sport

PONDĚLÍ 28. KVĚTNA 2012
WWW.IDNES.CZ

C 5

Tři Češi se budou rvát o Stanley Cup

Většina hokejových hvězd už se ohání golfovými
holemi nebo leží na pláži. V boji o Stanley Cup, jehož
finále začíná ve středu, zůstaly jen Los Angeles
a New Jersey, kde hrají i Židlický, Eliáš a Sýkora.
NEW YORK Ještě v půlce února se
bek Marek Židlický soužil v Minnesotě, kde ho tvrdohlavý kouč Yeo
nechával trčet mezi náhradníky.
O tři měsíce později se 35letý
muž ocitl na prahu životního úspěchu. Vydupal si výměnu do New
Jersey Devils, s nimiž postoupil až
do finále Stanley Cupu. V něm se
utká o pohár s Los Angeles Kings,
největším překvapením play-off.
Židlického příběh je jedním z taháků posledního klání hokejové sezony. A jaké další se nabízejí?
Třeba story útočníka Petra Sýkory, jenž po působení v Evropě přiletěl v září do kempu Devils jen na
zkoušku. Vydřel si smlouvu a teď
stojí ve svém šestém finále. Až do

minulého týdne nevynechal jediný
zápas, v posledních třech utkáních
ale vypadl ze sestavy, což ho ukrutně štve. Najde se pro něj místo?
Stejně jako Sýkora může potřetí
triumfovat Patrik Eliáš, ikona klubu
Devils. Staří známí by tak dotáhli
Pouzara a Hrdinu, nejúspěšnější
krajany v dějinách. Slavný pohár se
o prázdninách objeví v Česku jedině v případě vítězství New Jersey.
Na soupisce Los Angeles, jež se do
finále probilo jako nejhorší mužstvo z postupujících Západní konference, totiž není ani jeden Čech.
Kings a Devils udělali z expertů
tupce. Před startem play-off je na
favority nepasoval téměř nikdo.
Obávaný Vancouver, Pittsburgh,

Jsme tam! Legendární brankář Martin Brodeur (s maskou) slaví se spoluhráči z New Jersey postup do finále
Stanley Cupu. V prodloužení 6. partie proti NY Rangers ho vítězným gólem zařídil útočník Henrique. Foto: Reuters

Skifař Synek má zlato i z Luzernu

Spilková zahrála výsledek roku

Další olympijská naděje Knapková skončila třetí, veslařské vyznamenání si odvezl Chalupa
LUZERN (ve) Generálka dopadla
skvěle! Dva měsíce před olympiádou vyhrál skifař Ondřej Synek v
konkurenci kompletní světové
špičky nejslavnější veslařskou regatu světa v Luzernu. Ba co víc – v přímém souboji zlomil o půl vteřiny i
pětinásobného mistra světa Mahe
Drysdalea z Nového Zélandu.
„Jsem na dobré cestě a ještě pořád mám nějaké rezervy,“ řekl v
cíli Synek, který vyhrál obě letošní
regaty Světového poháru.

INZERCE

„Je skvělé, jak Ondra dokázal
rozhodnout bitvu s Drysdalem,“ liboval si trenér Milan Doleček. „Ale
směrem k olympiádě bych výsledek nechtěl přeceňovat. Pořád zbývá dost času a hodně práce.“
Synkovi přibyli i noví soupeři.
„Vyletěl třeba Kubánec Rodriguez,
který byl letos dvakrát třetí,“ připomněl český skifař.
Mistryně světa Mirka Knapková
vybojovala bronz za vítěznou Číňankou Čang Siou-jün a Australan-

kou Crowovou ve vyrovnané bitvě
skifařek s mimořádným nasazením, podobným mužskému finále.
„Pro mě to sice bylo dost drsné,
zato pro diváky skvělá podívaná,“
pronesla Knapková.
Osmnáctikarátovou zlatou medaili si z Luzernu odvezl i Václav
Chalupa. Legendární veslař byl ve
44 letech, tři roky po skončení kariéry, oceněn nejvyšším světovým
veslařským vyznamenáním: medailí Thomase Kellera.

Detroit nebo Rangers, které Devils
dorazili o víkendu, už jsou venku.
Naděje zůstala jen klubům s královským a ďábelským logem.
Na sklonku kariéry se úžasné
chvíle dožil 40letý Brodeur. Ač už
není nejlepším gólmanem ligy, pomohl Devils do finále. Před ním se
bude rvát ruský forvard Kovalčuk.
Coby volný hráč předloni volil mezi
Devils a Kings. Vybral správně?
V Los Angeles se zase sešli kumpáni Richards a Carter. Philadelphia se jich v létě 2011 překvapivě
zbavila, neboť údajně často „pařili“. Richardse poslala přímo do
Los Angeles, Cartera do Columbusu, odkud ho Kings získali v únoru.
Hokejisty, kouče a další personál i novináře čeká pekelné cestování napříč kontinentem. Kdyby
se série protáhla na sedm zápasů,
museli by Kings podstoupit 6hodinový přelet během dvou týdnů
šestkrát. Komu bude to úmorné
putování stát za to?
Karel Knap

Loni 110. Teď 22. místo. Spilkové
Mnichov vyšel. Foto: M. Dvořáková

MNICHOV (šve) Senzační druhé místo z pátečního druhého kola golfistka Klára Spilková sice neudržela,
ale i tak dosáhla nejlepšího letošního výsledku. Na turnaji v Mnichově, který byl součástí Ladies European Tour (LET), skončila celkově
na děleném 22. místě.
„V sobotu mi tam bohužel nepadaly putty a ještě mě začaly bolet
nohy,“ litovala výkonu ve 3. kole,
který ji srazil dolů ve výsledkové listině.
Poslední kolo, jemuž přihlížel
její otec i trenér Pavel Nič, zvládla

lépe. Hodně riskovala a zabojovala,
když se dvakrát dostala do bunkeru. „Celkově jsem se svou hrou spokojená,“ poznamenala. Letos poprvé na turnaji LET zahrála pod par, a
to rovnou čtyři rány. Vítězkou turnaje je Francouzka Caudalová.
Spilková se už nyní těší do slovenských Tálí, kde ji za necelé dva
týdny čeká další vystoupení. „Právě tam bych jednou chtěla turnaj
LET vyhrát. Miluju to hřiště, ale zatím mě vždycky na nějaké jamce
ztrestalo,“ řekla nedávno v rozhovoru pro MF DNES.

