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Sport show  Pravidelná rubrika ze života sportovních hvězd

&
tweety

střípky

Váží 110 kilo a je mistrem světa v těžké váze čtyř 
boxerských organizací. Ale když Vladimír Kličko 
(38) pomyslí na svou ještě nenarozenou dceru, 
docela zjihne. „Stát se poprvé otcem je něco jako 
být prvně zamilovaný. Cítím motýlky v břiše,“ 
přiznal Kličko. 
V sobotu má v Hamburku boxovat proti Bulharo-
vi Kubratu Pulevovi a jeho hlavní starostí je, aby 
se dítě nenarodilo předčasně. V neděli ráno hodlá 
skočit do prvního letadla a vyrazit za rodinou. 
Kličkova přítelkyně Hayden Panettierová (25) 
má termín porodu 1. prosince a poslední týdny 
těhotenství tráví za oceánem v Nashvillu. Kličko 

se ale i tak snaží být s ní co nejvíc. „Byl jsem s 
Hayden i na předporodním cvičení,“ pochlubil se. 
Americká herečka chce už v únoru zase pracovat. 
„Ale já chci také zůstat aktivní. Hayden ví, co pro 
mě znamená sport. Ale já zase  vím, že bez ní 
bych toho tolik nedokázal,“ tvrdí boxer. 
„Znám Hayden šest let a už dlouho jsme si přáli 
dítě. Když položím ruku na její bříško, naši malou 
už cítím,“ rozněžnil se obávaný obr. Že by naroze-
ním dítěte utrpělo jeho boxerské umění a schop-
nost soustředění, toho se neobává. Nechal si totiž 
poradit od svého bratra Vitalije, který už má tři 
děti. „Otcové prý dávají ještě větší rány.“ (ija)

FANFÁROVÁ 
sezona
Máme se v Číně fanfáááro-
vě! Tenhle popisek přidala 
golfi stka Klára Spilková 
k fotce, na níž s očividnou 
chutí lenoší. Zbývají jí 
dva turnaje v Číně, pak 
Indie, Dubaj a pak teprve 
přijde pořádný odpočinek 
po sezoně. Až dosud v ní 
vydělala 41 tisíc dolarů 
(víc než 900 000 korun), 
zaslouží si ho. 

DRSŇÁK KLIČKO CÍTÍ MOTÝLKY V BŘIŠE 

TĚŠÍ SE NA PRVNÍ DÍTĚ

Český olympijský výbor pomáhá reprezentantům přežít a uplatnit se i   

CHCETE NÁS? 
Sportovci hledají práci
Bývá to největší strašák pro sportovce. Jejich kariéra se nachylu-
je ke konci a nezajistili se na celý život, přestože ve svém sportu 
vynikali. Nevědí, co bude a čím se chtějí živit. Český olympijský 
výbor odstartoval projekt Duální kariéra na pomoc vrcholovým 
sportovcům. Díky seminářům a pozdějším stážím mají v sobě najít 
vlohy na určitý druh povolání a uplatnit se na trhu práce. Jak se 
jim to daří a co je zatím na projektu nejvíce zaujalo?

PATRIK VACEK

Tomáš
Verner (28)
Bývalý krasobruslař
Mistr Evropy z roku 2008 ukončil kariéru po 
letošní olympiádě v Soči a neponechal nic 
náhodě. „Dlouho jsem přemýšlel, co budu 
dělat. Za pomoci stipendia ČOV studuji na 

vysoké škole Ekono-
mie a managemen-
tu,“ prozradil Verner, 
který chce zůstat u 
sportu. „Udělal jsem 
si známost v Monaku. 
Seznámil jsem se s ře-
ditelem velké sportov-
ní společnosti během 
GP Monaka formule 1 
a až dostuduji, možná 
k nim nastoupím,“ věří 
krasobruslař. Práci 
nechce hledat pomocí 
svého jména, ale hlav-
ně schopností. „Nechci, 
aby mi pomáhalo jmé-

no. Chci být dobrý ve své práci i bez toho, 
že se jmenuji Tomáš Verner a někdo mi za 
to něco dá,“ odhodlaně tvrdí a stále koketu-
je s možným trénováním svých nástupců. 
„Mohu trénovat krasobruslaře, ale není to 
můj plán číslo jedna.“

TOMÁŠ VERNER
si školení očividně užíval
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TUHLE FOTKU 
pár týdnů před 
porodem zveřejnila 
Kličkova přítelkyně 
na sociálních sítích.  
FOTO: TWITTER
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