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Po 112 letech se do programu olympiády vrací golf. Česká jednička Klára Spilková 16 měsíců před startem karnevalu v Riu řekla Deníku:

Rio? Olympijské Rio? Dostanu se tam, věřte mi
Představte si, že je jich třeba
pět za sebou… Ale stačí mi
den volna, třeba obyčejná
plavba na katamaránech kolem Dubaje, kdy vůbec nemyslím na golf. A nazítří už
zase jedu naplno, dokonce se
na to těším.

MARTIN MLS

Praha – Mluví tak rychle, že
ji sotva stíháte vnímat. Mává
rukama, vlní se, zvyšuje hlas.
Pořád se směje a srší z ní energie.
Kdyby Klára Spilková nebyla golfistka, nejspíš by prý
studovala.
„Mezinárodní
vztahy? Diplomacie? Sportovní management? Bavila by
mě spousta věcí. Ale nakonec
jsem vždycky ráda, že dělám
golf,“ řekne 20letá slečna
a s holčičí rozpustilostí si poposedne v křesle.
Klára S. je živel, na posledním turnaji v Maroku ji nezabrzdila ani horečka. „Normálně jsem hrála, ale mrzelo
mě to.“
Jen mrzelo? Většina lidí kvůli
horečce ani nevyleze z postele.
Když běháte nebo skáčete
přes překážky, asi to s horečkou moc nepůjde. Ale golf se
dá přežít, přestože je všechno
proti vám: pět hodin na greenu, deset kilometrů chůze,
40 stupňů Celsia. Jsem bojovnice, vždycky se snažím
zahrát co nejlíp.
Devětadvacáté místo na turnaji
v Číně, 44. v Maroku. Berete to?
Sezona mi začala parádně,
možná ještě líp než loni. Maroko mě zklamalo, ale nesmetlo. Jen mi přišlo líto, že
jsem se na něco poctivě chystala, jenže přišla horečka.
Hloupá angína.
Mimochodem, jak často si hlídáte žebříček olympijských
kvalifikantek? Zatím jste
41. z šedesáti.
Dívala jsem se na to před
chvílí, abych to číslo přesně
znala. (usměje se) Jinak neřeším, jestli jsem 41. nebo 42.
Doufám, že se ještě budu posouvat a Rio mě nemine. Já
se tam prostě dostanu, věřte
mi.
Máte už v hlavě Rio? Začíná se
za necelých 16 měsíců.
O olympiádě spíš mluví

Zpotíte se někdy na greenu?
Na soustředění v Thajsku
mi na tréninku stačilo odehrát 50 balonků, což je nic,
a potřebovala jsem nové triko. Byla jsem durch. Někdo
ani nepovažuje golf za sport,
přitom je šíleně fyzicky náročný. Podívejte se někdy na
začátečníky, když jdou poprvé na hřiště. Dají si pár odpalů a po půl hodině nemůžou chodit. Svaly dostávají
při nárazech hole do země
pořádně zabrat.

HVĚZDA Z ŘEVNIC. Klára Spilková hraje pátou sezonu na prestižním okruhu LET a drží se na 41. místě olympijského žebříčku. Loni odmaturovala na gymnáziu a v další kariéře jí pomáhá členství ve speciálním projektu pro mladé talentované sportovce. Foto: ČTK/Petr Eret
moje okolí, já mám od února
do prosince klasickou turnajovou sezonu. Když se mě někdo na Rio zeptá, odpovím,
ale zatím na něj nemyslím
a v klidu si létám po světě.
Baví vás to? Doma jste minimálně.
Pravda, mám takový obrácený život. Zeptejte se mě,
kam pojedu na dovolenou,
a já vám řeknu: přece domů!
Ale nelituju. Poznávám nové
lidi i kultury a každý den je
pro mě unikátní, nenahraditelná zkušenost.
To zní trochu čítankově.
Mě to fakt naplňuje! Když
jsem tři týdny doma, něco mi
našeptává, že už bych zase
někam mohla jet.
Nejezdíte sama. Co vaše nová

caddie Zuzana Kamasová? Skamarádily jste se?
Zuzka je fajn, rychle jsme
si sedly. Akorát jsme v tom
Maroku byly obě nemocné.
Snad projdeme dalším turnajem ve zdraví a skončíme
výš. Trochu je škoda, že má-

(směje se) Ne, vážně, chodím
k ní šest let a probíráme spolu všechno, co zrovna potřebuju. Golf i osobní život. Protože když chcete být dobrý
golfista, musíte mít hlavu
úplně v pohodě. Ideální je mít
ji na hřišti úplně vygumova-

„Za čtyři nebo pět hodin na hřišti se dokonale
vnitřně poznáte. Vztekáte se ve chvíli, kdy jste
se nikdy nevztekali. A pár minut nato se můžete
radovat z naprostých maličkostí. Neustále se
překvapujete.“
me skoro měsíc pauzu, protože jsme všechny rozjeté. Ale
aspoň máme čas si odpočinout.
Nebo zajít k psycholožce.
To jsou interní věci, ne?

nou. Nic lepšího pro sebe
udělat nemůžete.
V tom je klíč ke zvládnutí golfu?
Já tomu říkám mód golf.
Prostě si přepnu hlavu a jdu
na plac. Víte, za čtyři nebo

pět hodin na hřišti se dokonale vnitřně poznáte. Vztekáte se ve chvíli, kdy jste se
nikdy nevztekali. A pár minut nato se můžete radovat
z naprostých maličkostí. Neustále se překvapujete.
Co ještě potřebujete kromě čisté hlavy?
Golf je komplexní sport,
v tom je jeho největší kouzlo.
Potřebujete dobrou techniku
i obrovskou píli: nejlepší golfisté trénují od osmi do deseti
večer a kdyby na to přišlo,
ještě by klidně zůstali přes
noc.
A vy?
Na soustředění makám od
osmi ráno do sedmi večer, ale
takhle se to nedá dělat denně.
Brutální je už jen to, že máme
turnaje od pondělí do neděle.

Kláro, záleží vám na tom, jak při
golfu vypadáte?
Každá holka se ráda hezky
oblékne, navíc můj brácha
Lukáš je módní návrhář.
Když si nevím rady s oblečením, jdu za ním. Jenže on má
tak ulítlé nápady, že si pak
říkám, proč jsem za ním vůbec šla. (směje se) Nebo když
si něco vezmu sama od sebe,
hned si mě prohlíží.
Má vás v oku?
Zajímavě ladí třeba kytičky s kostičkami, což mně by
k sobě nešlo, ale něco na tom
je. Vždycky chvilku kroutím
hlavou, pak to rozdýchám
a obleču si to. Jsem ráda, že
ho mám: píše mi na turnaje
a já zase chodím na jeho přehlídky.
Hrajete spolu golf?
Po deseti letech dostal nápad, že zase začne. Ale nemyslete si, nešetřím ho
a hraju naplno. Je to chlap,
byl by naštvaný, kdybych
proti němu šla třeba jen napůl. Hecuje ho to. A víte, co je
nejzajímavější? Že se mu někdy něco povede tak dobře, že
se ho musím zeptat, jak to
vlastně udělal.

Medaile jsou doma. Na deaflympiádě zazářila Kmochová
Praha – Výprava osmi reprezentantů se vrátila z deaflympiády v Rusku do České republiky. Přivezla s sebou sedm
medailí: šest zlatých a jednu
stříbrnou, což znamená druhé
místo v pořadí národů!
Největší podíl na úspěchu
naší výpravy měla Tereza
Kmochová, které se podařilo
získat medaili ve všech pěti
disciplínách alpského lyžování. První čtyři získala čtyřiadvacetiletá studentka na sjezdovce ve druhém z pořadatelských měst, Magnitogorsku,
kde postupně ovládla sjezd,
super-G,
superkombinaci
a obří slalom. Pátý triumf přidala ve slalomu po návratu do

hlavního centra sportovního
dění, Chanty-Mansijsku.
Kmochová tak navázala na
svůj nevídaný úspěch z poslední deaflympiády v Salt Lake City z roku 2007, tehdy získala také pět medailí: dvě zlaté, dvě stříbrné a jeden bronz.
Letos to již byly samé zlaté.
„Před deaflympiádou jsem počítala, že přivezu nějakou tu
medaili, ale nikdy by mě nenapadlo, že jich bude pět – a že
budou všechny zlaté. To je
prostě fantazie,“ neskrývala
nadšení česká sjezdařka.
V závodu ve sjezdu, který se
jel 1. dubna, Kmochové zdařile sekundovala další velká naděje sportu neslyšících Vero-

Loprais chce vyzrát na
Kamaz. Už bez Tatry

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

Praha – Aleš Loprais se pro
příští Dakarskou rallye spojil
s týmem Iveco Nizozemce Gerarda de Rooye, vítěze slavného závodu z roku 2012. Důvodem je skutečnost, aby vozy
mohly konkurovat ruským
Kamazům, které kategorii kamionů na Rallye Dakar jasně
ovládají v posledních letech.
Lopraisovy tatrovky tak příští
leden zůstanou doma. „Chceme porazit sportovní cestou ty
nejlepší, což jsou Rusové. Gerard (De Rooy) je vynikající
pilot a toto spojení snad jednoho dne přinese ovoce,“ věří
Loprais. Týmová jednička zatím není určená.
(čtk)

Čtvrtfinále play-off ligy mužů – 2. zápasy: Ostrava – Děčín 75:78 (17:26, 35:42,
56:60), stav série: 0:2. Ústí n. L. – Prostějov
80:70 (19:22, 34:32, 60:47), stav série: 1:1.

BASKETBAL

FOTBAL

Úvodní utkání čtvrtfinále Poháru FAČR:
Teplice – Plzeň 2:1 (0:0). Branky: 80. Potočný, 89. Balázs – 76. Rajtoral. Rozhodčí:
Jech – Urban, Kotalík. ŽK: Táborský, Potočný (oba Teplice). Diváci: 2381.
Teplice: Grigar – Vondrášek (75. Balázs),
Lüftner, Jablonský, Krob – Ljevakovič, Vachoušek – Hora, Litsingi (85. Ch. Chukwuma), Táborský – Potočný.
Plzeň: Bolek – R. Hubník, Hejda, Baránek,
Medveděv – Vaněk (46. Rajtoral), Hořava
(68. Hrošovský) – Tecl, Chramosta (87. Hradecký), Kovařík – Holenda.

HOKEJ

NHL: New Jersey – NY Rangers 2:4 (1:2,
0:0, 1:2). Branky: 18. Eliáš, 52. Bernier – 14.

„Před deaflympiádou jsem počítala, že přivezu
nějakou tu medaili, ale nikdy by mě nenapadlo,
že jich bude pět – a že budou všechny zlaté.
To je prostě fantazie.“
Tereza Kmochová, česká lyžařka

nika Grygarová, která skončila na stříbrné příčce, a získala tak svoji první deaflympijskou odměnu v kariéře.
A dost možná by odjížděla domů ještě spokojenější, pokud
by její následné výkony nepoznamenala nemoc provázená
vysokými horečkami.
Třetím letošním deaflympijským medailistou je Tomáš

Pazdera, který dokázal, že česká škola snowboardcrossu je
dnes nejlepší na světě. Pod
osobním dohledem pečlivého
trenéra Marka Jelínka, který
dohlíží i na olympijskou šampionku ze Soči Evu Samkovou, získal Pazdera zlato. Stal
se navíc historicky prvním vítězem této atraktivní disciplíny v dějinách deaflympiád.

Hayes, 15. McDonagh, 51. Sheppard, 59.
Hagelin. Střely na braku: 21:40. Diváci:
16.592.
Philadelphia – NY Islanders 5:4 (2:0, 1:1,
2:3). Branky: 13. a 18. Giroux (na obě Voráček), 31. Bellemare, 43. Colaiacovo, 60.
Schenn – 49. a 60. Lee, 30. Tavares, 59.
Boychuk. Střely: 27:40. Diváci: 17.927.
Ottawa – Pittsburgh 4:3 v prodl. (0:3, 1:0,
2:0 – 1:0). Branky: 41. a 63. Stone, 35. Pageau, 59. Hoffman – 1. Crosby, 6. Bennett, 15.
Hörnqvist. Střely: 44:28. Diváci: 20.263.
Detroit – Carolina 3:2 (0:0, 1:2, 2:0). Branky: 32. Zetterberg, 42. Nyquist, 52. Dacjuk
(Židlický) – 35. Gerbe, 38. Terry. Střely na
branku: 25:32. Diváci: 20.027.
Edmonton – Los Angeles 4:2 (0:0, 2:1, 2:1).
Branky: 23. a 60. Fraser (na druhou Musil),
31. Pouliot, 46. Pitlick – 26. Muzzin, 50. Doughty. Střely na branku: 22:27. Diváci:
16.839.
St. Louis – Winnipeg 0:1 (0:0, 0:1, 0:0).
Branka: 23. Thorburn. Ondřej Pavelec odchytal za Winnipeg celý zápas, z 30 střel neinkasoval a úspěšnost zásahů měl 100 pro-

cent. Střely na branku: 30:31. Diváci: 19.616.
Chicago – Minnesota 1:2 (0:0, 0:0, 1:2).
Branky: 59. Bickell – 50. Granlund, 54. Zucker. Střely na branku: 33:30. Diváci: 21.851.
Colorado – Nashville 3:2 (0:1, 2:0, 1:1).
Branky: 36. Iginla, 36. O'Reilly, 48. Hishon –
6. Jarnkrok, 42. Ellis. Střely na branku:
23:42. Diváci: 13.561.
Calgary – Arizona 3:2 (1:0, 0:1, 2:1). Branky: 9. Gaudreau, 42. Jones, 50. Monahan
(Hudler) – 38. Crombeen, 48. Cunningham.
Střely na branku: 32:24. Diváci: 19.289.

TENIS

Turnaj žen v Charlestonu v USA (antuka,
dotace 731.000 dolarů):
Dvouhra – 2. kolo: Hradecká (ČR) – Kučová (SR) 7:5, 6:3.
Turnaj žen v Katovicích (tvrdý povrch,
dotace 250.000 dolarů):
Dvouhra – 2. kolo: Koukalová (ČR) – Zvonarevová (Rus.) 6:1, 6:4.

VOLEJBAL

Semifinále play-off extraligy žen – 3. zá-

„Musím moc poděkovat
svému trenérovi Marku Jelínkovi, že se mnou snowboardcross tak dlouho piloval
a obecně mi pomáhal se ve
všech směrech zlepšovat. Nakonec ta pauza od her na Slovensku, kde už jsem měl startovat poprvé, ale které byly
bohužel zrušeny, byla k něčemu dobrá,“ usmíval se čerstvý deaflympijský šampion.
Nezklamal ani „bezmedailový“ čtyřlístek mužů, druhá
polovina naší sjezdařské party. Obrovským příslibem je teprve šestnáctiletý Jiří Hartig.
Nejlepšího umístění dosáhl
v superkombinaci, kde díky
výtečnému slalomu vybojoval

pasy: Frýdek-Místek – Olymp Praha 3:1 (20,
23, -20, 16), stav série: 2:1. Ostrava – Prostějov 0:3 (-15, -19, -20), konečný stav série:
0:3.

VÝHRY

Šťastných 10 – středa: 1 – 2 – 4 – 9 – 11 –
17 – 20 – 25 – 27 – 30 – 34 – 39 – 43 – 44 –
50 – 56 – 57 – 60 – 66 – 72. Šance milion: 4
– 1 – 2 – 2 – 1 – 5. Královské číslo: 1.
Zlatých 11 – středa: 2 – 7 – 11 – 14 – 21 –
26 – 34 – 35 – 38 – 39 – 41 – 42 – 47 – 53 –
55 – 63 – 67 – 70 – 71 – 76. Denní číslo: 2 – 9
– 2 – 1 – 6 – 3.
Korunka – středa: I. tah: 8, 17, 28, 31, 33,
34. II. tah: 5, 15, 37, 38, 42, 48.
Loto – středa: 45 – 7 – 18 – 3 – 28 – 48, bílá. Šťastné číslo: 2 – 9 – 6 – 8 – 2 – 5 – 1.
Sportka – středa: 1. tah 3 – 12 – 14 – 28 –
30 – 46, dodatkové číslo 49. II. tah 1 – 2 – 5
– 11 – 15 – 16, dodatkové číslo 20. Šance 7 –
4 – 7 – 6 – 9 – 8.
(bez záruky)
Aktuální výsledky loterií najdete také na
www.denik.cz/tipy.

osmé místo. Solidní výkony
předvedli i Martin Látal a Jan
Konvička. První jmenovaný
byl ohodnocen nejlépe v obřím slalomu jako patnáctý,
Konvička pronikl ve slalomu
až do první desítky a skončil
devátý.
Po celou dobu deaflympiády obýval biatlonový areál
v Chanty-Mansijsku František Kocourek. I on může být
spokojený. Dlouholetý silniční cyklista zúročil zkušenosti
z dálkových běhů a na patnáctikilometrové trati klasickou
technikou byl nejlepším běžkařem ze zbytku světa, za nedostižnými kvartety Rusů
a Ukrajinců.
(spo)

Potvrzeno. Hokejovou
dvacítku povede Petr
Praha – Novým trenérem české hokejové reprezentace do 20
let se stal Jakub Petr. Nahradil Miroslava Přerosta, jenž
u týmu skončil v lednu po mistrovství světa v Kanadě. Jednačtyřicetiletý Petr, který je
zároveň asistentem v extraligových Vítkovicích, působil
dosud jako hlavní kouč výběru do 18 let. U něj ho nahradí
dosavadní trenér sedmnáctky
Robert Reichel. Potvrdil to
včera výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje. V extralize také bude dovoleno,
aby hráč bez smlouvy hostoval bez souhlasu mateřského
klubu v jiném celku.
(čtk)

