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sport

Sportovní TV tipy
Sobota
Biatlon

SP: stíhací závod mužů
SP: stíhací závod žen

11.45 E1
13.35 4

Cyklistika

ProTour: Milán – San Remo

Fotbal

FA Cup: Everton – Sunderland
FA Cup: Tottenham – Bolton
Skotsko: Dundee – Rangers
Česko: Jablonec – Plzeň
Německo: Dortmund – Brémy
Německo: Hertha – Bayern
Španělsko: Sevilla – Barcelona
Španělsko: Rayo – Betis

15.45 E1
13.40 NS
18.25 NS
13.45 S1
15.30 4
15.30 E2
18.30 E2
20.00 S2
22.00 S2

Hokej

Play-off: Sparta – Brno

Lyžování

Alpské: slalom žen
Alpské: obří slalom mužů
Klasické: běh mužů
Klasické: běh žen

18.00 4
8.50 + 11.20 4
9.50 + 12.20 4
13.30 E2
15.15 E1

Motorismus

F1: VC Austrálie, kval.

Ragby

Six Nations: Wales – Francie

6.55 NS
15.40 NS

Tenis

Indian Wells, muži: semifinále

21.10 NS

Neděle
Basketbal

NBA: Dallas – San Antonio

2.05 NS

Biatlon

SP: hromadný start mužů
SP: hromadný start žen

10.30 E1
12.45 E1

Box

New York: Martínez – Macklin

2.00 S1

Florbal

Extraliga: Otrokovice – Chodov

Fotbal

Nizozemsko: Den Haag – Ajax
Anglie: Wolves – Man. United
FA Cup: Chelsea – Leicester City
FA Cup: Liverpool – Stoke
Německo: K'lautern – Schalke
Německo: Hannover – Kolín n. R.
Česko: Boh. 1905 – Hr. Králové
Itálie: Udine – Neapol
Španělsko: Real – Málaga

15.30 4
12.30 S1
14.25 DS
15.00 NS
16.55 NS
15.30 E2
17.30 E2
16.45 S2
20.45 DS
21.30 S1

Hokej

Play-off: Vítkovice – Pardubice

Lyžování

Alpské: slalom mužů
Alpské: obří slalom žen
Klasické: běh mužů
Klasické: běh žen

18.00 4
8.55 + 11.20 4
9.50 + 12.20 4
13.30 E1
15.15 E1

Motorismus
F1: VC Austrálie

Tenis

Indian Wells, ženy: finále
Indian Wells, muži: finále

6.30 N
19.00 E1
21.10 NS

Pondělí
Basketbal

NBA: Miami – Orlando

0.05 NS

Vysvětlivky: 4 = ČT4, N = Nova, NS = Nova Sport,
E1 = Eurosport 1, E2 = Eurosport 2, S1 = Sport 1,
S2 = Sport 2, DS = Digi Sport.
(on)
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Letos už chci jeden
turnaj vyhrát, říká
golfistka Spilková
Začátkem roku doháněla školní resty na gymnáziu, teď se česká golfová jednička
Klára Spilková naplno vrhá do sportu. Včera představila svůj tým a plány do nové
sezony. Nechybí v nich účast na Raiffeisenbank Prague Golf Masters, kde můžou
Spilkovou fanoušci vidět od 22. do 24. června v areálu Albatrossu.
PRAHA Věkem je stále ještě princezna. Do bagu si ke golfovým holím balí růžové prasátko a skřítka
pro štěstí. Ve skutečnosti má sedmnáctiletá Klára Spilková ambice hodné královny českého golfu.
„Letos chci jeden turnaj vyhrát. A nejlepší by to bylo doma
při Prague Open,“ přeje si na začátku nové sezony.
V té minulé, kdy měla premiéru mezi profesionálkami na okruhu Ladies European Tour (LET),
skončila nejlépe sedmá hned
při úvodním startu v Maroku. Během domácího vystoupení útočila na prvenství, ale nakonec
se propadla na deváté místo.
„Za sezonu jsem nasbírala fůru
zkušeností. Vidím, jak je profesionální golf náročný. Jsem jako jediná česká hráčka na turnajích, musím si ve spoustě věcí poradit
sama,“ říká Spilková.
Podle regulí LET je do 18 let povinný doprovod dospělé osoby,
na turnaje proto cestuje s asistentkou.
Rok 2012 bude pro Spilkovou

plný novinek. Role manažera se
chopil přímo její otec místo agentury Alana Babického, po světových turnajích s ní bude jezdit
jiná asistentka i caddie. Tuto roli
nosiče holí a rádce má plnit Michal Engler, který donedávna pracoval pro známou Slovenku Zuzanu Kamasovou.
„Zkusíme to na dva turnaje,
a když zafunguje chemie, vznikla
by z toho dlouhodobá spolupráce,“ předpokládá manažer Petr
Spilka.
Také se vrací k modelu dvou
trenérů. Vedle Pavla Niče bude
znovu spolupracovat s Keithem
Williamsem.
„Mně to vyhovuje a oni si rozumí, takže žádný problém,“ prohlásila golfová kráska v elegantním
saku okrové barvy, které jí včera
až do sedmé hodiny ranní šil bratr
Lukáš, módní návrhář. Pak šel
spát a Klára vyrazila na dopolední
tiskovku.
Do letošního kalendáře si Spilková zařadila 16 turnajů, o dva
víc než loni. Navýšil se i rozpočet.

Minulá sezona ji stála téměř 3 miliony korun, letos bude o půl milionu vyšší.
Logicky všichni očekávají
i sportovní růst nadějné české golfistky.
Jaké má cíle?
„Nebudu vám slibovat, že chci
být třeba v evropské třicítce. Chci
se oproti loňsku vylepšit. A nejradši bych šla o 61 míst dopředu,“ naplno a se smíchem projevila teenagerskou nespoutanost.
Loni skončila v redukovaném
žebříčku LET na 62. místě a vydělala 27 549 eur.
Spilková je první českou golfistkou, která si udržela kartu mezi
profesionálkami víc než jednu sezonu. Tím si splnila sen. Nyní má
další. Mohla by být i první Češkou na olympiádě.
V brazilském Riu se totiž golf
stane olympijským sportem.
„Moc se mi líbí celá ta olympijská
symbolika s kruhy a barevnými
oblečky. Už je to za čtyři roky, to
je za chvilku!“
Jan Švéd

V Melbourne zatím vládnou mclareny. A Vettel se trápí

MELBOURNE (ČTK, iDNES.cz) Nikoli mistr světa Sebastian Vettel,
nikoli legendární Michael Schumacher nebo snad jeho bývalá stáj ferrari. Největší hrozbou pro úvodní
Velkou cenu formule 1 v Austrálii
se zdají být mclareny – úvodní tréninky patřily právě jim.
Nejrychlejší čas na osychající
trati v Melborune zajel Brit Jenson
Button před krajanem Lewisem

FAKTA

Velká cena Austrálie
Úvodní závod letošního, 63. ročníku
MS formule 1 se jede na okruhu
Albert Park v Melbourne. Jezdce
čeká 58 kol, vítězství obhajuje
Němec Sebastian Vettel. Závod
začíná v neděli v 7.00, živě vysílá
televize Nova.

Hamiltonem, druhé tréninkové jízdy se už odjely na mokru a piloti
dosahovali pomalejších časů.
Vítězem druhé části se stal německý veterán a sedminásobný mistr světa Michael Schumacher
s mercedesem, který už v první části šlapal mclarenům nejvíc na paty.
„Podmínky byly příliš rozdílné na
to, abychom mohli získat jasnou
představu. Na druhou stranu je

INZERCE

Automobily-popt.
Koupím automobil i bouračku od roku výr.
1995 - 2011, nabídněte. Tel. 606 861 822

Motocykly
Motocykly - auta - veterány - do. r. 1960,
motory, části i díly - ČZ, Jawa, Indian, Harley, Praga, Tatra, Walter apod. Koupím
i různé starožit. a kuriozity. T.: 737 366 099
Auto-moto a díly koupím Škoda, Tatra,
Wartburg 311, Jawa, ČZ, BMW, Praga. Manet, Velorex, Pav do r. 1970,Tel: 775 262 334
Koupím historický motocykl, t.: 608 773 933

Seznámení
GRAND - Macešková 20, 106 00 Praha 10,
www.videoseznamka.cz, tel.: 602 351 111,
602 361 111(po-pá 8-12 h). Největší seznamka pro celou ČR! Garantovaná registrace, Seznamka, Videoseznamka, ExtraGrand, V.I.P., Korespondenční, Internetová,
SMS, Seznamka pro postižené a Srazy nezadaných.
GRAND (tel.: 602 351 111 po-pá 8-12h). Zájemcům o rychlé a kvalitní seznámení na počkání doporučujeme objednat se telefonicky
na Garantovanou registraci do kanceláře.
SMS-SEZNAMKA (602 551 111, nonstop).
Stačí za cenu běžné SMS zaslat zprávu ve
tvaru: F*JMENO*PRIJMENI*ULICE*CISLO
DOMU*MISTO BYDLISTE*PSC.
WWW.VIDEOSEZNAMKA.CZ - registrace
zdarma, poradenství, tipy...
GRAND-“TURBOTRŽIŠTĚ” Macešková 20,
Praha 10. Navštivte nás každou sobotu
8-12 h bez objednání! Do 5 minut vám zde
po 20 Kč vytiskneme tolik tipů, kolik si zaplatíte. Kontakty obdržíte s fotem, telefonem a
dalšími údaji. S sebou OP, pro neženaté
(nevdané).
VYHLÍDKA (www.fotoseznameni.cz) korespondenční seznamka. Žádost o dotazník
nebo informace zašlete na adresu
Macešková 17, 106 00 Praha 10 nebo zavolejte na tel. 606 700 070

Prodám
Škubačka na drůbež. T:607 693 246 - večer

Foto: ČTK

Zprostředkuji prodej vaší zemědělské půdy
kdekoliv v ČR. Pouze vážným zájemcům.
Nejlepší ceny v ČR. Tel.: 608 82 80 82.

Koupím
200 000 – 1 500 000 Kč za obrazy od: V.Radimský, A.Kalvoda, Panuška, Ullmann,
Benka, Hála, Erdelyi, Mousson, Špála, Zrzavý, Kaván, Josef Lada, Hudeček, Slavíček,
Schikaneder, Uprka, Loukota, Blažíček,
Černý, Král, Mervart, Havelka aj. Nejlépe s
námětem lidí v krojích, dívčí portréty, akty,
krajiny, vodní plochy, kytice, abstraktní moderní kompozice, kubistické zátiší aj. Platím
vyšší ceny, než uvádí katalogy. Cenu sdělím
při zaslání fota s popisem na email:
znalec@sberatel-umeni.cz Přijedu kamkoliv
v ČR. Tel.: 722 343 270 p. Soukup
Pohlednice veškeré, všech žánrů i celé
sbírky, veškeré obrazy, kvalitní i nekvalitní,
též nepodespané, bezcenné, všech námětů
a autorů, veškeré mince (též zlaté), hodinky
(Omega, Prim, Doxa, stopkové s černým číselníčkem apod., i silně pošk., dále bodáky,
šavle a vánoční ozdoby, housle i pošk.. Též
celé sbírky a pozůstalosti. Vyšší odhad nevadí. Solidní zájemce - právník. Slušné jednání a prima cenu garantuji. T: 722 068 194.
Vaše pozůstalost - moje starost. Koupím ihned a za hotové veškerý nábytek až do r.
1970 (i velmi silně pošk.), koberce, šicí,
psací stroje, nádobí, obrazy (též bezcenné,
poškozené), knihy, hodiny (i torza), housle i
pošk., vojenské věci, betlém (i papírový), vánoční ozdoby, rádia, lampy, lustry. Též mince
a pohledy. Odvoz zajištěn. Slušnost a serióznost plně garantuji.Též celé pozůstalosti. T:
720 521 634, email: gregor999@seznam.cz
250000 – 750 000 Kč zaplatím (cena podle
námětu, rozměru malby atd.) za obraz od
autora: V. Radimský. Nejlépe s námětem
řeky, slepé říční rameno, tůně, apod. Zprostředkovatele odměním 20 000 Kč – 50 000
Kč. Platím vyšší ceny než v katalogu. Mám
zájem i o jiné autory. Fota prosím na email:
sberatelumeni@seznam.cz Přijedu kamkoliv v ČR. Tel. 224 222 697
Až 1 100,- Kč nabízím za jeden gram zlata ryzí, dále mám zájem o veškeré mince,
stříbro, stříbrné předměty, pohlednice, hodinky i nejdoucí (Prim, Omega, Glashütte,
Heuer...). Mám zájem též o stříbrné příbory.
Špičkovou cenu a férové jednání garantuji.
Zubní zlato je také zlato! Tel.: 602 229 348
Uniformy generálské, pohraniční stráž, letectva, SNB a jiné. Opasky, přilby, šavle, kordíky, bodáky, mapy a průkazy. Vytnamenání,
vojenské odznaky. Telefon 774 359 673.

Koupím starožitnou pánskou pracovnu, ložnici a zdobenou jídelnu: psací stůl, knihovnu,
jídelní stůl, büffe, skleník, kredenc, mosazný
lustr, lampu, zajímavý obraz a jiné věci do
starožitného interiéru. Solidní cena, slušné
jednání. Tel.: 603 478 873
Německé vojenské věci z II. svět. války:
maskáče, přilby, dýky, šavle, celty, boty, vysílačky, optiky, pilotní kukly , kombinézy a záchranné plovací vesty, přístroje, součástky a
vrtule z letadel, atd. Tel.: 602 38 59 58
Vše o dopravě, železniční, autobusové, letecké. Jízdní řády, jízdenky, knihy, průkazy.
Foto katastrof, lokomotiv, nádraží, autoprospekty. Hračky: autíčka, vláčky a letadla. Autíčka i na kabel. Telefon: 608 644 292.
Hodinář koupí růz. staré a starož. hodiny,
hodinky i nejdoucí i části a také mince, bankovky, šperky i poškozené. Tel.: 607 878 313
Do zámeckého interiéru starý pravý perský
koberec, drobný kus nábytku do 1930, obraz
českého malíře. Vše i pošk. T: 724 288 765
Veškeré řády, vyznamenání, medaile, odznaky např. Za statečnost, Řád republiky,
Rudé zástavy, Hrdina soc. práce 777601120
Staré perské ručně vázané koberce v jakémkoliv stavu, malé i velké. Tel:603919206
E-mail: starekoberce@seznam.cz. Sběratel
Knihy - přijedu ihned! Plakáty, časopisy, LP,
CD, pohledy a jiný papírový artikl. Tel.:
603 114 965 Mail: dan@dantikvariat.cz
Herbalife a Shape Works koupím i prošlý.
Tel.: 604 143 049.
Starý perský koberec, obrazy a starožitný
nábytek koupí sběratel. Tel.: 602 218 721.
Použitý soustruh hrotový 50/2000 a větší
levně. T.: 777 636 544 rkams@seznam.cz
Koupím staré elektronky, rádia, mikrofony
aj. zvukovou a radiotechniku. Tel:736722522

Pianino nebo křídlo. Seriózně. T:603806202.
Knihy, LP, pohledy, plakáty. T: 603469105

Po třech a půl měsících hrál Sidney Crosby znovu zápas

Pianino nebo křídlo. Tel.: 602 366 831

Sběratelství
100000 – 250 000 Kč zaplatím za slovenské
a zakarpatské autory: Benka, Fulla, Bazovský, Majerník, Hála, Mallý, Kocka, Erdelyi,
Bokšay, Galanda aj. Platím vyšší ceny než v
katalogu.
Fota
prosím
na
email:
sberatelumeni@seznam.cz Přijedu Kamkoliv v ČR. Tel.: 224 222 697
Znalec a sběratel ohodnotí zdarma Vaše
obrazy a starožitnosti. Po dohodě odkoupím.
Tel.: 731 835 301. Fota prosím na e-mail:
znalecumeni@seznam.cz
Mince zlaté a stříbrné i sbírku, hodinky, vyznamenání, bankovky, pohledy, známky.
Disk. jednání, platba ihned.Tel.: 602 802 040
Koupím knihy a celé pozůstalosti knih, časopisů, pohlednic, plakátů, a hraček.
T.: 603114965, e-mail:dan@dantikvariat.cz
Nevyhazujte po manželovi sbírky!! Zavolejte - poradím. Dan. Tel.: 603 114 965

Umění a starožitnosti
Nabídněte hodnotné obrazy nebo umělecké
předměty do aukce SOTHEBY´S v Londýně. Kontakt: prague.office@sothebys.com
Majerník, Erdély, Mousson, Benka, Hála,
Fulla, aj. slov. obrazy, solidně koupí e-mail:
art@degas.sk, T: 00421 905 659 148

Zvířata
Angl. kokr. zlatý - zadám šť., odběr ihned,
cena dohodou. Tel.: 519417853, 728349063

Poštovní známky, pohlednice. Kvalifik. odhad 723344415, flaska-filatelie@seznam.cz

Dobrman štěňata s PP. Tel.: 777 635 925

pohledy,

koupím.

Loutky i divadélka, tel.: 604 826 798.
Truhl. frézu, protahov. aj. Tel.: 603 165 320
Les koupím. Tel: 777 014 870

Jeho kolega z mistrovské stáje Red
Bull Mark Webber byl na domácí
trati v úvodním tréninku pátý.
O pořadí na startu v nedělní
Grand Prix rozhodne dnešní kvalifikace, která začne v 7:00 SEČ (vysílá Nova Sport). A její výsledky budou mimořádně důležité, vždyť
první místo v Melbourne slavil
v posledních pěti letech hned čtyřikrát vítěz kvalifikace.

Hokejový král Crosby je zpět.
Návrat oslavil asistencí

Svářečku el. nebo co, do dílny. T:775531553

Koupím jakýkoliv pozemek kdekoliv v ČR.
Tel.: 608 82 80 82.

Knihy i německé,
Tel:485105243.

dobré vidět, že jsme konkurenceschopní,“ řekl 43letý Schumacher.
Tréninky vůbec nevyšly šampionovi posledních dvou let Němci Sebastianu Vettelovi. Největší favorit
letošní sezony, v níž startuje hned
šest mistrů světa, se krčil ve výsledkových listinách až na 11. a 10. místě. „Budeme muset přidat, víc se
o tom autě naučit a na sobotu ho
připravit líp,“ konstatoval Vettel.

Prodám pejska jorkšíra. T.: 734 674 462
Bišonek a boloň. psík PP, 603759653 Praha

Webové adresy
www.dochorvatska.cz

dějí, že všechny trable už jsou
NEW YORK Seděl v šatně a nic neřísnad definitivně minulostí.
kal. Jen se šťastně usmíval a konečNa ledě strávil přesně šestnáct
ně, konečně odpočíval.
minut, připsal si jednu střelu a tři
Bylo páteční ráno, několik hokladné body do tabulky plus/midin po úspěšném comebacku
nus. „Je to pro Sida těžké,“ řekl
hvězdného hokejisty Sidneyho
pittsburský brankář Marc-Andre
Crosbyho do NHL. A jeho hlavní
Fleury. „Dlouho nehrál a asi mu
protagonista si po nekonečné palbude chvíli trvat, než bude zase
bě otázek reportérů konečně mohl
v NHL dominovat. Ale
vydechnout.
nepochybuju o tom,
I druhý letošní náže bude.“
vrat zvládl. Na ledě
Na rozdíl od prvníNew York Rangers slaho comebacku hrál
vil s Pittsburghem výCrosby opatrněji, nehru 5:2, sám si připsal
snažil se za každou
jednu asistenci. „Cítil
cenu otestovat, co
jsem se docela dobře,
všechno jeho tělo vydrale ještě to chvíli potrží. „Naposledy jsem to
vá, než se dostanu do
„Cítil jsem se
trochu přehnal,“ uznal
vrcholné formy,“ řekl.
docela dobře.
24letý útočník. Tehdy
Nebyl to tak impoAle ještě potrvá,
už v prvním zápase obzantní comeback jako
než se dostanu
držel ostrý hit, tentominule. Když se Crosdo formy.“
krát se srážkám vyby vracel v listopadu
Sidney Crosby
hnul.
po jedenáctiměsíční
útočník Pittsburghu
Pittsburghu se kropauze zaviněné otřemě Crosbyho vrátil
sem mozku, dal proti
i důležitý bek Kris Letang, po dlouNew York Islanders dva góly a přihé době tak tým hrál v kompletní
psal si dvě asistence. Jenže pak
sestavě. Vyhrál podesáté v řadě – a
odehrál jen sedm dalších zápasů a
s blížícím se play-off z něj jde velký
opět ho ze hry vyřadil otřes mozrespekt. „Jsou nejlepším týmem
ku.
v lize,“ vysekl Pittsburghu poklonu
Znovu se léčba nečekaně táhla,
Glen Sather, generální manažer
znovu se rojily spekulace o konci
Rangers. A s Crosbym budou ještě
kariéry...
silnější.
Po třech a půl měsících se v noci
„Hlavně jsem nechtěl být ten,
na včerejšek Crosby konečně vrákdo nám tu vítěznou sérii zkazí,“
til. A byť si tentokrát připsal „jen“
vtipkoval Crosby.
asistenci, stejně je pro něj i pro
Po dlouhé době měl k humoru
celý hokejový svět comeback nejzase důvod.
větší ikony skvělou zprávou. A naOndřej Novotný

