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Basketbal

Satoranský byl při porážce Bulls málo vidět

Frustrující PREMIÉRA
Pouze dva body, nečekaně
nízký počet minut a především porážka 125:126 na palubovce Charlotte Hornets,
kteří mají být podle předpovědí vůbec nejhorším týmem
NBA. Tak začala éra Tomáše
Satoranského v dresu Chicago
Bulls. Český basketbalista
se v závěrečných vteřinách
uvolňoval na trojce, jíž mohl
vynutit prodloužení, Zach
LaVine však místo vyhození
na perimetr dokončil nájezd
do koše a Bulls o jediný bod
padli.

CHARLOTTE/PRAHA – Předvídá se jim velké zlepšení oproti
poslední sezoně. Chicago Bulls
však rovněž ukázali, že i současný ročník NBA pro ně bude
velká šichta. Začali ho frustrující porážkou na palubovce Charlotte Hornets, kteří v poslední
čtvrtině vymazali desetibodový
náskok hostů.
V základní pětce Bulls začal
jako první rozehrávač Tomáš
Satoranský, premiéra v nové
uniformě mu však nesedla.
V zápase nebyl skoro žádným
faktorem, treﬁl jedinou z pěti
střel a přidal tři asistence.
Nejvydařenější pasáž předvedl český basketbalista ve třetí čtvrtině, kdy našel pěkným
pasem Zacha LaVina, po nájezdu z polorychlého protiútoku skóroval své první body
za Bulls a blýskl se výstavním
blokem, když po chicagské
ztrátě míče tvrdě vysprintoval
do obrany a smáznul Dwayna
Bacona.
Na palubovce však český borec strávil pouhých 24 minut.
Kouč Jim Boylen totiž v poslední čtvrtině nechal na dlouhý
úsek na hřišti Satoranského
konkurenta Krise Dunna. Ten
zapsal 11 bodů a především 4 získané míče, sestava s Dunnem
na rozehrávce vypracovala
6 minut a 19 vteřin před koncem mače desetibodový náskok
a Boylen instinktivně vsadil
na tuhle variantu. Českého hráče vrátil na hřiště až dvě minuty
před koncem, když Bulls nedokázali v posledním útoku vystřelit na koš v 24vteřinovém limitu a jejich náskok vzal za své
(118:118).
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JAK SI VEDL
TOMÁŠ
SATORANSKÝ
Charlotte Hornets-Chicago Bulls
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Tolik bodů Chicaga
zaznamenal jeho nejlepší
střelec Lauri Markkanen.
Druhý nejvyšší počet (17)
připsali na konto Bulls Coby
White a Thaddeus Young.

NBA V ČÍSLECH
Charlotte-Chicago 126:125,
Indiana-Detroit 110:119, Orlando-Cleveland 94:85, Brooklyn
Minnesota 126:127 po prodl.,
Miami-Memphis 120:101,
Portland-Denver 100:108,
Dallas-Washington 108:100,
San Antonio-New York 120:111,
Utah-Oklahoma City 100:95,
Phoenix-Sacramento 124:95,
Philadelphia-Boston 107:93.

V samotné koncovce přišlo
rozporuplné rozhodnutí LaVina,
jenž dostal míč do ruky za stavu minus tři. Elitní skórer najel
do koše, obrana Charlotte ho nechala 4,5 vteřiny před koncem
zakončit za dva body. LaVine se
mohl přitom míč pokusit vyhodit na trojkový oblouk pro střelu
na vyrovnání, kde se mu právě
Satoranský pokoušel uvolnit.
Chicago již následně nedokázalo
faulovat a Hornets došli k výhře.
„Chtěl jsem zvednout trojku,
ale jejich obrana si mě přebrala
a už nezbývalo moc času. Vzal
jsem tedy dva body a doufal,
že ještě zvládneme faulovat,“
popisoval LaVine. Kouč Boylen
by raději viděl střelu za tři body,
ale zůstal ke své hvězdě smířlivý. „Někdy to dopadne takhle, že
vás prostě nechají dát koš a vy
nemáte už jinou možnost než
vzít dva body,“ prohlásil.
Exekuce v závěru duelu byla
jedním problémem, ten větší
však představovala nefungující obrana. Hornets zaznamenali klubový rekord 23 trojek,
126 bodů je rovněž maximem,
co kdy v zahajovacím zápase
vstřelili. „Nehráli jsme v obraně
ani v útoku tak, jak jsme chtěli.
Nekomunikovali jsme, návrat
do obrany byl špatný,“ posteskl
si Fin Lauri Markkanen, jehož
vyrovnaný osobní rekord 35
bodů, k němuž přidal i 17 doskoků, přišel vniveč.
Sám LaVine (16 bodů) se zkritizoval za malou produktivitu,
týmu pak vyčetl, že s desetibodovým náskokem v poslední
čtvrtině nemoudře hospodařil. „Místo abychom zpomalili,
hráli jsme pořád nahoru dolů,
pomohli jsme jim vrátit se
zpátky. Tohle byl náš problém
už minulou sezonu,“ kritizoval
úsek hry, který přišel šest minut
před koncem. V tu chvíli mohl
kouč Boylen poslat na hřiště
zkušenějšího
Satoranského,
aby dirigoval duel. Vsadil však
na jeho konkurenta Dunna, jehož stáhl na poslední chvíli, až
když se náskok rozplynul.
Druhý zápas čeká Chicago
dnes v Memphisu, tedy znovu
na palubovce týmu, který k elitě
patřit nebude. Domácí premiéra
proběhne zítra proti mistrovskému Torontu.

TOMÁŠI
SATORANSKÉMU

nevyšel úvodní zápas
v dresu Bulls tak, jak
si představoval
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Tajtrlík Theo ho shazoval. Žokej vyměnil koně za kamion

ROZDIVOČENÝ THEOPHILOS

před třemi lety shodil Patricka Boekhouta už v paddocku
FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK

PARDUBICE (kš) – Byl vůbec
prvním jezdcem, který na sebe
oblékl zelenobílý dres Dostihového klubu iSport-Váňa a vyhoupl se do sedla syndikátního
koně Theophila. Patrick Boekhout, rodák z nizozemského Hoevelakenu, na divokou premiéru
z června 2016 nikdy nezapomene. Rozparáděný Theophilos
tehdy devatenáctiletého mladíka dvakrát vyklopil ze sedla už
v paddocku. V dostihu ho pak ze
sebe „setřepal“ na třetí překážce a vyrazil na přírodní tribunu
mezi překvapené diváky.
„Začal jsem s ním jako pravý
Létající Holanďan,“ popisoval
tehdy divokou premiéru Boekhout, který po pádu skončil
s otřesem mozku v nemocnici.
Když letos Theophilos senzačně Velkou pardubickou vyhrál,

stál Boekhout v civilu jen mezi
diváky. V létě se rozhodl, že si dá
od dostihů pauzu. Místo na koních jezdí s kamionem. „Vidíš,
ty blbče, mohl jsi vyhrát Velkou pardubickou,“ drcla do něj
sestra, se kterou vrchol sezony
v Pardubicích sledoval. „Samozřejmě mě to mrzelo, ale asi to
tak mělo být,“ utrousil jezdec.
Sen o Velké pardubické se
mu přitom mohl splnit už před
rokem. Theophilos byl na startovní listině 128. ročníku a jeho
jezdcem měl být právě Boekhout. Jenže tři dny před dostihem musel trenér Josef Váňa
koně ze startovní listiny vyškrtnout.
„Přijel jsem tehdy z Itálie, těšil
jsem se na premiéru ve Velké,“
připomněl Boekhout. „Jeli jsme
pracovat na Bohuslav a tam jsem

zjistil, že Theo neběhá, že dostává
antibiotika. Bohužel, museli ho
z Velké škrtnout.Ale udělali dobře, asi to tak mělo být. Potřeboval
nabrat zkušenosti.A letos se ukázalo, že je opravdu super kůň.“
Boekhout
přiznává,
že
po svém prvním zážitku s Theophilem by ho ani ve snu nenapadlo, že tenhle kůň o tři roky
později vyhraje Velkou pardubickou. „Já s ním tehdy moc
daleko nedojel, tři skoky a ležel
jsem,“ zavzpomínal. „Věděl jsem,
že je tajtrlík.Tehdy by se na něm
neudržel ani proﬁžokej, jak
v paddocku vyváděl. Teď už se
Theophilos chová jako mazaný
Zarif. Je v pohodě, rozkoukal se.“
V minulé sezoně Boekhout
odjezdil 94 dostihů, devět jich
vyhrál. Letos v létě se ale rozhodl pro radikální změnu. Evropu

teď brázdí kamionem, ale už pomýšlí na návrat. „I proto, abych
se panu Váňovi odvděčil. Dával
mi šance, postavil mě v dostihovém sportu na nohy. Taky celý
život bych za volantem nevydržel, zlatý koně.“
Do Pardubic se mu letos nejdřív moc nechtělo. Byl doma
u rodičů ve Lhotě pod Hořičkami nedaleko České Skalice. „Jen
bych si klepal na hlavu, jaký
jsem blbec, že jsem toho nechal.
Protože tohle je den, kvůli kterému člověk od koní všechno dělá.
Tohle je cíl, dostihový svátek! Ale
nakonec jsme se ségrou jeli,“
líčil Boekhout. Mrzelo ho, že
u fantastického úspěchu Theophila nebyl jako jezdec. „Ale
na rovinu, nesedět na něm letos
Pepča Bartoš, nevyhrál by. Oba
si to zaslouží, přál jsem jim to.“

