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České kluby v Evropské
lize? Někde slavili, jinde
zuřili ...19

Češi vs. vedro? 1:1. Baráž je srovnaná
Daviscupový tým bojuje v Indii s počasím i se soupeřem. Rosol první dvouhru vyhrál, pak selhala jednička Veselý
VOJTĚCH ŽIŽKA

Dillí, Praha – Při veškeré
úctě k indickým tenistům – už
před startem barážového
utkání v Dillí bylo jasné, že
hlavním soupeřem českého
týmu nebudou ani tak domácí
borci (mají výborný deblový
pár, ale ve dvouhře ke světové
elitě opravdu nepatří), ale počasí. Indie přivítala družinu ze
středu Evropy vyčerpávajícím vedrem a nepříjemným
vlhkem. „Hodina tréninku tady je jako tři hodiny u nás,“
glosoval to veterán Radek Štěpánek.
Ani domácí výběr se moc
netajil tím, že podnebí by
mohlo favorizované Čechy
zaskočit. „I Novak Djokovič
by tu měl problém,“ hlásil indický kapitán Ánand Armitradž. Potvrdilo se to? Alespoň
částečně ano. Včerejší úvodní
den zápasů zahájil Lukáš Rosol třísetovým vítězstvím nad
Yukim Bhambrim – první dvě
sady suverénně opanoval, v té
třetí přišly menší komplikace. Rosol ale všechno zvládl.
„Nebylo vůbec jednoduché
hrát v těchto podmínkách,“
ulevil si pak.
Po Rosolovi nastoupil Jiří
Veselý, který si v Indii odbyl
premiéru v pozici týmové jedničky. Moc úspěšný debut to
včera nebyl – čtyřicátý hráč
světa Veselý nečekaně prohrál se Somdevem Devvarmanem, který je v žebříčku
106 míst za ním, po setech 6:7,

Zraněný Cavendish
nepojede na MS
Londýn – Britský tým pro
nadcházející cyklistické mistrovství světa v Richmondu
přišel o další hvězdné jméno.
Kvůli poraněnému ramenu
byl nucen zrušit účast na šampionátu Mark Cavendish. Třicetiletý vynikající spurtér se
zranil nedávno na závodu Kolem Británie. Světový šampion ze silničního závodu z roku
2011 měl v šesté etapě kolizi,
když zavadil o zaparkovaný
automobil a přeletěl přes řidítka, načež přes něj spadli
další závodníci. Na MS se nepředstaví Geraint Thomas,
zranění vyřadilo Chrise Froomeho a nepojede ani obhájce
časovkářského zlata Bradley
Wiggins.
(čtk)

V Petrohradu se bude
hrát na parkovišti

ŠPATNÝ START. Jiří Veselý včera druhý bod nepřidal, v indickém dusnu se rychle vyšťavil. Foto: ČTK/AP/Altaf Qadri
4:6 a 3:6. V drsných podmínkách bylo na českém tenistovi
znát, jak mu rychle ubývají
síly. „Od začátku jsem se
hrozně trápil, jak fyzicky, tak
i dechově jsem byl na padesáti
procentech,“ popsal Veselý.
O tom, jak pekelné podmínky v Dillí panují, svědčí i to, že
Rosol si během svého utkání
nepřevlékal jen tričko (něko-

likrát), ale musel vyměnit i
boty s ponožkami. Tak byly
propocené. „To bylo v utkání
poprvé. Už jsem to udělal v
tréninku, ale v utkání asi jenom proto, že byly rozbité. Šlo
to úplně dolů, teklo to skrz ponožky až do bot, které byly
mokré. Proto jsem měl na zápas nachystané troje boty,“
popsal český hráč pro ČTK.

Je jasné, že za stavu 1:1 bude nesmírně důležitá dnešní
čtyřhra (zápas začíná v 8:30
středoevropského času). Právě na debl Indové hodně spoléhají, na kurt se postaví
ostřílení matadoři Leander
Paes a Rohan Bopanna. Koho
vyšle český kapitán Jaroslav
Navrátil proti nim? Nastoupit
by měli osvědčený reprezen-

tant Štěpánek a mladík Adam
Pavlásek, místo něj ale přichází v úvahu i Rosol. „Jsem
na vážkách,“ řekl včera Navrátil. Vyrovnaný stav po
prvním dnu ho moc nepotěšil.
Veselého zkritizoval. „Jeho
výkon mě zklamal. Neříkám,
že nebojoval, ale srdíčko čtyřicátého hráče světa neukázal,“ dodal český kapitán.

Petrohrad – Na tenisovém
turnaji v Petrohradu, jehož
hlavní hvězdou v příštím týdnu bude Tomáš Berdych, se
některé zápasy budou hrát na
parkovišti. Pořadatelé na něm
postavili obří stan, do něhož
umístili druhý kurt, který se
jim nevešel do hlavního dějiště turnaje Sibur Areny. Ta pojme zhruba sedm tisíc diváků.
„Podle požadavků ATP musíme mít dva oficiální kurty.
Vzhledem k tomu, že v hale není dost místa, rozhodli jsme se
postavit provizorní stan,“
uvedl technický ředitel turnaje Sergej Kupcov. Stan je vysoký dvanáct metrů a teplota
je tam regulována.
(čtk)

Dráždí, provokuje a vítězí. Hamilton může dohnat Sennu
„Když jsem byl kluk, Senna byl můj idol. Vždycky jsem chtěl být jako on,“ prohlásil šampion Lewis Hamilton před Velkou cenou Singapuru
Singapur, Praha – Má spoustu fanoušků, ale existují i zástupy těch, kteří ho nemůžou
ani cítit. Rozporuplná pověst
pronásleduje Lewise Hamiltona už od jeho vstupu do formule 1. Dnes třicetiletý závodník má zvláštní talent budit rozruch. Řadě Britů se znelíbil, když se z daňových důvodů přestěhoval do Švýcarska (a později do Monaka), další mu závidí život v luxusu
včetně soukromého letadla,
bulvár po léta žil Hamiltono-

vým bouřlivým vztahem se
zpěvačkou Nicole Scherzingerovou – ti dva se rozcházeli
a dávali dohromady pomalu
s každým ročním obdobím.
Ani ve formuli 1 není jeho
pověst bez poskvrnky. Hamilton měl často konflikty s týmovými spolujezdci, těžko
snáší porážky. Jedno mu ale
upřít nelze – závodník je to vynikající. Loni získal svůj druhý titul mistra světa a letos
míří za třetím. V čele průběžného pořadí šampionátu má

náskok 53 bodů před Nicem
Rosbergem, kolegou a rivalem
z Mercedesu. A právě jeho suverenita (letos opanoval už
sedm závodů) také leckomu
leze krkem.
„Lidé někdy říkají, že když
jsem v nejlepším týmu a jezdím v nejlepším autě, tak není
divu, že vyhrávám. Když to
slyším, pokaždé si pomyslím,
že těm lidem něco nedochází.
Všichni jezdci, kteří jednu dobu dominovali, třeba Sebastian Vettel nebo Michael Schu-

macher, byli v top týmech.
Motorsport není tenis nebo
golf, kde záleží jen na výkonu
jednotlivce,“ svěřil se Hamilton na svém blogu na webu
BBC.
Potvrdí úřadující šampion
svou výjimečnou pozici také o
tomto víkendu? V Singapuru
se Velká cena tradičně jede za
umělého osvětlení a Hamilton
se na svou oblíbenou trať těší.
„Kombinuje fyzickou náročnost Malajsie, kde bývá vedro
a ve vysokých rychlostech se

řítíme zatáčkami, s psychickým vyčerpáním z Monaka,“
charakterizoval singapurský
městský okruh.
Pokud Hamilton zvítězí,
bude se jednat o jeho 41. třiumf ve formuli 1. Vyrovnal by
tak bilanci legendárního Ayrtona Senny. „Když jsem byl
kluk, Senna byl můj idol.
Vždycky jsem chtěl být jako
on, dosáhnout podobných
úspěchů. Pokud se mi teď povede vyhrát, budu na sebe neskutečně hrdý,“ prohlásil Ha-

milton.
Kdo ho může v Singapuru
ohrozit? Jeho největším konkurentem je parťák Rosberg,
tomu ale trať moc nesedí.
Přesto si věří. Pokud chce získat mistrovský titul, ani mu
nic jiného nezbývá. „Vím, že
jsem dost rychlý na to, abych
tu mohl vyhrát,“ řekl Rosberg.
Počítat se musí také s Vettelem, který letos jako jediný
prolomil nadvládu Mercedesu
a v Singapuru navíc už třikrát
zvítězil.
(vž)
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