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Tuhle dívku si dobře zapamatujte:
23letá Caroline Massonová se
může stát nejlepší golfistkou
světa. Do míčku pálí s neomylnou
přesností – a vůbec u toho
nevypadá špatně. Příští týden
se ukáže i na turnaji v Praze.

Chci být nejlepší. A taky
u toho dobře vypadat

PRAHA (Od našeho spolupracovníka) O její formě není třeba pochybovat – o víkendu byla na turnaji Ladies European Tour ve slovenských
Tálích druhá, a kdyby nepokazila
první kolo, mohla klidně vyhrát.
Od 22. června předvede velká
golfová naděje své umění i v Praze.
Němka ozdobí turnaj Prague Golf
Masters, který se bude konat v resortu Albatross ve Vysokém Újezdu u Prahy. A při té příležitosti poskytla Massonová exkluzivní rozhovor pro MF DNES.

VIZITKA
Caroline Massonová
Německá golfistka, tvář turnaje
Raiffeisenbank Prague
Golf Masters, hraje v klubu
Hubbelrath (Düsseldorf),
trénuje ji Günter Kessler.
Profesionálkou je od roku 2010.
Narodila se 14. května 1989
v německém Gladbecku, kde
žije. Otec je tenisový trenér,
matka sekretářka. Má bratra
Alexandera (18).
Kariéra a úspěchy: za Evropu
hrála juniorský Solheim Cup
2005 a 2007. Nejlepší výsledek:
62 ran (GC Am Alten Fliess).
Stala se amatérskou mistryní
Španělska 2008. V roce 2009
vyhrála kvalifikační školu
na Ladies European Tour. Loni
skončila sedmkrát v top 10
na LET, nejlépe druhá na Lalla
Meryem Cupu v Maroku.

Někdo vůbec nepovažuje golf
za sport. Co vy na to?
Vždycky říkám, že kdokoli se
mnou může jít na trénink nebo
na hřiště, abych mu ukázala, že
nemá pravdu. Těžko změníte něčí
pohled pouhým vysvětlováním.
Nejlíp lidi přesvědčíte, když je zlomíte k tomu, aby sami hráli.
Co vás přivedlo ke golfu?
Moji rodiče a děda mě čas od času
brali na hřiště, a tak jsem se ke golfu přirozeně dostala někdy v 5 letech. A rozhodla jsem se jím živit,
protože to je činnost, kterou umím
nejlíp a která mě taky nejvíc baví.
Je pro vás důležité, jak na hřišti
vypadáte?
Samozřejmě! Dokonce velmi důležité. A nejen pro mě, ale také pro
mé sponzory a vůbec pro celý
sport. Nejdůležitější však je cítit se
na hřišti dobře a pohodlně.

Co to pro vás znamená, být profesionální golfistkou?
Pro mě možnost živit se sportem,
který miluji, a mít nejlepší práci
na světě. Na druhé straně si profesionální golf žádá hodně úsilí. Musíte být schopni vzdorovat velkému tlaku, když chcete hrát dobře,
a také musíte mít hodně odhodlání. Vědět, že pokaždé můžete být
lepší. A také jsem hodně na cestách, 30 až 35 týdnů v roce. Ale
baví mě to. Je skvělé poznávat
nová místa, země a jejich kulturu.
Jste na hřišti nervózní?
Před prvním odpalem na velkém
turnaji ano, ale jakmile odehraji
míč a vykročím po první jamce,
zklidním se.

Rozhodla jsem
se golfem živit,
protože to je
činnost, kterou
umím nejlíp
a která mě
nejvíc baví.

»

Baví vás hrát před lidmi?
Jistě! Hlavně když jich přijde hodně. Je to krásný pocit, když vám
lidé zatleskají a ocení povedenou
ránu. Kvůli takovým chvílím golf
hraju.
Golfové kolo s 18 jamkami trvá
zhruba pět hodin. Jak dokážete
tak dlouho udržet soustředění?
Vždycky se soustředím jen na další
ránu. Pak zase vypnu. Nikdy se přitom nenudím a nepřipadá mi tak
těžké se na hru koncentrovat.

Rosolová se s překážkami
pere, Hejnová má skvělý čas
Odložilův memoriál v Praze včera nabídl i souboj běžkyň
PRAHA Dálka, sedmiboj, 60 metrů
překážek, 400 metrů hladkých, štafeta 4x400 metrů... a teď i 400 metrů překážek.
Denisa Rosolová opět rozšiřuje
seznam disciplín, v nichž už závodila na mezinárodní úrovni. Nad
překážkami dokonce zvažuje olympijský start v Londýně!
Včerejší výkon na pražském Odložilově memoriálu ji však nepotěšil. Čas: 56,41. „Aby olympiáda
měla na téhle trati smysl, musím
být o vteřinu rychlejší.“
O jednu dráhu před ní naopak
utíkala sparingpartnerka Zuzana
Hejnová za skvělým časem. „Forma přichází opožděněji než loni,
ještě jsem ke konci zadrobila. Ale
postupně bych měla být lepší a lepší.“
Výkonem 54,43 je letos čtvrtá
na světě a příslibem pro Londýn
jsou i jména soupeřek, jež včera
na Strahově porazila. Až za ní totiž
finišovaly druhá žena světových tabulek Stambolovová i bronzová
olympionička Anťuchová.

Pokus Rosolové o přestup
na překážky Hejnovou překvapil
jen zčásti. „Denča o tom dlouho
mluvila. Ale myslela jsem si, že to
zkusí až po olympiádě,“ přiznala.
Ovšem překážky nejsou sranda,
jak říká Hejnová. „Musíte se
na nich vyběhat. Musíte je umět
běhat plynule.“
Právě to se Rosolové nepovedlo.
„Chtěla jsem závod rozběhnout tak
rychle, že jsem se tam nevešla
a musela jsem jít překážky na druhou nohu. Když jsem nohy chtěla
vyměnit, nešlo to,“ líčila nešťastně.
„Nevyšla jí noha? To se mi ještě
nestalo. Asi zazmatkovala,“ reagovala Hejnová.
Na čtvrtou příčku světových tabulek roku se včera probila i tyčkařka Ptáčníková osobním rekordem
472. Oštěpařka Špotáková pouhý
den po návratu z New Yorku dominovala výkonem 65,88. A výškař
Bába se po skoku přes 228 centimetrů konečně mohl radovat z olympijského limitu.
Tomáš Macek
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Co si na hřiště nejraději oblékáte?
Ráda nosím hezké a zářivé barvy.
Golf by měl být stylový a trochu
rozpustilý. Ale mimo hřiště dávám
přednost trochu střízlivějšímu stylu. Nosím džíny a pohodlné tričko
nebo šaty, když je příležitost.

Jak vypadá váš trénink?
Obvykle trénuji osm hodin denně.
Trénink se skládá ze všech částí
golfové hry. Tedy z odpalů, dlouhých i krátkých hran a hlavně puttování, tedy hry na greenech. Pokud ve své hře cítím nějakou slabinu, tak se zaměřuji právě na ni. Bohužel není moc času věnovat se jiným sportům, ale mám ráda tenis
a snažím se ho hrát, jak jen to jde.
Máte stejného trenéra jako váš
krajan Martin Kaymer, který už

byl světovou jedničkou. Prozradil vám tajemství úspěchu?
S Martinem se občas potkáme
a hodně ho poslouchám a učím se
z jeho vyprávění. Myslím ale, že
žádné
tajemství
neexistuje.
Za vším je tvrdá práce, dobrý podpůrný tým, láska ke golfu a taky
možná trocha štěstí.
Jak je na tom popularita golfu
ve srovnání s ostatními sporty?
Ve Spojených státech a ve Velké
Británii je golf hodně populární

a patří k nejsledovanějším sportům. V Německu to tak není. Golf
má sice velký potenciál, ale fotbal,
tenis a házená jsou mnohem výš.
Chodila jste na univerzitu v USA.
Jaké to bylo?
Rok jsem studovala mezinárodní
obchod na Oklahoma State University. Šlo o vynikající zkušenost. Dostala jsem se s golfovým týmem
na mnoho výborných turnajů
a také jsem mohla trénovat ve skvělých podmínkách.
Jsou profesionální golfistky konkurentky, nebo se mezi sebou
přátelí?
Na hřišti se každý snaží být nejlepší a vyhrát. Mimo hřiště, a hlavně
na LET, panuje uvolněná a přátelská atmosféra. Je tam hodně prostoru pro kamarádství.
Je ale možné navázat nějaké
opravdové přátelství nebo mít
stálého přítele?
To není nikdy snadné a některá
přátelství nevydrží, protože na ně
nemáte čas. Opravdu dobří přátelé
se nemusí vidět každý den. Jde o to
být u někoho ve chvíli, když vás potřebuje. Jsem ráda, že pár dobrých
přátel mám. Stejné je to s kluky.
Důležité je, aby chápali, co dělám,
a pak to není problém, pokud je
člověk často pryč.
Jak vzpomínáte na loňský turnaj
Raiffeisenbank Prague Golf Masters v Česku?
Bylo to skvělé. Hřiště Albatross
ve Vysokém Újezdu je vynikající
a navíc jsme při turnaji měly štěstí na počasí, které na začátku týdne nebylo nejlepší. Už se nemůžu
dočkat, až se vrátím. Doufám, že
se letos přijede podívat hodně diváků. Z Prahy je to na hřiště jen
několik minut cesty. Sama se moc
těším, navíc Praha je nádherné
město. A česká kuchyně mi loni
chutnala, je podobná německé.
Co děláte ve volném čase?
Odpočívám u televize nebo s knížkou, poslouchám Pink, setkávám
se s přáteli, trávím volno s rodinou
a také fandím svému oblíbenému
fotbalovému týmu Schalke 04.
Čeho byste chtěla v životě a v golfu dosáhnout?
Momentálně jsem spokojená
s tím, kde jsem. Ale doufám, že to
bude ještě lepší. Ráda bych si zahrála golf na nejlepší sérii světa,
což je americká LPGA, a stala se
jednou z nejlepších hráček na světě.
Čeněk Lorenc

Schumacher zase nedojel. Je to trest
za hříchy, nebo spiknutí mechaniků?
MONTREAL (rob) Třeba je to trest
shůry za někdejší hříchy. Třeba jen
důkaz, že má prostě štěstí v lásce...
Jen těžko si jde jinak (racionálněji)
vysvětlit, proč má Michael Schumacher letos takovou smůlu.
Smůlu, která už vyvolala konspirační teorie, že není náhodná.
Ani sedmý letošní závod F1 v Kanadě nebyl tím, v němž by sedminásobný šampion konečně po comebacku stál na stupních vítězů.
Naopak: příliš se podobal předchozím, neboť kvůli technice zase nedojel. A tak Ross Brawn, šéf stáje
Mercedes, musel říct: „Nezbývá
nám než se Michaelovi omluvit
za další technický problém.“
Tady je jejich výčet: v Austrálii
odstoupil kvůli poruše převodovky, v Malajsii do něj vrazil Grosjean a on se propadl dozadu, v Číně
jezdil druhý, jenže pak musel zastavit, když mu mechanik špatně
upevnil kolo. Ve Španělsku havaroval při předjíždění pomalejšího
Senny, za což byl potrestán ztrátou pěti míst v Monaku. Tam vy-

Trable Michaelu Schumacherovi
se ve stáji Mercedes nedaří.
Foto: AP

hrál kvalifikaci, jenže prokousávat
se ze 6. místa nešlo, navíc se přidaly technické trable. A v Kanadě,
kde vyhrál Hamilton, skončil kvůli
porouchanému zadnímu křídlu.
Fandové už začali vytvářet konspirace, že mechanici vše dělají naschvál. Prý je platí manažeři jiných
jezdců, kteří stojí o místo v Mercedesu. „Pro všechny z nás je to zklamání, ale nemusím na nikoho ukazovat prstem, protože takové věci

se stávají. Vím, že tým odvádí maximum, a vím, že se jich trable dotýkají víc než mě.“
Kdekdo by bručel do kamer, kdekdo by kritizoval stáj, Schumacher
ne. Přitom tento rok měl být tím,
v němž ukáže starého dobrého
Schumachera. Auto funguje a i on
už přivykl novým pořádkům v F1.
Jeden z jeho někdejších rivalů, Jacques Villeneuve, tvrdil: „Jezdí lépe
než za starých časů.“
Jenže... Zatím má v seriálu
2 body, je až 18. (vede Hamilton)
a za ním je jen šest jezdců. Ovšem
ti jsou z týmů, které za tři roky v F1
nezískaly ani bod! Teď přitom přichází období, kdy se má rozhodnout, zda bude pokračovat, neboť
mu končí tříletá smlouva.
„Doufáme, že bude pokračovat.
Nevidím důvod, proč by měl odcházet,“ tvrdí šéf Brawn. Jezdec zatím mlčí. Dá se ale předpokládat,
že smlouvu prodlouží. Není totiž
tím, který by chtěl končit zlomený,
navíc ve chvíli, kdy ví, že má konečně slušné auto.
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Hříšník Bystroň si
zatrénuje s Plzní
Bývalý plzeňský fotbalový obránce
David Bystroň dostane na chvíli
šanci pozapomenout na dvouletý
dopingový trest z listopadové Ligy
mistrů v Bělorusku. Příští dva týdny bude trénovat s někdejším klubem. „Vedení přihlédlo k hráčově
podílu na zisku titulu i postupu
do Ligy mistrů. Je to lidské gesto
v jeho nelehké životní situaci,“ uvedl manažer klubu Adolf Šádek.
„Parta i týmový trénink mi moc
chyběly,“ těší se Bystroň.
(ČTK)
GOLF

Spilková už zná místo
přípravy na olympiádu
Nejlepší česká golfistka Klára Spilková se rozhodla k dlouhodobé
spolupráci s Golf Resortem Black
Bridge v Praze. Hřiště s 18 jamkami a s parem 72 využije k tréninkům na turnaje Ladies European
Tour a také ji má připravit na olympiádu 2016 v Rio de Janeiru, kde
bude mít tento sport obnovenou
premiéru. „Je to hřiště s nejlépe
udržovanými greeny s rychlostí,
která se v okolí těžko hledá,“ tvrdí
Spilková.
(spo)

Ve výsledcích a telegraficky

Atletika

MEMORIÁL JOSEFA ODLOŽILA v Praze, MUŽI,
100 m: 1. Magakwe (JAR) 10,22; 800 m: 1.
KUBISTA 1:47,59; 1500 m: 1. Dirirsa (Et.) 3:34,55...
13. HOLUŠA 3:42,49; 110 m př.: 1. Akins (USA)
13,41; 400 m př.: 1. Couto (Moz.) 49,02; výška: 1.
BÁBA 228; tyč: 1. KUDLIČKA 562; trojskok: 1. Nima
(Alž.) 16,89; koule: 1. ŽALSKÝ 20,38; oštěp: 1.
FRYDRYCH 74,58, 2. VADLEJCH 74,17; ŽENY, 100
m: 1. Zagréová (Bel.) 11,58; 200 m: 1. Onuoraová
(Brit.) 23,21; 400 m: 1. BARTONIČKOVÁ 53,33;
400 m př.: 1. HEJNOVÁ 54,43... 6. ROSOLOVÁ
56,41; tyč: 1. Spiegelburgová (Něm.) 476, 2.
PTÁČNÍKOVÁ 472; disk: 1. Strokovová (Rus.)
60,21; oštěp: 1. ŠPOTÁKOVÁ 65,88.

Cyklistika

KOLEM ŠVÝCARSKA, 3. etapa (194,7 km): 1. Sagan
(SR) 4:35:32, 2. Cooke (Aus.), 3. Swift (Brit.) stejný
čas... 26. ŠTYBAR, 42. KREUZIGER vš. -3; pořadí: 1.
Costa (Port.) 11:06:57, 2. F. Schleck (Luc.) -8, 3.
KREUZIGER -15... 78. ŠTYBAR -8:40.

Fotbal

OBRÁNCE ERICH BRABEC po odchodu ze Sparty
zamířil na Slovensko do Senice, která získala
na hostování též mladého univerzála Martina
Frýdka a namířeno tam má i brankář Milan
Švenger.

Plážový volejbal

SVĚTOVÝ OKRUH v Moskvě, MUŽI, play-off,
2. kolo: Nummerdor, Schuil (1-Niz.) - KUBALA,
P. BENEŠ (18) 2:0 (18, 15), Češi se dělí o 9. místo;
ŽENY, finále: Süe Čchen, Čang Si (1-Čína) Mayová-Treanorová, Walshová (6-USA) 2:0 (14,
14).

Tenis

ROLAND GARROS (antuka, dot. 18,7 milionu eur),
MUŽI, finále: Nadal (2-Šp.) - Djokovič (1-Srb.) 6:4,
6:3, 2:6, 7:5.
HALLE (tráva, dotace 750 000 eur), 1. kolo:
Raonic (5-Kan.) - Petzschner (Něm.) 7:5, 7:6 (7:1),
Kohlschreiber (8-Něm.) - Brown (Něm.) 7:6 (7:4),
7:6 (7:4), Kubot (Pol.) - Nieminen (Fin.) 6:4, 6:4,
Stebe (Něm.) - Berlocq (Arg.) 6:3, 3:6, 7:5, Ce
Čang (Čína) - Kamke (Něm.) 6:4, 7:6 (7:2), Južnyj
(Rus.) - Haase (Niz.) 6:3, 6:2.
ŽEBŘÍČKY, ATP MUŽŮ: 1. Djokovič (Srb.) 12 280, 2.
Nadal (Šp.) 10 060, 3. Federer (Švýc.) 9310, 4.
Murray (Brit.) 6980, 5. Tsonga (Fr.) 5230, 6. Ferrer
(Šp.) 5180, 7. BERDYCH 4685, 8. Tipsarevič (Srb.)
3200, 9. Del Potro (Arg.) 3180, 10. Isner (USA)
2655, 11. Almagro (Šp.) 2605, 12. Fish (USA) 2535,
13. Simon (Fr.) 2525, 14. Mónaco (Arg.) 2115, 15.
Monfils (Fr.) 1805, 16. Verdasco 1765, 17. F. López
(oba Šp.) 1725, 18. Nišikori (Jap.) 1645, 19. Gasquet
(Fr.) 1600, 20. Dolgopolov (Ukr.) 1585... 26.
ŠTĚPÁNEK 1340, 101. ROSOL 527, 109. HÁJEK 501;
WTA ŽEN: 1. Šarapovová (Rus.) 9490, 2.
Azarenková (Běl.) 8800, 3. A. Radwaňská (Pol.)
7230, 4. KVITOVÁ 6895, 5. Stosurová (Austr.)
6180, 6. S. Williamsová (USA) 5700, 7. Wozniacká
(Dán.) 4366, 8. Bartoliová (Fr.) 4070, 9. Kerberová
(Něm.) 4055, 10. Erraniová (It.) 3350, 11. Li Na
(Čína) 3245, 12. Cibulková (SR) 3180, 13.
Zvonarevová (Rus.) 3160, 14. Ivanovičová (Srb.)
3070, 15. Lisická (Něm.) 2697, 16. Kanepiová (Est.)
2519, 17. Pennettaová (It.) 2470, 18. Petkovicová
(Něm.) 2421, 19. Kirilenková (Rus.) 2295, 20.
Vinciová (It.) 2165, 21. ŠAFÁŘOVÁ 2085... 26.
CETKOVSKÁ 1945, 35. ZAKOPALOVÁ 1630, 53.
BENEŠOVÁ 1190, 60. ZÁHLAVOVÁ-STRÝCOVÁ
1058, 67. HRADECKÁ 944, 92. HLAVÁČKOVÁ 707.

Správné tipy

SAZKA, ŠŤASTNÝCH DESET: 6 - 7 - 8 - 15 - 19 - 32 36 - 37 - 46 - 53, 56 - 60 - 61 - 63 - 64 - 65 - 71 - 73 75 - 78; ŠANCE MILION: 1 -8 - 8 - 5 - 1 - 8;
KRÁLOVSKÉ ČÍSLO: 64.
FORTUNA, ZLATÝCH 11: 1 - 5 - 8 - 9 - 10 - 15 - 24 30 - 31 - 38 - 43 - 52 - 55 - 59 - 65 - 66 - 68 - 70 - 73
- 74; DENNÍ ČÍSLO: 1 - 5 - 2 - 7 - 9 - 7.

