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Krátce
FOTBAL

Mazuch se zranil,
Poláka chtějí v Itálii
Pouze několik minut odehrál fotbalista Ondřej Mazuch v přípravném
utkání bruselského Anderlechtu proti diviznímu Knokke, poté musel odstoupit. „Zdá se, že jde o svalové zranění pod kolenem,“ uvedl trenér
Ariël Jacobs. „Je to nepříjemné. Hrozí, že to naruší jeho přípravu,“ dodal na adresu bývalého hráče Brna.
Další brněnský odchovanec Jan Polák v utkání vstřelil jeden gól, v belgickém tisku se ale píše o tom, že by
mohl z klubu odejít. Zájem o něj prý
mají Neapol a FC Janov.
(ČTK)
IN-LINE HOKEJ

O medaili z MS usilují
i hráči Mission Roller
O postupu do semifinále, které hráli naposledy v roce 2005, sní na mistrovství světa pod hlavičkou Mezinárodní hokejové federace IIHF čeští in-line hokejisté. Na šampionátu
ve Švédsku se představí hned 8 hráčů z týmu Mission Roller Brno:
brankář Jirkův, obránci Strýček, Šebek, Brož a útočníci Polanský, Šebek, Vavruša, Kubica.
(ČTK)
NÁRODNÍ HÁZENÁ

Deset Brňanů
na Čechy nestačilo
O jediný gól 18:19 prohrál výběr
Moravy s výběrem Čech v tradičním mezizemském utkání, které
odehráli na závěr sezony národní
házenkáři v neděli ve Stupně na Plzeňsku. Za Moravu nastoupilo deset hráčů z týmu 1. NH Brno, jenž
skončil letos v lize třetí. Alespoň
v individuální soutěži získal prvenství, protože Jaroslav Horák se stal
nejlepším hráčem uplynulé sezony.
(zme)
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Mladík Adam Zavadil se minulý týden představil v Brně jako člen „All-Stars“
výběru michiganských univerzit. Co obnáší kariéra za oceánem?

V Americe je život
tvrdší, zjistil český
basketbalový talent
D

o Ameriky vyrazil
na prahu dospělosti.
Se třemi úkoly: otrkat
se, naučit se jazyk
a zlepšit basketbalové dovednosti.
Po necelém roce se Adam Zavadil
do Česka vrátil jako vítěz středoškolské soutěže ve státu Michigan
a člen týmu Nike Michigan
All-Stars. Takže se dá říct, že uspěl.
Pouť z Moravy až do Detroitu začala už před dvěma lety. Tehdy
se mladičký křídelník poprvé
stěhoval.
Do
Brna. „Vlastně
jsem už dělal přijímačky na školu do Prostějova, už
jsem byl skoro jejich hráč. Ale pak
se ozvalo Brno, které nám nabídlo
lepší podmínky,“ prozrazuje osmnáctiletý Zavadil, že i v Česku dochází k lanaření talentů.
Ještě větší skok pak učinil loni.
Během léta si „získal“ kouče z Detroit Country Day High School.
„Trenérům jsem se líbil, takže mi
nabídli, abych tam studoval střední
školu a hrál za jejich tým,“ vypráví
Zavadil o přesunu do Michiganu.

V zámoří se český mladík podílel
na vítězství v celostátní středoškolské soutěži. „Final Four se uskutečnilo v obrovském sportovním centru univerzity Michigan State. Na finále přišlo snad čtyři tisíce diváků,“ popisuje Zavadil své zážitky.
„Já byl šestým mužem. Do zápasů jsem chodil jako první střídající
hráč z lavičky. Hodně jsem se soustředil na obranu, chtěla se po

„V prvním roce jsem se musel
aklimatizovat. Basket v USA
je úplně jiný, hodně se běhá.“
Adam Zavadil, osmnáctiletý talent

mně ale i střelba,“ naznačuje talentovaný blonďák svou roli v týmu.
Od nadcházející absolventské sezony si slibuje ještě víc. „V prvním
roce jsem se musel aklimatizovat.
Basket v USA je úplně jiný, hodně
se běhá. Ale zlepšil jsem se a doufám, že příští rok budu hrát a že si
mě vybere nějaká dobrá škola.“
Český středoškolák svůj americký sen nevyhlíží. Usilovně na něm
pracuje. „Je tam tvrdší život než
v Česku. My si tu žijeme luxusně.

Tam je hodně velká konkurence.
Ve všem,“ uvědomuje si 191 centimetrů vysoký hráč.
Minulý týden se Zavadil vrátil
zpátky do vlasti. Společně s dalšími
vítězi michiganských středoškolských soutěží vytvořili „All-Stars“
tým, který vyrazil na zkušenou do
Evropy a zápolil s českými juniory.
Dvakrát se představil i v Brně. „Trochu protekce v mém zařazení do
týmu bylo. Spíš trochu hodně,“
usmívá se Zavadil. Ale přehání. Průniky pod koš i práce v obraně jsou
jeho silnými zbraněmi.
Jen do střeleckých pozic se moc
nedostává, přestože se považuje
za trojkaře. „Ve střelbě jsem se během posledního roku možná trochu zhoršil,“ krčí rameny.
Jeho aktuální kvality brzy posoudí i trenér reprezentační osmnáctky Jan Ulrych, který Zavadila pozval na soustředění před evropským šampionátem. „Možná se
mnou počítá, možná ne. Bude záležet na tom, jak se kdo během roku
zlepšil. Já vůbec netuším, jak to
s mou pozicí vypadá,“ přemítá.
A doufá v další úspěšné léto. Tentokrát v Evropě.
Petr Koten

Sport vaším objektivem
Výběr z fotografií ze serveru www.rajce.net, které přinesly různé události v kraji

FAKTA

200 milionů
fotek na rajčeti
Největší české fotoalbum na
internetu pokořilo magickou hranici
200 milionů snímků! Za necelých
pět let. Na Rajce.net nahrává
fotografie více než 365 tisíc
uživatelů všech věkových kategorií.
Jejich fotoalba měsíčně přilákají
téměř jeden milion internetových
návštěvníků.

Parkurové skákání Brněnský areál na Panské líše patřil o víkendu Ceně
Troubecké hospodářské v parkuru.
Foto: Karel Procházka, kproch.rajce.net

MF DNES vás zve
do své mediální kavárny
na Rock for People
Nabízíme vám
speciální mediální menu
aktuální denní tisk
bezplatné připojení k internetu

