sport

REPORTÁŽE • ROZHOVORY • VÝSLEDKY

HOKEJ Krach debat o NHL
Naděje na záchranu sezony
v zámoří se rozplývá Strana B9

HOKEJ Invalida Holík
Rozhovor s legendou, jež
dostala protézu Strana B9

V sešitě
» region
» počasí
» televize

„Doufám, že nejsem psanec.
Prostě nám to doma nevyšlo“
Veslař Ondřej Synek
pro MF DNES poprvé
veřejně hovoří o svém
bouřlivém roce 2012.

Ani trochu? Nakolik je důležitá
pro tvrdou fyzickou práci, jako
je veslování, takzvaně čistá hlava, chcete-li pohoda?
Veslování vyžaduje velké fyzické
výkony a to mi pomáhá ke zklidnění. Dá se dokonce říct, že trénuju
víc než kdy dřív.
Přebíjíte dřinou problémy?
Tak bych to neřekl. Mě ta práce
baví, to by jinak ani nešlo dělat.
A nemůžu se přitom rozptylovat:

B

Tip na sportovní přenos
Neděle 14.25, DigiSport, fotbal,
Anglie: Man. City - Man. United

Krátce
TENIS

Serenu W. láká Fed
Cup. Vyzve i Češky?

FOTBAL

Baroš jde do Kataru,
píší turecké noviny

Nevzpomínám si, že by někdo
z kolegů dělal rozhovor v 7 hodin ráno. Máte špatné spaní,
nebo tolik nabitý program?
Já spím velice dobře. Ale už v 8 mi
začíná první trénink a pak mě
čeká spousta dalších povinností.

Vy jste se takřka přes noc stal
z věčně usměvavého oblíbeného
sympaťáka, jakéhosi „národního
boha“, takovým „národním psancem“. Jak to nesete?
Já hlavně doufám, že žádný psanec nejsem. Co se stalo, je moje
osobní věc. Do sportování to nezasahuje.

WWW.IDNES.CZ

Příští rok možná čeká na české
obhájkyně Fed Cupu velká výzva.
Americký tým, na nějž by Kvitová
a spol. mohly narazit ve 2. kole,
chce opět posílit suverénka posledních měsíců Serena Williamsová. „Mluvila jsem s ní několikrát. Chce hrát,“ řekla kapitánka
amerického týmu Mary Joe Fernandezová. Aby Češky měly šanci ji vyzvat, musí v 1. kole zdolat
Australanky.
(ma)

PRAHA Když Ondřej Synek v srpnu
v Londýně prohrál olympijské finále, zdálo se, že zůstane ve stínu čtyř
českých olympijských vítězů. Ale
stříbrný skifař se v závěru roku dostal do centra pozornosti náhlým
odchodem od rodiny. Včera pro
MF DNES promluvil nejen o sportu, ale exkluzivně též o turbulencích v soukromém životě: „Ptejte
se, na co chcete. Já odpovím, na co
budu chtít,“ zažertoval na úvod.

Co vlastně dělá veslař v zimě, pokud se zrovna nerozvádí jako vy?
Musí trénovat ještě víc než v létě.
Co neudělám přes zimu, to už nedoženu. Ze zimní dřiny těžím celou sezonu. Je toho dost: trenažér,
běh, posilování, plavání, fotbal, lyžování na běžkách i na sjezdovkách – a to není v mém případě
žádná rekreace, za celý den sjedu
kopec nejméně dvacetkrát.

SOBOTA 8. 12. 2012

Skifař v nesnázích Ondřej Synek sbírá světové medaile ve veslování, ale v osobním životě se momentálně trápí.
když se soustředím dvě tři hodiny
v kuse na trénink, nedokážu už řešit nic dalšího.
Jako skifař jste solitér. Řešil jste
sám i osobní krizi?
Na to neodpovím. Nezlobte se.
Tak aspoň prozraďte, jak reagoval trenér.
Starý pán (přezdívka kouče Dolečka) je něco jako můj druhý táta. Samozřejmě na mně poznal, že není
všechno v pořádku, a byl seznámen se stavem věcí. Stejně jako rodiče. Ale nikdo mi do ničeho nemluvil.
Co se vlastně stalo? Vstoupila
do vašeho života jiná žena? Nepohodli jste se doma?
Nechci se v tom veřejně pitvat. Nezlobte se. Je to naše soukromá věc:
moje a mé ženy.

Nicméně řada fanoušků, zejména žen, vás podle ohlasů zatratila, přičemž „nezodpovědnost“
bývá v diskusích kvůli rozchodu
dva měsíce po porodu druhého
dítěte to nejjemnější slovo. Co
byste jim vzkázal?
V životě nastávají různé fáze,
ve vztazích se objevují problémy
a my nejsme jediní. Neutíkám
od dětí, nezříkám se odpovědnosti. Prostě nám dospělým to bohužel nevyšlo, ale děti jsou na prvním místě. V tom jsme se ženou zajedno. Navíc nemám podle ohlasů
pocit, že by mě fanoušci zatratili.
Někteří se otevřeně vyjádřili, ale
řada z nich mi psala i v tom smyslu, že to nijak nesouvisí s mým závoděním a tam mi dále drží palce.

Na skifu jdete do deváté sezony.
Máte do práce stále stejnou chuť?
Určitě. Nevyhrál jsem olympiádu.

Jak to vnímají vaši sponzoři?
Zajímá je moje práce, ne můj osobní život. Za to jsem jim vděčný.

Je pro vás veslování těžší než dřív?
Ty boty se mi obouvají každým rokem hůř a hůř, to je fakt. Ale zatím-

Už dvakrát jste byl na hrách druhý. Jak zlomit stříbrnou šňůru?
V Číně 2008 jsem kiwiho (Novozélanďana Drysdalea, vítěze z Londýna) porazil, ale zaskočil mě Nor
Tufte. V Londýně jsem udělal pro
zlato vše, ale přece to nestačilo.
Třeba to vyjde napotřetí.
Byl jste ve vrcholné fyzické kondici, v takových momentech rozhoduje hlava. Nedoutnala už tehdy v podvědomí osobní krize?
To vylučuju. Nebyl jsem největším
favoritem, ale věřil jsem, že kiwiho
dokážu prohnat. Nevyšlo to.

Foto: Michal Sváček, MAFRA

co po pekingské olympiádě 2008
to byl těžký návrat k tréninku, teď
po Londýně jsem se po dvou měsících volna už těšil, jak se začnu hýbat. Navíc mám před sebou novou
výzvu: chci zkusit na mistrovství
světa i Evropy – pokud to program
dovolí – závodit ve dvou lodích
současně: vedle skifu taky ve dvojskifu s trenérovým synem Milanem Dolečkem, s nímž jsme už
v roce 2003 byli třetí na mistrovství světa. Čeká mě zajímavý rok a
ještě si psychicky odpočinu.
A jak vnímáte končící rok 2012?
Jako nejdivočejší v životě. Stříbro
z Londýna může působit zklamání, ale na olympiádě se každá medaile vyhrává, takže jsem nakonec
spokojený. A osobně? Takhle jsem
si ho nepředstavoval, ale život to
chtěl jinak.
Petr Čermák

Končí turecká anabáze Milana Baroše? Fotbalový útočník má prý
namířeno z Galatasaraye Istanbul, kde nehraje, do Kataru. Turecký list Milliyet napsal, že druhý
nejlepší střelec v historii české reprezentace v zimě odejde do klubu Al Sadd, kde působí španělský
kanonýr Raúl. Barošův agent Pavel Paska zprávu zcela nevyvrátil,
ač je podle něj nafouklá: „Je to jen
jedna z možností.“
(ČTK)
GOLF

Spilková sahá
po výsledku sezony

K nejlepšímu umístění celé sezony míří česká golfistka Klára Spilková. Na turnaji profesionálního
okruhu Ladies European Tour
v Dubaji se posunula o jednu pozici dopředu, na 12. místo, a bojuje o účast v elitní desítce. Včerejší
třetí kolo zvládla 69 ranami, tři
pod par, přičemž si zapsala čtyři
birdie a jedno bogey. S celkovým
skóre -7 jde do dnešního finálového kola.
(šve)

Jak se vyrábí fotbalová senzace? Plzeň i Sparta můžou vyprávět

Poprvé od roku 2004 se objeví dva české kluby v jarní fázi pohárů. Plzeň i Sparta si věří, že v Evropské lize potkají víc než jednoho soupeře. Proč ne, když potrápily Atlético Madrid či Lyon
PRAHA Kéž by se to opakovalo rok
co rok. Fotbaloví fanoušci si užívají
pohárové úspěchy a ligové kluby
počítají báječné odměny. Plzeň vydělala přes 70 milionů korun, Sparta 60. Pravda, ještě mnohem příjemnější by bylo, kdyby oba kluby postoupily do jarní fáze Ligy mistrů,
ale taková představa je nereálná.
Zatím se radujme z toho, že Češi
mají dvojí zastoupení v Evropské
lize a do světa posílají šokující výsledky. I proto budou z příštích řádků čišet optimismus a naděje.
„Tleskám. Je to báječná reklama
pro celý český fotbal,“ řekl expert

Vladimír Táborský pro iDNES.cz.
Jediná výhra schází k tomu, aby domácí fotbal zažil nejlepší pohárovou sezonu za posledních 15 let...
Výrazně omlazené Spartě sice
chybějí stabilní výkony, ovšem
mohla porazit slavný Lyon a nechala za sebou Bilbao, finalistu minulého ročníku Evropské ligy.
A Plzeň? Ta vyloženě zazářila.
Z dosavadních 12 pohárových zápasů – počítáme-li také kvalifikaci
– vyhrála devětkrát. Ovládla svou
skupinu, přičemž ve čtvrtek si osladila celý rok. Doma vydřela výhru
nad Atlétikem Madrid, úřadujícím

Sláva! Plzeňští tahouni – kapitán
Horváth a trenér Vrba – slaví
výhru nad Atlétikem. Foto: MAFRA

šampionem. To se cení, byť soupeř nechal odpočívat pět hvězd.
Našlapaný plzeňský stadion
dlouho tleskal vestoje a nad městem prskal ohňostroj. Takhle vypadá nefalšovaná euforie. „Byl bych
rád, aby to šílenství pokračovalo
nepřetržitě, i když tuším, že je to
nemožné. Naše úspěchy se docení
až za dvě generace,“ prohlásil plzeňský kapitán Pavel Horváth.
Plzeň v posledních dvou letech
zjistila, že se v Evropě může měřit
prakticky s každým. Kromě nepolapitelné Barcelony nebyla s nikým
bez šance. A to potkala třeba

AC Milán, Schalke nebo Atlético
Madrid, týmy z naprosté špičky.
Co bude, až českým klubům
20. prosince vylosují soupeře pro
jarní pokračování Evropské ligy?
Zkusme plout na vlně euforie a připusťme, že může být ještě líp.
Ano, může být líp! Sparta, ač patří mezi nenasazené, třeba narazí
na Genk, Hannover nebo Charkov.
Nasazené Plzni se do cesty může
postavit Basilej nebo Borisov. Pravda, v osudí jsou také obři Chelsea,
Liverpool nebo Inter Milán, ale
proč se vzdávat předem?
„Přál bych Spartě i Plzni, aby

cesta pohárovou Evropou pokračovala co nejdéle,“ řekl sparťanský
trenér Vítězslav Lavička.
To samé by si měli přát všichni,
kterým na českém fotbale záleží.
Proč? Protože pokud budou Sparta
s Plzní pokračovat ve sbírání bodů,
můžeme se dočkat toho, že už v sezoně 2015/2016 budou dva kluby
v kvalifikaci o Ligu mistrů. Ta je ještě o stupínek výš než Evropská liga.
Ale to už je možná příliš optimistická vyhlídka.
Jan Palička,
Miloslav Novák
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Velké srovnání Ligy mistrů
a Evropské ligy na str. B11 a B10

