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SPORT

České Budějovice přivítají za týden naše nejlepší badmintonisty
PAVEL KORTUS

České Budějovice – O příš-
tím víkendu 3. až 5. února
se v Českých Budějovicích
uskuteční hned dvojité mis-
trovství republiky v bad-
mintonu. Na vrcholné akci
letošního roku se na jiho-
českých kurtech představí
nejlepší domácí muži i ženy,
ale tak nejmladší hráči do
jedenácti let, kteří odehrají
šampionát vminibadminto-
nu. O přípravách vrcholné
akce jsme hovořili sRadkem
Lieblem, předsedou pořá-
dajícího Jihočeského bad-
mintonového svazu.

Jak vás vůbec napadlo uspo-

řádat dvojitémistrovství
republiky?
Na jihu Čech bylomis-

trovství České republiky do-
spělých naposledy před šest-
nácti lety, proto jsme se roz-
hodli uspořádat ho zase
u nás. Myšlenku na pořádání
šampionátu jedenáctiletých
a dospělých v rámci jedné
akce nám vnukl předseda
východočeské oblasti Václav
Drašnar, a protožemáme rá-
di výzvy, šli jsme do toho.

Není to trochu riskantní,
nejenompo dlouhé době,
ale rovnou dvěmistrovství
najednou?
Na první pohledmožná

ano. Určitě jde omnohem

větší tlak na organizaci, ale
na druhou stranu se spousta
věcí řeší pro oběmistrovství
souběžně. Můžeme se opřít
o velice zkušený tým, který
je zvyklý pořádat nespočet
turnajů, jak oblastních, tak
i mezinárodních, které už
mají svou tradici v Českém
Krumlově. Zjednodušeně ře-
čeno, musíte vyřešit totéž
co na jednomistrovství, jen
v trochu většímměřítku.

Jaký bude program šampio-
nátu?
Začíná se v pátek třetího

února v 10:45 hodin zápasy
dospělých v areálu Sportovní
haly, v sobotu budou ode-
hrány zápasy dospělých až

do semifinále a souběžně
s nimi se bude v Sokolovně
hrát soutěž jedenáctiletých,
která dojde do čtvrtfinále.

V neděli pak už budou
na pořadu ve Sportovní hale
všechny finálové zápasy
dvouher i čtyřher dospělých
a semifinále i finále U11?
Ano. Do programu jsme

navíc zařadili také exhibici
parabadmintonu a vyhlášení
ankety ČBaS.

Počítáte s patřičnou divác-
kou kulisou?
Samozřejmě budeme rádi,

pokud se přijde podívat co
nejvíce diváků a podpoří Ji-
hočechy v cestě za vytouže-

nýmimedailovými úspěchy.
Chtěli jsme podpořit zájem
o tento velice krásný sport,

i proto jsme stanovili jen
symbolické vstupné a děti
do patnácti let mají dokonce
vstup zdarma. Mnozí z laické
veřejnosti si pod badminto-
nem stále ještě představují
letní pinkání na pláži, přitom
je to dynamický a psychicky
i fyzicky velice náročný sport,
jeden z nejrychlejších vůbec.
Proto by nás zájem široké
veřejnosti potěšil, mohli
bychom ukázat, jak se bad-
minton hraje na závodní
úrovni.

Co byste dodal závěrem?
Chtěl bych popřát hodně

štěstí všem hráčům, pevné
nervy organizátorům a divá-
kům pak nevšední zážitek.

Radek Liebl. Foto: Deník

Letošní světový šampionát doma v Rize je
pro Kristoferse Bindulise obrovský lákadlem
HOKEJISTY MOTOR DNES ČEKÁ HODNĚ DŮLEŽITÉ EXTRALIGOVÉ UTKÁNÍ DOMA PROTI MLADÉ BOLESLAVI (17:30)

PAVEL KORTUS

České Budějovice – Dres
hokejistůMotoru obléká
druhou sezonu a je na jihu
Čechmaximálně spokojený.
Lotyšský reprezentační
obránceKristofers Bindulis
(27 let) se chce alespoň po-
kusit zopakovat si s česko-
budějovickým týmem loňský
bronzový úspěch v extrali-
govém play off a potom
má obrovskoumotivaci pro-
sadit se do národního týmu
své země pro světový šampi-
onát doma v Rize.
Dnes čeká jeho tým důle-

žité domácí extraligové
utkání proti Mladé Boleslavi
(17:30), v neděli nastoupí
v Litvínově (15:30).

Byla loňská bronzová extra-
ligovámedaile vaším dosa-
vadním největším hokejo-
výmúspěchem?
V juniorské zámořské

soutěži jsme s Astonem také
došli až do semifinále, ale
v seniorské kategorii je bronz
s Motorem zatímmůj jedno-
značně největší týmový
úspěch. Je snem každého
hokejisty dojít v play off
takhle daleko.

Měl tento úspěch ohlas
i u vás doma v Lotyšsku?
Ano. Proběhlo to v Lotyš-

sku vmédiích, kamarádi
i rodinami gratulovali. Ale-
spoň na krátký čas země by-
la celebrita (smích). A samo-
zřejmě jsme to také nezapo-
mněli pořádně oslavit.

Kde se teď fyzicky nachází
vaše bronzovámedaile?
Mám ji doma v Lotyšsku

mezi ostatními trofejemi.

Nedoufal jste, že byste
semohl díky povedené se-
zoně objevit v nominaci Lo-
tyšska na loňskémistrovství
světa v Rize?
Věřil jsem v nominaci.

Ale nebyl jsem sám, kdo
si myslel, že byměl doma
namistrovství světa za Lo-
tyšsko hrát...

Objevil jste se alespoň v ně-
jaké širší nominaci pro pří-
pravný tréninkový kemp?
Ne.

Sledoval jste přesto šampio-
nát? Navštívil jste nějaký
zápas?
Viděl jsem některé zápasy.

Ale jen v televizi. Přímo jsem
se na žádné utkání nevypra-
vil.

Vnímal jste kromě vašeho
národního týmu i úspěch
české reprezentace, která
skončila třetí?
Na světových šampioná-

tech obvykle sleduji všechny
týmy, které hrají play off.
České reprezentaci jsem
bronzovémedaile moc přál.

Jak jste strávil odpočinek
po náročné sezoně?
Hned po sezoně jsem

se vrátil domů do Lotyšska,
kde jsem navštívil rodinu
a přátele. Poté jsem odletěl
s manželkou na týden na
dovolenou, ale jinak jsem
celé léto strávil tréninkem
a přípravou na další sezonu
v Českých Budějovicích.

VMotoru sicemáte platnou
smlouvu, ale objevila se
přesto nějaká nabídka k od-
chodu jinam?
Vůbec jsem o tom nepře-

mýšlel a ani bych na žádnou
nabídku nereflektoval. To
jsem řekl i svému agentovi.
V Motorumám platnou
smlouvu a jsem tadymaxi-
málně spokojený. V klubu
semi líbí amám tady se vše-
mi výborný vztah.

Co jste říkal na začátek le-
tošní sezony, kdy jste vy-
hráli první tři zápasy, vedli
tabulku, ale pak přišla série
devíti porážek v řadě a pro-
pad dolů?
Není jednoduché, když

po tak dobrém začátku přijde
takový propad. To je složité
na všech úrovních hokeje.
Musíte pořád věřit ve své síly
a poctivou prací neúspěch
překonat. Bylo to ale těžké
období. To bezpochyby.

Po devíti prohrách v řadě
jste doma s Plzní hráli za
svého koučeModrého. Zažil
jste někdy v kariéře zápas,
abyměl trenér ultimátum,
že pokudmužstvo nevyhra-
je, tak budemuset skončit?
Nikdy jsem to nezažil.

Abych se přiznal, tak jsem to
dopředu nevěděl a dozvěděl
jsem se to až po utkání.

Vzhledem k tomu, že neu-
mím číst české noviny, tak
jsem semohl v klidu sou-
středit jen na zápas (smích).

V čem je podle vás největší
problém, že tým, který bral
lonimedaili, nyní bojuje
o záchranu?
Hlavní a jediný rozdíl vi-

dím ve zkušenosti hráčů.
Přišli mladší kluci, kteří
nejsou tak zkušení. To je
zmého pohledu absolutně
největší rozdíl. Loni jsem byl
v týmu skoro nejmladší a teď
se řadím ke střední generaci.
Najednou jsem v roli staršího
hráče, od kterého by seměli
učit ti mladší. To je promě
také úplně nová role. Musím
se neustále zlepšovat, proto-
že namě leží daleko větší
zodpovědnost než dřív.

Jste aktuálně nejtrestaněj-
ším hráčemmužstva. Vy-
plývá to z vašeho důrazného
stylu hry?
Souvisí to s faktem, že se

v této sezoně snažím hrát
agresivněji. Ale zároveňmu-
sím zcela objektivně říct, že
letošní metr, který nastavili
rozhodčí, je o hodně přísněj-

ší, než byl vminulé sezoně.
Pokud hrajete agresivněji,
tak tím automaticky přibý-
vají i tresty na vašem kontě.

Často se ocitáte při zápasech
v různých šarvátkách. Vy-
hledáváte tyto situace,
nebo se jen snažíte chránit
spoluhráče?
Určitě nejsem nějakým

bitkařem, ale nevadí mi při-
tvrdit hru a snažím se chodit
do osobních soubojů. Vyhle-
dávám je, ale vždycky
se snažím hrát čistě a proti-
hráče trefit tělem.

Loni jste dal za sezonu dvě
branky, letosmáte na kontě
jednu. Je v plánu tutometu
vyrovnat?
Ano. V plánu to je (smích).

Před rokem jste v rozhovoru
sliboval, že se po vzoru vaší
manželky také začnete učit
česky. Skutečně jste začal?
Je promě hodně těžké

českymluvit, protože čeština
má velice obtížnou výslov-
nost. Ale rozumím více a více.
Manželka se v češtině dostala
o hodně dál než já. Už se bez
problémů domluví.

Uvítal jste, že před sezonou
přišel do týmu váš krajan
Martinš Dzierkals?
Přistupuji k tomu stejně,

jako by to byl hráč z které-
hokoliv jiného státu. Ale ji-
nak jsem samozřejmě rád,
že se k týmu připojil kama-
rád zmé rodné země. Ale nic
to nemění na tom, že se cítím
velmi dobře v kolektivu čes-
kých hráčů.

Trávíte spolu sMartinšem
více čase než třeba s ostat-
ními spoluhráči?
Chodíme spolu na obědy

nebo na večeře. Ale stejně
tak chodím na jídlo i s ostat-
ními spoluhráči.

Máte v Budějovicích nejob-
líbenější místo, kam rád
chodíte?
Je to Budvar aréna. Nejra-

ději trávím čas na našem
stadionu (úsměv).

Jak se podle vásmůže vyvíjet
zbytek letošní sezony?
Pevně věřím, že postoupí-

me do play off, a tam už se
může stát cokoliv. Takhle je
nastavené celémužstvo. Se-
zona je od svého začátku
složitá a je to pro náš tým
dobrý test, jak se s tím doká-
že vyrovnat.

V klubumáte smlouvu ještě
na příští sezonu,máte v plá-
nu ji dodržet?
Ano. Smlouvumám ještě

na příští sezonu a neplánuji,
že bychměl odcházet někam
jinam. Plán je takový, že
po letní přípravě bych se
chtěl k týmu vrátit ještě sil-
nější a pořád se zlepšovat.

Světový šampionát se bude
v květnu hrát opět v Rize.
Je pro vás velkámotivace
prosadit se tentokrát do lo-
tyšského národního týmu
a zahrát si namistrovství
světa?
Mámobrovskoumotivaci

se tam dostat. Udělámmaxi-
mum, abych se letos do ná-
rodního týmu prosadil.
Šampionátu bude přecházet
tréninkový kemp. Každo-
pádně se do něj chci dostat
a vybojovat si účast na šam-
pionátu.

Zápasový program

42. kolo – dnes:Motor ČB –Ml.
Boleslav (17:30)
43. kolo – neděle 29. ledna:
Litvínov – Motor ČB (15:30)
44. kolo – čtvrtek 2. února:Mo-
tor ČB – Hradec Králové (17:30)
45. kolo – neděle 5. února: Olo-
mouc –Motor ČB (17)
46. kolo – středa 15. února:
Motor ČB – Pardubice (17:30)
47. kolo – pátek 17. února:Mo-
tor ČB – Sparta Praha (17:30)
48. kolo – neděle 19. února:
Vítkovice – Motor ČB (16)
49. kolo – středa 22. února:
Motor ČB – Liberec (17:30)
50. kolo – neděle 26. února:
Karlovy Vary – Motor ČB (15:30)

EXTRALIGA. Lotyšský obránce v barvách hokejovéhoMotoru Kristofers Bindulis. Dnes hostí Jihočeši
v Budvar aréně od 17:30Mladou Boleslav, v neděli nastoupí v Litvínově (15:30). Foto: Jan Škrle


