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„Chci vydobýt zpět ztracené pozice“
Pro Petra Koukala, badmintonistu Sokola Jehnice, začíná boj o olympijské hry v Londýně. Na světovém žebříčku klesl ze 38. místa na 68., na hry se dostane 38 hráčů
BRNO Nejtěžší životní překážku už
překonal, odteď už chce bojovat
jen se soupeři na kurtu.
Badmintonista Petr Koukal po
úspěšném vyléčení rakoviny varlat
startuje olympijskou kvalifikaci.
Na jejím konci by měla být účast
pod pěti kruhy příští rok v Londýně. „Fyzicky jsem na tom líp než
před nemocí,“ tvrdí pětadvacetiletý hráč brněnského Sokola Veselý
Jehnice, s nímž letos vyhrál českou
extraligu.
Soupeři mu v jeho boji na dálku
fandí, dostal od nich spoustu povzbuzujících mailů. „Byli pro mě
velkou podporou a motivací vrátit
se zpátky mezi ně,“ říká Koukal.
Teď věří, že jim bude zanedlouho
opět šlapat na paty. Za ten půlrok,
co chyběl na světových kolbištích,
spadl ze 38. na současné 68. místo
žebříčku. „Cítím, že všichni si teď
na mě víc věří, i ti papírově slabší.
Přede mnou stojí úkol vydobýt si
zpět ztracené pozice,“ plánuje.
Před časem porazil zrádnou rakovinu a vrátil se na domácí kurty.
V únoru potvrdil nadvládu v Česku, když získal pátý titul mistra republiky. Nyní se chystá na olympijskou kvalifikaci, jejíž cyklus odstartoval 1. května. Čeká ho celkem 25
turnajů, deset nejlepších se mu
bude počítat.
Do Londýna z redukovaného po-

řadí postoupí 38 hráčů a jen jeden
Čech. „Kolik si dávám procent?
Tak 80 až 85. Ale v Česku nejsem
sám, kdo chce na olympiádu jet.“
Pod pěti kruhy už startoval, v Pekingu před třemi lety ale skončil
hned v prvním kole.
Vydrží po těžké nemoci takový
zápřah? Fyzicky je na tom skvěle,
ale rezervy ještě cítí. „Set zvládnu
v tom správném nasazení, ale ještě
to nestačí na celý zápas nebo víc
zápasů po sobě. Pořád to ještě
není ono. Věřím, že čím víc odehraju turnajů, tím to bude lepší.“
První ostrý mezinárodní test už
započítávaný do olympijské kvalifikace ho čeká od čtvrtka v Dánsku.
Že bude jen testovat? Kdepak.
„Testování probíhalo od ledna.
Jakmile odstartovala kvalifikace,
probudil jsem se. Tělo i hlava naskočily do nového režimu, na testy
už není čas. Ale rozhodně se nehodlám výsledky stresovat,“ hlásí.
Se zrádnou nemocí bojoval půl
roku. A válčit s ní chce i dál – osvětou. Stal se iniciátorem kampaně
Rakovinavarlat.cz, která má za cíl
oslovit především mladé. „Chci,
aby se o této nemoci vědělo. Aby
nejen mladí věděli, že když něco takového přijde, tak by okamžitě
měli zajít k doktorovi. Včasný nález může zachránit život.“
Zdeněk Meitner

Natáčí dokument Petr Koukal se rozhodl rozjet osvětu mezi mladými a varovat před riziky rakoviny varlat.

Amatérští cyklisté si mohou zazávodit na okruhu
BRNO (rkr) Čím dál víc Čechů v posledních letech sleduje silniční cyklistiku. Ale zazávodit si? To je pro
mnohé nadšence problém.
Vyřešit se jej snaží tým kolem
jednoho z nejúspěšnějších českých profesionálů Jána Svorady,
který v pátek 13. května na Masarykově okruhu uspořádá nultý ročník závodu pro příchozí XCR Cannondale Cup.
„Situace v Česku v tomto ohledu není dobrá. Silničních závodů

ubývá, i když zájem veřejnosti
o cyklistiku roste a netýká se jen
sledování televize. Spousta lidí by
si ráda zkusila i závody. Jenže jejich pořádání není nic snadného,
mimo jiné je k tomu potřeba alespoň částečná uzavírka silnic,“ vysvětluje Svorada.
Organizátoři kolem jeho cykloprodejny XCR tak hledali trasu, na
které by závodníky neohrožoval
běžný provoz. Až nakonec našli brněnský Automotodrom. „Zájem ve-

Vaším objektivem Výběr fotografií ze serveru www.rajce.net

dení okruhu nás mile překvapil, vyšli nám vstříc podmínkami i cenou
za pronájem. Také proto chceme
všechny přesvědčit o smysluplnosti
tohoto podniku,“ sděluje šéf organizátorů Ludovít Nazarej. Partnerem
akce je brněnská firma Aspire
Sports, jejíž ředitel Marek Doležal
podotýká: „Zatímco závodů na horských kolech je kolem Brna úžasný
výběr, silničáři měli zatím smůlu.“
Premiéra XCR Cannondale
Cupu vznikala narychlo, takže se

Znojemsku se hrála semifinále
amatérské florbalové ligy
(nahoře), fotbalisté podlehli ve
druhé lize Karviné 0:1 (vpravo),
Letovice podlehly v okresním
přeboru Šošůvce 1:3.

Jak nápad vlastně vzniknul?
Před lety mě pořadatelé poprosili,
jestli bych se nechtěl přijet podívat
a chvilku si s dětmi zatrénovat. Dohodli jsme se a pak jsem se stal i garantem celé akce – takže tam trávím víc času a bavím se s organizátory o tom, co udělat, a co ne.
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Proč vás to tak baví?
Když jsem kemp viděl, vzpomněl
jsem si na sebe v podobném věku:
každý rok jsem se obrovsky těšil na
Prague Handball Cup, to pro mě
byl vrchol sezony! Být celé Velikonoce s týmem, hrát házenou, trénovat... Pro děti to jsou úžasné
prázdniny. Můžou dělat to, co je
baví, navíc v partě skvělých lidí.
Ale jen o zábavě to není, ne?
Vidím, že to má svou logiku a přínos, ovlivňuje to české házenkářské dění. Že můžu svou návštěvou
děti povzbudit ke sportu.

Konec Znojemští korfbalisté (v bílém) vypadli v semifinálové bitvě
s Kolínem.

Foto: Libor Duchoň

kud vzbudí zájem veřejnosti, rádi
bychom příští rok rozjeli celý seriál
se zaměřením hlavně na mládež.“
Závod, který odstartuje příští pátek v 18.05, se pojede na jedenáct
kol, tedy celkově 60 kilometrů s poměrně značným převýšením. Na
startu bude například bývalý juniorský mistr světa v cyklokrosu Zdeněk Mlynář, primárně je ale akce
určena amatérům. Přihlašuje se
na místě, startovné činí pro dospělé 100 korun, pro juniory polovinu.

V dětech vidím sebe zamlada,
říká Jícha a láká na svůj kemp
KIEL Strávit léto s fotbalem nebo
s hokejem už je v posledních letech pro mladé sportovní nadšence běžné. A co s házenou?
V ústraní, úměrnému menší popularitě tohoto sportu, se opět
koná Adidas Handball Camp, kde
na budoucí naděje dohlíží ten nejlepší na světa – Filip Jícha.
Kanonýr německého Kielu a hráč
s oficiálním titulem světové jedničky házené za rok 2010 si děti oblíbil.
„Baví mě to. Rád sem jezdím a rád
přijedu zase,“ říká sportovní hvězda
o kempech, které v červenci hostí
Třeboň a Litovel. Přijet může každý
od osmi do dvaceti let.

Víkendové souboje Na

nevyhnula kolizi s jinými podniky.
Dráhaři tak příští pátek pojedou
tradiční brněnský závod 500 + 1
kolo, hvězdy na horských kolech
dají přednost sobotnímu poháru
v Aši a někteří amatéři se vydají na
cyklomaraton v Přerově. Problematická bude kvůli opravě silnic také
doprava na Masarykův okruh.
„Ale kdyby to bylo jednoduché,
tak by nás to snad ani nebavilo,“
usmívá se Svorada. „Tento nultý
ročník bereme jako zkoušku. Po-

Na jak dlouho se na kempu ukážete? Není to náročné, když máte
konečně v létě trochu volna?

nů po konci sezony – a to mezitím
máme ještě nároďák. Ale nevadí
mi to, víkend je O. K.

FAKTA

Adidas Handball
Camp 2011
Letní akce pro děti, kterou
zaštiťuje svou účastí nejlepší
házenkář světa Filip Jícha. Handball
Camp se koná v hanácké Litovli
a jihočeské Třeboni a přihlásit se
mohou dívky a chlapci od 8 do 20
let. Celkem šest týdenních turnusů
od 3. do 23. července se dělí do
kategorií Mini (pro nejmenší),
Základní a Výběrový (speciální
trénink). Kemp absolvovala řada
ligových hráčů a hráček. Veškeré
informace naleznete na
www.handballcamp.cz

Nikdy nebudeme tak
megalomanský sport
jako fotbal, musíme
všichni držet
při sobě.

»

Kempy se střídají po týdnu, takže
se tam většinou snažím být na přelomu turnusu, o víkendu. Když se
mi předminulý rok narodila dcera,
letěl jsem na kemp jen na pár hodin na otočku z Kielu – děti se na
to těší se celý rok, a kdybych pak
nepřijel, bylo by jim to líto.
Vážně to není zásah do volna?
Moc ho v létě nemáte.
Je pravda, že pro házenkáře není
dovolená tak dlouhá jako pro špičkové hokejisty z NHL, my se připravujeme na suchu vlastně už 6 týd-

Jaké jsou děti? Nedělá jim problém se s vámi normálně bavit,
nestydí se?
Plno je jich ze začátku zaražených,
ale snažím se jim vždycky říct, že
jsme jedna velká házenkářská rodina. Všichni si tykáme, všichni se
snažíme být pozitivně naladění. Nikdy nebudeme tak megalomanský
sport jako fotbal, musíme všichni
držet při sobě.
Pomáhá to, povolí ostych?
Určitě, pak jsou akční a dávají mi
různé otázky, někdy docela záludné. Třeba minulý rok se mě jeden
klučina ptal, jestli jsem si skrz házenou získal nějaké větší sympatie
u holek a líp se s nimi seznamoval... Mohlo mu být tak šest sedm
let! To bylo hrozně vtipný.
Hokejista Roman Červenka má
letní hokejovou školu a tvrdí, že
kdyby tam s dětmi nebyl osobně,
nemá cenu, aby nesla jeho jméno. Vidíte to podobně?
Roman to řekl velice správně.
Když někdo za určitým produktem
stojí, měl by se na něm osobně podílet. Jinak to de facto nemá vůbec
váhu jeho jména. Plně souhlasím.
Ani někdy v budoucnu se to nemůže změnit? Že byste podobné
akci jen propůjčil své jméno?
Může dojít na mimořádnou situaci typu narození dítěte nebo něco
podobného, pak to třeba člověk
v jednom týdnu skutečně nestihne. Ale udělat celou akci na svoje
jméno a nepřijet? Ne, to by nebylo
fér.
Miroslav Němý

Foto: Nguyen Phuong Thao, MF DNES

Krátce
BASEBALL

Blansko uvidí
souboj o čelo
Souboj dvou elitních týmů Českomoravské ligy, tedy druhé nejvyšší
baseballové soutěže, bude dnes od
19 hodin k vidění na Strawberry Field v Blansku. Domácí Olympia,
která by ráda oslavila pětadvacáté
výročí klubu návratem do extraligy, se střetne s béčkem brněnských
Draků, které je v lize nováčkem.
Oba týmy zatím v soutěži jedinkrát
prohrály a vítěz dnešního duelu se
postaví do čela tabulky.
(rkr)
HOKEJ

Znojmo opouští Plášek,
Rachůnek a Horčička
Už dva týdny se připravují na novou sezonu prvoligoví hokejisté
Znojma, v jejich řadách ale chybí
tři známá jména. Útočník Karel
Plášek si po dvanácti letech v klubu hledá nové angažmá, další útočník Tomáš Rachůnek zamířil do
Sparty a brankář Luboš Horčička
do Zlína. Do Jihlavy přešel obránce Tomáš Kolafa, na odchodu jsou
i útočníci Tomáš Vyletelka a Jan
Česnek. Novými hráči jsou naopak
obránci Antonín Bořuta s Martinem Škadrou a útočníci Filip Ondráček s Petrem Stloukalem. (rkr)
MOTORISMUS

Hladík úspěšně
rozjel sezonu
Za vydařený start do nové sezony
považuje oba sprinty na Jarní ceně
Brna pilot brněnské automobilové
stáje TechFuture Vladimír Hladík.
Ve víkendových kláních, které odstartovaly seriál Mezinárodního mistrovství České republiky v závodech
na okruzích, dojel v absolutním pořadí na pátém místě a v obou případech vyhrál ve své kategorii divize
4 nad 3 500 ccm bez speciálů závody seriálu Česká trofej.
(spo)

» Hana Horáková on-line

Dnes od 14 hodin můžete na basket.idnes.cz pokládat otázky kapitánce vicemistryň světa a basketbalistce Fenerbahce Istanbul Haně Horákové.

