
FOTBALOVÝ STŘÍBRNÝ VÍTR 

Dne 4.6.2016 se fotbalové mužstvo Nemocnice Tábor, a.s. účastnilo mezinemocničního turnaje 

v Písku. Písecká nemocnice byla pořadatelem a dle bookmakerů i hlavním favoritem turnaje. 

Nádherný sportovní areál FC Písek vehnal do očí slzy všem, kteří mají před očima podobný (již téměř 

zrealizovaný) v Táboře. 

V přípravě jsme kladli důraz na takticko- operační přípravu. Zejména osvojení důsledného pitného 

režimu bylo samozřejmostí. Sportovní stránka ovšem nezůstávala pozadu. 

Bohužel se na předturnajovém soustředění zranil pilíř obrany Štěpán Hájek (GPO). Realizační tým 

našich foothunterů si ovšem věděl rady.  Na tiskové konferenci oznámená sestava zněla takto: Tomáš 

Jelínek (CHI), Luděk Barták (PL), Ondřej Macura (INT), Miloš Caha (INT), Aleš Kosobud (INF), Štěpán 

Matoška (CHI), Michal Němec (RTG), Hassan Naeem (INT), Lukáš Štrincl (INT).  

Generalita UEFA odjela na EURO do Francie, záštitu tedy převzal alespoň ředitel písecké nemocnice 

Fiala a vše sledoval i předseda LOK-SČL Engel. Hrdě jsme si navlékli zbrusu nové dresy s logy táborské 

nemocnice i lékařských odborů  - hrdých partnerů našeho týmu. Nicméně přeci jen oslabení jsme 

nastoupili k úvodnímu mači proti Strakonicím. A zde se ukázala rozhodující role útočného dua 

Matoška-Němec, která soupeřovu obranu několikrát doslova rozebrala. Výsledek 7:5 byl více než 

nadějný. 

Souboj s Pískem byl zjevně o zlato – hrálo se vedle Otavy. Tomu odpovídalo i nasazení všech (nyní již 

jen osmi) našich hráčů a hlasová podpora kouče píseckých. Obrana soupeře ale sypala – světe, div 

se(!) - písek do soukolí naší souhry a vydařené brejky jeho rychlonohých útočníků stanovily 

konečných 1:3.  

S Českým Krumlovem jsme již hráli prakticky bez střídání a nakonec s vypětím všech sil udrželi 

v prvním poločase našimi forvardy získaný náskok: 9:4 po závěrečném (pro některé již dosti 

osvobozujícím) hvizdu. 

Celý průběh turnaje sledovalo tvrdé jádro našich fanoušků tvořené partnery, rodiči a dětmi, kteří 

místy vytvořili nepřeslechnutelnou atmosféru. Mohli si spolu s námi užít i vynikajícího pečeného 

vepřového (kromě brblající muslimské menšiny) i nápojového zázemí. 

Vrcholem kromě závěrečného druhého místa (bod za Pískem) byly dvě trofeje (nejlepší střelec i hráč) 

pro našeho Michala Němce.  

Zakončeno tedy parafrází: jihočeský mezinemocniční fotbalový turnaj na nejvyšší úrovni byl oslavou 

krásné hry o sedmi hráčích, kterou nakonec stejně vždy vyhrají Němci (kéž jich bylo víc!). 

Sportem ke zdraví……… 

Za tým Tábora zdraví 

Lukáš Štrincl☺ 


