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PUNTAARENAS „Poslední divoký zá-
vod“, takové přízvisko nese Patago-
nian Expedition Race. Má na něj
právo, vždyť se koná v odlehléOhňo-
vé zemi. Závodníky posílá na lo-
dích, pěšky i na kole domíst, kam se
moc lidí ještě nepodívalo. Devítiden-
ní expediční klání mělo na startu
i Čecha Pavla Paloncýho, ve čtyř-
členném týmu Ulkoilun Maailma.fi
se dvěma Finy a Američankou se až
do cíle nedostali.

Přitom před startemmyslela me-
zinárodní sestava vysoko – nejen na
dokončení závodu, ale i na čas, v ja-
kém by se to mohlo podařit. Nako-
nec se ale museli svých cílů vzdát,
od začátku je totiž provázela řada
problémů. „Všechno začalo tím, že
mi do Patagonie dorazila jen polovi-
na zavazadel. Občas nám tedy něco
scházelo, ale poradili jsme si. Zkrát-
ka co nemáš, to nepotřebuješ,“ po-
psal začátek trablů Paloncý.

První úsek z Punta Arenas překo-
návaly týmy na horských kolech, šlo
spíše o rozehřátí před náročným ka-
jakempřesMagalhaesův průliv. Prv-
ní část na Isla Dawson však týmuUl-
koilun Maailma.fi zhořkla, když ob-
drželi jeden kajak s nefunkčním kor-
midlem. „Na zadákovi jsem tak mu-
sel hlavně řídit amístomořskýho ka-
jaku jsme měli loď na divokou
vodu. V tomhle místě jsem se fakt
bál, že se převrhneme, vlny totiž
měly tři čtyři metry, určitě největší,
v jakých jsem kdy pádloval,“ přizná-
vá Paloncý.

Přes Isla Dawson, ostrov, který je
uzavřeným vojenským prostorem,
musely posádky své lodě přetáh-
nout svépomocí přes vřesoviště
a močály, následovalo dalších 21 ki-
lometrů po moři na čtvrtý kontrolní
bod. „Cestou jsme pádlovali s delfí-
ny,“ vzpomíná Paloncý. Pak ovšem
přišel neplánovaný povinný nocleh,
podmínky totiž neumožňovaly pře-
plout druhou část Magalhaesova
průlivu a k problémům s kormid-
lem tak přibyly vinou zdržení i tenčí-
cí se zásoby potravin.

„Druhý den ráno jsme další úsek
běželi a dotáhli se do hlavního pole.
Prvních čtyřicet kilometrů to bylo ví-
ceméně řekou, v noci jsme pak špl-
hali prudkým údolím plným bob-
řích hrází, ale odchýlili jsme se od
směru. Byla to brutální chyba, nej-
větší, jakou jsem na takových závo-
dech zažil,“ přiznává šumperský zá-
vodník.

I přes bloudění se tým Ulkoilun
Maailma.fi na sedmý kontrolní bod
dostal, od jídla ho však dělil ještě čtr-
náctihodinový pochod. Náročný
trekking s překonáváním desítek
vodních toků přinesl první zdravot-

ní problémy. Fina Tuomase Sovijar-
viho kromě puchýřů začala zlobit
i Achillova šlacha, takže další úsek
140 kilometrů na kole už nesměl ab-
solvovat, stejně jako Američanka
ChristiMasi kvůli problémům se zá-
pěstím. Tým mohl pokračovat jen
mimo soutěž. I takto dokončený zá-
vod by měl svou cenu, bohužel
k tomunedošlo. „Krásnej a jednodu-
chej bike jsme absolvovali s Mik-
kem, pamatoval jsem si ho ze svého
loňského putování. Postupně jsme
všichni dorazili k Lago Deseado,
tam nás ale stejně organizátoři od-
mítli pustit dál,“ litoval Paloncý.

Před účastníky totiž byl náročný
přechod Darwinova pohoří přes
řadu nepřístupných průsmyků. Až
do cíle se dostala z dvaceti startují-
cích týmůpřesně polovina. Nejrych-
lejší byla čtveřice startující pod ná-
zvemAdidas Terrex – Prunesco, kte-
rá celou trasu v délce 565 kilometrů
zvládla za 147 hodin a 39minut. Fin-
sko-americko-český tým se vrátil
z devátého kontrolního bodu.
„Zvládli jsme čtyři disciplíny z pěti,
ta poslední ale byla hlavní a trvá stej-
ně jako všechny ostatní dohroma-
dy.Neními jasný, proč jsme nemoh-
li pokračovat i druhou půlku, ale ta

první byla víc než dobrá. Viděli jsme
nádhernou krajinu, spoustu divo-
kých zvířat včetně tučňáků i bobrů,
a to vše za čtyři dny. Kolikrát za ži-
vot člověk takovou šanci má,“ hledá
to pozitivní šumperský závodník
a dodává: „Samozřejmě jsem doufal
v lepší výsledek, ale beru to jako zku-
šenost. Věřím, že se mně anebo ně-
komu jinému jednou podaří sehnat
finance a dostat sem český tým.
Jsem přesvědčený, že by měl velkou
šanci uspět. Pak semi třeba ty zkuše-
nosti budou hodit,“ přál by si Pavel
Paloncý.

Miloslav Jančík

» Pokračování ze strany B1

Myslíte, že je to českou povahou,
která hledá ve všem levárnu?
Přesně. Možná na Slovácku nějací
blázni něco křičeli, ale já to neza-
znamenal. Překvapilo mě, že Sou-
kup odpovídá na otázky o proda-
ném zápase a takové kecy v kleci.

K domněnkám nespokojené fa-
noušky Slovácka vybízí i to, že ře-
ditel Slovácka Krejčí s vámi spo-
lupracoval už v Drnovicích.
Ano, Krejčí začal u mě ředitelovat
v Drnovicích. My se nemůžeme
ani telefonicky spojit, náznakem
něco dovolit, aby se toho někdone-
lapl. Jsme hodně opatrní a nikdy
bychom nic takového neudělali. Já
se zabývám jen herní stránkou
a tammi pořád něco chybí.

Tři důležité body jste získali až
v nastavení, zatímco váš rival
v boji o záchranu Baník Ostrava
o ně v nastavení přišel. S uplynu-
lým kolem můžete být ovšem spo-
kojený.
Samozřejmě jsem rád, žemáme tři
body. Ale můžu být spokojený je-
nom s výsledkem, v naší hře mi
toho pořád hrozně moc chybí.

Co se vám nejvíce nelíbí? Nová zá-
loha, ve které Ordoš s Heinzem
ztrácí hodně míčů?
Počítali jsme s tím, že by tammohl
být tento problém. Oba dva jsou
až moc techničtí, a jak správně ří-
káte, oba dva, které řadím hodně
vysoko, překvapivě ztrácejí mno-
homíčů. Finální přihrávka od nich
není tak kvalitní, abychom se pro-
sadili. Ale to nechci svádět jen na

ně. Já jsem trošičku zklamaný z vý-
konu Podaného, pracovitost Jirou-
še také není ono. Opakuji: mám
velkou radost, že jsme získali tři
body, že to Ostrava nezvládla tak
jako my první zápas s Budějovice-
mi a že nás to posunulo do trošič-
ku klidnějších vod. Ale ty starosti
jsou nadále moc velké.

Budete vaši nespokojenost s vý-
kony posil Jirouše a Podaného ře-
šit osobním pohovorem?
Pobavíme se o tom, nejsem s nimi
spokojený. Jirouš je při své výšce
dostatečně rychlý, je i fotbalový,
ale málo bojuje. Musí se chtít víc
prosadit. A na Podaného se pořád
hodně spoléhám, i v přípravě uká-
zal, že je to dobrý hráč. Na Slovác-
ku začal dobře, ale pak se taky vy-
trácel. Oba musejí přidat.

Navíc navrátilec do zálohy a klí-
čový hráč Rossi dostal červenou
kartu a bude vám chybět.
Já bych se ho chtěl trošku zastat.
První žlutá byla neskutečně přís-
ná. Rossiho bych chtěl pochválit
vzhledem k tomu, že měl herní vý-
padek a stejně jej řadím k nejlep-
ším našim hráčům. Vyhrával sou-
boje.

Achillova šlacha jej nelimituje?
Říkal, že by měl být už v pořádku.
Teď nechtěný výpadek v podobě
jednoho zápasu mu umožní, aby
se dal do úplného pořádku a při-

pravil se na Plzeň, protože to bude
jiný level.

Teď vás čeká poslední Žižkov
a pak přijde ostřejší los.
Žižkov je povinnost porazit, ale to
jsme si řekli i s Budějovicemi. Ne-
připouštím si ovšem ztrátu. Pak
nás čeká série těžkých zápasů
a tam musí být výkon úplně o ně-
čem jiném.

Po dlouhé době Olomouc opusti-
la sestupové pásmo. Pomůže to
psychice týmu?
Ten tlak je velký. Řekli jsme si, že
získáme tři body s Budějovicemi
a bod na Slovácku. Je to v jiném
gardu, ale trošičku nás to uklidní.
Ale my jsme pořád v situaci, kdy to
musímehlídat a zodpovědnýmpří-
stupem to zvládnout. Důležitý
bude za čtrnáct dní zápas Budějo-
vic v Ostravě, my jedeme do Plzně
a může to být všechno jinak. Pro-
hrajeme v Plzni, neporazíme pak
doma Liberec a jsme tam, to po-
zor. Je třeba teď porazit Žižkov.

Jan Dočkal

FOTBAL

Sigma bude hrát v Plzni
kvůli hokeji dříve
Fotbalisté Sigmy nastoupí ve
20. kole Gambrinus ligy v Plzni
o dvě hodiny dříve, než bylo pláno-
váno. Důvodem jsou místní Indiá-
ni. Kvůli časové kolizi s čtvrtfinálo-
výmutkánímplay-off hokejové ext-
raligy se v neděli 11. března začne
ve Štruncových sadech hrát už
v 15 hodin. (ČTK)

FOTBAL

Do Lvíčat byl nominován
i olomoucký Navrátil
Trenér jednadvacítky Jakub Dova-
lil musel před přípravným duelem
vRumunsku udělat tři změny v no-
minaci. Kvůli zdravotním problé-
mům se omluvili záložníci Tomáš
Přikryl, Ondřej Vaněk a Lukáš Ma-
reček, které nahradili olomoucký
JanNavrátil se ZdeňkemFolprech-
tem ze Sparty. (ČTK)

HOKEJ

Dopita ukáže fanouškům
své zlaté medaile
Na hokejový večer se zlatou pří-
chutí se mohou těšit všichni fa-
noušci olomouckého hokeje. Pose-
dět s nimi do pivnice Radegastov-
na na Janského ulici totiž přijde
Jiří Dopita a s sebou přinese i slav-
nou zlatou olympijskou medaili
z Nagana. Setkání se uskuteční ve
středu 29. února v 18 hod. (spo)

HOKEJ

Bartoň se vsadil,
bude čistit tanky?
Před startem play-off uzavřel kapi-
tán Mory Jakub Bartoň tradiční
sázku se zástupcemPivovaru Rade-
gast. Pokud by se jeho tým nedo-
stal do finále, vyrazí Jakub Bartoň
čistit tanky do ležáckého sklepa.
V opačném případě se do úklidu
pustí zástupce pivovaruMichal Ku-
čera, ovšem v kabiněMory. (spo)

LYŽOVÁNÍ

Maraton v Jeseníkách
vyhrál Sedláček
Už 21. ročník JeLyMana, tedy Jese-
nického lyžařského maratonu, se
konal v neděli na bežeckých tra-
tích v okolí horského hotelu Papr-
sek. Nejrychlejší na trati čtyřicet ki-
lometrů byl Václav Sedláček z Fe-
nix Ski Team Jeseník před Radi-
mem Ondráčkem a Rostislavem
Urbanem. (mj)

Nespokojení fanoušci Slovácka obvinili svůj tým po
bídném výkonu se Sigmou z „moravské výpomoci“.
Sportovního manažera Olomouce Jana Gottvalda to
pořádně nadzvedlo, i když je na „povídačky“ zvyklý.

Krátce

„My se s Krejčím
nemůžeme ani
telefonicky spojit,
ani náznakem něco
dovolit, aby se
toho někdo nelapl.“

OSTRAVA (jsl) Obě mužstva nyní
mají ve fotbalové lize stejný počet
11 bodů, Olomouc je však o příčku
výše díky lepšímu skóre. Přitom
stačilo málo, umazat v obou due-
lech jednu vteřinu, a Baník by měl
před svým sokem náskok čtyř
bodů...
„Takový je fotbal,“ řekl ostrav-

ský trenér PavelMalura. „Pro něko-
ho tragický, pro druhého krásný.
Mohli jsme mít po sobotě o tři
body více, Olomouc o jeden, a při-
tom je to naopak.“
Malura věří, že ztráta ostravské

fotbalisty nepoznamená. „Máme
odolné mužstvo, a tak doufám, že
se z toho i tentokrát dokáže otře-
pat,“ řekl. Psychické síly týmu si vši-
ml už na podzim. „Když se nám zá-
pas nepovedl, mužstvo se během
týdne dokázalo zmobilizovat
a v dalším střetnutí podat lepší vý-
kon.“
Baník hrál s Jabloncem výborně,

ale v nastavení přišel o dva body
a propadl se na sestupovou příčku.
Vážně to týmu neublíží? „Byla to
facka, ale na druhou stranu s tako-
vou hrou můžeme jít směle do dal-
ších bojů a určitě budeme sbírat
body,“ věří útočník Antonín Fantiš.
Teď by mužstvo mělo zvednout

i vědomí, že klubmá novémajitele
a že za ním stojí fanoušci. „To vše
znamená hodně, je to dalších tři-
cet procent toho, co námmůže po-
moci,“ řekl Malura.
O tom, na čí úkor by se Baník

mohl zachránit, když třinácté Čes-
ké Budějovicemají o šest bodů víc,
nepřemýšlí. „My musíme hledět
na sebe. Pořád je ještě dost kol do
konce a v nich potřebujeme nasbí-
rat co nejvíce bodů.“
Ostravští hrají příští týden v pon-

dělí v Praze s Bohemians 1905.
Chybět jim kvůli čtyřem žlutým
kartám bude stoper Benjamin Vo-
máčka. Sigma přivítá poslední Žiž-
kov. „Povinnost nám velí vyhrát,“
ví sportovní manažer Olomouce
Jan Gottvald. Udrží Baník za zády?

ZUBŘÍ (fop) Na podzim extraligoví
házenkáři Gumáren Zubří v Přero-
vě nečekaně remizovali. V jarní
domácí odvetě se ale soupeři po-
mstili a uštědřili mu debakl 41:20.
„Konečně jsme odehráli v novém
roce klidnější zápas,“ liboval si tre-
nér Zubří Jiří Mika.
Jeho svěřenci měli za sebou

dva duely Vyzývacího poháru se
Sportingem Lisabon a dvě extrali-
gová utkání v Lovosicích a Karvi-
né. Všechna skončila nejvýše roz-
dílem tří branek. Duel s Přerovem
byl vyrovnaný jen do 20. minuty,
v níž domácí vedli 12:10.
„Jak jsem čekal, vstoupili jsme

do utkání laxně a větší část první-
ho poločasu jsme se kvůli nedů-
razné obraně trápili,“ podotkl
Mika. „Pak se ale rozchytal Mali-
na a všechno se obrátilo k lepší-
mu.“
Domácí ještě do přestávky od-

skočili na deset gólů a ve druhé
půli svůj náskok více než zdvojná-
sobili. „Soupeř úplně odpadl, tak-
že jsme mohli poslat na hřiště
všechny hráče,“ pochvaloval si tre-
nér Zubří, pro které to ale nebylo
nejvyšší vítězství sezony. V listopa-
du doma pokořilo Kopřivnici
42:20. „Tyhle statistiky nesleduji,“
mávl rukou Mika.

Baník proklíná
vteřinu. Udrží jej
Olomouc za zády?

Dřina Kajaky museli
soutěžící sami přenést
přes ostrov Isla Dawson.

3x foto: archiv závodu

Po svých Většinu
z 565 kilometrů se
soutěžící přesouvali
pěšky. Náročný
trekking překonával
stovky vodních toků.

Paloncý pádloval s delfíny: Do Patagonie se vrátím

Na vodě Nefunkční
kormidlo udělalo
z mořského kajaku loď pro
divokou vodu. Tohoto
zážitku by se Pavel Paloncý
(vpravo) klidně vzdal.

Gottvaldovi se nelíbí hra Sigmy
ani spekulace. Jsou to kecy, říká

Přerov odpadl,
Zubří mělo klid


