10 B

sport

SOBOTA 27. ČERVENCE 2013
WWW.IDNES.CZ

Dost piva a českých jídel, říká Krejčí

Podruhé vyhrál bodování Stanley Cupu, získal Zlatou hokejku pro nejlepšího českého hráče
sezony. Centr David Krejčí by měl být klíčovým mužem národního týmu na olympiádě
v Soči. Přesto mluví tak, jako by se o místo na soupisce musel rvát z pozice outsidera.

N

a posledním šampionátu české reprezentaci
chyběl tahoun. Kapitán, který by ostatní strhl, pohlídal a nenechal je v „prázdninové“ pohodě vyhlížet čtvrtfinále. Někdo jako Robert Reichel. Na
pozici vůdce nároďáku (podobně
jako Eliáš nebo Plekanec) kandiduje útočník Krejčí z Bostonu.
Vzpomínáte? To on svým gólem
v prodloužení zápasu s Lotyšskem
postrčil Česko do čtvrtfinále minulých her ve Vancouveru. To on se
umí prosadit ve zběsilém tempu
utkání Stanley Cupu. To on bere
svou kariéru nesmírně vážně a nesrší lacinými legráckami.
„Jména na medaili máme. Ale
rozhodne aktuální forma a zdraví,“ řekl sedmadvacetiletý forvard
o prestižním turnaji v Soči.
V únoru byste mohl být prvním
centrem reprezentace. Co vy na
to?
Je hezké takhle spekulovat. Když
se mi povedla sezona, lidi mě berou jako jistě nominovaného. Ale
teprve až začne nová sezona, uvidí
se. Já teď mám plnou hlavu toho,
abych se vůbec do týmu dostal.
Počkejte, to myslíte vážně?
Vždyť jsem ještě nezačal pořádně
trénovat. Kdo hraje finále Stanley
Cupu, má nevýhodu. Začátky další
sezony jsou pomalejší, protože se
vám léto zkrátí. Trochu se toho bojím. Snad se stihnu dobře připravit.
Jak se vám líbilo setkání reprezentantů v Kravařích?
Když jsem na něj jel, říkal jsem si,
k čemu se taková schůzka může
asi hodit? Chápal jsem utužování
party, ale proč rozebírat taktiku

půl roku před olympiádou? Musím
uznat, že ta porada byla prospěšná. U videa jsme probrali kostru
naší hry, kterou si všichni zapamatujeme. Na místě už doladíme jenom maličkosti. Třeba přesilovky
a oslabení... Ale já zase mluvím
tak, jako že do Soči pojedu. To se
teprve ukáže.

Kdo hraje finále
Stanley Cupu, má
nevýhodu. Začátky
další sezony
jsou pomalejší.

»

Vám však nedělá zásadní potíže
přechod na široké hřiště, ne?
Už jsem si to zkusil na mistrovství
světa a také v Pardubicích při extralize. Takže mě to nepřekvapí. Každopádně je rozdíl ve fyzičce. Z
NHL jsme zvyklí lítat nahoru dolů.
V Evropě si člověk potřebuje líp
rozvrhnout síly. Nemá cenu pořád
napadat. Musí se hrát prostě
chytře.
Co by se mělo změnit ve srovnání
s Vancouverem 2010, kde Česko
vypadlo ve čtvrtfinále?
Musíme mít formu a je nutné se vyhnout zraněním. I ve Vancouveru
jsme s Finskem prohrávali o jeden
gól a druhý dostali až při power
play. Byli jsme blízko medailím.
Vy si opravdu myslíte, že rozhodla náhoda?
Vždycky potřebujete štěstí. Ale líbí
se mi, že jsme se teď v Kravařích sešli. Já ve Vancouveru třeba Jardu Jágra vůbec neznal. Ani jsem tam
s ním nepromluvil. Tohle v Soči určitě bude lepší. Na druhou stranu
je jasné, že se rozhodne na ledě.
Věříte, že český hokej může navzdory rostoucím potížím v Soči
dosáhnout na medaili?
Jména na ni máme, i když se poslední mistrovství světa nepovedlo. Rozhodne aktuální forma
a taky zdraví.
Už ve Vancouveru jste tvrdil, že
byste chtěl nároďák táhnout. Vnímáte olympiádu jako svou život-

Krátce
HOKEJ

Ofenzivu Lva Praha
posílí Rus Žerděv
Hokejový Lev Praha byl úspěšný
na lovu posil: do útoku získal ruského útočníka se zkušenostmi
z NHL, Nikolaje Žerděva. Osmadvacetiletý dvojnásobný mistr světa a čtyřka draftu z roku 2003, který
hrál naposledy za Kazaň, se s vedením klubu dohodl na ročním kontraktu. „Lev předložil Nikolaji exkluzivní podmínky, z finančního
hlediska i co se týče života,“ řekl
ruským médiím hokejistův agent
Jurij Nikolajev. Žerděv hrál v NHL
za Columbus, New York Rangers a
Philadelphii.
(ČTK)
TENIS

Troicki se obrátí
na sportovní soud
Srbský tenista Viktor Troicki se pokusí u sportovního arbitrážního
soudu CAS vybojovat zrušení trestu za porušení dopingových pravidel. Za to, že neodevzdal na dubnovém turnaji v Monte Carlu vzorek
krve s omluvou, že se necítí dobře,
přijde o rok a půl kariéry. Poukazuje na oba negativní vzorky moči
a dušuje se, že je nevinný. „Doufám, že pravda vyjde najevo,“ napsal 27letý vítěz Davisova poháru
z roku 2010 a 53. hráč světa, kterého zpráva zastihla na turnaji
v Umagu.
(ČTK)

ní šanci?
Samozřejmě. Beru vážně i každé
mistrovství světa. Nikdy nevíte, která šance je vaše poslední. Přestože
doufám, že příště – v 31 letech – ještě budu mít příležitost porvat se
o nominaci.
Jakou roli očekáváte v Soči?
Když mě trenér vybere, budu chtít
hrát stejně jako v Bostonu. Jako jeden z vůdců. Ale turnaj je krátký,
skousnu cokoliv. Udělám všechno,
aby v týmu byla pohoda. Na medaili přece není napsané, kdo hrál kolik minut, kdo byl v první lajně
a kdo byl náhradník.
Říkáte, že v play-off posloucháte
hlavně své instinkty. Pojmete tak
i olympiádu?
Jestli pojedu, bude se ode mě
čekat dost. Ale tím se nehodlám zatěžovat, aby mě to neodvádělo od
mé hry. Chci mít puk na holi každé
střídání, hrát sebevědomě.
V Pardubicích jste si rozuměl
s Alešem Hemským. Byl by to pro
vás ideální parťák?
Bylo by to hezké, on je hračička,
bruslař. Ale potřebovali bychom
k sobě někoho důrazného, protože
my moc důrazní nejsme. Ale to
zase předbíhám. Sezona po finále
Stanley Cupu je fakt těžká. Hlavně
její start.

Když mě trenér
vybere, budu chtít
hrát stejně jako
v Bostonu. Jako
jeden z vůdců.
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Co si myslíte o změnách, které v
minulém měsíci zasáhly Boston
Bruins?
Cítím, že se rodí nový tým. Jarda
Jágr u nás byl jenom chvilku, ale
má velké jméno, ta osobnost v kabině bude chybět. Stejně jako
Nathan Horton. Byl s námi několik
let, s Bruins vyhrál Stanley Cup.
A ještě odešel Andrew Ference, asistent kapitána, chytrý kluk. Věděl,
co říct, když se vyhrálo i když se
prohrálo. Všichni budou chybět.

Místo nich
jste však získali střelce Iginlu
a Erikssona.
Ano. Oba jsou zkušení.
Uvidíme, jak zapadnou.
Určitě přinesou do mužstva
něco svého.
Obáváte se, jak zapůsobí na týmovou „chemii“? A na vaši pozici?
Čekám, že i po Hortonově odchodu budu hrát v lajně s Lucicem.
Snad nám trenér bude věřit. On ví,
že začátek sezony po finále je těžký. Ukázalo se to před dvěma lety,
kdy jsme Stanley Cup vyhráli. Snad
nás podrží, ať se stane cokoliv.
Co vaše tělo po dlouhém ročníku? Jste ještě potlučený?
Potlučený jsem byl. Ale teď se cítím v pohodě. Konečně začínám
naplno trénovat. Česká jídla nejsou pro sportovce ideální. Pivo člověku taky chutná. Ale tohle už teď
vypouštím. Od neděle jsem zase
profík.
Jaká vlastně byla bratrova svatba? Inspirovala vás a vaši snoubenku?
Výborná! Přítelkyni se líbila. Záleží
na ní a její rodině.
Oženíte se za rok?
Na sto procent. Vypadá to na Šternberk. Uvidíme. Není snadné vypravit letadlo s hosty přes oceán.
Budete s rodinou žít v Česku,
nebo v Americe?
Asi v Americe. Mně se tam strašně
líbí. Dětem se nabízí víc příležitostí, lepší podmínky k růstu. A určitě
nejde jenom o sport.
Karel Knap

Opora David Krejčí je jednou z hlavních postav Bostonu, špičkového
týmu NHL. Podobná role se od něj očekává i v reprezentačním dresu na
olympijských hrách v Soči.
Foto: Profimedia.cz

Zavřít a kropit. Golfové hřiště se chladí
DÝŠINA Téměř nonstop nyní běží
zavlažování golfového hřiště, na
kterém se za dva týdny sejde elita
hráček k turnaji Ladies European
Tour. Osmnáct jamek na Dýšině
u Plzně je žíznivých jako nikdy.
Ještě minulý měsíc byla proslulá
ostrovní jamka číslo 11 k nenalezení. Při povodních ji totiž zcela zatopilo Ejpovické jezero, na jehož kraji nevšední green leží. Voda však
rychle opadla, aniž udělala vážné
škody. Dnes už jezero funguje naopak jako zachránce hřiště, kde se
bude od 9. srpna hrát třídenní Honma Pilsen Golf Masters o dotaci
250 000 eur.
Právě z jezera se čerpá voda do
automatického systému zavlažování. „Měsíčně proteče na hřiště asi
osm tisíc kubíků vody, a to jen
v cyklu od šesti večer do šesti ráno.
Tento měsíc to bude určitě víc.
K tomu se přes den zavlažuje ručně a v horku máme spotřebu jako
nikdy,“ říká Brit Graham Shiel,
hlavní greenkeeper neboli „správce zeleně“ na hřišti, ležícím severovýchodně od Plzně.
Greenkeeper je nejen zahradníkem a agronomem, který zná přesné složení trav na hřišti a způsob
péče o ně, ale musí být rovněž meteorologem s dlouhodobou vizí.
Právě plán údržby hřiště na týdny
dopředu je základem konečného
úspěchu turnaje, který se bude
hrát u Plzně poprvé.

Počasí proti golfu Během dne je nutno vyrazit na hřiště, zapojit
hadice a krizová místa kropit a kropit.
Sekání a také zavlažování je třeba stavět na počasí tak, aby jamky
od odpališť po greeny nebyly ani
příliš vlhké, ani vysušené. Fotbalové hřiště, ležící na pouhém půlhektaru, navíc s jedinou výškou i druhem trávy, se udržuje mnohem
snáz než různé druhy i výšky pažitu na stonásobně velké golfové ploše.

Foto: Golf Park Plzeň Dýšina

„Při současných vedrech zavlažujeme skoro 24 hodin denně,“
říká Shiel, který mívá po ruce deset
spolupracovníků, ale kvůli počasí a
blížícímu se turnaji je jich teď dvakrát víc. Posily vyslala také německá firma, která působí jako konzultant Ladies European Tour a která
pomáhala s údržbou hřiště při mužském Czech Open v Čeladné.

„Ladies European Tour má asi
čtyřicet stránek návodu, jak připravit hřiště na takovou akci,“ říká šéfkoordinátor turnaje Jan Jenčovský.
„Kvůli extrémnímu suchu ještě
proběhly konzultace ohledně ručního zavlažování. Během dne je
nutno vyrazit na hřiště, zapojit hadice a krizová místa kropit a kropit.“
Nejde o zavlažování trávy kvůli
růstu, ale o její chlazení a udržení
při životě. Jakmile teplota vzduchu
přesáhne 35 stupňů, tráva začíná
odumírat. A čím kratší porost, tím
větší riziko. Dýšinské greeny se sekají tak, aby jejich tráva v turnajovém týdnu měřila jen 2,5–3,2 milimetru a míče se pěkně kutálely.
„Ale čím kratší tráva, tím větší
zátěž pro ni,“ dodává greenkeeper
Shiel. „Tento týden jsme museli
hřiště na dopoledne vždy uzavřít,
abychom mohli zavlažovat, než se
země rozpálí. Greeny a další místa
kropíme i přes poledne.“
Současný tropický víkend může
Dýšina přestát nejen díky pečlivé
přípravě, ale také proto, že na rozdíl od jiných let se zde v tuto dobu
nehrají žádné turnaje, aby se hřiště přichystalo na nejdůležitější
akci roku. Na prudkém slunci to
však odpočinek zrovna nebude.
Ani pro jamky, ani pro greenkeepera a jeho tým.
Čeněk Lorenc
autor je spolupracovníkem redakce

Spilková začala
v Anglii famózně.
Je zatím třetí!
DENHAM (šve) Lepší start do turnaje v anglickém Denhamu si golfistka Klára Spilková ani nemohla
přát. Po úvodním dni je na děleném třetím místě s výkonem 66
ran (-6). „Byl to náročný den, vstávala jsem už v půl šesté ráno, ale
s výsledkem jsem moc spokojená,“
řekla nejlepší česká hráčka, pro niž
to je už sedmý letošní turnaj z profesionální série Ladies European
Tour (LET). „Měla jsem velmi dobré rány na greenu a dobře jsem i
patovala. Teď si dám masáž a už se
těším na sobotu,“ dodala.
Spilková začala zvolna, na první
devítce zaznamenala jedno birdie,
ale ve druhé polovině hřiště se výrazně zlepšila. Mezi 11. a 17. jamkou zahrála celkem pět birdie a
prosadila se mezi nejlepší. Zatím
to vypadá, že dopadne podstatně
lépe než loni, kdy na stejném turnaji neprošla cutem a dvě kola zahrála na 70, respektive 78 ran. Průběžně vedou Němka Caroline Massonová a Jihoafričanka Ashleigh Simonová, obě se skóre 63 ran (-9).
Turnaj s dotací 400 tisíc eur
může Spilkové pomoci k dalšímu
posunu v žebříčku LET, kde je pětatřicátá, a k účasti na prestižním British Open, jež začíná příští týden
ve čtvrtek. Ve dnech 9. až 11. srpna
ji fanoušci mohou vidět při Pilsen
Golf Masters v Dýšině u Plzně.

