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Už druhá ničivá bouře v krátké době zasáhla hřiště
Dýšina před zítřejším startem elitního ženského tur-
naje Honma Pilsen Golf Masters 2013. Ta z úterního
večera sice nebyla tak silná jako nedělní, přesto před
premiérou Ladies European Tour zanechala znatel-
né škody. Padlo několik stromů i věží postavených
pro televizní kamery a vichr pohnul také obří LED
obrazovkou v prostorech připravených pro diváky.
Hrací plochy stejně jako velká tribuna na poslední

jamce však zničeny nebyly. Ještě v noci se odčerpáva-
la voda ze zatopené jamky číslo 10. Po dvouhodino-
vém ranním zdržení, způsobeném úklidem hřiště,
tak golfistky mohly vyjít do středečního tréninkové-
ho kola. Česká jednička Klára Spilková začne hrát
v pátek už od 7 hodin ráno z 10. jamky, v sobotu ji di-
váci mohou vidět od 11.30 z jedničky. (gre)

PRAHABez kapitána Tomáše Rosic-
kého a brankáře Petra Čecha, ale s
nováčkemMichaelem Rabušicem.
Tak vypadá nominace české fotba-
lové reprezentace na přípravný
zápas v Maďarsku (středa 14. srp-
na od 20:30).
„Petr Čechmá za sebou spoustu

cestování a těžkou přípravu s Chel-
sea. Proto mě poprosil, aby tento-
krát v nominaci nebyl. To samé
platí i u Tomáše Rosického, který
by mohl být v základní sestavě Ar-
senalu. Oba si potřebují trochu od-
počinout,“ vysvětlil trenér národní-
ho týmuMichal Bílek.
Česko čeká poslední přípravný

zápas před důležitým podzimem,
kdy bude bojovat o postup namis-
trovství světa 2014 v Brazílii. Jde
o generálku na kvalifikační zápasy
proti Arménii (6. září v Praze), v Itá-
lii (10. září), na Maltě (11. října)
a v Bulharsku (15. října).
„Postup na mistrovství světa je

pro český fotbal důležitý. Proto
musíme být na závěr kvalifikace
pořádně připraveni,“ několikrát
zdůraznil Bílek.
Maďarsko možná strach nebu-

dí, ale v poslední době má za se-
bou slušné výsledky. Daří se mu
i ve světové kvalifikaci. Ve skupině
D je druhé a má o 2 body víc než
Česko na třetímmístě skupiny B.
Obě země spolu naposledy hrá-

ly loni před mistrovstvím Evropy,
kdy Čech a spol. prohráli v Praze
na Letné 1:2.
Trenér Bílek s sebou bere jedno-

ho úplného nováčka – útočníka Ra-
bušice z Liberce. „Chci ho vidět.
Už závěr minulého ročníku měl
velmi dobrý a střeleckou formu si

udržel i v nové sezoně. Je nebez-
pečný, silný, výborně fyzicky při-
pravený. A co je hlavní, prosazuje
se v koncovce,“ chválil Bílek.
Žádný reprezentační start nemá

ani obránce Václav Procházka, ale
ten už byl naminulém srazunárod-
ního týmu. Proti Itálii (0:0) se však
na hřiště nedostal.
Z obvyklého kádru vypadli kro-

mě Čecha a Rosického ještě útoč-
ník Lafata a záložník Krejčí, jenž
absolvuje s jedenadvacítkou pří-
pravu proti Nizozemsku.
V tradičním srpnovém termínu

se letos příprava hraje naposledy.
Mezinárodní fotbalová federace
FIFA ho stejně jako únorový ter-
mín z kalendáře vyškrtne.
Mezi fotbalisty totiž oblíbený

není. Zatímco v některých zemích
už ligové soutěže začaly, jinde –
jako třeba v Anglii – za sebou ještě
nemají jediný soutěžní zápas.

Petr Šedivý,
Miloslav Novák

NOMINACE

Český tým na Maďary
Brankáři: Drobný (Hamburk),
Vaclík (Sparta); obránci: Kadlec
(Leverkusen), Sivok (Besiktas),
Gebre Selassie (Brémy), Suchý
(Spartak), Procházka, Limberský
(oba Plzeň); záložníci: Hübschman
(Doněck), Hušbauer (Sparta),
Darida (Plzeň), Plašil (Bordeaux),
Jiráček (Hamburk), Kolář (Plzeň);
útočníci: Rabušic (Liberec), Kadlec
(Sparta), Vydra (Watford), Kozák
(Lazio).

DRAMMEN (Od našeho zpravodaje)
Mluví pěti jazyky, v šestém zná pár
slovíček a frází. Na dálku studuje
sportovní management na univer-
zitě. Zkrátka je velmi vzdělaný, což
není mezi fotbalisty zrovna obvyk-
lé. Jenže sympatickou image si po-
dupal sám tím, jak chamtivě
prahnul po gólu.
To je příběhmaďarskéhoútoční-

ka Pétera Kovácse, jenž dnes v kva-
lifikaci Evropské ligy vyběhne pro-
ti Jablonci. Teď hraje v Norsku
za Strömsgodset, tehdy nastupo-
val ještě za Odd Grenland.

Začalo to tak fádně, banální situ-
ací, jakých je v zápase nespočet.
Snadno si ji představíte: bran-

kář rukama vyhání všechny parťá-
ky na druhou polovinu a sám se
chystá na dlouhý odkop. Jen sou-
peřův útočník se k němu řítí, aby
mu ztížil rozehrávku, snad aby ho
trochu rozhodil. Ale téměř vždy ta
snaha vyzní do prázdna,míč prole-
tí kolem něj a on zase musí rychle
zpátky.
Tak to vypadá i teď. Když už se

blíží, volí gólman rychlou kličku
do strany. Snad by ji i dotáhl...

Křup! Rupne mu v koleně nata-
žené nohy, padá na trávník, jen
bezmocně leží a svíjí se bolestí. Do-
bíhající Kovács si bere „odložený“
míč a jde si pro snadnou kořist.
Dokonce má pár vteřin na ra-

dost, než se k němu nasupení sou-
peři přihrnou – tak byli všichni da-
leko. „Rozhodčí nepískal, proto
jsem podle pravidel hrál dál,“ brá-
nil se tehdy.
Podle pravidel jistě. Cenu fair

play však za to nikdy nedostane.
Mimochodem, Odd Grenland

tehdy před čtyřmi lety ve čtvrtfiná-
le norského poháru porazil Brann
5:1, on dával druhý gól. „Chápu
soupeře, že je naštvaný. Ale jsem
už takový typ, chci dávat góly a to-
hle byla šance.“
Jako útočník je opravdu silný,

důrazný, rve se o každý míč.

Na svůj věk – 35 let – je také slušně
fyzicky připravený. „Lidsky
k němu to, co udělal, vůbec nese-
dí. Je klidný, přátelský,“ říkají
o něm novináři, kteří ho sledují
od roku 2002, kdy se poprvé v Nor-
sku objevil. Předtím hrál doma,
ve Finsku a odskočil si i do Belgie.
Proto ty jazyky: mluví plynule

maďarsky, finsky, norsky, anglic-
ky, německy a trochu francouzsky.
Díky on-line kurzům studuje
na dánské univerzitě sportovníma-
nagement a po aktivní kariéře
se chystá z kabiny do kanceláře.
A nejspíš se usadí i pro život

po fotbale v Norsku. Neučarovala
mu jen krásná země a její životní
styl. Před sedmi lety začal chodit
s norskou fotbalistkou Melissou
Wiikovou.

Ondřej Trunečka

Badminton
MISTROVSTVÍ SVĚTA v Kuang-čou, MUŽI, 2. kolo:
Parupalli (13-Ind.) - KOUKAL 14:5 skreč.

Basketbal
BASKETBALISTA ROKU, MUŽ: 1. Satoranský
(Sevilla/Šp.), 2. Benda (Nymburk), 3. Pumprla
(Obradoiro/Šp.); ŽENA: 1. Vítečková (USK), 2.
Veselá (Antakya/Tur.), 3. Horáková (Imos Brno);
SÍŇ SLÁVY: Bobrovský, Pištělák, Zedníček, Zídek
starší.

Fotbal
LIGA MISTRŮ, odvety 3. předkola (tučně
postupující): Hafnarfjördur - Austria Vídeň 0:0 (1.
zápas 0:1), Zenit Petrohrad - Nordsjaelland 5:0
(1:0), Metalist Charkov - PAOK Soluň 1:1 (2:0),
Šeriff Tiraspol - Dinamo Záhřeb 0:3 (0:1), Elfsborg
- Celtic Glasgow 0:0 (0:1), Waregem - PSV
Eindhoven 0:3 (0:2), Legia Varšava - Molde 0:0
(1:1).

Hokej
MEMORIÁL IVANA HLINKY do 18 let: ČESKO -
Švédsko 5:2, Kanada - Švýcarsko 4:3 po náj.,
Rusko - Finsko 7:3, Slovensko - USA 2:5;
semifinálové dvojice: Kanada - Rusko, USA -
ČESKO.
PŘÍPRAVA: Lukko Rauma - Lev Praha 4:5.

Plážový volejbal
SVĚTOVÝ OKRUH v Berlíně, MUŽI, skupina A:
Erdmann, Matysik (1-Něm.) - KUBALA, DUMEK
(32) 2:0 (19, 19), Huber, Seidl (16-Rak.) - KUBALA,
DUMEK (32) 2:1 (-17, 18, 7); ŽENY, kvalifikace,
1. kolo: Candelasová, Revueltaová (19-Mex.) -
SKALNÍKOVÁ, MISSOTTENOVÁ (14) 2:1 (16, -18, 11);
2. kolo: Širjajevová, Syrcevová (21-Rus.) -
BONNEROVÁ, HERMANNOVÁ (5) 2:1 (15, -13, 15).

Šerm
MISTROVSTVÍ SVĚTA v Budapešti, MUŽI, kord,
1. kolo: SEIDL - Bishop (N. Zél.) 15:12; 2. kolo:
BERAN - Čchen Ja-tung (Čína) 15:10, ČAPEK -
Krasikovas (Lit.) 15:11, SEIDL - Kchu Fong
(Hongkong) 15:14, POKORNÝ -Watson (USA) 15:9;
3. kolo: BERAN - Bidovec (Slovin.) 15:6, Inostroza
(Chile) - ČAPEK 12:9, Song Če Ho (Korea) - SEIDL
15:8, Nyisztor (Rum.) - POKORNÝ 15:14; fleret,
1. kolo: Junes (Ukr.) - KREJČÍK 15:9; 2. kolo:
KUNDERA - Essam (Egypt) 15:5, Pogrebnjak (Ukr.)
- KURFÜRST 15:9; šavle, 1. kolo: Jansen Brito
(Ven.) - DOLEŽAL 15:13 (115. místo); finále:
Rešetnikov - Kovaljov (oba Rus.) 15:13; ŽENY,
kord, 1. kolo: OLEXOVÁ - Jo-Ting Hsu
(Tchaj-wan) 15:12, Costaová (Braz.) - DANIELA
DOUBOVÁ 15:13; 2. kolo: Rublevská (Lot.) -
OLEXOVÁ 15:8, Sun I-wen (Čína) - DOMINIKA
DOUBOVÁ 15:11; fleret, finále: Errigová (It.) -
Golubytská (Něm.) 15:8.

Tenis
MONTREAL (tvrdý povrch, dotace 3 496 085
USD), 1. kolo: Haas (10-Něm.) - Goffin (Bel.) 7:6
(7:4), 6:3, Raonic (11-Kan.) - Chardy (Fr.) 6:3, 4:6,
7:5, Davyděnko (Rus.) - Simon (14-Fr.) 2:6, 6:1, 6:1,
Granollers (Šp.) - Dimitrov (Bul.) 6:4, 6:4,
Dolgopolov (Ukr.) - Anderson (JAR) 7:6 (7:0), 6:4;
2. kolo: BERDYCH (5) - Dolgopolov (Ukr.) 6:3, 6:4,
Pospisil (Kan.) - ŠTĚPÁNEK 6:2, 6:4, Djokovič
(1-Srb.) - Mayer (Něm.) 6:2, 6:1, A. Murray (2-Brit.)
- Granollers (Šp.) 6:4, 7:6 (7:2), Nadal (4-Šp.) -
Levine (Kan.) 6:2, 6:0, Gasquet (7-Fr.) - Kližan (SR)
6:3, 6:2, Paire (Fr.) - Wawrinka (8-Švýc.) 6:2, 7:6
(7:2), Nišikori (9-Jap.) - Seppi (It.) 4:6, 7:5, 6:1,
Matosevic (Aus.) - Haas (10-Něm.) 5:0 skreč,
Gulbis (Lot.) - Fognini (13-It.) 6:3, 1:6, 6:1, Istomin
(Uzb.) - Peliwo (Kan.) 6:3, 3:6, 6:3.
TORONTO (tvrdý povrch, dotace 2 369 000 USD),
1. kolo: Stosurová (12-Aus.) - Glušková (Izr.) 5:7,
6:2, 6:3, Flipkensová (13-Bel.) - V. Williamsová
(USA) 0:6, 6:4, 6:2, Schiavoneová (It.) -
Scheepersová (JAR) 2:6, 6:3, 6:3, Fichmanová -
Duboisová (obě Kan.) 5:7, 6:2, 6:2, Bouchardová
(Kan.) - Klejbanovová (Rus.) 6:3, 6:1, Suárezová
(Šp.) - Hamptonová (USA) 6:4, 6:4; 2. kolo: A.
Radwaňská (3-Pol.) - Wickmayerová (Bel.) 6:2,
6:3; čtyřhra, 1. kolo: Hantuchová, Hingisová
(SR/Švýc.) - KVITOVÁ, Kerberová (Něm.) 6:4, 6:2.

Správné tipy
SAZKA, SPORTKA, I. TAH: 13 - 14 - 15 - 24 - 30 - 35,
dodatkové číslo 40; II. TAH: 22 - 28 - 29 - 39 - 46 -
47, dodatkové číslo 19; ŠANCE: 5 - 0 - 0 - 4 - 2 - 4;
ŠŤASTNÝCH DESET: 6 - 11 - 20 - 21 - 22 - 23 - 31 -
33 - 37 - 38, 41 - 42 - 45 - 47 - 55 - 60 - 61 - 68 - 74 -
75; ŠANCE MILION: 1 - 2 - 6 - 2 - 1 - 1; KRÁLOVSKÉ
ČÍSLO: 23.
FORTUNA, LOTO: 19 - 15 - 28 - 5 - 4 - 22; černá;
ŠŤASTNÉ ČÍSLO: 7 - 6 - 3 - 9 - 0 - 3 - 7; ZLATÝCH
11: 6 - 8 - 11 - 15 - 26 - 32 - 37 - 38 - 39 - 41 - 42 - 43 -
47 - 50 - 52 - 59 - 62 - 63 - 73 - 75; DENNÍ ČÍSLO: 7
- 8 - 0 - 0 - 8 - 9.

PROGRAM

Boj o Evropskou ligu
FC Curych – Liberec
Dnes 19.30 (první zápas 1:2)
Předpokládané sestavy, Curych:
Moreira - P. Koch, R. Koch, Djimsiti,
Benito - Schönbächler, Chiumiento,
Rikan, Čermiti - Henrique, Gavranovic.
Liberec: Kovář - Kušnír, Kováč, Kelič,
Fleišman - Šural (Delarge), Pavelka,
Hušek, Rybalka, Frýdek - Rabušic.

Strömsgodset – Jablonec
Dnes 20.00 (první zápas 1:2)
Předpokládané sestavy, Strömsgodset:
Larsen - Vilsvik, Horn, Madsen, Storbäk -
Ibrahim, Johansen, Boateng - Storflor,
Kovács, Kamara.
Jablonec: Špit - Zoubele, Kysela, Beneš,
Jablonský - Kopic, Loučka, Vaněk, Piták,
Vošahlík - Hubník.

Bouřkové škody na golfovém hřišti Dýšina
Foto: Zdeněk Sluka

Krátce
FOTBAL

Neymar se poprvé
trefil za Barcelonu

Konečně! Brazilský útočník Ney-
mar se poprvé trefil v dresu Barce-
lony. Hvězdná posila otevřela
skóre v přípravném zápase s Thaj-
skem, který katalánský velkoklub
vyhrál 7:1. Vedle Neymara se hat-
trickem blýskl Pedro Rodríguez,
dva góly vstřelil nejlepší hráč svě-
ta Lionel Messi a zbývající branku
přidal Alexis Sánchez. Dnes Barce-
lona přeletí do Malajsie, kde na-
stoupí v sobotu, a za týden už za-
čne španělská liga. (ČTK)

HOKEJ

V Moskvě tragicky
zemřel syn Tichonova
Legendární ruský hokejový trenér
Viktor Tichonov ztratil v 83 letech
syna. Vasilij Tichonov tragicky ze-
mřel ve věku 56 let. Vypadl z okna
4. patra svého domu v Moskvě,
když se pokoušel opravit okenní
zábrany proti zlodějům. Syn le-
gendárního hokejového trenéra
CSKAMoskva a Sovětského svazu
sám působil jako kouč. (ČTK)

TENIS

Berdych postoupil,
Štěpánek vypadl
Tomáš Berdych začal na americ-
kých turnajích úspěšně. Nejlepší
český tenista včera postoupil
do 3. kola podniku série Masters
v kanadském Montrealu, když
ve svém úvodním zápase porazil
6:3 a 6:4 Ukrajince Dolgopolova.
V dalším kole se rýsoval český
duel daviscupových parťáků
s Radkem Štěpánkem, jenže ten
včera nestačil na Kanaďana s čes-
kými kořeny Vaska Pospisila 2:6
a 4:6. (ČTK)

TENIS

Troicki je nevinný,
ozval se Djokovič
Distancovaný srbský tenista Vik-
tor Troicki má silné zastání. „Ne-
tušíme, jak to s Viktorem dopad-
ne. Každopádně má naši plnou
podporu, protože je určitě nevin-
ný,“ řekl Novak Djokovič. Světová
jednička doufá, že se Troickému
podaří dokázat nevinu u soudu.
Troicki dostal od Mezinárodní te-
nisové federace ITF zákaz startu
na 18 měsíců za to, že v dubnu na
turnaji v Monte Carlu neodevzdal
při dopingové kontrole vzorek
krve, cožmuprý prominula komi-
sařka, jelikož mu nebylo dobře.
Jeho distancmá trvat do 24. ledna
2015. (ČTK)

Soupeř Jablonce: ačkoli umí pět
jazyků, klidně pošlapal fair play

Už zítra začne golfový svátek na Dýšině

Na hřišti pro Ladies European Tour řádila bouře

Jablonec a Liberec cítí, že postup do play-off
o Evropskou ligu se přiblížil, ale v odvetách na
hřištích soupeřů mají k dobru jen výhru 2:1. Jde
o zrádný výsledek, stačí porážka 0:1 a vše je pryč.

Ve výsledcích a telegraficky

Česko se v generálce musí
obejít bez Rosického a Čecha

Vyhraj MERCEDES SLK na týDEn · PRonájEM REKREační Chaty v čESKu
· PLnou tašKu jíDLa · a DaLší SKvěLé CEny
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Více informací a pravidla soutěže
na www.ocko.tv
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