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CYKLISTIKA
Tour de France – 16. etapa: Vaison-la-
Romaine – Gap (168 km): 1. Costa (Por-
tug./Movistar) 3:52:45, 2. Riblon (Fr./AG2R),
3. Jeannesson (Fr./FDJ), 4. Coppel
(Fr./Cofidis), 5. Klöden (Něm./RadioShack) vš.
-42, ...31. Kreuziger (ČR/Saxo-Tinkoff) -11:08.
Průběžné pořadí: 1. Froome (Brit./Sky)
65:15:36, 2. Mollema (Niz./Belkin) -4:14, 3.
Contador (Šp./Saxo-Tinkoff) -4:25, 4. Kre-
uziger -4:28, 5. Quintana (Kol./Movistar) -
5:47, 6. Ten Dam (Niz./Belkin) -5:54, 7. Ro-
dríguez (Šp./Kaťuša) -7:11.

FOTBAL
Liga mistrů – úvodní zápas 2. předkola: Plzeň
– Željezničar Sarajevo 4:3 (0:0). Branky: 66. a
76. Kolář, 63. Čišovský, 81. Rajtoral – 52. Tomič,
78. Selimovič, 85. Bučan. Rozhodčí: Muňiz (Šp.).
ŽK: 1:5. Diváci: 10 381. Plzeň: Kozáčik – Řezník,
Čišovský, Procházka, Limberský – Horváth, Da-
rida – Rajtoral, Kolář (83. Ďuriš), Petržela (55.
Kovařík) – Tecl (55. Wágner). Sarajevo: Hadžič
– Zeljkovič, Kerla, Škaljič, Urdinov – Hasanovič
(26. Sadikovič), Tomič – Selimovič (87. Hodžič),
Jamak, Bučan – Adilovič (77. Bajič).
Další výsledky: Dinamo Tbilisi – Streymur
(Faer. ostr.) 6:1, BATE Borisov (Běl.) – Ša-
chťor Karaganda (Kaz.) 0:1, Levadia Tallin
(Est.) – Pandurii Targu Jiu (Rum.) 0:0.
Zlatý pohár, mistrovství Severní a Střed-
ní Ameriky v USA – skupina B: Salvador –
Haiti 1:0 (76. Zelaya), Trinidad a Tobago –
Honduras 2:0 (48. Jones, 67. Molino).
Postupují Honduras a Trinidad a Tobago.

IN-LINE HOKEJ
MS organizace FIRS v Anaheimu (USA) –
skupina B: ČR – Francie 4:1 (1:0). Branky:
5. Loskot, 21. Kafka, 23. Cik, 28. Šebek – 35.
Couraud. Kanada – Lotyšsko 8:3.

STOLNÍ TENIS
ME juniorů v Ostravě – kadeti, družstva, fi-
nále: ČR – Slovinsko 3:2. Polanský – Paulin 3:1 (-
7, 7, 9, 7), Klos – Jorgič 0:3 (-7, -8, -6), Polanský,
Klos – Jorgič, Paulin 1:3 (-9, -6, 9, -8), Polanský –
Jorgič 3:0 (8, 7, 5), Klos – Paulin 3:1 (-2, 8, 1, 2).

TENIS
Turnaj mužů v Hamburku – 1. kolo: Kamke
(Něm.) – Rosol (ČR) 6:3, 6:0, Delbonis (Arg.)
– Reister (Něm.) 6:3, 6:3, García-López (Šp.)
– Gimeno-Traver (Šp.) 6:3, 6:3, Monfils (Fr.)

– Golubjov (Kaz.) 6:3, 6:3, 2. kolo: Almagro
(3-Šp.) – Kamke (Něm.) 6:3, 6:3, Paire (9-Fr.)
– Montaňés (Šp.) 6:1, 6:4.
Čtyřhra – 1. kolo: Dlouhý, Kližan (ČR/SR) –
Bednarek, Janowicz (Pol.) 5:3, 3:6, 12:10, Ro-
sol, Seppi (ČR/It.) – Brands, Kas (Něm.) 6:2, 7:5.
Turnaj žen v Bastadu – 1. kolo: Zakopalová
(3-ČR) – Allgurinová (Švéd.) 6:1, 6:1, Bratči-
kovová (Rus.) – Kerkhoveová (Niz.) 6:3, 6:1,
Dulgheruová(Rum.)– Garcíaová(Fr.) 7:6 (7:2),
6:1, Johanssonová (Fr.) – Cohenová (USA) 6:2,
6:3, Pereiraová (Braz.) – Pfizenmaierová
(Něm.) 3:6, 6:2, 7:5, Tatišviliová (Gruz.) – Ben-
cicová (Švýc.) 2:6, 6:4, 6:4.
Turnaj žen v Bad Gasteinu – 1. kolo: Hlaváč-
ková (ČR) – Daniiliduová (Řek.) 6:3, 6:1, Golubi-
cová (Švýc.) – Bertensová (5-Niz.) 6:2, 6:2, Mose-
rová (Rak.) – Bogdanová (Rum.) 7:6 (8:6), 2:6, 6:4.

VÝHRY
Šťastných 10 – úterý: 2, 7, 8, 11, 23, 25, 28,
29, 32, 45, 46, 48, 50, 51, 61, 64, 65, 72, 73,
78. Šance milion: 483 579. Královské číslo: 7.
Korunka – úterý: 1. tah: 6, 7, 11, 14, 17, 25.
2. tah: 4, 21, 31, 32, 34, 43.
Zlatých11– úterý:4, 7, 12, 16, 17, 21, 23, 25,
29, 33, 34, 47, 54, 59, 60, 64, 72, 73, 76, 77.
Denní číslo: 306 394. (bez záruky)
Aktuální výsledky všech loterií najdete
na www.denik.cz/loterie.

JEDNOU VĚTOU
Fotbalový útočník Milan Baroš bude hrát za
Antalyaspor. Se sedmým celkem uplynulého
ročníku turecké ligy podepsal roční smlouvu.
Hokejista Jaromír Jágr už moc nevěří, že
najde angažmá v NHL. Uvedl to na facebooku.
Historicky nejlepší střelec české fotbalové
reprezentace Jan Koller si zahraje za ná-
rodní tým i v plážovém fotbale.
Plavkyně Petra Chocová obsadila na uni-
verziádě v Kazani v závodě na 50 m prsa
druhé místo. Česká výprava už získala tři
zlaté, šest stříbrných a sedm bronzových.
Fotbalový obránce Vlastimil Vidlička od-
chází z pražské Sparty do Sigmy Olomouc.
Fotbalovou Duklu Praha převzal miliardář
Petr Paukner. Majitel společnosti Carbouni-
on byl včera představen jako majoritní vlast-
ník klubu, v němž získal 60 procent akcií.
Fotbalový útočník Edinson Cavani
přestoupil za 64 milionů eur z Neapole do
Paris St. Germain jako nejdražší hráč v his-
torii francouzské ligy.

Kůži na trh nesou hlavně Mladé Buky
Pardubice se stanou od středy do soboty dějištěm devátého mistrovství Evropy ve slowpitchi. Češi touží po bronzu

ZDENĚK ZAMASTIL

Pardubice – Další zářez na po-
řadatelské pažbě. Pardubice se
ve své sportovní historii staly
dějištěm všeho možného. V
těchto dnech však zažívají jed-
nu premiéru. Do sportovního
areálu na Dukle, kterému soft-
balisté neřeknou jinak než
Krtkova aréna, zavítá evrop-
ská smetánka v odvětví zva-
ném slowpitch. Organizátory
ME jsou spolu s mezinárodní
federací Pasos Pardubice.

Během čtyř dnů odehrají
reprezentace České republi-
ky, Velké Británie, Irska, Slo-
vinska, Německa a Srbska cel-
kem pětatřicet zápasů. V zá-
kladní části turnaje se střetne
dvakrát každý s každým. Nej-
lepší kvarteto postoupí do play
off, které se však v softbalu ne-
hraje klasickým způsobem.

Dalším specifickým úka-
zem na nebi českého sportu je
ten, jak se rodí národní slow-
pitchový tým. Je to nastavené
tak, že kdo je domácí mistr, má
právo reprezentovat. Loň-
ským vítězem domácího šam-
pionátu jsou Sparks Mladé
Buky a páteř českého těla,
prakticky se všemi kostmi
tvoří právě jedna z bašt tu-
zemského softbalu.

„Jasně, mohli jsme posklá-
dat tým, z toho nejlepšího co
český slowpitch nabízí. Neby-
lo by to však fér vůči těm, co
vybojovali mistrovský titul. V
opačném případě už bychom

to nebyli my. Zatím to podle to-
hoto nepsaného pravidla fun-
govalo, tak jsme to nechtěli
měnit. Takže na Evropě bu-
dou hrát Mladé Buky. Pouze
jsme si z pražského Sabatu
půjčili dva hráče, protože náš
nadhazovač je zraněný. Posílí
nás Petr Gutvirt a Marek Čer-
ný“ vysvětluje Ivana Andělo-
vá, opora české reprezentace.

Její tým nečeká procházka
růžovým sadem. Vězte, že
pouze dvakrát se Česká re-
publika vracela z evropského
šampionátu s prázdnou. A má
co napravovat po výbuchu na
poslední „Evropě“. V roce 2011
totiž skončil český tým až šes-
tý. Nejhůře v dějinách tohoto
vrcholu starého kontinentu.

„V Bulharsku jsme byli už s
týmem Mladých Buků. S druž-
stvem DNAce to ale bylo tro-
chu jiné. Měli jsme sice skvělý
tým, nicméně herně byla znát

nevyzrálost a nerozvážnost
mladého kolektivu. Postráda-
li jsme vůdce. Naše hra byla
většinou zbrklá, uspěchaná. A
na pálce to bylo strašně znát,“
vrací se do předloňského roku
Andělová.

Zpátky do současnosti. Pří-
znivci tohoto netradičního od-
větví tedy z historického hle-
diska i faktu, že se hraje v Par-
dubicích očekávají cenný kov.

„Naším hlavním cílem je
neudělat ostudu a dostat ze se-
be to nejlepší. Dát si pořádně
do těla, předvést super zákro-
ky a hlavně spoustu chytrých
odpalů. Medaile by byla super,
o tom žádná. Jenže konkuren-
ce nespí. První dvě příčky jsou
nejspíše zabrány předem. My
se pokusíme urvat alespoň
bronz. Bude to však těžké. Stej-
né chutě mají Slovinci, kteří
se rok od roku zlepšují. Na loň-
ském Evropském poháru v

Pardubicích slovinský klub
byl schopný porazit Brity. Za-
hráli proti nim úžasně. Nevy-
zpytatelní jsou Němci, kteří už
začali brát slowpitch vážně i
na reprezentační úrovni. A
výběr ze Srbska vůbec nezná-
me. Jedná se totiž o úplného
nováčka na mapě mistrovství
Evropy,“ pustila se do odhadů
Ivana Andělová.

Hlavním a zřejmě jediným
kandidátem na zlato je Velká
Británie. Na předchozích os-
mi šampionátech sportovci
této země pokaždé zvedali nad
hlavu pohár. Stříbro vychází
na Irsko, které střídavě plní
roli korunního prince a umís-
ťuje se na třetí příčce.

„V těchto zemích mají
strašně odehráno. Tam jsou
nějaké turnaje víkend co ví-
kend. Oproti českému slow-
pitchi je to hodně velký rozdíl.
Vyzrálost ostrovních týmů se

ukazuje především na pálce.
Borci většinou umějí najít dí-
ru a tam odpálit. Což chce hod-
ně zkušeností a tisíce odpále-
ných slowpitchových nadho-
zů. Stejně tak mají velmi dob-
ré nadhazovače. I když to tak
nevypadá, tak i ve slowpitchi
se dají házet těžší nadhozy. To
se u nás zatím moc neumí,“
konstatuje Andělová, která je
rovněž prodlouženou rukou
reprezentačního trenéra.

Mladě Buky alias česká re-
prezentace jdou do akce v tom-
to složení: Iveta Zábranská,
Ivana Andělová, Vendula Ha-
náková, Michaela Pirožková,
Kateřina Rychlíková, Barbo-
ra Škopová, Jitka Vachková,
Andrea Wolfová, Lucie No-
votná, Jan Čukan, Jan Hanák,
Ondřej Kubát, Jan Moučka,
Petr Němeček, Břetislav An-
děl a Pavel Šedivka.

NÁROĎÁK Z KRKONOŠ. Reprezentační tým tvoří až na dvě výjimky hráči a hráčky Mladých Buků. Foto: oddíl

Ostře sledované
Středa

Slovinsko – Česká republika (8.45)
VelkáBritánie–Českárepublika (10.30)
Česká republika – Německo (19.30)

Čtvrtek
Česká republika – Srbsko (10.30)
Irsko – Česká republika (12.15)
Česká republika – Slovinsko (17.30)
Česká republika – Irsko (19.15)

Pátek
Českárepublika–VelkáBritánie (11.30)
Německo – Česká republika (13.15)
Srbsko – Česká republika (19.15)

Sobota
Třetí se čtvrtým po základní části, po-
ražený končí čtvrtý, vítěz jde dále
(9.45), první se druhým, vítěz jde do fi-
nále, poražený se střetne s vítězem
předchozího duelu (11.30), pátý s šes-
tým (13.15), souboj o finále, vítěz zů-
stává ve hře o zlato, poražený končí tře-
tí (15.00), finále (17.30)

Jeho veličenstvo
slowpitch přichází

Slowpitch je pálkovací hra
s pomalu nadhazovaným mí-
čem. Od nadhozu pochází i
název celé hry, a to z angličti-
ny. Slow znamená pomalý a
pitch nadhoz. Klasickému
softballu se ze stejných důvo-
dů říká fastpitch.

Slowpitch vznikl podobně
jako softbal a baseball v Ame-
rice pro lidi, kteří hráli jeden
z obou sportů na střední ško-
le. Když se ale později chtěli ke
hře vrátit a jen tak si jít za-
hrát, zjistili, že bez pravidel-
ného tréninku nejsou schopni
trefit rychle nadhazovaný
míč. A tak přišli s verzí hry,
kdy se míč pálkaři nenadha-
zuje co nejrychleji a s co nej-
záludnější rotací, ale hezky
pomalu, přehledně obloukem.

Slowpitch tak vznikl hlav-
ně pro lidi, kteří mají rádi pál-
kovací hru, umějí házet, chy-
tat a pálit míč, ale vítají typ
nadhozu, do kterého se vždyc-
ky trefí. Zkrátka chtějí hrát
hru, při které si opravdu za-
hrají. Slowpitch je proto pře-
devším zábava.

V Evropě a Česku je rozší-
řená verze slowpitche pro
smíšená družstva, kdy tým
tvoří stejný počet žen a mužů.
Ženy a muži se pravidelně
střídají na pálce, tedy když
jsou v útoku. Také v obraně
jsou rozmístěni ve vnitřním i
vnějším poli rovnoměrně, ve
vnitřním tři ženy a tři muži,
ve vnějším dvě ženy a dva
muži. Podle pohlaví se ve hře
také střídají dva druhy míčů.

Ženy pálí do menšího mí-
če, totiž do „jedenáctky“, kte-
rý létá dále než muži, kteří pá-
lí do „dvanáctky“. Tato smí-
šená verze slowpitche se ofi-
ciálně nazývá COED slow-
pitch. Jde o zkratku opět z an-
gličtiny pro coeducational,
což znamená ženy a muži do-
hromady.

Liga se chystá ke startu. Slibuje pár novinek
VOJTĚCH ŽIŽKA

Praha – Už to klepe na dveře.
Start nejvyšší fotbalové sou-
těže se blíží, klapka se ozve již
v pátek. Je na co se těšit? Bu-
dou po nové sezoně převažo-
vat vzpomínky na úchvatné
bitvy na trávníku a parádní
góly, nebo na zákulisní pleti-
chaření a korupční bahno?

Ligová fotbalová asociace
(LFA), sdružení klubů z obou
nejvyšších soutěží, by pocho-
pitelně raději viděla to první.

„Je pravda, že liga má celou
řadu afér. Fotbal si o to tím,
jak je sledovaný, tak trochu
říká. Ale nemyslím si, že je
horší než jiné aspekty tuzem-
ského dění,“ řekl na včerejší
tiskové konferenci předseda
LFA Dušan Svoboda.

Ten dlouhodobě usiluje o
osamostatnění první ligy, to je
ale zatím jen hudba budouc-

nosti. „Věřím, že letos v tomhle
směru dojde k podpisu smlou-
vy mezi LFA a Fotbalovou aso-
ciací (FAČR),“ uvedl Svoboda.

Zatím chce lákat fanoušky
na nové projekty, jako jsou in-
ternetová Fanliga, v níž se
každý fanoušek může stát ma-
nažerem vlastního týmu, vy-

bírat si hráče a soutěžit o ce-
ny. V září se uskuteční pouť
mistrovského poháru po
všech ligových stadionech,
objeví se i nová fotbalová
aplikace pro mobilní telefony.

Lehce pozměněn bude v no-
vé sezoně také rozvrh televiz-
ních přenosů. Sobotní duely
budou nyní začínat vždy ve
20.15. Na podzimní část nej-
vyšší soutěže jsou také naplá-
nována čtyři velká televizní
studia, při kterých budou
všechny netelevizní zápasy
začínat v jednotný čas. Poprvé
k tomu dojde v 5. kole, kdy se
mistrovská Plzeň doma utká s
pražskou Spartou.

Ovšem nejvíc se zřejmě bu-
de se startem ligy diskutovat o
změně pravidla o ofsajdu.

Jedna ze změn pravidla
upravuje výklad o aktivním
zapojení hráče v ofsajdové po-
zici. Dříve za aktivní zapojení

do hry platilo, když byl hráč
od obránce ve vzdálenosti
dvou metrů. Jak to bude nyní?

„Ta vzdálenost se zkracuje
tak, aby hráč mohl svádět pří-
mý souboj o míč. Pokud ho ne-
může svádět, nebo je od proti-
hráče dál než přibližně jeden
metr, tak se nezapojuje aktiv-
ně do hry a i když je v ofsajdo-
vém postavení, jeho spoluhrá-
či mohou pokračovat v útoku.
To je jedna zásadní změna,“
vysvětlil předseda pravidlové
komise FAČR Jiří Kureš.

Druhá změna je asi tou nej-
větší. „FIFA pravidlo zúžila v
tom smyslu, že když obránce
není v pohybu a vědomě chce
odehrát míč, tak i když se mu to
nepovede a balon třeba jenom
tečuje, tak útočící hráč může
pokračovat ve hře a není to
ofsajd. Platí to tedy, i když ho
dostane k soupeři v ofsajdové
pozici,“ dodal Kureš.

Pravidlo o ofsajdu
Dříve:

– útočící hráč ovlivňuje obránce, když
je od něj ve vzdálenosti dva metry

Nově:
– útočící hráč ovlivňuje protivní-
ka teprve ve chvíli, kdy s ním jde
do aktivního souboje, kontaktní
zóna je zmenšena maximálně na
jeden metr
– pokud obránce není v pohybu a
i neúmyslně tečuje míč na proti-
hráče v ofsajdovém postavení,
postavení mimo hru se nemává

Je cyklista Froome hrdina, nebo padouch?
MARKÉTA KOSOVÁ

Praha – Dopingové aféry nej-
lepších sprinterů teď zmítají
světem atletiky. Jenže doping
je sportovním fanouškům „ser-
vírován“ i ze slavného cyklis-
tického závodu Tour de Fran-
ce. Zatím jde tedy jen o speku-
lace, nicméně potíž je v tom, že
se trefují do vedoucího jezdce.

Ano, do Brita Christophera
Frooma. Jeho výkony nutí ex-
perty k zamyšlení. Novináři
zbystřili. „Má sílu jako mimo-
zemšťan,“ napsal třeba italský
deník Gazzetta dello Sport.

Suverénní lídr stého roční-
ku se proti nařčení z užívání
zakázaných látek tvrdě ohra-
dil. Po excelentním výkonu na
zničující hoře Mont Ventoux
se ho dotazy na doping dotkly.

„Je smutné, když tady se-
dím po největším vítězství

svého života, celkem historic-
kém, a mluví se o dopingu,“
řekl jezdec týmu Sky.

„S mými kolegy z týmu
jsme měsíce nebyli doma, tvr-
dě trénujeme a můžeme se
sedřít, a stejně jsem v podstatě
obviňován z toho, že jsem
podvodník a lhář,“ naštval se.

Spekulace o dopingu Froo-
me rozvířil už v časovce. Ještě
víc se o kontroverzním téma-
tu mluvilo po jeho nástupech
při stoupání na Ventoux.

Závěr nedělní etapy byl srov-
náván se soubojem Lance Arm-
stronga s Markem Pantanim v
roce 2000, v neslavné dopingové
éře. „Lance vyhrával, ale srov-
návat mě s ním? On podváděl.
Já ne,“ vzkázal Froome.

„Extrémně tvrdě a dlouho
jsem trénoval, abych se dostal
na tuto úroveň. Všechny vý-
sledky jsou moje vlastní a

pramení z mého tréninku a
odhodlání. Vím, co jsem udě-
lal, abych se sem dostal, a jsem
na to pyšný,“ vzkázal ještě
osmadvacetiletý cyklista.

Děním kolem Frooma je zne-
chucený i Dave Brailsford, šéf
stáje Sky. „Snažím se tu bránit
někoho, kdo neudělal nic špat-
ného. Jak vás můžeme pře-
svědčit, že jsme čistí?“ ptal se.

A nabídl první „možnost“ –
bude jednat se Světovou anti-
dopingovou agenturou o tom,
aby neporovnávala jen krevní
údaje z biologického pasu, ale
i data o výkonu a další, čímž
by vznikl celistvější obrázek.

Zpět k Armstrongovi, který
byl loni potrestán za systema-
tické dopování. Přišel o všech
sedm titulů z let 1999-2005. A
pak se přiznal, že podváděl.

Mohl by britského cyklistu
dostihnout podobný osud?

Oleg Tinkov, svérázný Rus
(spolumajitel stáje Saxo Bank-
Tinkoff), na svém účtu na síti
Twitter podotkl, že se to může
stát. Když ovšem viděl ten
ohlas, radši svá slova na adre-
su konkurenční hvězdy mírnil.

„Frooma neznám, nic o něm
nevím. Neřekl jsem, že dopuje
– pouze jsem řekl, že je pode-
zřele dobrý, jako Armstrong v
době své slávy. Dobře si ale
pamatuji Lancovy fanoušky,
kteří mu věřili a bojovali za
něj. Teď vypadají hloupě, že?“

Brit si po včerejšku udržel v
čele náskok přes čtyři minuty;
16. etapu vyhrál po sólovém
úniku Portugalec Rui Alberto
Costa. Jezdci z čela průběžné-
ho pořadí přijeli společně s je-
denáctiminutovým odstupem
na vítěze, takže český jezdec
Roman Kreuziger zůstal na
průběžné čtvrté příčce.

Boj o Ligu mistrů: Plzeň přestřílela Sarajevo
Plzeň – Fotbalisté Plzně přestříleli v úvodním utkání 2. předko-
la Ligy mistrů Željezničar Sarajevo 4:3, přičemž všech sedm bra-
nek padlo v druhé půli. Český šampion od 52. minuty prohrával,
dvěma góly Daniela Koláře a jednou brankou Mariána Čišov-
ského skóre otočil. Trefil se i František Rajtoral, bosenský mistr
však dvakrát dokázal snížit stav na rozdíl jednoho gólu. Odveta
se hraje za týden v Sarajevu. „Tak jsme si to nepředstavovali.
Byl to první zápas, uvidíme, co se bude dít v odvetě,“ řekl zálož-
ník Daniel Kolář. „Věřím, že to zvládneme, zkušeností máme
dost,“ dodal jen napůl spokojený kouč Pavel Vrba. (čtk)
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