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MOTORISMUS Rallye zblízka
Velká reportáž ze zákulisí MS
v rallye Strana B8

Superpohár(y) v Praze

Chcete vidět
unikátní sbírku?
Přijďte na Václavák
Tohle se ještě nikdy nestalo.
Všechny tři nejslavnější fotbalo-
vé klubové poháry se sejdou
na jednom pódiu. Už dnes
od 10 hodin se s nimi můžete ne-
chat vyfotit v dolní části pražské-
ho Václavského náměstí. Mohut-
né stříbrné trofeje pro vítěze Ev-
ropské ligy (na snímku vpravo),
Ligy mistrů (uprostřed) a Super-
poháru (vlevo) jsou pozvánkou
na Superpohár, který se poprvé
uskuteční mimo Monako. Žhavý
souboj Bayern Mnichov – Chel-
sea se odehraje 30. srpna v Ede-
nu. „Výhru přeju Petru Čechovi,
který chytá za Chelsea, ale jinak
jsou šance 50 na 50,“ řekl repre-
zentační exkapitán TomášUjfalu-
ši, jenž se stal jedním z patronů
pražského Superpoháru. (jap)

» Rozhovor s Ujfalušim na str. B9

KLADNO První finále Stanley Cupu
se v červnuprotáhlo do třetího pro-
dloužení a kanadský útočník Ja-
mie Benn žertovně psal na Twit-
ter: „Půlnoc se blíží. Nastává Já-
grův oblíbený hokejový čas.“
Ostatní hráči Chicaga a Bostonu

touto dobou už obvykle nebruslí,
zato Jágr se ocitl ve svém živlu.
Vždyť jeho noční směny se staly
takřka kultovní záležitostí.
Ve Philadelphii si předloni vyžá-

dal klíče od tréninkové haly, kam
s sebou bral parťáky z týmu Flyers.

V Dallasu takto vytáhl třeba
mladého krajana Tomáše Vincou-
ra. Jágrův svérázný zvyk tu letos
v zimě zblízka pozoroval také zmí-
něný vtipálek Benn.
Při zatím posledním angažmá

v Bostonu kroužil po hřišti sám ješ-
tě pár hodin po utkáních play-off.
Na kladenský „zimák“ ho loni

při výluce vNHL občas provázel sy-
novec Jiří Kalla.
Jágr tu též nechal natočit in-

struktážní video, na němž fanouš-
kům a následovníkům ukázal a vy-

světlil, co a proč místo večerní po-
hody na ledě vyvádí. A právě tady
Jágr ve čtvrtek oprášil tradici.
Tiskovýmluvčí Vít Heral v záku-

lisí dlouho stříhal záznam z pří-
pravného mače Rytířů s Boleslaví.
Cestou domů nakoukl do haly.
A co nevidí? Kulich, ocelové kotou-
če zvané palačinky, známá posta-
va majitele klubu...
Heral pořídil krátký klip a vyvě-

sil ho na internetu s výzvou: „Šéf je
zpátky, podívejte se!“
Slavný forvard se ve středu vrátil

z Ameriky, kde se upsal New Jersey
Devils. „Během příštích 40 dnů
musím máknout, abych na kemp
dorazil v nejlepší možné formě,“
řekl po přistání v Praze. „Chci začít
co nejdřív.“

Jak řekl, tak učinil. V noci na pá-
tek svištěla jinak prázdnou arénou
kulatá závaží (1,25 kg), jež Jágr pou-
žívá místo puků.
Pokročilá hodina mu vyhovova-

la víc než obvykle, protože si zatím
zvyká na středoevropský čas. Poz-
ději se ovšem jistě zapojí do den-
ních tréninků kladenského áčka.
„Příští sezonamůže býtmoje po-

slední v NHL, tak bych ji rád zvládl
co nejdůstojněji,“ říká.
Přispět k tomumá i 20kilová ves-

ta, kterou si 41letá legenda na indi-
viduální šichty obléká. Nebo radi-
kálně upravený jídelníček.
A taky „palačinky“, i když roz-

hodně ne ty, jimiž se Jágr kdysi
s bezmeznou chutí ládoval.

Karel Knap

Noční trénink Jaromír Jágr
při noční tréninkové seanci
na domácím ledě v Kladně.

Repro: www.hc-kladno.cz

ST. ANDREWS (ČTK) Golfistka Klá-
ra Spilková při premiéře na turnaji
kategorie major British Open ne-
prošla do finálových kol.
„Byla to krásná zkušenost,“ řekla

18letá Češka, jež za postupem zao-
stala o pět ran.
Příští týden bude hrát plzeňský

turnaj Ladies European Tour v Dý-
šině. „Moc se tam těším.“

Kulich a ocelové palačinky.
Jágr se v noci vrátil do práce

HOKEJ Poplach v Kanadě
Proč děti v kolébce hokeje
nechtějí na led? Strana B10

PRAHA (ČTK) Vuelta bude ideální
přípravou na mistrovství světa.
S tím se chystá na start slavného
španělského závodu 24. srpna cyk-
lista Roman Kreuziger.
Pátýmuž nedávné Tour de Fran-

ce to oznámil na svých interneto-
vých stránkách s tím, že rozhodně
nebude lídrem stáje Saxo-Tinkoff:
„Už by toho na mě bylo v téhle se-
zoně dost a nechci se zničit. Počí-
tám spíš s tím, že se rozjedu smě-
rem k mistrovství světa, kde bych
chtěl uspět, protože trať je poměr-
ně těžká a mohlo by mi to sedět.“
Na Tour de France dělal elitního

domestika Španělu Contadorovi,
který skončil čtvrtý daleko za vítěz-
ným Britem Froomem. Na Vueltě
byměli o úspěch v celkovém pořa-
dí z jeho stáje usilovat především
Ir Nicholas Roche a Polák Rafal
Majka. „O něco by semohl pokusit
i Chris Anker Sörensen. Já se spíš
zaměřím na nějakou etapu.“
Po Tour a závodu v San Sebastiá-

nu si dopřál pauzu, během níž do-
stal zlatý odznak od premiéra Jiří-
ho Rusnoka. A v pondělí se chystá
na trénink do italského Livigna.

Tomáš Ujfaluši a tři trofeje
Foto: Kateřina Šulová, ČTK

Spilková v Británii
dohrála, Plzeň volá

Venku je tma. Na kluzišti jinak prázdného kladenského
„zimáku“ se koná další Jágrova seance. Hokejista
po návratu z USA rozjíždí trénink na příští sezonu.
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Tipy na sportovní přenosy
Přehled přenosů z víkendového
sportu najdete na str. B9

Pojedu Vueltu,
hlásí Kreuziger,
pátý muž Tour


