
65. místo! Smitková je nejvýš na žebříčku
Královéhradecká tenistka skvěle vstoupila do nové sezony, v Šen-čenu postoupila do čtvrtfinále. Teď se v Austrálii chystá na grandslam
RADEK ŠPRYŇAR

Hradec Králové, Melbourne
– První turnaj roku, hned
čtvrtfinále. K tomu vyrovna-
ná bitva se světovou čtyřkou
Petrou Kvitovou na slušně ob-
sazeném podniku v Číně. To-
mu se může bez okolků říkat
úspěšný začátek sezony.

Bonus navíc?
Ve včerejším novém vydání

žebříčku WTA se hradecká te-
nistka ocitla nejvýše v kariéře
– na 65. místě!

„Myslím, že začátek mohu
hodnotit pozitivně. Přeci jen
první zápasy po pauze nebý-
vají lehké a celkem se mi vy-
dařily. Doufám, že na to navá-
žu dalšími duely,“ říká pro De-
ník TEREZA SMITKOVÁ.

Dvacetiletá česká naděje,
jejíž otec byl v 80. letech jed-
ním z lídrů hokejistů hradec-
kého stadionu, začala rok tur-
najem v Šen-čenu. V prvním
kole po nervózním úvodu pře-
hrála ve třech setech Bělorus-
ku Govortsovou 3:6, 6:3, 6:3.

V následujícím kole ji čekal
pikantní souboj s další rodač-
kou z Hradce Králové – s o dva
roky mladší Kateřinou Sinia-
kovou.Postupslavilaznovuve
třech setech 6:3, 2:6, 6:1.

„Vítězství nad Katkou si
hodně cením. Přeci jen jsme
Češky, holky z jednoho města,
psychicky se nejedná o vůbec
jednoduchý zápas. Navíc jsem
s ní naposledy prohrála,“ po-

ukázala na říjnovou marnou
bitvu v Linzi.

„Myslím, že v prvním a tře-
tím setu jsem byla lepší hráč-
kou. V tom druhém začala
Katka hned od prvního míče
útočit, začalo jí to tam padat,
čímž mě trošku zaskočila. Ale
třetí set jsem zvládla výbor-
ně,“ pochvalovala si.

Ve čtvrtfinále pak ve vy-
rovnaném střetu nestačila na
další krajanku Petru Kvito-
vou. V úvodním setu měla při

svém servisu za stavu 5:3 a
40:15 dva setboly. Nevyužila je
a sadu ztratila v poměru 5:7.

Strach z vítězství?
Úlek z velké šance?
Prý nic z toho! Smitková

jednoduše udělala laciné chy-
by.

„Vůbec jsem se toho stavu
nelekla. První setbol jsem po-
kazila lacinější chybou a ten
druhý jsem zkazila hned po re-
turnu, protože jsem myslela,
ze můj servis byl v autu a ne-
zareagovala jsem včas.“

I v dalším setu měla šance.
Ale Kvitová už dovedla dru-
hou sadu k výhře 6:4.

„Celkově to byl dobrý zá-
pas. Dařilo se mi dostat do vý-

měn a nakonec to bylo celkem
vyrovnané. Bohužel kousek
mi chyběl,“ lituje Smitková.

Se světovou čtyřkou a dvoj-
násobnou vítězkou Wimble-
donu ji pojí přátelský vztah.
Obě mají zázemí v Národním
tenisovém centru v Prostějo-
vě, v Číně společně u sklenky
šampaňského oslavili příchod
nového roku.

„S Petrou už se nějaký čas
známe. V poslední době jsme
měly i pár společných turna-

jů, naše kamarádství se po-
stupně utužuje,“ říká Smitko-
vá.

V tenise si ale každá jde svo-
jí cestou. Kvitová vyznává pis-
tolnickou hru na riziko, Smit-
ková chce mít svůj tenis zalo-
žený na větší vyrovnanosti.
Jak sama říká: „Mám radši,
když je všechno ťip ťop.“

Ale i ona umí dát do balonu
ránu. Ze servisu vypustit na
druhou stranu kurtu pumeli-
ci, pomoct si vítěznými údery.
Tak by se chtěla prezentovat i
prvním grandslamu sezony
Australian Open, který v Mel-
bourne začíná 19. ledna. Hra-
dec Králové bude mít v pa-
vouku dvě zástupkyně.

V ČÍNSKÉM ŠEN-ČENU se Tereza Smitková probojovala až do čtvrtfinále, v něm po velkém boji podlehla
světové čtyřce Petře Kvitové 5:7, 4:6. I tak se vyhoupla na 65. místo na světě. Foto: ČTK

„S Petrou už se nějaký čas známe. V poslední
době jsme měly i pár společných turnajů, tak se
to naše kamarádství nějak postupně utužuje.“

SALFICKÝ VYDRAŽIL DRES PETRA ČECHA

CHARITATIVNÍ FOTBALOVÝ TURNAJ v rámci 5. ročníku Dne partnerů Okresního fotbalového svazu Hradec Králové se v před-
měřické sportovní hale opět vydařil. Vítězem se stal Jako team, v jehož sestavě figurovali například Richard Jukl či Jan Kraus. Sou-
částí byl bowlingový turnaj, ale i tradiční dražba sportovních relikvií. Dres Petra Čecha z londýnské Chelsea vydražil bývalý vynikající
hokejový gólman Dušan Salfický (na snímku se synem a předsedou OFS Martinem Zbořilem) za 35 tisíc korun. Celková suma pak či-
nila přes dvě stě tisíc korun. Výtěžek akce bude věnován dětské onkologii Fakultní nemocnice v Hradci Králové. Foto: Lubomír Douděra

Česká biatlonistka Gabriela Soukalová pojala sezonu „odpočinkově“. Malé karamboly se jí však nevyhýbají a říká:

Snažím se vše dělat dobře, ale asi jsem příliš roztržitá
Praha – Tu zapomene na ho-
telu pušku, jindy zase boty.
Kolegovi ze štafety omylem
odnese před startem lyže ane-
bo třeba na startu chybí – tak
jako o víkendu v německém
Oberhofu. Gabriela Soukalová
(na snímku) nápadně připo-
míná slavného francouzského
herce Pierra Richarda v ko-
medii Roztržitý.

Česká biatlonistka co chví-
li přidá ke svému soukromé-
mu příběhu nový díl. „Na-
střelovala jsem trochu déle
než obvykle a pak jsem se
chtěla před startem ještě pro-
jet. Nakonec jsem se rozhod-

la, že si vez-
mu ještě jed-
nu vrstvu pod
kombinézu,
nechtěla jsem
stát na startu
ztuhlá,“ po-
psala Souka-
lová situaci

před nedělním hromadným
závodem Světového poháru.“

A co bylo dál? Kamery vás pak
zabíraly, jak dobíháte na start
doslova na poslední chvíli.

Šla jsem se do buňky při-
obléct a zase se vrátila na
start. V tu dobu jsem měla

ještě tři a půl minuty k dob-
ru, což je můj normální čas.
Najednou jsem ale zjistila, že
jsem někde ztratila nacvaká-
vací poutko z hole. Asi jsem
si ho předtím úplně nedo-
cvakla, jak jsem měla plné
ruce lyží a holí.

Běžela jste ho hledat?
Ano, přes celý tunel. Ne-

mohla jsem ho najít, na po-
slední chvíli jsem si všimla,
že mi vypadlo v nenápadném
místě před vchodem do tune-
lu. Rychle jsem s ním utíkala
zpátky na start, ale to už bylo
všechno tak strašně rychlé,

že jsem tam nebyla v tu nej-
vhodnější chvíli.

Nestihla jste se postavit na své
místo…

Přesně tak. Asi jsem před-
tím moc zmatečně popadla ty
hůlky. Když se někdo moc
snaží, bývá to kolikrát ještě
horší. Tohle se mi ještě nikdy
nestalo. Absolutně ne.

Trablům ale nebylo konec. Při
prvním výjezdu ze střelnice vám
vypadla hůlka.

To mě mrzelo, v poslední
době s tím mám dost pro-
blémy. Jsem pomalejší stře-

lec, proto se snažím dělat
manipulaci s holemi co nej-
rychleji. Nedostatečně ji
uchopila a vyklouzla mi z ru-
ky. Musela jsem se pro ni za-
se ohýbat a vracet se.

Čím si to vysvětlujete?
Já nevím, čím víc se na ty

hole snažím soustředit, tím
hůř mi to jde. Snažím se tam
nahnat každou vteřinu, ale
jsem asi roztržitá. Snad už to
příště vylepším.

Co vám chybí, abyste zase stála
na stupních vítězů?

Letos jsem od začátku se-

zony taková unavenější. Udě-
lala jsem v životě spoustu
změn, do toho přišla i jarní
operace, a než se hormony
a všechno ostatní srovná,
chce to svůj čas.

Užívala jste si soukromí, že?
Dávala jsem biatlonu

v předchozích sezonách hod-
ně. Většina závodníků občas
takové období zažije. Jsem
teď ráda za každý výsledek do
desítky. Je pro mě důležité
dělat biatlon s radostí. A až si
odpočinu a načerpám síly,
věřím, že se na bednu v dal-
ších sezonách zase vrátím.

Záhlavová-Strýcová postoupila
v Sydney přes bývalou jedničku
Sydney – Tenistka Barbora
Záhlavová-Strýcová postou-
pila na turnaji v Sydney přes
Dánku Caroline Wozniackou
do 2. kola, bývalá světová jed-
nička zápas za stavu 4:6, 1:1
skrečovala. O čtvrtfinále si za-
hraje také Karolína Plíšková,
naopak pro Lucii Šafářovou
generálka na Australian Open
skončila.

Čtvrtá nasazená Wozniac-
ká v minulém týdnu
Záhlavovou-Strýcovou vyřa-
dila v semifinále v Aucklan-

du, k úspěšné odvetě české te-
nistce pomohlo zranění sou-
peřky. Wozniackou trápí bo-
lavé zápěstí.

„Vystřelovala mi bolest po-
každé, když jsem trefila
bekhend,“ řekla Wozniacká
týden před začátkem Austra-
lian Open.

Lucie Šafářová prohrála po
více než tříhodinové bitvě a
téměř třech letech s domácí
Samanthou Stosurovou, i
když proti ní nastoupila
s vzájemnou bilancí 9:2. (čtk)

Jen v keckách. Fotbalisté
Jablonce vystoupili na Teide
Madrid – Fotbalisté Jablonce
mají za sebou první polovinu
soustředění na Tenerife a me-
zi tréninky na Kanárských os-
trovech si našli i čas na zába-
vu. V neděli si například udě-
lali výlet na nejvyšší horu
Španělska sopku Teide (3718
metrů).

„Byl to pro nás jednoznač-
ně velký zážitek. Já sám jsem
nikdy na tak velkou horu ne-
vystoupal. Bylo to ale oprav-
du náročné. Možná ta cesta
dolů byla horší než nahoru,“

řekl obránce Milan Mišůn.
Podle podle původního plánu
se hráči měli svézt zpátky la-
novkou, která ale byla mimo
provoz.

„Neměli jsme úplně super
obutí, takže na tom ledu to
místy dost klouzalo. Cestou
jsme potkávali turisty vyba-
vené na celodenní túry s hůl-
kami a pevnýma botami. My
je míjeli v teniskách a šusťá-
kovkách a všichni na nás kou-
kali jako na zjevení,“ líčil
Mišůn. (čtk)
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