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Padni tam,
prosila
Spilková.
Míček ji ale
neposlechl

B 9

Krátce
TENIS

Kvitová i Berdych
v Kanadě vypadli
Nejdřív radost, pak smutek. Petra
Kvitová v osmifinále turnaje v Torontu nejprve vyřadila Australanku
Stosurovou dvakrát 6:3, jenže ve
čtvrtfinále podlehla ve třech setech
Rumunce Cirsteaové a neobhájí titul z Rogers Cupu, který loni získala v Montrealu. Tam letos hrají
muži, ovšem už bez Čechů ve dvouhře. Paradoxně je poslal domů Kanaďan, jenž mluví česky: 71. tenista světa Vasek Pospisil vyřadil ve
2. kole Radka Štěpánka a ve 3. kole
i Tomáše Berdycha. „Kdybych
něco mohl zlepšit, tak svoje podání,“ řekl Berdych.
(ČTK)
DOPING

Tažení proti podvodům
bude šéfovat Reedie

Vstávala ještě za tmy a v poledne už měla Klára
Spilková dohráno. „Začala jsem solidně,“ řekla k
17. místu po nedohraném úvodním dni Honma Pilsen
Golf Masters, turnaji profesionálek z celého světa,
které přijely do Dýšiny u Plzně.

Světová antidopingová agentura
WADA už zná jméno příštího šéfa:
bude to Brit Craig Reedie. Včera
ho do funkce nominoval Mezinárodní olympijský výbor MOV, zvolení bude formalitou. 72letý viceprezident MOV Reedie dostal přednost před bývalým atletem Edwinem Mosesem a někdejším šéfem
lékařské komise MOV Patrickem
Schamaschem. Dosavadní šéf
WADA, Australan John Fahey,
na konci roku odstoupí.
(ČTK)

DÝŠINA Míček se zastavil na hraně
jamky. Klára Spilková k němu zamířila, sklonila se a pak jako by několik vteřin prosila: Padni tam,
padni!
Dolů bohužel nesklouzl.
Dramatické chvíle zažívala česká golfová jednička při včerejším
prvním kole turnaje Honma Pilsen
Golf Masters. Milimetry ji dělily od
proměněných ran. Kdyby vyšly...
Ale i tak je její skóre -2 dobrým základem k postupu do nedělního finále.
„U patů mi vždy chyběl malý
kousek. Snad to bude v sobotu naopak,“ přála si Spilková.
Sedmnácté místo po prvním
kole turnaje ze seriálu Ladies European Tour ještě není konečné. Kvůli hustému dešti zvládla hřiště jen
polovina hráček, ale favoritky ho
před průtrží stihly.
Jihoafričanka Paceová a obhájkyně loňského vítězství Reidová
z Anglie zahrály 67 ran (-4), bývalá
světová jednička Japonka Miyazatová byla o dvě rány lepší.
„Dnes to bylo hodně o přesnosti. Jen třikrát jsem vytáhla driver,“
řekla Japonka, která si hůl na dlouhé údery šetřila.
Nad všemi ční nepříliš známá
Španělka Cabanillasová. Průběžně
vede s devíti ranami pod par, ale
ještě neměla odehrané tři jamky.
Spilkovou po hřišti provázeli rodiče i hlouček fanoušků. Chvílemi
to prožívali vzrušeně. „Ticho, prosím,“ musela diváky v jednu chvíli
požádat, když se potřebovala soustředit.
„Bylo to zpočátku nahoru dolů.
Postupně jsem ale chytila tempo,“
zhodnotila svůj výkon. Úvodní
jamka bogey, tedy ztráta. Na další
vše dohnala díky birdie. Totéž se
vzápětí opakovalo. Pak se rozjela,
jen škoda poslední jamky, kde má-

lem ulovila eagle, čili dvě rány pod
par. „Teď se hlavně potřebuju dospat,“ dodala Spilková.
Chvilku poté zahřmělo a déšť postupně vytvořil louže na greenech.
Hrát nešlo, byť se o to pořadatelé
snažili a v lijáku už dokonce hráčky rozváželi. Pak je z hřiště stáhli
zpátky, pokračovat se bude dnes.
Kromě Spilkové byla další ostře
sledovanou Češkou teprve čtrnáctiletá naděje Adriana Kubecová. Průběžně si totiž vedla fantasticky,
měla skóre -1, ale pak pohořela na
předposlední jamce, kterou zahrála čtyři rány pod par. Zjevně ji pohltila nervozita.
Tu naopak necítila tvář turnaje
Cheyenne Woodsová. K pokažené
první jamce, kde měla +2, se později vyjádřila: „Hodila jsem to za hlavu a řekla si, že všechno pro mě začíná od další jamky.“
Dala na radu svého strýce Tigera Woodse, nejslavnějšího golfisty
všech dob. Ten jí na prahu kariéry
říká: Ať se děje cokoliv, vždycky dělej věci stejně a věř ve své schopnosti.
Jan Švéd

New Jersey je na
prodej. Kdo koupí
Jágrův klub?

Nechtění hokejisté. Dusí je regule
o juniorech a nižší výkonnost

NEWARK (ČTK) Jaromír Jágr ještě
za svůj nový klub v NHL nesehrál
jediný duel – a ten už je na prodej.
New Jersey Devils, kde působí
i Patrik Eliáš, Marek Židlický a Rostislav Olesz, může změnit majitele,
podle agentury AP však nehrozí, že
by se měl stěhovat do jiného města. Zájem o trojnásobného vítěze
Stanleyova poháru už projevil například majitel basketbalového klubu Philadelphia 76ers Josh Harris
a také kanadský miliardář Bill Gallacher. Současným vlastníkem Devils je Jeff Vanderbeek.
Podle magazínu Forbes je možné, že pokud se brzy nenajde nový
majitel, převezme klub od Vanderbeeka vedení NHL a bude ho financovat. Devils totiž mají dluhy ve
výši 230 milionů dolarů (asi 4,4 miliardy korun) a soutěž nechce, aby
tým vyhlásil bankrot jako před čtyřmi lety Phoenix Coyotes.

KARLOVY VARY Ještě nedávno byl
reprezentantem, kapitánem a nedotknutelnou hvězdou týmu. Ale
stačily dvě sezony a z útočníka Václava Skuhravého je hokejista, o kterého není valný zájem.
V extralize není jediným, podobný osud potkal i další borce. Práci
marně shání zkušený brankář Marek Pinc. Jeho kolega Jakub Sedláček, jenž dovedl Zlín do finále
play-off, zase musel vzít zavděk nabídkou z Rigy, ve které se snaží už
několik týdnů zaujmout na zkoušce. A i když smlouvu dostane,
bude rád za pozici dvojky.
Bez angažmá je další bývalý reprezentant Angel Krstev nebo vyhlášený kanonýr Pavel Brendl...
„Těch jmen by se našla spousta,
třeba můj kamarád Honza Košťál
je na tom stejně,“ říká Skuhravý, jehož situace by se nyní mohla přece jenom zlepšit. Po dlouhých ta-

FOTBAL

Kolář se zranil, kouč
Bílek povolal Vaňka
Premiéru ve fotbalové reprezentaci zažije Ondřej Vaněk z Jablonce.
Trenér Michal Bílek ho nominoval
pro středeční přípravné utkání
s Maďarskem poté, co se ve středu
v boji o Ligu mistrů zranil plzeňský
záložník Daniel Kolář.
(ČTK)
FOTBAL

Svěrkoš si znovu
poranil koleno

Česká naděje Klára Spilková při úvodním dnu golfového turnaje v Dýšině.
Nejslavnější
jméno turnaje

Jedním z lákadel pro
fanoušky je Cheyenne
Woodsová, neteř
nejslavnějšího golfisty
světa Tigera Woodse.

Soustředění po
japonsku

Z hráček, které obešly
všechny jamky, se
blýskla bývalá světová
jednička Ai Mijazatová
výsledkem -6.

hanicích se totiž konečně dohodl s Vary
na
předčasném
ukončení smlouvy.
Smlouvy, která je
na dnešní poměry hodně nadstandardní a kvůli které před lety odmítl lukrativní nabídku z Ruska.
„Z dnešního pohledu jde o veliké
peníze.“ I kvůli tomu byl prakticky
neprodejný.
Jenže důvodů, proč je účastník
MS 2008 stále bez práce, by se našlo víc. A týkají se i ostatních.
Kromě peněz hraje roli snižující
se výkonnost. Vždyť právě Skuhravý poslední dva roky paběrkoval
a v uplynulé sezoně nasbíral v 52
duelech chudičkých 14 bodů.
„Nebylo to ono, to přiznávám.
Ale svou roli sehrálo i to, že jsem
dostával míň prostoru a že se Varům nedařilo jako celku,“ tvrdí
34letý hromotluk.

„A vliv má také nové pravidlo
přikazující klubům nasazovat juniory. To se týká jak extraligy, tak první ligy. Je tu hodně hráčů na málo
týmů,“ upozorňuje Skuhravý na
kontroverzní krok svazu, který kritizoval i Jaromír Jágr. „Navíc každý
klub dnes musí šetřit, ekonomická
situace není jednoduchá.“
Je jasné, že všichni zmiňovaní
budou muset jít se svými finančními požadavky dolů. A to výrazně.
„Nejlepší věk už máme za sebou.
U mě ale v tomhle ohledu problém
nebude,“ říká muž, jenž většinu kariéry spojil s Karlovými Vary.
Teď ho čeká změna. Kvůli rodině by nejraději zůstal v extralize,
ale nebrání se ani přesunu do zahraničí. O KHL si však může nechat zdát, tentokrát určitě půjde
o něco mnohem skromnějšího.
„Věřím, že se brzy dočkám a herně
zase pookřeju.“
Jaroslav Tomas

Foto: Michal Růžička, MAFRA

Útočník Václav Svěrkoš se do sestavy Baníku Ostrava ještě nevrátí.
Na tréninku si poranil koleno,
v němž měl už dvakrát přetržené
křížové vazy. Podle prvotního vyšetření by vazy měly být v pořádku. „Vypadá to na vnitřní meniskus,“ řekl klubový lékař René Boglevský s tím, že přesnou diagnózu
určí další vyšetření.
(jsl)
FOTBAL

Lecjaks si zahrál proti
Barceloně i Liverpoolu
Takové tréninkové zápasy jako Jan
Lecjaks by si dal líbit snad každý
fotbalista... Obránce Valerengy
Oslo během dvou týdnů se svým týmem narazil na Barcelonu a Liverpool! Výsledky? 0:7 a 1:4. „Ale stejně to je velký zážitek,“ liboval si
Lecjaks. „Kolem obou zápasů bylo
ve městě dost živo, s Barcou to kvůli Messimu bylo šílenství. Na zápas
skoro všichni lidi přišli v dresech
Barcy.“
(ČTK)

Sparta posiluje dál, získala
Dočkala: „Je to správný krok“
věku hodně zkušeností i na meziPRAHA (pes) Příchodem Tomáše
národní úrovni, jeho příchod vníUjfalušiho posilování fotbalové
máme jako jednoznačné posílení
Sparty neskončilo. Úřadujícího vimužstva,“ uvedl člen sparťanskécemistra posílí čtyřiadvacetiletý
ho představenstva Jakub Otava.
ofenzivní záložník Bořek Dočkal
K týmu se Dočkal, za kterého
z Rosenborgu Trondheim, pro kteSparta zaplatila kolem 15 milionů
rého je na Letné připravena tříletá
korun, připojí nejpozsmlouva s následnou
„Měl jsem z lidí
ději na začátku příštíopcí.
ve Spartě pocit,
ho týdne. Do dnešního
„Měl jsem z lidí ve
že mě v klubu
derby proti BohemiSpartě pocit, že mě
opravdu chtějí. To
ans tak ještě nenastouv klubu opravdu chtěmě přesvědčilo.“
pí, ale přijde se na své
jí. To je jedna z věcí,
spoluhráče podívat.
které mě přesvědčily,
Bořek Dočkal
Dočkal s fotbalem
že přestup na Letnou
o návratu do Česka
začínal v Poděbraje ten správný krok,“
dech, ale ještě jako dítě přestoupil
poznamenal Dočkal.
Člen širšího kádru reprezentace
do Slavie, která mu moc šancí v
je pátou letní posilou Sparty. Před
prvním týmu nedala. Nejúspěšnějním letenský klub získal levého
ší část kariéry prožil v Liberci. Od
obránce Costu, pravého beka Lukáléta 2011 byl v Rosenborgu Trondše Pauscheka, záložníka Kamila
heim, kde však s příchodem novéVacka a zkušeného stopera Tomáho trenéra ztratil místo v základní
še Ujfalušiho.
sestavě, a tak se rozhodl pro pře„Bořek má navzdory svému
stup do Sparty.

