít později složitější.

Sgt. Pepik´s
Band
Praha
Zcela záměrně dávám oba
týmy (Profin a Pepíky) do
blízkosti. Ony už si to
spolu užívaly také na terčích, když si Pražané kdysi
odvezli domů překvapivý
zážitek s vyjadřováním
Profiňáků (Yes, bedna....).
Pepíci patří mezi stabilní
týmy české klubové scény,
ovšem poslední sezony je v
nejprestižnější soutěži nebylo vidět. Nevím co za
tím vězí, když tým disponuje kvalitním kádrem.
Každopádně pro mě představují rovnici o několika
neznámých. Jestli dopsali
na soupisku pro Superligu
také Venouška, to tedy
netuším už vůbec. Chci ale
na tomhle místě zdůraznit,
že je rozhodně třeba počítat
se silným odporem týmu,
který si šipky a dění kolem
umí rozkošnicky užívat.
Vůbec bych se nedivil,
kdyby Sgt. Pepik´s Band
Praha ohrožoval týmy
kolem hranice play-off a
sám po účasti závěrečného
dne pokukoval.

Laser
České
Budějovice
Také Jihočeši budou bezpochyby patřit k týmům,
které si dělají zálusk na
play-off. Petr Turinský je
zárukou kvality, očekávám, že jej v jeho snažení
doplní také již zmiňovaný
Luděk Kristin. Ovšem
Laser se může spolehnout
také na další velmi dobré
hráče, a^ už to je Jiří
Dvořák nebo Zdeněk Škurek. Avšak jen ve své nejlepší sestavě může Laser
pomýšlet na souboje s
těmi nejlepšími. Podceňovat České Budějovice by
se nemuselo vyplatit i
ostřílenějším soupeřům,
krátký herní formát Superligy je jako na míru šitý
pro překvapující výsledky.

Pokud mě pamě^ šipkaře
neklame, týmy z této
části republiky vždy patřily k velkým bojovníkům (viz třeba Bryčka
Č.B.). Určitě nepříjemný
soupeř, který bude stát
každého spoustu sil.

Red Tytan
Dušníky
Tak přiznávám bez mučení, že jméno tohoto týmu
mi vůbec nic neříká. Za to
se jim mohu také omluvit
s tím, že teJ už si jej
pamatovat budu. Ono to
malinko svádí udělat s
Red Tytan outsidera soutěže, jenomže tohle si
vlastně ani nemohu dovolit, když neznám kvalitu
jejich kádru. Jestliže se
tým dostane do Superligy
(a je jedno, zda přímo

sobě známá jsou, o Robertu Kuricovi vůbec
nemluvě. Kterému týmu dá
ale Robert přednost? Dost
důležitá otázka pro tým,
který má na soupisce také
Pavla Drtila, jehož start za
Trutnov ale považuji za
velmi nepravděpodobný.
Kousal Twist by měl určitě
hrát důstojnou roli v
Superligovém startovním
poli. Z ročníku 06/07 si
Kousal Twist pamatuji ze
vzájemného měření sil, oni
si tu výkonnost udržují
standardně již několik let.
Čert aby se v tom vyznal.
Sám jsem zvědavý.

Rakol
Brno
Mohlo by se zdát, že se
jedná o nováčka Superligy.
Jenomže, dávejte si dobrý

OK
Pardubice

Pardubičtí budou podle
všeho postrádat hráče,
který úspěchy tohoto týmu
ovlivnil asi ponejvíce Slávu Navrátila. Scénář se
samozřejmě může ještě
změnit, ovšem jeho start v
dresu OK Pardubice je
podle mne nepravděpodobný. Pardubice se tak budou
muset spolehnout na kádr,
který bojuje o postupové
příčky v nepřítomnosti své
hlavní opory. Bude to
ovšem na nabitou konkurenci stačit? S OK Pardubice už jsem měl rovněž tu
čest a pamatuji, že právě
Sláva zachraňoval jejich
vítězství 6:4. Co to ale
značí? Že tým byl schopen
uhrát ty další body, které
potřeboval. Proto bych

Foto: Willcap
Nebo se stane vítězem favorizovaný tým Toi Toi Dixi Bratislava?

nebo v roli náhradníka),
pak to jisto jistě svědčí o
tom, že momentálně patří
k těm celkům, které jsou
v této republice mezi nejlepšími. Red Tytan Dušníky = opravdu velká
neznámá, tudíž v této
chvíli nemohu více napsat.
Po prvním hracím dnu
Superligy snad budeme
moudřejší všichni.

Kousal Twist
Trutnov
Také Kousal Twist patří
mezi nenápadné, avšak
pravidelné účastníky Superligy. Je až k nevíře, jak
oni si tu svou anonymitu
dokáží ochránit. Přitom
Jména Petr Sucharda nebo
Richard Vokřál sama o

pozor na expresní rychlík z
Brna! Jiří Vorsa patří již
roky k tomu nejlepšímu,
co české šipky mají k dispozici. Richard Abadžijev
se mezi nejlepšími také
drží na solidních příčkách.
S Rakolem se rozhodně
musí počítat, berte k
úvahu, že mohou na hostování sáhnout po někom z
vloni poněkud nepřesvědčivých Hornets Adamov.
Takový Aleš Mrva nebo
Martin Réda by byli velkou
posilou Brňanů. Jak říkám,
tento tým bude velice silný
a rozhodně bude mít ambice promluvit do konečného
pořadí Superligy. Vzhledem k jeho kvalitám
počítám s tím, že se do
play-off dostat může a
také měl by.

také v případě Pardubic
nedoporučil ani náznak
podcenění. Tuším, že na
play-off to stačit nebude,
ale třeba všechno bude
úplně jinak, a oni se tam
dostanou.
Tak jak sami vidíte, tajenka je hodně složitá, sílu a
definitivní složení jednotlivých mančaftů ukáže až
blížící se Olomouc. Možná
už jsou v tuto chvíli, kdy
tento článek dočítáte, soupisky uzavřeny.
Tak či onak to za pár dní
vypukne a nevím jak vy, ale
já se na to těším. Hodně
štěstí všem účastníkům
Bull´s Superligy 08/09 a v
Olomouci se uvidíme.
Jirka Vlček

