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Krátce
FOTBAL

Vydrovy góly posunuly
Watford do baráže

Fotbalový talent Matěj Vydra se
opět ukázal: díky dvěma trefám
21letého útočníka vyhrál Watford odvetu semifinále play-off
druhé anglické ligy nad Leicesterem 3:1 a zahraje si baráž o Premier League. Tým, do jehož kádru patří i obránce Daniel Pudil,
si ve Wembley zahraje o postup
s Brightonem či Crystal Palacem
(odveta se hraje dnes).
(ČTK)
FOTBAL

Scholes podruhé, nyní
už definitivně, končí
Po legendě Alexi Fergusonovi se
s Manchesterem United loučí další jeho věrný člen Paul Scholes.
Bývalý reprezentační záložník podruhé a v 38 letech definitivně
končí s fotbalem. Scholes strávil
v United celou kariéru, odehrál
za něj 716 zápasů, ale v poslední
době už šanci nedostával. (ČTK)
ATLETIKA

Šebrle oznámil: Tohle
bude poslední sezona
Po šestiměsíční přípravě v Honolulu se desetibojař Roman Šebrle
vrátil natěšený na závody a prý
dobře připravený. Jedinou překážkou může být bolavá pata,
kvůli níž loni odstoupil z her
v Londýně. „Tahle sezona bude
moje poslední,“ prohlásil 38letý
Šebrle. Po konci kariéry jej dál
láká golf: „Rio je ještě brzy. Ale co
třeba takový rok 2020?“
(jak)
TENIS

Serena obhájila trůn,
Berdych finále nehrál
Serena Williamsová obhájila titul
na antukovém turnaji v Madridu
a před finálovou soupeřkou Ruskou Mariou Šarapovovou zároveň udržela post světové jedničky, když vyhrála 6:1, 6:4. Svůj druhý letošní titul ve čtyřhře na turnaji získala Lucie Šafářová, zato
Tomáš Berdych se o finále v Madridu rval marně, v semifinále
se Švýcarem Wawrinkou neudržel vedení a se Švýcarem prohrál
3:6, 6:4 a 4:6. Finále vyhrál Rafael
Nadal.
(ČTK)
GOLF

Spokojená Spilková:
17. místo je paráda
Druhý nejlepší výsledek sezony
si připsala golfistka Klára Spilková – na turnaji série Ladies European Tour v Turecku skončila na
děleném 17. místě s pěti ranami
nad par. „Parádní,“ radovala se
Spilková na Facebooku. Maximem 18leté hráčky zůstává osmé
místo v Maroku.
(ČTK)
RYCHLOSTNÍ KANOISTIKA

Češi mají tři medaile
ze Světového poháru
Z úvodního závodu Světového poháru vezou čeští rychlostní kanoisté tři medaile. V maďarském Szegedu byli na neolympijské trati
na 500 metrů bronzoví Daniel Havel a deblkanoisté Jaroslav Radoň
s Filipem Dvořákem, kteří navíc
den předtím skončili druzí na
olympijském kilometru.
(ČTK)
CYKLISTIKA

Kulhavý vyhrál závod
série Kolo pro život
Olympijský vítěz na horském
kole Jaroslav Kulhavý potvrdil
roli největšího favorita v Mladé
Boleslavi a na 56 km dlouhé blátivé trati vyhrál druhý díl seriálu
Kolo pro život. Týden před startem Světového poháru si otestoval formu i ve spurtu, v němž těsně porazil Jana Fojtíka.
(ČTK)
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Andělé s ďáblem v těle. Most
ohromil i ve Vyzývacím poháru
Naposledy to dokázali muži Dukly v roce 1984, kdy
dobyli Pohár mistrů evropských zemí. Po 29 letech
slaví v Evropě i házenkářky Mostu, letošní zjevení.
MOST Po čertech dobří Andělé!
Mostecké házenkářky včera korunovaly dechberoucí sezonu třetím
a nejsladším triumfem. Vítězstvím
v evropském Challenge Cupu.
„Kdyby mi to někdo řekl v září,
nevěřím!“ žasne spojka Petra Růčková. „Nemám slov.“
Její Černí andělé ve finálové odvetě spláchli Samobor 26:17, což
jim v součtu s porážkou o čtyři
góly v Chorvatsku pohodlně stačilo k tomu, aby se blaženě mohli dotýkat stříbrné trofeje.
„Baník, Baník, Baník!“ skandovala pak vyprodaná hala.
„Asi jsem se vzbudil ze snu, jen
kroutím hlavou,“ culil se trenér Dušan Poloz. „Zázraky se sice dějí, ale
tohle už se nebude opakovat.“

a teď na konci už jsme unavené.
Bojovaly jsme celých 60 minut,
snažily se to zlomit, ale nestačilo
to. Most má širší kádr a vážně dobrý tým, po právu vyhrál,“ uznala
Ivana Lovričová, chorvatská reprezentantka a hvězda soupeře.
Ještě žádný tuzemský házenkářský klub v samostatné české historii nezískal evropskou trofej.
A Poloz si Challenge Cupu cení,
byť je až čtvrtou soutěží po Lize
mistrů, Poháru EHF a Poháru vítězů pohárů. „Není to pohár, kde hrají nejsilnější země, jako Norsko
a Dánsko. Ale z Challenge Cupu letos vypadl třeba finalista francouzské ligy Nimes, my vyřadili turecký
Üsküdar s Özelovou, nejlepší hráčkou světa 2004,“ vypíchl kouč Andělů, kteří mají ďábla v těle.
Most zváží, zda využije nabídku
divoké karty pro kvalifikaci Ligy
mistrů. Poloz ještě neví: „Je čas.
Teď budu sedět, meditovat. A večer holky roztančíme!“ Petr Bílek

Myslel tím zlatý hattrick, kromě poháru i interligový a český titul.
Finále psalo dojemné příběhy.
Pivotka Vítková získala svůj druhý evropský pohár. Rozehrávačka
Beňušková napodobila svou matku, s Partizánským vítězku PVP.
Martinková si došla pro korunu
střelecké královny soutěže. Schererové mohl blahopřát slavný děda,
fotbalový vicemistr světa 1962.
Domácí diktovali tempo celý
zápas. A hosté s prořídlou sestavou (v zápise měli o čtyři hráčky
míň) nemohli stačit. Na postupový
rozdíl poprvé zvýšila Martinková;
v čase 25:55 zavěsila na 13:8, klíčových pět gólů navrch! Dál už to
byla óda na Anděly. „U nás celou
sezonu odtáhlo šest sedm hráček

Martinková, nejlepší střelkyně
poháru: Dřely jsme jako dělníci
MOST (bek) Na krku se jí houpala
zlatá medaile, ale pozlatit by měli
i její ruce. Vytáhlá spojka Hana
Martinková házenkářkám Mostu
pomohla vystřílet Challenge Cup a
sobě titul nejlepší kanonýrky evropské soutěže. „Užíváme si nejkrásnější házenkářský zážitek,“ dojalo ikonu Černých andělů.

Chorvatky do šance, která by je nakopla. To byl základ, že jsme měly
celý zápas navrch.

Ve Vyzývacím poháru jste nasázela 66 gólů. Jak vás to blaží?
Vůbec nekoukám, kolik jsem dala
gólů. Jen na to, jestli jsme vyhrály.

Neodejdete teď z Mostu?
V lednu jsem podepsala na další
rok. A pořád jsem tady doma! Užívám si, co jsme dokázaly. Jsem tu
spokojená, hrajeme poháry, špičkovou házenou. To chci dál zažívat a jsem ráda, že můžu v Mostě.
Před tím neskutečným kotlem.

Jaká byla odveta se Samoborem?
Tvrdá, těžká. A my to zvládly.
Od začátku jsme makaly, nepustily

FAKTA

Úspěchy českých
míčových sportů

Rostete díky pohárům?
Trenér řekl, že jsme dřely jako dělníci, a to je pravda. Nic nám neodpustil, pořád – i když jsme měly
dvě zlaté medaile – jsme makaly.

Andělsky krásný den Házenkářky Mostu, které si říkají Černí andělé,
vyhrály evropský Vyzývací pohár.

Foto: Ondřej Bičiště, MAFRA

Basketbalistky Brna jsou z tria
„míčovek“ (s házenou a volejbalem)
jasně nejúspěšnější v dějinách
samostatného Česka. Jejich titul
v prestižní Evropské lize v sezoně
2005/2006 je největší událostí,
využily jednu ze tří finálových účastí.
Házenkářky Mostu se jako vítězky
evropského poháru řadí za ně, jiný
klub to v celoevropských soutěžích
nezvládl (basketbalistky Trutnova
vyhrály dvakrát Středoevropskou
ligu). Házenkářky Slavie byly v roce
2001 v semifinále Poháru EHF.
Volejbalisté Liberce letos a před třemi
lety došli do semifinále Vyzývacího
poháru; letos v něm vypadli se silnou
italskou Piacenzou.

Pražský vítěz: Zvládl jsem i kostky

19. ročník Pražského maratonu vyhrál včera naturalizovaný Katařan Kemboi, původem z Keni

Pohádka od Řáholce. Jičín si
užívá první házenkářský titul

PRAHA Spěchal Pařížskou ulicí
a k divákům na obou chodnících
zvedal ukazováček. Nicholas Kemboi utíkal nikým neohrožován, cílem na Staroměstském náměstí
proběhl s luxusním náskokem čtyř
desítek vteřin. Vítězný čas 2:08:51
znamenal, že traťový rekord Pražského maratonu Eliuda Kiptanuie
z Keni 2:05:40 z roku 2010 zůstal
nepřekonaný, vítěz 19. ročníku
kvůli tomu však nesmutnil.
„Z vítězství mám o to větší radost, trať byla obtížná. Nejen kvůli
zatáčkám, ale také kvůli kostkám,“
povídal 29letý Kemboi.
Nadšení rodáka z Keni, který
od roku 2005 reprezentuje ropnou
velmoc Katar, je pochopitelné,
před závodem nepatřil do okruhu

JIČÍN (nem, hek) Když vstoupit
do historie, tak pořádně. Házenkáři Jičína se radují z první medaile
klubových dějin – a hned je zlatá!
„Je úžasné být ve vybrané společnosti klubů, které získaly titul,“
říkal sportovní manažer Petr Babák. „Neuvěřitelné. Povedlo se
nám něco, na co se tu hrozně dlouho čekalo. Navíc základ týmu tvoří
samí Jičíňáci,“ radoval se kapitán
Martin Bareš.
Pro klub je to odměna hlavně
za práci s mládeží. Tým složený
z valné většiny z odchovanců ostatně i včera podržely jeho mladé
hvězdy – při zlaté výhře 25:20 nad
Hranicemi obstarali kanonýři Vocásek (7) a Tomáš Babák (5) téměř
polovinu jičínských tref. Kromě

tří hlavních favoritů. „Soupeři byli
hodně silní, přesto jsem se šest kilometrů před cílem rozhodl zaútočit,“ popsal Kemboi, pro něhož
byla Praha po předloňské Valencii
a loňském Istanbulu teprve třetím
maratonem v životě.
Ještě suverénněji si vedla šampionka mezi ženami Karoline Rotichová z Keni, ale triumf vítězky maratonu v Las Vegas z roku 2008 či letošního půlmaratonu v New Yorku
nikoho nezaskočil.
„S trenérem jsme pro Prahu domluvili jinou taktiku než dřív,“ vysvětlila Rotichová, proč měla už
na 30. kilometru před soupeřkami
půlminutový náskok. „Nevěděla
jsem ale, že je za mnou taková mezera. Jen tady mohlo být o něco

tepleji,“ pokrčila rameny závodnice, jež zaostala za předloňským
traťovým rekordem krajanky Cheromeiové o čtyři a půl vteřiny.
Nesmutnila ani nejlepší česká
běžkyně Lenka Pastorová, v čase
2:36:44 osmá. „Limit pro srpnové
mistrovství světa v Moskvě mi sice
utekl o víc než tři vteřiny, ale zlepšila jsem si osobní rekord, což taky
není špatné,“ pokývala hlavou maminka tří dětí. „Jen mi trochu vadilo to sluníčko.“
První z českých mužů Jiří Homoláč skončil dvanáctý (2:21:37) a paprsky mu nepřekážely. „Aspoň
jsem se opálil,“ usmál se vytrvalec,
jenž začátkem dubna ovládl i Pražský půlmaraton.
Jiří Jakoubek
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nich jsou dalšími tvářemi vítězného celku třeba včera výborně chytající gólman Kurial nebo veterán
na křídle Kraus.
Rodina Babákových slavila v Jičíně snad nejvíc – Tomáš, jeden z
největších talentů české házené, je
synem zmíněného sportovního
manažera. Trenérem klubu je Tomášův strýc Aleš Babák. Ten ocenil hlavně jičínské fanoušky: „Soupeř z Hranic se asi trochu smířil
s tím, že v takové atmosféře bude
skóre otáčet jen těžko.“
Zlatý Jičín má teď jedinou jistotu: titul bude obhajovat bez své
ústřední hvězdy Tomáše Babáka,
který odchází do švýcarského
St. Gallenu učit se tam od české legendy, hrajícího kouče Jana Filipa.

Co den, to problém. Pro Wigginse není Giro růžové
FLORENCIE Projekt Giro, tak nazvali kormidelníci cyklistické stáje Sky
svůj plán, jak s Bradleym Wigginsem ovládnout po loňské Tour i letošní Giro d’Italia.
Kdyby vše probíhalo podle Projektu Giro, Brit by po sobotní časovce přebral růžový dres lídra
Gira a v čele celkové klasifikace by
měl minutový náskok.
Jenže Giro není Tour. Je divoké
a nepředvídatelné, plné překvapení. „Tady spálíte spoustu energie
jen tím, že se snažíte vyhnout trablům,“ říká Australan Cadel Evans.
Wiggins to zažil na vlastní kůži.
V páteční etapě nabral po pádu víc
než minutovou ztrátu, v sobotní časovce řešil defekt a ve včerejší deštivé etapě po toskánských kopcích
trpěl na mokrých silnicích.
Po časovce dvakrát prošel kordo-

nem reportérů a pronesl jediné slovo. To když se reportér Gazzetty zeptal: Stál vás defekt vítězství v etapě? „Ano,“ odvětil. Jinak mlčel.
Defekt ho zbrzdil už na 18. z 55
kilometrů. V cíli časovky byl druhý, 10 vteřin za krajanem Dowsettem, ale jen 11 vteřin před Italem
Nibalim a 29 před Evansem. Přitom právě v ní chtěl na největší rivaly najet co nejvíc času.
Až pozdě večer prostřednictvím
tiskové zprávy stáje Sky promluvil:
„Defekt mě vyhodil z rytmu. Ale nebyl to ani typ časovky, kde si
vezmete tři nebo čtyři minuty.
Byla příliš technická.“ Vincenzo Nibali, nový muž v růžovém trikotu,
tvrdil totéž: „Tohle nebyl profil
podle Bradleyho vkusu.“
Rovněž déšť při včerejších prudkých sjezdech 9. etapy se britské-

Trápení V časovce Wiggins ztrácel po defektu na 1. mezičase 52 vteřin.
V cíli zaostal jen o 10, ale svoji výstavní disciplínu nevyhrál.

Foto: AP

mu sirovi pranic nezamlouval. „Začal se snad sjezdů bát?“ spekulovali reportéři. Pětatřicet kilometrů
před cílem se nacházel ve skupině
ztrácející na peloton 55 vteřin.
Týmoví kolegové se kolem něj vyrojili a pomohli mu zpět do hlavní
skupiny. Při závěrečném sjezdu
z Fiesole sice opět vlál na jejím konci, ale ztrátu už nenabral – na rozdíl
od Kanaďana Hesjedala, jehož sny
o obhajobě titulu patrně shořely.
Wiggins v celkovém pořadí ztrácí na Nibaliho 1:16 minuty, mezi
nimi jsou ještě Evans a Nizozemec
Gesink. „Ještě však zbývají dva týdny a ten poslední bude pekelný.
Stále je to hratelné,“ tvrdí Brit.
Nibaliho o tom nemusí přesvědčovat. „Bude to boj do posledních
dnů,“ tuší Ital.
Tomáš Macek
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