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Brno a jižní Morava

Robin Krutil
redaktor MF DNES

HUSTOPEČE Všichni v hale na no-
hách, sborové tleskání, k tomu ra-
chotící hudba. Nejen nápoj
Red Bull, ale také atmosféra Husto-
pečského skákání je schopná dodá-
vat křídla.
Ti nejlepší z vytáhlých chlapíků

díky nim v sobotu vylétli přes laťku
ve výšce 230 centimetrů, čímž z ji-
homoravské akce znovu udělali je-
den z nejlepších výškařskýchmítin-
ků planety.
„230 je hranice extratřídy a my ji

jako jediný mítink v republice drží-
me už dvanáct let,“ jásal ředitel
Hustopečského skákání ZbyněkHá-
der. „Jsem strašně spokojený a chci
poděkovat hlavně divákům, proto-
že závodníky nesli nahoru.“
Pro zachování genderové korekt-

nosti je třeba podotknout, že před-
chozí slova se týkala opravdu jen zá-
vodníků. Závodnice se tentokrát
v Hustopečích příliš nevytáhly, ví-
tězná Morgan Lakeová z Velké Bri-
tánie se přehoupla „jen“ přes 192
centimetrů. Navíc se jí to povedlo
až při rozeskakování o prvenství
s Ukrajinkou Julií Levčenkovou.
„Škoda, holky měly našlápnuto

na víc, ale prostě se to nepovedlo.
Přitom jsemočekával, že právě žen-
ská soutěž bude kvalitnější,“ po-
dotkl Háder, kterému po polovině
hlavního sobotního programu příliš
do smíchu nebylo. Ani obecenstvo
se přimarnémdámském snažení ne-
rozhicovalo tak, jak je v Hustope-
čích obvyklé.

Bábu vyřadilo modré oko
Mužská soutěž se navíc musela obe-
jít bez dvou hlavních taháků – loni
druhého Brita Chrise Bakera nepus-
tila na jih Moravy nemoc, oblíben-
ce českých fanoušků Jaroslava
Bábu zase zranění. „Spadl při tré-

ninku a mámodré oko. Věděli jsme
to déle, ale věřili jsme, že nastoupí,
protože diváci ho tu milují. Ale
oznámil nám, že mu doktorka vy-
stavila stopku,“ přiblížil Háder.
Ani v plném složení neměla star-

tovní listina takové grády jako v mi-
nulosti, co teprve po jejím seškrtá-
ní...
Zbylí muži létající přes laťku však

hustopečskou pověst zachránili,
hned pět se jich dostalo přes 226
centimetrů. „Jak to začalo ‚padat‘,
tak to byla extáze, diváci vytvořili
super atmosféru,“ básnil Háder.
Ovace pro vítěze nakonec sklidil

polský sympaťák Sylwester Bedna-
rek, který se po dlouhých osmi le-
tech vznesl v hale přes 230 centime-
trů. „Dlouho jsem na to čekal. Mám
nového trenéra, dělám progres,
jsem v pohodě a cítím, že všechny
mé skoky jsou dobré,“ líčil 27letý
muž s holou hlavou lámanou češti-
nou. „V Hustopečích to mám rád.
Je tady skvělá atmosféra, pomáhá
mi hudba, vyhovuje mi i povrch.“
Právě v něm se ukrývá podstatný

kus hustopečského kouzla. „Nyní
jsme měli nový povrch na odrazišti
a holky se s ním praly trošičku víc
než kluci, kteří jej umí lépe využít.
Navíc umí udělat větší show, což jim
pomáhá,“ vysvětloval Háder, který

po soutěži přímo zářil. „Byly to vel-
ké nervy. Zvlášť, když jsem se dozvě-
děl, že se v Karlsruhe skočilo 230.
Nakonec se to podařilo i tady, takže
znovu máme nejlepší výkon roku.
Pak to ze mě spadlo a už jsem tanco-
val,“ svěřil se ředitel úspěšné akce.
Přes 230 centimetrů se dostal

i Mexičan Edgar Rivera, čímž Husto-
pečím ještě zvedl známku.

Klučinová dala přednost tichu
Při Bábově absenci se tentokrát do-
mácí závodníci s těmi nejlepšími
měřit nemohli. Potěšil však Martin
Heindl, který s 223 centimetry obsa-
dil sedmou příčku. „Panuje tak
75procentní spokojenost,“ hlásil vy-
táhlý Brňan. „V létě jsem změnil tre-
néra, pracujeme hodně na techni-
ce. Ještě to není úplně ono, s mojí
výškou bych měl přece jenommířit
výš. Ale rozhodně se cítím líp, ty
výšky mi nepřipadají tak vysoko
jako dřív.“
Zatímco v minulých letech starto-

val v Hustopečích pouze v závodě
druhé kategorie, nyní si Heindl po-
prvé zaskákal s těmi nejlepšími. „At-
mosféra byla neuvěřitelná. Diváci
mě hnali nahoru, kolegům jsem
říkal, že si je asi budu vozit na všech-
ny závody,“ usmíval se Heindl.
Skoro jako doma semohl v Husto-

pečích cítit Slovák Matúš Bubeník,
který žije v Brně. Sobota mu však
nevyšla, s 215 překonanými centi-
metry spokojen nebyl. „Čekal jsem
trošičku lepší výkon, ale nebylo to
až tak špatné na to, že jsem prošel
menším zraněním a asi 14 dní jsem
nemohl skákat,“ hodnotil absol-
vent Masarykovy univerzity.
V ženské soutěži chyběl český su-

pertalent Michaela Hrubá, která se
nedohodla s pořadateli. Zastoupily
ji tak Lada Pejchalová s Eliškou Klu-
činovou, které se podělily o desáté
místo s výkonem 183 centimetrů.
„Nejvíc mi dělal problémy roz-

běh, asi to bylo stresem,“ svěřila se

teprve 18tiletá skokanka, která ně-
které své pokusy kvůli nepovedené-
mu rozběhu opakovala. „Psychicky
to úplně nezvládám,musím se zlep-
šit. Možná to bylo tím, že se mnou
závodily známější závodnice.“
Vícebojařka Klučinová na rozdíl

od ostatních skákala v tichu. „Jak
neskáču tak často, tak mě hudba
spíš rozhazuje. Musím mít klid
a soustředit se na své kroky,“ vy-
světlila. Z výkonu ovšem nadšená
nebyla. „Bylo to takové nevyskáka-
né. Je začátek sezony, takže běhám
pořád jinak, jinak se odrážím, na-
víc nejsem úplně výškařka. Ale
snad to bude lepší,“ doufá.

Britský letecChris Kanduobsadil třetí příčku hned za dvěmamuži, kteří pře-
skočili 230 centimetrů. V letošním roce ještě nikdo na světě nezvládl víc.

Česká stopaHlavní disciplínou Elišky Klučinové je víceboj, ale v Hustope-
čích předvedla, že se neztratí ani mezi specializovanými výškařkami.

BRNO Vyhráli, ale příliš nejásali.
„Je to takové rozporuplné. Za dva
body jsme rádi, ale po tom vývoji
jsme měli mít tři,“ uvědomoval si
útočník Komety Jan Hruška, jenž
dvěma trefami pomohl brněnským
hokejistům přetlačit Karlovy Vary
3:2 v prodloužení. „Už je to nějaký
pátek, co jsem dal naposledy gól.
Na sebevědomí je to dobré, ale nála-
du by zvedlo víc, kdyby to přineslo
tři body,“ zopakoval 30letý střelec.
Včerejší mač vykreslil, jak se Ko-

meta ve druhé polovině základní
části trápí a proč se řadí k týmům
s nejbídnější formou v celé extrali-

ze. Proti poslední Energii, která po-
malu může ladit formu na baráž, si
Brňané vypracovali dvougólový
náskok. V závěrečné dvacetiminu-
tovce o něj ale modrobílí přišli.
„Zbytečně jsme začali hrát ustraše-
ně. Místo toho, abychom hráli jako
první dvě třetiny, jsme se o výsle-
dek začali bát,“ přemítal Hruška.
„Je to samozřejmě špatně, ale je to
logické vyústění předchozích zápa-
sů. V hlavách to je a je naše chyba,
že se s tím nedokážeme vypořá-
dat,“ přemítal útočník.
A pro Kometumohlo být ještě hůř.

„V prodloužení měly Vary dvě gólo-

vé šance, naklonilo se k nám ale štěs-
tí a druhý jsme získali,“ oddechl si
domácí trenér Petr Haken. Teprve
třetí výhru v kalendářním roce 2017
trefil pohotový Hruška, jenž se po-
prvé prosadil po svém návratu z ne-
povedeného angažmá ve finském
Kärpät Oulu. Když v listopadu Brno
opouštěl, tým válel. Kometě už dlou-
ho utíká čelo extraligy. A upracova-
ná výhra nad Energií dala na chvilku
zapomenout na krizi, v níž se Kome-
ta ráchá.
V jakém rozpoložení našel Hruš-

ka aktuálně pátý tým extraligy po
severské misi? „No, v kabině je teď

míň kluků,“ narážel usměvavý šiku-
la na početnou brněnskou marod-
ku, která se včera ještě rozrostla.
Ve druhé třetině se po souboji

u mantinelu bolestivě svíjel obránce
Jan Štencel. „Nechci dělat nějakou
prognózu, ale s Honzovým kolenem
to nevypadá dobře. Počkáme na vy-
šetření,“ poznamenal Haken. Brněn-
ští trenéři ve druhémutkání po sobě
přišli o dalšího konstruktivního
beka. V pátek ve Vítkovicích kvůli
těžkému otřesu mozku nedohrála
defenzivní posila Jakub Krejčík. „Ja-
kuba dneska propustili z nemocnice
a nevypadalmoc dobře,“ líčil na vče-

rejší tiskovce Haken. „Věřím, že
jeho absence nebude na dlouho.
Může to být týden nebo tři týdny,
těžko říct u tohoto typu zranění.“
Zatímco karlovarský Petr Stlou-

kal, jenž Štencla atakoval, se před
televizní kamerou dušoval, že sou-
peře nechtěl zranit, domácí se zlobi-
li. „Měl obě nohy ve výskoku nad le-
dem a loktem trefil našeho borce
do hlavy. Měl by se někdo pozasta-
vit nad tím, že to byl zase úder na
hlavu, ale ani ve Vítkovicích ani
tady nebylo žádné vyloučení,“ upo-
zornil autor druhé brněnské trefy
Kamil Brabenec. — Jan Daněk

VítězPolák Sylwester Bednarek se
v hale po osmi letech vznesl přes
230 centimetrů a při závodě nešetřil
emocemi. Foto: Václav Šálek, ČTK

Kometa ztratila beka i bod. „Rozporuplné“

Basketbal
KOOPERATIVA LIGA MUŽŮ: MMCITÉ BRNO
– Jindřichův Hradec 93:89 po prodl. (21:21,
44:41, 56:58, 80:80). Nejvíce bodů: Tomanec
17, Simpson 16, Ware 15, Turman 14, Křemen
13, Hrabovský 10 – Brooks 28, Lipkins 18.

ŽENSKÁ LIGA: Strakonice – HANDICAP
BRNO 33:92 (7:20, 16:44, 26:57). Nejvíce bodů:
Dudáčková a Rybová po 8, Košatková 6 – Bra-
bencová 15, Šoukalová 13, Křivánková a Paluš-
ná po 12. MK TECHNIC BRNO – KP BRNO
45:86 (7:28, 18:42, 36:64) Nejvíce bodů: Stehlí-
ková 15, Zítková 8, Zrůstová 7 – Maddenová 20,
Solopovová 14, Pecková 12.

Fotbal
PŘÍPRAVA: Písek – 1. SC ZNOJMO 5:2 (2:1).
Branky: 7. a 29. Voráček, 47. a 85. Froněk,
75. Řezáč – 43. Kirschner, 67. Teplý. ZNOJMO:
Konvalina – Helísek (46. M. Holub), Rapouch,
Svozil (46. Odehnal), Javůrek (46. Urbančok),
Šamánek (46. Teplý), Motal, Nepožitek (46. No-
vák), Lyras, Klíma, Kirschner.

Futsal
CHANCE LIGA: RÁDIO KROKODÝL HELAS
BRNO – Slavia Praha 5:9 (3:4). Branky:
11. a 26. Hrubý, 12. D. Cupák, 14. V. Cupák,
29. Mužík – 9., 12., 13., 39. a 39. Záruba, 2. Smě-
řička, 24. Míča, 30. Brychta, 30. Hrdina.

Házená
EXTRALIGAMUŽŮ: SKKPHANDBALLBRNO
– Jičín 25:19 (14:8). Nejvíce branek: Koubek
9/3, Dostalík a Hastík po 5 – Krahulec 8/3, Šulc
a Šafář po 3.

Hokej
EBEL: ORLI ZNOJMO – Fehérvár 3:1 (2:0, 1:1,
0:0). Branky a nahrávky: 8. Plíhal (Bartoš, McMo-
nagle), 16. Stehlík (Beroun, Pucher), 27. Šulák
(Pucher, Lattner) – 28. Sofron (Orban). Rozhod-
čí: Berneker, Štolc – Gatol, Kaspar. Vyloučení:
2:5, navíc Sofron (FEH) 10minut. Bez využití. Di-
váků: 2 732. ZNOJMO: Schwarz – Šulák, Steh-
lík, Lakos, McMonagle, Bořuta, Biro, Kadeřávek
– Plíhal, Bartoš, Yellow Horn – Beroun, Pucher,
Podešva – Vodný, Da Costa, Lattner – Csaman-
go, Šeda, Wronka – Hughesman.

2. LIGA: SHK HODONÍN – Opava 6:3 (3:1, 3:1,
0:1). Branky: 10. Hložánek, 15. Kuba, 16. Hajný,
24. Jurča, 30. Miklík, 34. Matula – 14. Polok,
38. Svoboda, 44. Selingr. TECHNIKA BRNO –
Šumperk 1:2 (0:2, 1:0, 0:0). Branky: 35. Augus-
tin – 8. Sedláček, 10. Hroch.

Volejbal
UNIQA EXTRALIGA MUŽŮ: Ústí nad Labem –
VOLEJBAL BRNO 0:3 (-20, -20, -20). Nejvíce
bodů: Boehm a Nadazdin po 13, F. Nesvačil 7 –
Mendóza 15, Pražák 14, Hrazdira 13.

UNIQA EXTRALIGA ŽEN: KP BRNO – FÉNIX
BRNO 3:0 (16, 13, 21). Nejvíce bodů: Salancio-
vá 12, Kopáčová 11, Brownová 10 – Šnellyová
12, Holečková 8, Matoušková 4.

Ve výsledcích

Fakta
Hustopečské výsledky

Muži
1. Bednarek (Polsko) 230 cm
2. Rivera (Mexiko) 230
3. Kandu (V. Británie) 226
7. Heindl (Česko ) 223

Ženy
1. Lakeová (V. Británie) 192
2. Levčenková (Ukrajina) 189
3. Skoogová (Švédsko) 186
10. Klučinová (Česko) 183
Pejchalová (Česko) 183

Čarování nad laťkou Ideálně skloubit techniku smaximálním úsilím se prá-
vě snaží brněnský skokanMartin Heindl. 3x foto: Marie Stránská,MAFRA

Skokanský mítink se znovu pyšní výkonem roku

Z ticha do extáze.
Hustopeče
rozjásali až muži

Fotbal

Habance štvaly
góly ze standardek
Dvě branky obdržené ze standard-
ních situací zkazily trenérovi fotba-
lové Zbrojovky dojem z prvního
přípravného duelu v Turecku. Br-
ňané v něm v pátek podlehli Těre-
ku Groznyj 1:3. „Mrzí mě nejen to,
že jsme dva góly takto dostali, ale
že jsme ty standardky vůbec dělali.
Minimálně třetinu rohů jsme mohli
vyřešit lépe a eliminovat tak pro-
blém, který máme a víme o něm.
Musíme jej okamžitě řešit, pilovat
dnes a denně. Je to naše bolest, ne-
můžeme soupeři dovolit dávat ta-
kové možnosti,“ uvedl kouč Svato-
pluk Habanec pro klubový web. Zá-
roveň ocenil kvalitu čtvrtého celku
ruské ligy. „Marně pátrám ve
svých pamětech, kdy jsem v přípra-
vě hrál proti silnějšímumančaftu.
Jsem celkem spokojený s padesáti
minutami. Měli jsme utkání nasmě-
rované k obranné hře, ta se nám
celkem dařila. Jako celek jsme hráli
v takovém hroznu po celém hřišti
a byli schopni i zazlobit směrem do-
předu,“ doplnil Habanec. (rkr)

Basketbal

Brňané uspěli
v prodloužení
Po pěti porážkách v řadě basketba-
listé MMCITÉ Brno znovu ochutnali
výhru, když v domácí hale udolali
Jindřichův Hradec 93:89 po pro-
dloužení. „Znovu jsme hráli jako
tým se dvěma tvářemi. Když se
nám daří, hrajeme týmově, pak
kontrolujeme zápas. Když začneme
hrát individuálně, nedaří se nám,“
hodnotil Zoran Helbich brněnský
celek, jenž uspěl pošesté v sezoně.
Přesto v základní části Kooperativa
ligy skončil poslední. „Výhru jsme
moc potřebovali, abychom udrželi
krok s týmy nad námi a nepropada-
li se směrem k baráži. Svými chyba-
mi jsme dostali soupeře zpět do
utkání, což je dobré pro diváky, ale
my trenéři z toho pak šedivíme,“
podotkl Helbich. (rkr)


