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PRAHA Formule 1 má teď prázdni-
ny a lidé z týmových továren si vy-
bírají povinnou dovolenou. Ale
k tomu, že by dění v F1 spalo, je da-
leko. Naopak – pořádně vře.
Dramaticky se totiž mění už

přesměsíc trvající konkurz na uvol-
něné místo ve stáji Red Bull. Jestli-
že ještě minulý týden patřili mezi
hlavní adepty Kimi Räikkönen a
Daniel Ricciardo, teď je ve hře
mnohem vyšší „šarže“.
Podle německého Bildu se totiž

Christian Horner, týmový šéf Red
Bullu, během víkendového závodu
v Maďarsku sešel s manažerem
Fernanda Alonsa. „Někdy se z niče-
ho nic objeví možnosti, které by
vás ani v nejmenším nenapadly,“
řekl poté na diskuse ohledně anga-
žování dvojnásobného šampiona
ze Španělska.
Sám Alonso zatím na spekulace

podle zvyklostí nereagoval, noviná-
ři z prostředí F1 však naznačují, že
je nespokojený s formou vozu Fer-
rari a vážně zvažuje odchod
k týmu, kde dostane mistrovské
auto. A tím Red Bull s geniálním

konstruktérem Adrianem Neweym
rozhodně je.
Jenže co bude s Räikkönenem,

jemuž Red Bull už údajně nabídl
gáži 15 milionů dolarů plus pré-
mie a sponzoring jeho motokroso-
vého a hokejového týmu?
Jeho prý zase v logické návaz-

nosti lanaří Ferrari, kde už před
lety jezdil a v roce 2007 pro tým zís-
kal první a zatím jediný titul v po-
schumacherovské éře. Paradox je,

že na konci sezony 2009 musel ze
stáje odejít právě kvůli příchodu
Alonsa. Od týmu tehdy dostal zlatý
padák 17 milionů eur a na dva
roky se „odklidil“ do mistrovství
světa v rallye.
Teď už je druhým rokemuLotu-

su, ale byť pravidelně dojíždí na
stupních vítězů, i on postrádámis-
trovské auto a především část le-
tošní výplaty.
Jenže rozhodující slovo možná

bude mít muž, jehož parťák se teď
hledá. Je totiž těžko představitel-
né, že by šéfové Red Bullu při výbě-
ru nedali na názor Sebastiana
Vettela, jenž se pro BBC vyjádřil
jasně. „Dávám přednost Kimimu.
Nemám nic proti Fernandovi
a jako jezdce ho mimořádně re-
spektuji. Ale Kimiho respektuji na
trati i mimo ni.“
Takže by to bylo zase úplně ji-

nak? Robert Sára

Španěl
Fernando Alonso není

ve Ferrari spokojen
s vozem, jeho přestup

do Red Bullu
není vyloučen.
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Fin
Kimi Räikkönen
jezdí za Lotus, ale
v Red Bullu by ho
ráda viděla jednička
F1 Sebastian Vettel.

V F1 to vře. Půjde Alonso
do Red Bullu? A co Kimi?ST. ANDREWS (spo) S jedinou ra-

nou nad par dokráčela golfistka
Klára Spilková do klubovny na hřiš-
ti v St. Andrews při British Open.
Na něm startuje jako první Češ-

ka v historii. Pro Spilkovou je to zá-
roveň první účast na podniku nej-
vyšší kategorie major a též první
akce na prestižní sérii LPGA.
18letá naděje se po 1. kole dělí

o 92. místo ze 144 hráček. Vedou
s výsledkem -6 Američanka Presse-
lová a Švédka Lennartová.
„Velmi dobře jsem od začátku

puttovala, často mi jen ždibíček
chyběl do birdie,“ řekla Spilková,
jedna z účastnic Pilsen Golf Mas-
ters, největší golfové události roku
v Česku, která se koná od 9. do
11. srpna v Dýšině u Plzně.
Spilkové lehce pokazila náladu

tři bogey na posledních sedmi jam-
kách. O jeden úder lepší skóre než
ona (tedy even par)měla včera Jes-
sica Kordová, dcera bývalého skvě-
lého tenisty Petra Kordy, která
však teď už reprezentuje USA.
Kromě těchto dvou slečen se

v minulosti na majoru představila
už jen jedna Češka – Jana Peterko-
vá na US Open 2005 a 2007.

Praha (ma) Sedmá tenistka světa
Petra Kvitová se rozhodla pro změ-
nu. Na její fyzičku bude od podzi-
mu coby kondiční trenér dohlížet
Marek Všetíček.
„Jsem nadšená, že je mým no-

vým trenérem, a těším se na začá-
tek naší spolupráce,“ vzkázala te-
nistka přes sociální síť Twitter.
První společné tréninky by

s Všetíčkem měla absolvovat po
skončení posledního grandslamu
sezony, US Open v New Yorku.
Všetíček zatím novou výzvu ob-

šírně komentovat nechtěl. „Na prá-
ci s hráčkou první světové desítky
se těším, ale teď není víc, co bych
k tomu řekl. Až budeme mít za se-
bou několik týdnů či měsíců,
můžu říci více.“
Po letech tak bude mít Kvitová

kompletně český trenérský tým.
V roce 2011 jí při triumfu ve

Wimbledonu a na Turnaji mistryň
tleskal z lóže Jozef Ivanko. Od loň-
ského podzimu se připravovala
pod vedením dalšího Slováka –
Kristiána Bajzy, který ji však na tur-
najích nedoprovázel.
„S Kristiánem jsme se shodli na

změně, a až se vrátím po US Open,
začneme sMarkemdřít se zaměře-
ním na následující sezonu,“ vzká-
zala Kvitová z kalifornského Carl-
sbadu. Na tamním turnaji už je ve
čtvrtfinále poté, co ve druhém kole
hladce porazila Britku Robsono-
vou 6:1, 6:2.
Všetíček je uznávaným odborní-

kem na kondici tenistů, v posled-
ních letech spolupracuje zejména
s Radkem Štěpánkem. A kondice
34letého tenisty je obdivuhodná.
Zapůsobí Všetíčkovy metody i na
Kvitovou?

Zatím jsou to jen
spekulace dobře
informovaných novinářů,
které sem tam přiživí
i nějaký konkrétnější
výrok. Ale zdá se, že se
F1 brzy dočká velkých
jezdeckých přesunů.

Gambrinus liga
Program 3. kola
Jihlava – Znojmo PÁ 18.00
Bohemians – Příbram (NS) PÁ 20.15
Plzeň – Ostrava SO 18.00
Jablonec – Slovácko NE 17.00
Boleslav – Liberec (ČTS) NE 17.00
Teplice – Dukla NE 17.00
Brno – Sparta (NS) NE 19.00
Slavia – Olomouc (ČTS) PO 18.00

»Všechny zápasy sledujte v on-line
reportážích na fotbal.idnes.cz

Spilková začala
svou průlomovou
misi obstojně

Kvitová zvolila
změnu. Kondici jí
od US Open
pohlídá Všetíček


