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Krátce
GOLF

Spilková skvěle začala
turnaj pod Tatrami

Stejně jako před čtrnácti dny v
Mnichově začala golfistka Klára
Spilková slibně i turnaj na Slovensku. V Tálích včera zvládla první
kolo dvě rány pod par a je společně s dalšími šesti hráčkami na třetím místě. O ránu lepší jsou ve vedení Lucie Andréová z Francie a
Australanka Bree Arthurová. Sedmnáctiletá Spilková by měla na Slovensku na třetí pokus projít cutem: předloni – ještě jako amatérka – ani loni neuspěla.
(ČTK)
TENIS

Hájek smetl v Prostějově
Štěpánka za 69 minut
Trojnásobný vítěz prostějovského
challengeru Jan Hájek v českém semifinále nečekaně hladce vyřadil
turnajovou dvojku a světovou třicítku Radka Štěpánka. Porazil ho
za pouhých 69 minut 6:2, 6:1. Finálovým soupeřem Hájka bude v sobotu třetí nasazený Němec Florian
Mayer, který zdolal po tuhém boji
Poláka Janowicze 7:5 a 7:5. Hájek
předčil Štěpánka pestrostí úderů,
přesnými prohozy a šestkrát mu sebral podání.
(ČTK)
ATLETIKA

Šebrle se o víkendu chce
porvat o olympiádu
Pokud chce desetibojařský rekordman Roman Šebrle startovat na
olympiádě v Londýně, musí zabrat
na víkendových závodech v Kladně. Potřebuje zdolat aspoň limit
pro nadcházející mistrovství Evropy, kde by pak mohl splnit limit
pro OH. K účasti na ME je třeba získat 7 800 bodů, mírnější kritérium
na olympijské hry má hodnotu
7 950 bodů a londýnský limit A
8 200 bodů. Od příštího týdne
bude mít Šebrle nového trenéra.
Povede ho žena, podle zákulisních
informací Jana Jílková.
(ČTK)
CYKLISTIKA

Contador zůstane v Saxo
Banku do roku 2015
Španěl Alberto Contador se po odpykání trestu za doping vrátí do pelotonu v barvách stáje Saxo Bank.
Se svým dosavadním zaměstnavatelem podepsal bývalý vítěz Tour
de France, Gira d’Italia a Vuelty
smlouvu na tři roky. Po dvouletém
distanci za dopingový nález při
předloňské Tour se Contador vrátí
v závodu Kolem Beneluxu, který začne 6. srpna a slouží jako příprava
na Vueltu.
(ČTK)
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Bez slitování. Nadal sahá
po sedmém titulu z Paříže
Antukový král nezná milosrdenství. Tenista Rafael
Nadal „zmydlil“ krajana Ferrera 6:2, 6:2, 6:1. Ve finále
však narazí na nejtěžšího soka – Srba Novaka
Djokoviče. Světová jednička včera přemohla Federera.
PAŘÍŽ Ten povrch klouže. Míčky
občas odskočí, jak nemají. Práší se
na něm a špiní se ponožky.
Nadal ho přesto zbožňuje. Jeho
antukové Veličenstvo Rafael I.
může zítra posedmé dobýt titul
z Roland Garros a překonat rekord
švédského idolu Björna Borga.
26letý španělský bijec má na
oranžových kurtech v Paříži neskutečnou bilanci 51–1. Hraje tu poosmé a zatím padl jen v osmifinále se
Söderlingem na jaře 2009, kdy ho
trápilo bolavé koleno a rozchod milovaných rodičů.
Ta suverenita je omračující. Letos na turnaji neztratil ani set, jedinkrát přišel o servis, včerejší semifinále proti světové šestce Ferrerovi zvládl brilantně. Teď ještě
v klání dvou nejlepších tenistů současnosti potřebuje zdolat Novaka
Djokoviče, žebříčkovou jedničku.
Ani pružný Srb se včera se svým
rivalem příliš nepáral. Švýcara Rogera Federera zdolal 6:4, 7:5, 6:3 a
pomstil se mu za loňskou porážku,
jež ukončila jeho vítěznou sérii.
Pořadatelé si nemohli vymyslet
přitažlivější závěr. Jednička proti
dvojce. Dobyvatel prahne po prvním pařížském titulu, obhájce
chce získat rekordní sedmý.
Ti dva se utkali v posledních
třech grandslamových finále, pokaždé triumfoval hubený „Djoko“.
Nadal z něj měl v minulé sezoně
komplex: podlehl mu v šesti zápasech za sebou. Pokořen byl také letos v lednu na Australian Open po
téměř šestihodinové řeži.
Pak však nastalo Nadalovo milo-

vané období špinavých ponožek,
jež mu přineslo zlomové výhry
v Monte Carlu a Římě. Na antuce
má Nadal proti Djokovičovi největší šanci, i proto se čeká další dramatická podívaná, napínavější
než páteční „rychlovky“.
V té první se chvílemi zdálo, že
si Nadal zaslouží trest za zesměšňování soupeře. Vždyť se v jedné
výměně u sítě smekl, upadl na zadek, přesto vsedě předvedl solidní
čop a vzápětí vybojoval fiftýn.
Zarputilý bojovník Ferrer, šestý
nasazený, se snažil, ale vypadalo
to, jako by si ratlík dovoloval na
dogu. Už ve čtvrtek tvrdil: „Porazit
Rafu je skoro nemožné.“
V pátek se to potvrdilo. Nadal
znamenitě podával, jako obvykle
se díky své rychlosti a síle dostával
i z hluboké defenzivy. A při jakékoliv příležitosti nemilosrdně útočil.
„Vodil Ferrera po kurtu jako marionetu,“ napsala agentura AP.
Šampiona nezastavil ani déšť.
Za stavu 6:2, 4:1 jej sice na chvíli zahnal do šatny, jenže jakmile se obloha rozjasnila, loutkové divadlo
pokračovalo. Dohromady trvalo
jen 106 minut. „Byl to můj nejlepší
mač v turnaji,“ pravil Nadal.
V neděli odpoledne ale bude
muset přidat, poněvadž i Djokovič
v Paříži válí. Po pětisetových šichtách se Seppim a Tsongou vyřídil
Federera za dvě hodiny. Přemohl
ho pošesté z posledních sedmi vzájemných partií.
A zítra se pokusí zacloumat s trůnem antukového despoty.
Karel Knap

boty na neděli může Los Angeles slavit triumf?
Stomilionový muž by asi
hovořil stejně. V New Jersey si
sice pomalu zvykal, příliš sóloval a taky zmeškal jednu schůzku,
za což ho na jedno utkání vyškrtli ze
sestavy. Devils loni nepostoupili do
play-off a působili rozhozeně...
„Kovy“ ale časem zapadl do mužstva, našel si novou roli. Už netahal
puk sám a poctivě se vracel. Už
zase unikal po křídle a sázel góly.
Spokojenější je také v soukromí,
neboť se za ním z Floridy do New
Jersey konečně přestěhovala jeho
paní, bývalá popová zpěvačka,
s dcerou a dvěma malými syny.

ASTRACHAŇ (nem) Co by to bylo
za den bez česko-ruského sportovního souboje... Ve čtvrtek Kvitová
proti Šarapovové, včera fotbalový
hit na úvod Eura – a dnes?
V daleké Astrachani, na břehu
Kaspického moře a v oblasti s tropickými teplotami, začínají házenkáři baráž o mistrovství světa 2013.
Souboj s Ruskem startuje ve 13.00,
ČT jej vysílá živě na svém webu.
„Motivaci máme obrovskou,“
prohlásil před odjezdem slovenský kouč Česka Martin Lipták.
Není divu: tým vedený hvězdou
Filipem Jíchou chce napravit brzký konec na lednovém Euru, kde
neprošel ani ze skupiny. Totéž zažili také Rusové, a tak půjde o dvojzápas nažhavených zemí s házenkářskou tradicí, leč poslední dobou
bez velkých úspěchů.
Češi na MS hráli naposledy v roce
2007, tehdy byl Jícha vycházející
hvězdičkou házené. Dnes patří do
nejužší špičky, a ač do baráže půjde
s lehkými zdravotními potížemi, zároveň je posílený vítězstvími v bundeslize a Lize mistrů. Českými trumfy má být on spolu s tradičním důrazem na obranu, Rusové zase věří
v kompaktnost, neboť kádr z většiny
tvoří zástupci mistra země, týmu Čechovští Medvědi. Odveta se hraje
příští sobotu v Pardubicích.

Z olympijského
snu volejbalisty
probudila Kuba

Suverén Rafa Španělský tenista Nadal ani včera na Roland Garros
nepřibrzdil, smetl Ferrera a postoupil do finále.

Foto: Getty Images

Odmítl L. A. Teď s ním Kovalčuk prohrává finále
NEWARK Předloni v létě přiletěl hokejista Ilja Kovalčuk do Los Angeles, aby si s manželkou prohlédl
prostředí, do něhož ho lákal místní klub Kings. Nabízel mu 15letou
smlouvu a plat 80 milionů dolarů.
Rus odmítl. Domluvil se s New
Jersey Devils, kteří mu dali za stejnou dobu o 20 milionů víc.
„Rozhodl jsem se správně,“ pravil před letošním finále Stanley
Cupu, v němž na sebe narazili právě Devils a Kings. „Mohl bych to
brát jako extra motivaci, ale tu
v boji o pohár nepotřebuju.“
Jakpak by asi o stejné věci mluvil teď, když New Jersey prohrává
1:3 a už po příští partii v noci ze so-

Další duel s Rusy:
házenkáři začnou
venku boj o MS

„I když se mi nedaří, stejně
mě děti rozesmějí. To nikdo
jiný nedokáže,“ tvrdí.
V základní části NHL posbíral 83 bodů (37+46), což
v lize stačilo na 5. místo. „Poznal,
že taky umíme hrát hokej,“ řekl Patrik Eliáš, veterán Devils.
Společně s Kopitarem, centrem
Kings, vede Kovalčuk také tabulku
produktivity play-off (8+11).
Pomohl skolit Floridu, Philadelphii i NY Rangers. Ve finále proti
L. A. nechce za žádnou cenu prohrát. „Je to největší scéna, na jakou jsem kdy nastoupil,“ tvrdí mistr světa a účastník tří olympiád.
Že by však stomilionový forvard

na té skvělé scéně nějak zvlášť zářil, to se zatím napsat nedá. Proti
těsně bránícím soupeřům se jen
těžko dostává do šancí, málo střílí.
Trefil se až ve 4. utkání, 20 vteřin před koncem do prázdné branky Kings. Podle zákulisních zpráv
trápí 29leté křídlo bolesti zad.
„Ale my nevisíme na Kovym,“
říká Peter DeBoer, kouč Devils.
„Máme čtyři dobré lajny. Byť je důležitý, sám netvoří tým.“
Pokud New Jersey ještě chce vyrvat pohár Kings z náručí, zásahy
od klíčového útočníka by se mu jistě hodily. A on by si nerad vyčítal,
že si předloni vybral Devils a nikoliv Kings.
Karel Knap

BERLÍN (ČTK) Volejbalisté vstoupili do olympijského kvalifikačního
turnaje v Berlíně porážkou s Kubou, které výběr nizozemského
kouče Stewarta Bernarda podlehl
1:3 po setech 29:27, 23:25, 23:25 a
21:25. Dnes se reprezentanti střetnou s Indií a v neděli s domácími
Němci. Pokud chtějí pomýšlet na
cestu do Londýna, kam postoupí
jen vítěz skupiny, musí dvakrát vyhrát a navíc doufat v příznivou
kombinaci dalších výsledků.
V prvním setu Češi dotahovali
ztrátu, prohrávali už o šest bodů.
Od stavu 18:23 však šňůrou šesti
bodů srovnali krok. V koncovce odvrátili dva setboly a set získali
29:27. Na začátku druhého setu o
tři body vedli, ale vývoj obrátil kubánský kapitán Wilfred Leon. I druhý a třetí set dospěl do vyrovnané
koncovky, tentokrát však byli vždy
úspěšnější Kubánci. Do poloviny
čtvrtého setu drželi reprezentanti
těsný náskok, ale pak se situace
znovu otočila a Kubánci už si vítězství pohlídali.
Hlavní útočnou silou volejbalistů byl univerzál Štokr, s 29 body
nejvíce bodující hráč utkání. Další
zkušený hráč David Konečný však
mohl chodit kvůli zraněnému kolenu jen na servis.

