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Sport show

Pravidelná rubrika ze života sportovních hvězd

Spilková píchla
bráchovi jako
modelka

Samková: Už
jen zplodit syna
a postavit dům

střípky

&
tweety

Rodina je vždy na prvním
místě. Proto si golﬁstka
Klára Spilková našla mezi
turnaji volnou chvilku
a jako modelka pózovala
v Antverpách pro bratrovu
novou kolekci oděvů
s názvem Golf is not dead.
A z fotek je na první pohled
patrné, že tohle oblečení
rozhodně nebude nudné.

Olympijská vítězka Eva
Samková o víkendu
zasadila strom v parku
v Lysé nad Labem
a naznačila, že se hodlá
držet tradičních hodnot.
„Už jen syna a dům,“
psala na Facebooku Eva.
Pod snímkem se našlo
dost zájemců, kteří jí se
zbytkem chtějí pomoci.

Britský magazín sestavil žebříček nejlépe marketingově využitelných

Kdo vydělá nejvíc?
HOLKA Z PLAKÁTU!
Který sportovec bude vbrzku vydělávat obří sumy, čí
bankovní konto rychle poroste? K tomu nestačí „jen“
zářit na sportovním poli. Důležité je umět svůj úspěch
prodat. Podle britského měsíčníku SportsPro je to jasné.
V tomto směru nikdo nemá na kanadskou tenistku Eugenii
IVANA JAKOUBKOVÁ
Bouchardovou.
Britský měsíčník SportsPro, zabývající se obchodem a ﬁnančními
aspekty sportu, sestavil už pošesté
seznam 50 nejlépe marketingově
využitelných sportovců světa. Žebříčku pro letošní rok vévodí jedenadvacetiletá Kanaďanka Eugenie
Bourchardová. Oproti loňsku poskočila o třináct míst a za šest let,
co SportsPro žebříček sestavuje, je
první ženou v jeho čele.
A to všechno i přes to, že letos
se jí na kurtech vůbec nevede
a vypadla z první desítky světového žebříčku. Ještě nikdy nevyhrála grandslamový turnaj, nejblíž k tomu měla loni ve ﬁnále
Wimbledonu, to jí ale překazila
Petra Kvitová. Pár semiﬁnálových
bitev už má ale za sebou, a to se
počítá. Je mladá, krásná, říkají jí
„holka z plakátu“. Manažeři v ní
vidí velký potenciál, prý je jen
otázkou času, kdy naplno prorazí.
Bouchardové těsně šlape
na paty o dva roky starší hvězda
fotbalové Barcelony, loni sedmý

Neymar. Brazilec dokonale využil první rok svého angažmá
v Barceloně a pomohl jí ke slavnému „treble“.
Pomyslný bronz pro sebe urval golﬁsta Jordan Spieth. Jedenadvacetiletý mladík šokoval,
když s přehledem vyhrál Masters
v Augustě. Pro Američany je do-

Jak SportsPro
tvoří žebříček?
Kritérii jsou věk, výdělky,
význam pro domácí trh,
charisma, ochota být využíván
v reklamách a v neposlední
řadě všeobecná oblíbenost.
Není pochyb o tom, že
každý sportovec,který se
na seznamu ocitne, obstojí
ve většině těchto kritérii.
Všichni do jednoho patří
ke špičce ve svém sportu, což
je samozřejmě také velmi
důležité.

konalým protipólem evropské
hvězdy Roryho McIlroye a slibuje, že úspěšně ponese americkou
vlajku po Tigeru Woodsovi.
Dvojnásobný šampion F1 Lewis
Hamilton loni žebříčku dominoval. Letos je „jen“ pátý, ale co
na tom? Třicetiletý Brit mezitím
po dlouhých šesti letech dobyl titul mistra světa a s Mercedesem
uzavřel nový, mamutí kontrakt.
Je nejlépe placeným pilotem
F1 a není vidět jen za volantem.
Na sociálních sítích je ho plno,
miluje módu a zkouší to i v nahrávacích studiích.
Když americká televizní stanice NBC spřádala plány na vysílání olympijských her v Riu de
Janeiro, prvních na americkém
kontinentu po dvaceti letech,
všem bylo jasné, že jejich tváří
bude Missy Franklinová. Nikdo
nepochybuje, že čtyřnásobná vítězka z Londýna a majitelka šesti
zlatých z mistrovství světa 2013,
bude i novou reklamní hvězdou.

Neymar jr.

Eugenie
Bouchardová
Jordan Spieth
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V žebříčku mohou být i Češi, věří manažer.
Ale musí vyhrávat grandslamy!
Karell Tejkal
Tejkall patří k předním
českým sportovním manažerům, dlouhodobě se stará
o tenisty, atlety a také o lyžařku Šárku Strachovou nebo
judistu Lukáše Krpálka. Věří,
že do žebříčku marketingově
úspěšných sportovců mohou
proniknout i Češi. A rozumí tomu, proč je v jeho čele
tenistka.
Proč právě kanadská tenistka
Eugenie Bouchardová?

„Tenis je globální sport, jeho
velikánská výhoda je v tom, že
má během sezony čtyři velké
vrcholy – grandslamy, a desítky minivrcholů. Těžko se
hledá sportovní událost, snad
s výjimkou olympijských her,
která by mohla grandslamovému turnaji konkurovat. Tenis je
v tomhle dokonalý. Nenajdete
kontinent, nenajdete území,
kde by se nervali o to, mít
velký tenisový turnaj a přivítat
tam ty největší hvězdy.“

Formule 1 má taky hodně
„vrcholů“ a jezdí se téměř
po celém světě…
„Nevýhoda formule 1 je v tom,
že nemá tak přímý dopad
do navazujících byznysů.
Když vyhraje stáj Mercedes,
nedá se čekat, že lidi si druhý
den půjdou houfně kupovat
mercedesy. Zatímco tenis hrají stovky milionů lidí a troufnu si říci, že když jeden den
tenistka v nějakých šatičkách
vyhraje Wimbledon, tak si

zítra spousta lidí půjde ty šaty
koupit. Firmy, co produkují oblečení, na tom pracují
skvěle. Někdo říká, že vypadá
blbě, když všechny tenistky
od Nike hrají ve stejných
šatech. Tomu bych oponoval.
To naopak považuji za dokonale propracovaný marketing,
když všechny ty úspěšné
holky mají stejné oblečení,
a vy si pak řeknete, jojo, tyhle
šaty už jsem někde viděl. A je
úplně jedno, jestli fandíte

Češce, Kanaďance nebo třeba
Australance.“
Jakou roli hraje, že Eugenie
Bouchardová je krásná dívka?
„To není to hlavní. Krása je
otázkou vkusu. Řekl bych,
že některé špičkové světové
tenistky nejsou podle měřítek
řady mužů pěkné holky, a přesto vydělávají velké peníze.
Vzhled je bonus navíc, ale platí,
že pokud jste dvacetinásobná
grandslamová vítězka, je to
víc, než když jste krásná žena."

Mají čeští tenisté šanci
proniknout do takového
žebříčku?
„Mají na to! Ale musejí vyhrávat grandslamy. Neberu
argument, že jsme malá země.
Švýcarsko taky není největší,
a mají Rogera Federera. Neberu, že jsme součást bývalé
Východní Evropy. To je Srbsko
taky, a podívejte se na Novaka
Djokoviče. Pokud budou Češi
vyhrávat grandslamy, globální
ﬁrmy si je najdou.“
(ija)

