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Hra národního
týmu kopíruje
brněnskou

Lvice Pořád naplno, to je hlavní heslo Hany Horákové. Tahounka české reprezentace hrála nadoraz i ve včerejší přípravě s Běloruskem.

Foto: Monika Hlaváčová, MF DNES

„Na rozhovory nejsme zvyklé“
Vůdkyně českých basketbalistek Hana Horáková si pochvaluje přípravu na mistrovství světa, ne ovšem mediální zájem. „Trochu mě to štve.“
BRNO Po jedenácti letech strávených v brněnských „Žabinách“ se
basketbalistka Hana Horáková
v příští sezoně přestěhuje do Istanbulu, kde bude bojovat za tamní
Fenerbahce.
Jak se těší na nové angažmá?
Proč se pro něj rozhodla? To z třicetileté rozehrávačky nevypáčíte.
Téma Istanbul je pro ni tabu. „Nechci k tomu nic říkat. Opravdu nechci,“ bránila se Horáková po včerejším duelu české reprezentace.
Ta v Brně přejela Bělorusko
75:55, a v přípravě na zářijové mistrovství světa tak prodloužila šňůru úspěchů. To je pro Horákovou

mnohem příjemnější téma k hovoru. „Jsem ráda, že jsme zlepšily
hlavně obranu. V útoku nám zase
vyšlo plno hezkých akcí,“ pochvalovala si. „Bělorusko je silný tým.
Při zápasech s Polkami novináři říkali, že když nehrají na mistrovství, je to pro nás nijaký soupeř. To
ale není pravda. Bělorusky na mistrovství hrát budou a jsou podle
mě podobně silné jako Polky.“
Zatímco poslední evropský šampionát českému týmu nevyšel, testy na ten světový v domácím prostředí zatím zvládá skvěle. „Ještě
nemáme dokončenou přípravu,
takže se pořád musí něco dodělá-

České baseballisty povede
na Tchaj-wanu nový kouč
BRNO (ČTK) Nový trenér povede
českou baseballovou reprezentaci
v Interkontinentálním poháru, který se za účasti světové špičky bude
hrát na přelomu října a listopadu
na Tchaj-wanu.
Arnošta Nesňala nahradí jiný Brňan a kouč čerstvých mistrů Evropy do 21 let Pavel Chadim. „Nezajímá mě, jak je kdo starý. Hlavním
kritériem bude stoprocentní jistota, že na sobě chtějí vybraní hráči
pracovat a zlepšovat se,“ uvedl
Chadim, který musí předložit nominaci do 9. září.

„Přál bych si, aby třetinu výběru
tvořili hráči, kteří vyhráli nedávné
mistrovství Evropy jednadvacítek.
Ale zda to tak bude, ještě nemohu
říci. Také oslovím i hráče, kteří působí v zahraničí,“ řekl kouč.
Turnaje na Tchaj-wanu se kromě domácího týmu a Čechů zúčastní Itálie, Nizozemsko, Japonsko, Korea, Panama, Nikaragua a finalisté posledního mistrovství světa Kubánci. „Účast nezaručuje žádná kvalifikace, ale lobbuje se v zákulisí,“ vysvětlil předseda České
baseballové asociace Petr Ditrich.

vat. Zápasy prověřují, jestli jsme
některé věci dobře nacvičily a dokážeme je předvést v utkání. A to
se daří,“ těší Horákovou.

„Zápasy prověřují, jestli
jsme některé věci dobře
nacvičily a dokážeme je
předvést v utkání. A to
se daří.“
Ta si pochvaluje i dlouhé týmové soužití. „Za sebe můžu říct, že
vše probíhá úplně v pohodě, ne-

jsou žádné rozbroje. Příprava je super, jde se při ní krok po kroku.“
Mediální povinnosti spojené
s propagací šampionátu by si
ovšem zkušená rozehrávačka raději odpustila. „Jednou když něco
řeknu, tak je to špatně, pak zase
musíme něco natáčet. Naštěstí
v tom nejsem sama a střídá se to,“
sděluje Horáková. „Na jednu stranu je super, že je o mistrovství zájem, a doufám, že to přitáhne lidi.
Ale na druhou stranu mě to trochu
štve, nemám to moc ráda. Na dělání rozhovorů moc zvyklé nejsme.“
Nejen vůdkyni týmu se tak možná honí hlavou přání: už aby to za-
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Šampionát v Česku
bude mít svou známku

Mičánkové už
obhájili titul

Česká pošta vydá 1. září příležitostnou známku ke světovému šampionátu basketbalistek. Ten se koná
od 23. září v Brně, Ostravě a Karlových Varech. Nominální hodnota
známky, na které jsou podle výtvarného návrhu Zdeňka Netopila vyobrazeny dvě hráčky při útoku na
koš, bude 17 korun. Mistrovství
světa basketbalistek se na českém
území koná po 43 letech, také k turnaji v roce 1967 vyšla poštovní
známka.
(ČTK)

Brněnští bratři Jiří a Tomáš Mičánkovi s vozem Porsche 997 RSR si
s předstihem zajistili obhajobu titulu v divizi 4 do 3 500 ccm vytrvalostního mistrovství republiky. Mičánkové letos vyhráli z pěti závodů
čtyři a pouze hned v první soutěži
obsadili druhé místo za Robertem
Šenkýřem s Filipem Sládečkou.
Do konce seriálu zbývají ještě dva
závody. Jiří Mičánek navíc získal
už před dvěma týdny i titul ve
sprintu.
(spo)

Má budoucnost Jakub Svoboda
(v bílém) je nejmladší brněnský
útočník. Foto: M. Hlaváčová, MF DNES

lech trefili už jen Marek Kvapil a Radek Procházka), přichomýtl se
i k dalším šancím. „Měl bych je proměňovat lépe,“ vyčítal si pak Svoboda.
Moc toho nenamluví, rozhovor
s novináři v úterý zahájil slovy: „Tohle nikdy umět nebudu.“ Hokej
mu ovšem jde, však ho také v Brně
ze začátku zaučoval Jiří Dopita.
„Když jsem udělal chybu nebo si
špatně najel, tak mi říkal, kde bych
měl být. Byly to cenné rady,“ pochvaluje si Svoboda, který prý v Kometě po příchodu ze Znojma zapadl bez potíží. „Je tady dobrá parta,
nemůžu si na nic stěžovat. A co se
týče hokeje, tak se víc bruslí a víc se
dohrávají souboje, je to všechno
rychlejší než v první lize. Ale v létě
jsem se na to připravoval, takže nejsem překvapený.“
Kde se vlastně tenhle talent vzal?
Vyrostl v Přerově, pak hrál za juniorku Pardubic a Komety, načež zamířil do zámoří. „Bylo to tam zamě-

Česká republika - Bělorusko 75:55
Po čtvrtinách: 22:12, 38:23, 57:44. Nejvíc bodů: Vítečková 17, Večeřová 13, Elhotová 8, Šujanová 6 - Veramejenková 15, Troinová 13. Rozhodčí: Zachara, Vrážel, Matějek. Trestné hody: 18/13 - 20/17. Fauly: 19:20. Trojky: 4:4.
Diváků: 500.

Vaším objektivem Fotografie ze serveru www.rajce.net

Krátce

Rychlý, tvrdý, přímočarý. To je objev Komety
BRNO Po každém tréninku musí hokejista Jakub Svoboda absolvovat
ještě „minizápas“. Se spoluhráči
Michalem Kempným a Radimem
Ostrčilem hraje kámen, nůžky, papír. „Kdo prohraje, musí sbírat
puky,“ popisuje útočník brněnské
Komety.
Takový je úděl zelenáčů. Ovšem
Svoboda jím je jen podle věku, na
ledě si naopak počíná neohroženě.
I fandové Komety poznávají, že Jakub není jen druhým Svobodou
v týmu, ale plnohodnotnou posilou. „Dobře bruslí i střílí, nebojí se
hrát do těla. Je vidět, že z něj něco
může být. Ale musí na sobě ještě
hrozně moc pracovat, hlavně po
taktické stránce. Radši ho nebudu
chválit,“ sděluje brněnský trenér
Vladimír Jeřábek.
Jenže třeba po úterním zápase se
Zlínem bylo těžké tohoto dvacetiletého mladíka nechválit. Kromě
toho, že dal svůj druhý přípravný
gól (víc než jednou se v šesti due-

čalo! Třeba Ivana Večeřová označila mistrovství za vrchol i konec reprezentační kariéry. Vidí Horáková blížící se turnaj podobně? „Tyhle otázky nekomentuju. Nevím,
co na to mám říct.“
Na šampionát doma v Brně se
ale těší. „Je příjemné, že nemusíte
nikam cestovat a znáte lidi kolem.
Zároveň je to trochu dvousečné,
protože tlak na nás bude větší, ale
pozitivní stránka převládá.“
A kde by Horáková ráda viděla
české družstvo? „Budu spokojená,
když budeme hrát dobrý basket
a budeme vědět, že jsme tomu
daly všechno.“
Robin Krutil

BRNO (rkr, ČTK) Nečekaně snadno
si včera v Brně poradily české basketbalistky v přípravném zápase
s Běloruskem.
Účastníka blížícího se mistrovství světa zdolal domácí tým rozdílem třídy 75:55, druhý duel se hraje
dnes od 18 hodin opět v Městské
hale ve Vodově ulici.
„Bělorusko předvedlo tvrdý basketbal s velmi důraznou hrou
v obraně. Zvládli jsme i to, že jsme
síly rozložili na celou dvanáctku.
Z tohoto pohledu jsem s výsledkem spokojen,“ uvedl český trenér
Lubor Blažek.
Jeho svěřenkyně zatím v přípravě
ztratily jediný zápas s Čínou, který
navíc pojaly spíš tréninkově. Zbylých devět duelů Češky vyhrály, včera měly navrch hned od začátku.
„Vyzdvihl bych naši dobrou hru
v obraně, holky se rychle vracely,“
chválil Blažek, který však na hře svého týmu našel i chyby. Ve druhém
poločase se Běloruskám postupně
podařilo snížit náskok až na rozdíl
sedmi bodů. „V tuto chvíli jsme
měli hluché okamžiky. Nevěděli
jsme jak do zóny, hráli jsme bez pohybu a zájmu. Soupeřky toho využily. Ale rychle jsme se z této krize dostali,“ řekl český trenér.
Včerejší soupeř domácím hráčkám simuloval tým Ruska, se kterým se v Brně střetnou v základní
skupině. „Také má silné pivotky
i křídelní hráčky, od kterých nemůžete moc odstupovat a vypomáhat
tak na pivoty,“ přiblížila rozehrávačka Hana Horáková, které se zamlouvala velká rotace hráček. „Je
lepší hrát kratší časový úsek
a v něm tomu dát úplně všechno.“
Projev českého týmu připomíná
styl brněnského Frisco Sika. I ten je
založen na agresivní obraně a rychlém přechodu do útoku. „Je to skoro stejné jako to, co jsme hrály
v Brně. Jediná změna je, že tam se
hledala menší hráčka, která balon
vyveze, zatímco tady to má udělat
kdokoliv,“ srovnává Horáková.

řené na kanadský hokej, takže víc
nahazování, dobruslování a hry do
těla. Určitě to pro mě byl přínos.
Naučil jsem se jít přímočaře do brány, což se hodí i tady,“ sděluje mladé křídlo. Po roce však zamířil zpět.
„Na juniorku jsem byl starý a nic jiného se bohužel nerýsovalo.“
Svoboda tak navlékl dres prvoligových Orlů ze Znojma a hned se
stal jednou z jejich hlavních zbraní. V premiérové sezoně mezi muži
se blýskl sbírkou 12 gólů a 11 asistencí. „Ze začátku to bylo těžké, ale
stačily mi letní přáteláky a bylo to
dobré,“ popisuje.
Nad následnou nabídkou Komety pak neváhal. „Přišel jsem proto,
abych se prosadil,“ oznamuje Svoboda. „Budu se snažit dávat co nejvíc gólů.“ A to mu jde lépe než hledání slov.
Robin Krutil
Která letní posila Komety vás
dosud nejvíc zaujala?
Pište na robin.krutil@mfdnes.cz

„Magorman“ Sport Club
Ráječko pořádal už osmý
ročník cyklistického závodu
na pět hodin + 1 kolo. Vítěz
Kamil Procházka ujel zhruba
90 kilometrů.
Foto: Karel Procházka, kproch.rajce.net

Sraz modelářů Na letišti
Czech Heaven u Ivančic se
konal již čtvrtý ročník MVVS
Cupu, na kterém byly k vidění
různě velké dálkově ovládané
létající stroje.
Foto: Jiří Klim, jiriklim.rajce.net

Ve vzduchu Na první pohled jsou modely k nerozeznání od skutečných
letadel. Jen jsou o poznání menší.

Foto: Jiří Klim, jiriklim.rajce.net

