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Berdych začal v Indian
Wells suverénně
Tomáš Berdych zvládl vstup do vel-
kého turnaje v Indian Wells suve-
rénně. Mischu Zvereva porazil 6:2,
6:4 a postoupil do 3. kola, v němž
ho čeká zápas s dalším Němcem,
Mayerem. Klára Zakopalová
ve 3. kole vyřadila Slovenku Cibul-
kovou 6:4, 7:5 a postoupila tak jako
loni do osmifinále, kde by se moh-
la utkat s Petrou Kvitovou. Ta hrá-
la svůj zápas 3. kola v noci na dne-
šek až po uzávěrce MF DNES (viz
sport.idnes.cz). (ČTK)

GOLF

Spilková spadla
na 40. místo
Pohoda, s níž Klára Spilková
ve čtvrtek zahájila turnaj v čín-
ském Chaj-kchou, jí o víkendu ne-
vydržela. V posledních dvou ko-
lech udělala příliš chyb, zahrála je
na 76 ran (+4), respektive 75 ran
(+3) a propadla se z 21. místa
na celkové 40. se skóre +5. „Šly mi
velmi pěkné dlouhé rány, ale tro-
chu mě trápilo patování. S výsled-
kem na prvním turnaji sezony
jsem přesto spokojená,“ řekla
po letošní premiéře na okruhu pro-
fesionálek Ladies European Tour.
Oproti loňsku si o dvě místa v Číně
polepšila. Vítězkou se stala Norka
Suzann Pettersenová (-18). Po tur-
naji se Spilková vydala na téměř
9 tisíc kilometrů dlouhou cestu
domů, čeká ji příprava na turnaj
v Maroku koncem března. (šve)

GOLF

Norman bude pomáhat
Číně v přípravě na Rio
Čínští golfisté ulovili pro přípravu
na olympiádu v Riu de Janeiro vel-
ké jméno. Pomáhat jim bude slav-
ný Australan GregNorman. Dvojná-
sobný vítěz British Open dostane
coby hlavní trenérský poradce re-
prezentace za úkol naplánovat pří-
pravu a zlepšit výsledky. (ČTK)

CYKLISTIKA

Kreuziger jel na Tirrenu
o etapový primát
Roman Kreuziger unikl 4 kilomet-
ry před cílem 5. etapy závodu Tirre-
no-Adriatico favoritům. Ve spolu-
práci se Španělem Amadorem usi-
loval o etapový primát, ale 1 700
metrů před cílem byl dostižen. Eta-
pu dokončil devátý a stejná příčka
mupatří i celkově. Dres lídra získal
Brit Froome, druhý je Kreuzigerův
kapitán Contador. (tm)

SAN JOSE (rob) Nejdřív se to po-
vedlo Jakubu Voráčkovi, teď v so-
botu – o dva týdny později – i Vladi-
míru Sobotkovi. V zápase proti
San Jose nasázel poprvé v NHL
3 góly a je 34. Čechem, který dal
v NHL hattrick. „Nevím, jak po-
psat pocity, cítím se skvěle.“
Za šest předchozích sezon dal

v NHL jen 25 branek, nikdy dvě
v jednom zápase, teď zvládl šest

v posledních pěti duelech a kouč
St. Louis Ken Hitchcock tvrdí: „Má
defenzivnější úkoly, ale je to chyt-
rý hráč, který se dokázal přizpůso-
bit, aby si zahrál NHL.“
Sobotka s Voráčkem nemusí být

letos jedinými, kdo do hattrickové-
ho klubu vstoupí. Blízko byl i útoč-
ník Jiří Tlustý, který v sezoně už v
pěti zápasech dal po dvou bran-
kách, naposledy v sobotu New Jer-

sey. Se 13 góly je nejlepším střel-
cem Caroliny a patří mezi 10 elit-
ních snajprů celé NHL.
Pět českých hráčů pak vede klu-

bovou produktivitu: Prospal v Co-
lumbusu (9+5), Jágr v Dallasu
(10+8), Fleischmann z Floridy
(5+12), Eliáš v Jersey (8+17) a Vorá-
ček ve Philadelphii (12+17). Pleka-
nec je nejlepším střelcemMontrea-
lu (11) a Hemský Edmontonu (8).

FAKTA

České debuty v NHL
Už čtyři Češi zažili v této sezoně debut
v NHL. Ten očekávaný si připsal
Roman Červenka v Calgary, Detroit
dal ve 2 zápasech šanci brankáři
Petru Mrázkovi, v 5 zápasech nastoupil
za Carolinu obránce Michal Jordán
a za Tampu teď hraje útočník Ondřej
Palát, který se stal 184. Čechem v NHL.

GUANAJUATO (rob) Obvykle má
v ruce jen itinerář s poznámkami
a naviguje, jak nejrychleji dojet
do cíle. Teď si aleMichal Ernst, spo-
lujezdec rallyeového pilota Martina
Prokopa, musel v Mexiku vzít do
vozu i dýchací přístroj a prášky.
Jen těžko – doslova a do písme-

ne – rozdýchával nadmořskou výš-
ku, ve které se o víkendu třetí
závod mistrovství světa odehrával.
„V nejvyšších polohách trati mi
na přejezdech mezi erzetami začal
v autě usínat a musel jsem do něj
šťouchat, abych ho udržel ve hře.
Během zkoušek dělal, co mohl, ale
někdy jsem si připadal, že jedu
spíš sám „na oči“ a s pacientem
na pohotovost. Patří mu ale veliké
díky, že dokončil,“ řekl Prokop.
Po páteční etapě skončil Ernst

u lékaře, kterýmu předepsal speci-
ální prášky, po té sobotní přiznal:
„Jsem tu jako důchodce na výletě,
ale bojuju, je to lepší.“ Nejvyšším
bodem, kterého jezdci dosáhli, byl
průsmyk ve výšce 2 669 metrů nad
mořem. V takové výšce netrpí jen
jezdci, nýbrž i motory – jejich vý-
kon klesá o třicet procent.
Prokop nakonec v Mexiku dojel

devátý, po dvou sedmých místech
bodoval i ve třetím letošním závo-
dě. Vyhrál Francouz Sebastién
Ogier, jenž vede i celý šampionát.

Po nepříliš úspěšných
sezonách teď z NHL
chodí o Češích výtečné
zprávy. Hned pět z nich
vede klubovou
produktivitu, další tři jsou
nejlepší střelci týmů.

Navigátor v rallye
kolaboval: Jsem
důchodce na výletě

Další hattrick. České obrození v NHL


