
reprezentanta USA Joshua Spencer 
Johnsona, který se v uplynulé sezó-
ně dostal mezi čtyřicet nejlepších 
hráčů světa, člena reprezentace ČR 
Bar toloměje Ř ízka a nadějného 
mladíka z pražské Kotlářky Marka 
Ostrihoně.

Do turnaje se kvalifikovalo 22 týmů 
z 8 evropských států, jeden exotický 
startuje na pozvání ESF. Dohroma-
dy tedy 23 týmů, 97 zápasů – takže 
historicky největší sobalový turnaj 
starého kontinentu.

Vše odstartuje legendární bojový 
tanec Maorů Haka. ESF totiž tento 
rok poprvé v historii Superpoháru 
mužů udělila výjimku a povolila účast 
mimoevropskému týmu, juniorskému 
výběru Nového Zélandu, tzv. Black 
Sox. Poprvé v historii se na evropské 
půdě představí mužský reprezentační 
tým země šestinásobných světových 
šampionů. Povedou ho dvě legendy 
mezinárodního soballu – omas 
Makea jako hlavní trenér a Jarrod 
Martin jako jeho asistent. 

Play off živě: Protože se podařilo 
uzavřít mediální partnerství se společ-
ností PLAYO.TV, budou všechna utká-
ní play off ze všech tří turnajů Prague 
Soball Summer – z obou ženských 
turnajů a z ESCM, včetně sobotních 
finálových zápasů ESF a ESCM v Ra-
dotíně, vysílána živě!
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Po jeho dalším triumfu přinášíme 
krátký rozhovor – s českým squashistou, 
členem klubu Buldoci Praha a nyní již 
16násobným mistrem republiky, který 
by to rád zkusil i na olympiádě.

V červnu proběhla médii zpráva, 
že se do zúženého výběru sportů 
na olympiádu 2020 v Tokiu dostal 
i squash. Jedním z kritérií je, že má 
jít o sport populární mezi mladými. 
Jaký na to máte názor?

Squash se na OH snaží probojovat 

již dlouho a zatím bohužel neúspěšně. 
Několikrát již bylo ke splnění tohoto 
snu celých generací squashistů hodně 
blízko, ale vždy nás někdo předběhl 
(golf, rugby 7, řeckořímský zápas). 
Squash každopádně splňuje veškerá 
potřebná kritéria pro přijetí a pro 
squashisty by olympiáda byla abso-
lutním vrcholem. Odvážím se tvrdit, 
že například pro golfisty tomu tak 
nebude.  

Vydržíte do Tokia zdravý s pořád-
nou výkonností (citace z fcb), nebo je 
olympiáda 2020 už passé?

Za normálních okolností jsem roz-
hodně neměl v plánu v roce 2020 hrát 
na vrcholné úrovni, ale pokud by se 
squash do programu her v TOKIU 
skutečně dostal, tak bych asi plány 
změnil a minimálně kvalifikovat se 
tam bych se pokusil. To by pro mě byl 
splněný sen.

Jste 16násobný mistr České re-
publiky. Je s přibývajícími lety těžší 

obhajovat tituly, nebo jde jen o zku-
šenosti, psychickou přípravu, a věk 
tak moc roli nehraje?

Rozhodně to není jednodušší (smích). 
Konečně dorůstá generace hráčů, která 
se squashi věnuje od ranných let a už 
měla i slušné trenéry. Navíc několik 
kluků již také objíždí PSA turnaje, 
takže získávají zkušenosti a zlepšují 
se. Nicméně můj veřejně známý cíl 
20 mistrovských titulů se nemění. 
Myslím, že stejně jako pro mě 20 ti-

tulů získat, je pro kluky 
ohromná motivace mi 
to překazit.

Jak je to se squasho-
vou konkurencí v Čes-
ké republice? Dokážete 
ji porovnat s tou světo-
vou? Jak si vysvětlujete, 
že světovému squashi 
vládnou Eg y pťané? 
Zapomenout nesmíme 
ani na Vašeho švagra, 
squashovou legendu, 
Gregoryho Gaultiera? 
Jakou máte se švagrem 
herní bilanci?

N a š e  ž e n y  j s o u 
v evropské špičce, loni 
získaly na ME družstev 
bronzové medaile, což 
je megaúspěch. Jinak 

Lucie Fialová je v top 50 ženského 
žebříčku. Mužský tým byl nejlépe 8. 
a tam si myslím reálně patříme. Jinak 
juniory máme pravidelně v evropské 
špičce, ale nedaří se u nás zatím jejich 
přechod z juniorů mezi dospělé. To má 
momentálně asociace za jednu z prio-
rit a věřím, že se to konečně prolomí.

Egypt je momentálně squashová 
supervelmoc. Jejich základna je ne-
skutečná a od juniorů kralují a jejich 
přechod mezi dospělé je neskutečný. 
Na právě skončeném MS juniorů 
a juniorek byly první 3 nasazené 
Egyp‘tanky a všechny již figurují v top 
20 na ženském světovém žebříčku.

Grega jsem porazil možná párkrát 
v tréninku, když toho již měl plné kec-
ky po předešlém trénování; jinak se mi 
podaří občas vyhrát set a mám radost, 
když ho trochu při tréninkových zápa-
sech donutím rozčílit se, to je známka, 
že hraji dobře (smích).  

Máte jasno v tom, čemu se budete 

věnovat po ukončení kariéry? Zůsta-
nete u squashe, budete trénovat, nebo 
zvolíte sportovní marketing, organi-
zování squashových zápasů, atd.?

V nějaké formě bych u squashe rád 
zůstal, byla by škoda nepředat mé 
zkušenosti dál. Sportovní marketing 
a organizování je další oblast, která 
mě zajímá a do které už pronikám. 
Letos jsem spoluzaložil Squashovou 
akademii a.s. a hned jsme uspořádali 
MČR v obchodním centru na skleně-
ném kurtu s historicky prvním pří-
mým přenosem squashe u nás. Na to 
bych chtěl navázat a dál se podílet na 
propagaci squashe u nás.

Bydlíte v Radotíně, fotbal hrajete 
za Dobříš… Squash je ryze individu-
ální sport, při kterém jste na kurtu 
sám, fotbal je tedy na odreagování?

Fotbal jsem za Dobříš hrál loni, 
protože v Radotíne zrušili Béčko! Le-
tos je Radotín B zpět a tím pádem i já 
(smích). Fotbal je pro mě skvělou zába-
vou. Squash miluji, ale neznám lepšího 
odreagování než se proběhnout po trá-
vě za míčem a k tomu všechny ty kecy 
v šatně, to je k nezaplacení…

Co Vás na squashi po tolika le-
tech ještě baví? Můžete ho porovnat 
s ostatními raketovými sporty? Tenis 
– badminton – squash? (Např. držení 
rakety, zápěstí, pohyb po kurtu…)

Nejvíc mě baví vyhrávat (smích). 
Díky squashi jsem poznal a stále 
poznávám svět a je to hlavně fan-
tastický sport. Jonah Barrington – 
squashová legenda z Anglie – jednou 
řekl, že squash je jako boxerský zá-
pas s raketami. To sedí úplně přesně. 
V tenise i badmintonu je technika 
hodně jiná, každý sport má svoje. 
Squash je fyzicky nejnáročnější 
a zápasy se soupeři na stejné úrov-
ni jsou skutečné války, při kterých 
si člověk opravdu sáhne někdy dost 
hluboko. O to sladší je však pak pocit 
vítězství.

Jaká máte oblíbená místa v Rado-
tíně, kde Vás tu můžeme potkat?

Bydlím hned nad Sokolovnou, takže 
tam jsem „pečenej vařenej“ Na fotba-
lovém hřišti se, když jsem v ČR, také 
ukazuji často. A‘t už jako divák, hráč 
nebo běžec, když tam trénuji.

Děkuji za rozhovor,

Pojede Jan Koukal na olympiádu do Tokia?

Poslední srpnový týden hostí Místní 
SK evropskou sobalovou událost roku. 

Supercup je nejvyšší mužskou klu-
bovou soutěží organizovanou každo-
ročně Evropskou sobalovou federací 
(ESF). Poprvé se konal v Praze roku 
2012. Tehdy nahradil dva oddělené 
vrcholy evropské klubové sezony Po-
hár mistrů evropských zemí a Pohár 
vítězů pohárů. Jejich spojením se 
soutěž evropského mužského soballu 
posunula opět o kousek blíž dvěma 
nejslavnějším sobalovým turnajům 
světa – jarnímu Club Nationals na 
Novém Zélandu, a srpnovému ISC 
Championships v Severní Americe 

(ten je po právu považován za klubové 
mistrovství světa).

V Supercupu jsou týmy nalosová-
ny do čtyř skupin pro základní část, 
podle výsledků se pak nasazují do 
jeho play-off (týmy na prvních třech 
místech tabulky), nebo do pavouka 
poháru ESF (zbylé týmy). Vítězové 
obou pavouků si zajistí právo účasti na 

superpoháru pro následující rok.
Formát vyřazovacích bojů se může 

zdát poměrně neobvyklý. Jedná se 
o systém nazývaný “double elimina-
tion bracket,” což znamená, že tým je 
vyřazen až poté, co prohraje dvě utká-
ní v řadě. Jinými slovy, i když první 
utkání vyřazovacích bojů prohrajete, 
stále můžete ovládnout celý turnaj.

Dalším ozvláštněním turnaje je 
systém “pick-up” hráčů. Ten týmům 
umožňuje na svou soupisku přidat 
3 hráče, kteří za tým v jeho domácí 
soutěži nenastupují. Díky tomu měli 
fanoušci možnost na evropské půdě 
spatřit na vlastní oči některé z hvězd 

světového sobalu, včetně bývalého 
mistra světa, Australana Adama Fol-
karda, jehož nadhozy létají rychlostí 
kolem 140 km/h. I letos se sobalový 
fanoušek může těšit na zvučná jména 
v čele s aktuálně nejlepším světovým 
nadhazovačem Ramonem Jonesem 
z Venezuely. Domácí SK tak anga-
žoval hned tři posily: dlouholetého 

Evropský softbalový Supercup v Radotíně!

ESCM 24.-29. srpna, Radotín - 
www.escm2015.eu
facebook.com/escm2015.eu, 
twitter.com/escm2015
Turnaj se koná za podpory firmy 
Mountfield a.s.

Léto i prázdniny se chýlí ke konci, což 
je neklamné znamení, že se blíží nová 
fotbalová sezóna. Není proto od věci se-
známit radotínského fanouška s tím, co 
se povedlo, co se nepovedlo, co je nového 
a jaké jsou další fotbalové cíle.

Jak to bylo na jaře, každý ví. A-muž-
stvo se neudrželo v Pražském přeboru 
a po roce sestupuje opět do 1A třídy. 
Nepomohla ani několikanásobná vý-
měna trenérů a moc se nepovedla ani 
hostování hráčů.

Co je však příjemnější a co již ví 
málokdo, je to, že mužstvo starší pří-
pravky (ročníky 2004-5) pod vedením 
R. Janovce vyhrálo svoji soutěžní 
skupinu. Také se po delší době poda-
řilo postavit mužstvo mladších žáků, 
a byť hráli povětšinou s o rok staršími 
soupeři, umístili se ve středu tabulky. 
Výstavní skříní radotínského fotbalu 
však byli starší dorostenci J. Loudy, 
kterým uteklo druhé místo kvůli hor-
ším vzájemným zápasům s Háji. 

Důležitější je ale nyní to, co bude. 
Nadále zůstane zachována tzv. přepří-
pravka pod vedením M. Eismana (roč-
níky 2009-10). Velká změna však na-
stane v soutěži přípravek, klub provedl 
fúzi s mužstvem FAAZ a pod hlavičkou 
SC Radotín budou společně startovat 
na zdejším hřišti v soutěži ELITE. 
Jedná se o nejvyšší přípravkovou sou-
těž (ve druhé skupině je např. Sparta, 
Slavia atd.) Hraje se po ročnících a vždy 
současně na dvou hřištích. Filozofie je 
taková, že zhruba vždy jedno mužstvo 

dodá FAAZ a jedno Radotín v každé 
kategorii. Jelikož půjde o konfrontaci 
s nejlepšími mužstvy – očekává se větší 
připravenost nejmladších (ročníky 
2005-8) pro další fotbal. 

V kategorii mladších žáků budou 
letos poprvé startovat dvě mužstva – 
jedno ve skupině A a druhé ve skupině 
D II. třídy. Opět se otevřelo B mužstvo 
dospělých, jehož kostru bude tvořit 
veleúspěšný dorost doplněný o zku-
šené hráče, kteří již nemohou hrát 
v A mužstvu. Jejich jediným cílem 
bude postup do vyšší soutěže.

Nakonec zůstalo i A mužstvo. 
Pod vedením R. Bogdanova se za-
čalo připravovat na novou sezónu již 
21. července.  Nabírání kondice v lesích 
v okolí Radotína zpestřila účast na 
turnaji v Žebráku a řada přípravných 
zápasů odstartovaná prohrou s účast-
níkem středočeské 1. A třídy Sokolem 
Hostomice pod Brdy 2:3. I A mužstvo 
má ve svých úkolech postup zpět do 
Pražského přeboru, ale ve střednědo-
bém horizontu cca tří let. Nechce již 
jít cestou hostování cizích hráčů, kteří 
nemají vztah k radotínskému fotbalu. 
Chce mužstvo naopak postavit na bázi 
vlastních odchovanců, či vlastních hrá-
čů, ke kterým si jistě najde svoji cestu 
i náročný radotínský fanoušek.

Fotbalisté pro novou sezónu nabírají hráče

Klub přibírá hráče do všech věko-
vých kategorií – přihlásit se mohou 
na stadionu SC Radotín u sekretáře 
klubu.

Ani prázdniny účast na tomto již tra-
dičním pétanque-ovém turnaji neovliv-
nily. Dvanáct trojic, tedy 36 účastníků, 
bylo takřka na hranici kapacitních 
možností bouloviště na Elbrusu. 

Čtyři tříčlenné týmy zástupců KSŘ 

(Klub seniorů Řepy) dávala tušit, že 
Řepští budou chtít zaútočit na trofej 
pro vítěze. A opravdu. Hned tři jejich 
týmy vyhráli (KSŘ – A, KSŘ – B, Ře-
páci) první kolo.

V druhém kole útok týmů z Řep 
pokračoval: KSŘ – A i KSŘ – B opět 
bez ztráty květinky, chuť na Ohnivých 
koulích si spravili Vodníci. Řepáci 
však svůj duel prohráli – s KSŘ – A! 
Druhé vítězství však získal i nenápad-
ně se tvářící tým Hallo Kitty, který 
díky horšímu skóre zaujal průběžné 
třetí místo.

Ve třetím kole KSŘ – B (Eva Hladí-
ková, Josef Procházka, Pavel Holoubek) 
v zápase s KSŘ – A nebyli žádná „béč-
ka“, po tuhém boji zvítězili a získali 
trofej pro vítěze celkovým výsledkem 
3 body/skore + 16. Na druhé místo se 

mezi „řepský“ blok prodrali spolehlivě 
hrající Hallo Kitty (Zuzana Čapková, 
Ondra Šťastný, Michal Sodja) těsným 
vítězstvím nad Švédskou trojkou 
(3b./+13), když třetí místo obsadil tým 
KSŘ – A (Jiřina Gazdíková, Marie No-

votná, Jaroslav Pastorek) s výsledkem 
2b./+17. Čtvrtí byli nakonec Vodníci 
(Majka Řezníková, Alois Řezník, Ma-
tyáš Výhonský – ten získal trofej pro 
nejmladšího účastníka turnaje), kteří 
dosáhli 2b./+5, pátí No Mercy (Mi-
kuláš Michalík, Martina Popelková, 
Jana Mišková), 2b/+4, šestí Amigos 
(Jana Haužvicová, Luděk Haužvic, 
Lída Hlídková), 2b/-8. Dále se seřadili 
Švédská trojka, Řepáci, Radost, Ohni-
vý koule, TarpanClan, Kuře Team. Ti 
si ale odnesli čestnou cenu pro tým 
s nejnižším věkovým průměrem. 

Vydařené Léto v Provence

A co bude příště? Pétaque-ové louče-
ní s létem & Vrh koulí – dva turnaje 
do 3. mistrovství Radotína v boulo/
koulo v neděli 13. září.

Na již 2. ročnik přespolního běhu 
„Během Třebotovem“ pořádaného pod 
záštitou nadačního fondu Dobrý An-
děl všechny zve jeho realizační tým 
v sobotu 12. září.

Po loňském úspěšném ročníku 
s mezinárodní účastí, který absolvo-
vala stovka běžců včetně dětí, by zde 
rádi navázali dalšími ročníky. Vítáni 
budou noví účastníci i celé rodiny, 
pro které bude připraven bohatý pro-
gram včetně cen. 

Během Třebotovem 2015

Během Třebotovem –
sobota 12. září, více na 
www.behemtrebotovem.cz nebo 
www.facebook.com/BehemTrebotovem
startovné činí 100 Kč do 31. srpna, 
přímo před startem pak 150 Kč


