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Krátce
BOX

Pacquiao padl, Márquez
ho knokautoval
Slavný filipínský boxer Manny
Pacquiao sice zlomil soupeři nos,
přesto podruhé za sebou prohrál.
V sobotním utkání s Mexičanem
Juanem Manuelem Márquezem
zůstal mistr světa osmi váhových
kategorií, považovaný za největší
současnou hvězdu profiringu,
po knokautu v 6. kole zůstal několik minut nehybně ležet. „Začínalo to pro mě vypadat dobře, tak
jsem si asi přestal dávat pozor.
A dostal jsem ránu, kterou jsem
nečekal,“ řekl poražený.
(ČTK)
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Házenkářky si splnily sen. Teď
je čeká na Euru drsný trojboj
České reprezentantky na mistrovství Evropy prohrály
se Srbskem, už dnes začínají hlavní část turnaje.
Ve čtyřech dnech je čeká Dánsko, Francie a Švédsko.

CYKLOKROS

Domácí titul
slavila Havlíková
Třetí titul mistryně republiky
v cyklokrosu vybojovala v sobotu
v Lounech Pavla Havlíková, závodnice belgické stáje Telenet Fidea. Muži si to rozdají o domácí
tituly až v lednu ve Stříbře, v Lounech závodili v Toi Toi Cupu. Při
absenci suveréna pohárové série
Martina Bíny vyhrál jezdec kategorie do 23 let Tomáš Paprstka
z Remerx Merida Kolín.
(jc)
FOTBAL

Owen viní ze zranění
přetížení v Liverpoolu
Jak zničit držitele Zlatého míče?
Útočník Michael Owen viní
ze svých častých zranění Liverpool, kde načal fotbalovou kariéru. Owen míní, že byl v klubu
v mládí přetěžován. „Problém je,
že když jste mladý, chcete hrát
stále. A od toho je trenér, aby rozhodl, že mladí budou odpočívat,
aby měli šanci na dlouhou kariéru bez zranění.“
(ČTK)
MOTORISMUS

Schumacher se neměl
vracet, řekl Ecclestone
Návrat německé legendy Michaela Schumachera do mistrovství
světa formule 1 v roce 2010 byl
chybou. Tvrdí to promotér seriálu Bernie Ecclestone. Sedminásobný světový šampion neměl
podle bosse F1 riskovat, že si nepodařeným comebackem pokazí
reputaci. „Je důležité poznat,
když člověk na něco nestačí. Doufám, že já to dokážu,“ uvedl
82letý boss F1, který občas čelí
kritice, že na práci nestačí. (ČTK)
SPORT

Evropa zavede v roce
2015 sportovní hry
Kalendář sportovních událostí
rozšíří od června 2015 Evropské
hry. Premiérový ročník uspořádá
ázerbájdžánské Baku. Na hrách
se utká 7 000 sportovců, představí se 15 z 28 olympijských sportů
plus dva neolympijské.
(ČTK)

Škoda druhé půle Ani góly Ivety Luzumové (s míčem) proti Srbsku body nezařídily.
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BĚLEHRAD (nem) Čeští házenkáři
i házenkářky zažili v roce 2012 mistrovství Evropy v Srbsku, oba týmy
shodně vyhrály první zápas základní skupiny a v dalších dvou duelech shodně padly.
Potud vše sedí, ale teď přichází
zásadní rozdíl: oproti Jíchovi
a spol. Češky na Euru postoupily
do další fáze. Nic na tom nemohla
změnit ani sobotní prohra 24:28
s domácími Srbkami, už dnes házenkářky čeká střetnutí s gigantem
z Dánska (od 16.10).
„Teď už nejsme pod žádným tlakem, postupem jsme si splnili
sen,“ říká kouč Jan Bašný, ale zároveň dodává: „Máme co zlepšovat.
Přejeme si, abychom dokázali hrát
na vrcholu našich limitů.“
Není to od něj alibismus, pro
mladé české družstvo je postup
slušným úspěchem sám o sobě.
Házenkářky zdolaly na úvod Ukrajinu, s níž ještě loni prohrály
o 19 gólů! Nad norskými olympijskými vítězkami vedly až do 53. minuty a sklízely pochvalu i za těsnou prohru 19:21, první poločas
proti Srbsku odehrály před plnou

halou suverénně a měly tříbrankový náskok... Potud šlo české Euro
mimořádně nad plán.
Jenže v přímém duelu o to, kolik
bodů si Česko či Srbsko ponesou
do hlavní fáze turnaje, druhou půli
tým nezvládl. „Musíme se z toho
poučit. Házená se hraje na šedesát
minut a nám těch posledních deset prostě chybí,“ řekla pro svazový web pivotka Petra Vítková, koncovka nevyšla už proti Norkám.
Vítková má jako jediná zkušenosti z Eura 2004, poslední velké akce,
na níž Češky předtím startovaly.
I to ukazuje na perspektivu kádru
vedeného dvojicí koučů Bašný a Poloz, oba s velkými trenérskými zkušenostmi z Francie a Norska.
Herní zkušenosti teď sbírají jejich svěřenkyně, hlavně k tomu
bude sloužit následující trojice
utkání: dnes s Dánkami, zítra
s Francouzkami, ve čtvrtek se Švédkami. Co soupeř, to pojem v ženské házené. Neocenitelným testem navíc bude i to, zda a jak Češky zvládnou tři těžké zápasy v průběhu pouhých čtyř dní.
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Je to v suchu! zajásala golfistka Spilková v Dubaji

DUBAJ Povedlo se, po čem golfistka Klára Spilková toužila. Udržela
se mezi profesionálkami a také
příští rok bude hrát seriál Ladies
European Tour.
Pomohl jí výsledek na posledním turnaji sezony v Dubaji. V silné konkurenci skončila na 34. místě. Prošla cutem, výborně zvládla
první tři kola, byla po nich dvanáctá, ale nakonec spadla dolů.

„Poslední den jsem si takhle nepředstavovala. Přesto jsem ráda
za výsledek a hlavně za kartu LET
na příští rok,“ řekla spokojeně.
K udržení karty se potřebovala
vtěsnat mezi nejlepších 80 hráček
v konečném žebříčku. A právě
na 80. pozici skončila!
„Je to v suchu!“ vyhrkla radostí,
když byly u konce dlouhé minuty
nervózního čekání. Nemusí tedy

tento týden hrát kvalifikaci v Maroku a kazit si sobotní 18. narozeniny, k nimž mimo jiné dostane luxusní volvo.
„Na auto se moc těším. Teď se
budu cítit svobodná a nebudu muset nikoho obtěžovat, aby mě vozil,“ řekla už před časem.
V Dubaji zahrála poslední den
čtyři bogey bez jediného birdie. Celkově zaznamenala tři rány pod par.

Suverénní vítězkou turnaje se stala
Číňanka Fengová se skóre -21.
Spilková si přesto jedno vítězství odvezla. Na módní přehlídce
byla vyhlášena hráčkou s nejelegantnějším párem ručně vyráběných golfových bot.
Pro letošní sezonu si vzala osobního kedíka, objela 15 turnajů, devětkrát prošla cutem a nejlépe
skončila dvacátá ve slovenských

Tálích. Ve finančním žebříčku obsadila 90. pozici s ročním výdělkem 22 306 eur (560 tisíc korun).
Nejpodstatnější pro ni je obhajoba profesionální karty. V historii je
teprve druhou Češkou, která se objevila v Ladies European Tour.
Před ní se to povedlo Zuzaně Mašínové. Ta vydržela v elitní společnosti jednu sezonu, Spilková bude
hrát už třetí v řadě.
Jan Švéd

Královna Knapková: hrdinka, která doma zapadla
PRAHA Bez šamanské pomoci fyzioterapeuta Pavla Koláře by se skifařka Mirka Knapková v létě sotva stala olympijskou vítězkou ve veslování. V sobotu se oba sešli při další korunovaci symbolicky v Kolářově
pražském rehabilitačním centru:
ona byla vyhlášena českou posádkou roku, on dostal Čestné uznání
předsedy Českého veslařského svazu za zásluhy o veslařský sport.
Co zdraví, Mirko? Už slouží?
Stoprocentně.

Jak dlouho po olympiádě
jste to bolestivé olympijské
zranění mezižeberního svalu vlastně cítila?
Dohoda s panem Kolářem
zněla: minimálně šest týdnů klidu
pro vyléčení. Prodloužila jsem si to
na dva měsíce.
To jste měla krásnou dovolenou.
Společensky jsem si ji užila. Obešla jsem desítky akcí.
Která se vám líbila nejvíc?

Festival v plzeňském pivovaru. S ostatními olympioniky
jsme tam měli přípitek, autogramiádu a pak nás vzali
do pivovarského sklepení.
Vy máte ráda pivo. Kolik jste jich
stihla?
Skoro žádné, fanoušci chtěli fotky.
Bavilo vás to?
Nevadilo mi to. Byl to krátký čas,
ta největší euforie z lidí už teď vyprchala.

Stále nosíte olympijské zlato v kabelce?
Už ne. To bylo měsíc po Londýnu.
Váš příběh s vůlí vydolovaným
zlatem navzdory zranění byl
v srpnu strhující. Jak jste tu medaili posléze zhodnotila?
Vlastně nijak. Žádnou reklamu
jsem nenatočila.
Jste z toho rozčarovaná?
Tu medaili jsem měla jako dlouholetý sen, za tou jsem šla, ne za pe-

nězi. Na druhou stranu by nebylo
špatné všechnu tu dřinu taky nějak zhodnotit. Přijde mi to trochu
líto.
Souvisí s tím nějak váš zvažovaný
přestup do větší lodi?
Hledám změnu, chci si ke skifu
něco přidat. A čím větší loď to
bude, tím lépe. Hodně mě poslední dobou bavily starty na osmě.
Ale dost záleží na tom, jakou budou mít další holky z naší skupiny
výkonnost.
Petr Čermák
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