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TOMÁŠ KUBÁNEK

U ž je to víc než pět měsíců,
co si Zlatan Ibrahimovič
nezahrál zápas. V Sassuo-

lu sice nastoupil až na poslední
dvaceminutovku, ale při výhře
3:0 si mohl se spoluhráči z AC
Milán užít euforický závěr a ná-
sledné přebírání titulu. Do rukou
rossoneri se scudetto stěhovalo
po jedenácti letech, k čemuž Ibra-
himovič přispěl osmi brankami.
O čtyři dny později, krátce po

operaci levého kolene v Lyonu,
zveřejnil na sociálních sítích:
„Mám nový zkřížený vaz a další
trofej.“ A rozepsal se, jaká muka
zažíval předchozího půl roku,
kdy hrál bez předního zkříženého
vazu. Trénovat s mužstvem za tu
dobu zvládl jen desetkrát. Každý
týden mu lékaři punkcí vyprazd-
ňovali oteklé koleno. K tišení bo-
lesti mu píchli celkem přes dva-
cet injekcí a prášky do sebe sypal
denně.
„Bolestí jsem půl roku skoro

nespal. Nikdy jsem na hřišti ani
mimo něj tolik netrpěl,“ přiznal.

„Udělal jsem něco nemožného
k něčemu možnému. V mysli
jsem měl jediný cíl – udělat ze
svých spoluhráčů a trenérů mistry
Itálie, protože jsem jim to slíbil.“
„Mám velkou vášeň pro svou

hru,“ komentoval pak Ibrahimo-
vič svou nezdolnost a vytrvalost
předminulý týden v rozhovoru
pro CNN.
Zatím však stále zůstává mimo

hru, utkání vzrušeně sleduje z hle-
diště a na hřišti se objeví až příští
rok. „Jsem teď v jiné situaci s ohle-
dem na svůj věk a spoluhráče, kte-
ré mám, ale užívám si každý den.
Myslím si, že když přestanete hrát
fotbal, bude vám to moc chybět,
takže nechcete mít výčitky, že jste
měl hrát dál.“
Švédský kanonýr tak jasně na-

značil, že se do fotbalového dů-
chodu ani v 41 letech zatím ne-
chystá. „Snažím se zůstat na úrov-
ni s těmi mladými kluky, kteří tvr-
dě pracují, a udržet rytmus. Mys-
lím, že mám takový ten drajv, že
se chci každým dnem zlepšovat.
Když nepracuji dostatečně tvrdě,
necítím se dobře.“

Hrát na top úrovni i po čtyřicít-
ce je vskutku raritní, třebaže sna-
ha vydržet co nejdéle a dosahovat
dalších met k Ibrahimovičovu
egu zkrátka patří. „Dokud budu

schopen produkovat výsledky,
budu stále hrát. Až zpomalím,
chci, aby mé okolí bylo upřímné
a řeklo mi, že zpomaluju. Pak
budu realistou,“ říká útočník, kte-

rý má v AC Milán smlouvu do
léta 2023.
Že by však během rekonvales-

cence nebylo o Ibrahimovičovi
vědět, to se rozhodně říct nedá.
Vydal druhou životopisnou kni-

hu s názvem Adrenaline: My Un-
told Stories (v češtině pod ná-
zvem Adrenalin - O čem jsem ješ-
tě nevyprávěl).
Zahrál si roli římského legioná-

ře Caia Antivira ve filmu Asterix
a Obelix: Říše středu, který bude
mít premiéru zkraje příštího roku.
A ke svým jednačtyřicátým na-

rozeninám, které měl 3. října, již
tradičně obohatil svůj vozový
park o dvě novinky z limitova-
ných sérií slavného Ferrari: Day-
tonu SP3 a 812 Competizione A,
které dohromady stojí v přepočtu
kolem 70 milionů korun. „Všech-
no nejlepší, Zlatane,“ napsal struč-
ně ke koláži z přední části jedno-
ho auta a zadku druhého.
Především však vyhlíží, až zno-

vu bude moci vyběhnout do zápa-
su. „Chci být zdravý a až toho do-
sáhnu, budu hrát dál a uvidíme,
kam až to dotáhnu,“ věří si.

Vršovické derby vyhrála
Slavia, sudí však nedal na
doporučení od videa. Plzeň
i po 14. kole udržela v čele
ligy čtyřbodový náskok.

MILOSLAV NOVÁK
TOMÁŠ KUBÁNEK

S lávističtí fotbalisté ve vršo-
vickém derby na hřišti Bo-
hemians už po minutě pro-

hrávali, ale nakonec v zápase
dvou klubů z jedné pražské čtvrti
zvítězili jasně 4:1. Rozdílový gól
na 2:1 však dali po skandálním
verdiktu sudího Klímy, který naří-
dil pokutový kop za pád Jurečky,
ač mu videoasistent Berka dopo-
ručil změnu verdiktu. A minutu
předtím naopak na radu VAR pe-
naltu proti Slavii nařídit odmítl.
První gól padl už po čtyřiašede-

sáti sekundách, po špatném obran-
ném zákroku slávisty Kačaraby
odražený míč napálil z dvaceti
metrů Květ a trefil se náramně
k tyči. Slávisté rychle srovnali.
Přetažený centr Masopusta vrátil

prudce před bránu Jurásek a na
malém vápně do míče vložil nohu
Olayinka. Bačkovský neměl ná-
rok reagovat.
Poté přišly rozhodující momen-

ty zápasu, v nichž hrál hlavní roli
sudí Tomáš Klíma.
Ve 23. minutě po dlouhém autu

Hronka došlo před bránou Slavie
k zákroku hostujícího Hromady na
Prekopa. Sudí na hřišti odpískal
faul proti Bohemians, ale videoasi-
stent Berka mu řekl, aby pozdržel
navázání hry. Tři minuty zkoumal
zákrok Hromady a doporučil změ-
nu verdiktu na hřišti čili penaltu
proti Slavii. Hromada zasáhl nohu
soupeře. Klíma běžel přes celé hřiš-
tě, podíval se na monitor, ale dopo-
ručení videoasistenta odmítl, penal-
tu neodpískal a nechat slávisty ro-
zehrát. Nehrálo se čtyři minuty.
Jakmile se znovu začalo, do šan-

ce se řítil hostující Jurečka, křižo-
vali ho Krch s Křapkou, slávistic-
ký útočník mezi nimi šel ochotně
k zemi a Klíma bez váhání okamži-
tě nařídil pokutový kop. V kontex-
tu předchozího verdiktu šlo o vel-
mi kontroverzní rozhodnutí. Vi-
deoasistent Berka opět doporučil

změnu verdiktu čili zrušení poku-
tového kopu. Klíma po zhlédnutí
monitoru však trval na svém roz-
hodnutí a Slavia šla z Jurečkova
pokutového kopu do vedení.
„Jestli nebyla penalta na jedné

straně, neměla být žádná,“ zlobil

se domácí trenér Jaroslav Veselý,
který při odchodu na poločaso-
vou přestávku dostal za kritiku su-
dího žlutou kartu. „Řekl jsem, že
to odpískal špatně, že to zkazil.
Tvrdím, že VAR do toho vstupu-
je necitlivě, všechno trvá strašně

dlouho. Čekáme, pak někdo volá,
někdo se jde podívat, pak se něco
odvolává, přivolává. Metodice vů-
bec nerozumím. Jestli to lidi u vi-
dea nezačnou vyhodnocovat rych-
le, pořád budeme čekat, co si tam
kdo vymyslí.“
„V zahraničí se volá k videu jen

na zjevné pochybení, všude ve vel-
kých ligách platí hlavně rozhodnu-
tí na hřišti. Tady se hraje dobrý fot-
bal a pak se na pět minut zastaví.
Jsou to těžké situace pro rozhodčí,
ale nemělo by se do toho tolik vstu-
povat,“ glosoval dění slávistický
kouč Jindřich Trpišovský.
Těsný náskok hosté v klidu brá-

nili, mohli vycházet z obrany,
čekat na chyby soupeře a vyrážet
k rychlým kontrům, čehož využi-
li k dalším trefám Lingr s Olayin-
kou.
Dobře přepnout z evropského

poháru do domácí ligy se znovu
povedlo také Plzni. Obhájce titu-
lu na hřišti Zlína zvítězil 3:0,
když se prvními dvěma góly
v soutěži blýskl slovenský zálož-
ník Jirka. Navíc mezi svými trefa-
mi ještě stihl připravit branku
také spoluhráči Chorému.

FORT WORTH Američanka Jessi-
ca Pegulaová s Řekyní Marií
Sakkariovou rozehrají dnes
před půlnocí singlové klání teni-
sového Turnaje mistryň. Hlavní
favoritka vyvrcholení sezony na
tvrdém povrchu v Dickies Are-
ně, světová jednička Polka Iga
Šwiateková, se mimo jiné v re-
príze finále letošního Roland
Garros utká s Američankou
Cori Gauffovou. Šwiateková po-
razila v červnu v Paříži Gauffo-
vou 6:1, 6:3 a zopakovala tri-
umf z roku 2020. Další grandsla-
mový titul letos získala na US
Open.
Jejich dalšími soupeřkami ve

skupině Tracy Austinové budou
Francouzka Caroline Garciaová
a Ruska Darja Kasatkinová. Do
skupiny Nancy Richeyové sve-
dl los ve Fort Worthu kromě Pe-
gulaové a Sakkariové také dru-
hou hráčku světa Uns Džábiro-
vou z Tuniska a Bělorusku Ary-
nu Sabalenkovou.
České tenistky ve dvouhře na

Turnaji mistryň po dvanácti le-
tech chybí. V deblové soutěži
se představí v roli nasazených
jedniček a obhájkyň titulu Bar-
bora Krejčíková s Kateřinou Si-
niakovou. Vítězky tří letošních
grandslamů narazí ve skupině
na páry Gauffová/Pegulaová,
Sü I-fan / Jang Čao-süan a Desi-
rae Krawczyková / Demi Schu-
ursová. čtk

Ibrahimovič zatím při zápasech může být jen na tribuně FOTO ČTK/AP

FOTBAL

Tunisko by
za vměšování státu
mohlo přijít o MS
CURYCH Mezinárodní fotbalová
federace FIFA pohrozila Tunis-
ku vyloučením z mistrovství
světa. Důvodem je možné vmě-
šování státu do chodu národní-
ho svazu. FIFA reagovala na vy-
stoupení ministra sportu Kámila
Dadžuíchího, který nedávno po-
hrozil odvoláním několika fede-
rálních činovníků. A podle fede-
race měl na mysli i vedení tunis-
kého fotbalu. V dopise proto
svazu připomněla, že vměšová-
ní do jeho chodu je v rozporu
s pravidly. „Porušení může být
potrestáno řadou sankcí včetně
vyloučení příslušného svazu,“
uvedl ředitel FIFA pro členské
asociace Kenny Jean-Marie. čtk

TENIS

Auger-Aliassime
má třetí titul v řadě
BASILEJ Kanadský tenista Félix
Auger-Aliassime porazil ve finá-
le turnaje v Basileji Dána Holge-
ra Runeho 6:3, 7:5 a po říjno-
vých triumfech ve Florencii
a Antverpách získal třetí titul za
sebou. Celkově se na okruhu
ATP radoval počtvrté, všechny
trofeje vybojoval letos. Třetí na-
sazený Kanaďan během celého
turnaje ani jednou neztratil ser-
vis. K vítězství nad Runem
v premiérovém vzájemném due-
lu si pomohl 11 esy. V každém
setu si připsal po jednom brejku
a po hodině a 40 minutách pro-
měnil třetí mečbol. Zároveň za-
znamenal 13. vítězství v řadě.
Dvaadvacetiletý Auger-Ali-
assime, který v semifinále pora-
zil světovou jedničku Carlose
Alcaraze ze Španělska, se ve
světovém žebříčku posune o jed-
nu příčku na osmé místo, čímž
vyrovná svoje maximum. čtk

Kontroverzní obrat SlavieZačíná Turnaj
mistryň. Češky
jen v deblu

NEW YORK Slavný ukrajinský
boxer a bývalý profesionální
mistr světa v lehké váze Vasilij
Lomačenko (vpravo) se po služ-
bě v ukrajinské armádě úspěš-
ně vrátil do ringu. Dvojnásob-
ný olympijský vítěz a dvojná-
sobný amatérský mistr světa
v sobotu v newyorské Madison
Square Garden zdolal na body
dosud neporaženého Američa-
na Jamainea Ortize. Čtyřiatřice-
tiletý Lomačenko sloužil v jed-
notce teritoriální obrany ve
svém rodném městě Bilho-
rod-Dnistrovskyj u Oděsy. Do
ringu se rozhodl vrátit v září.
„Víte, co mě motivovalo? Čty-
ři pásy,“ řekl Ukrajinec s výhle-
dem na rýsující se duel s Ame-
ričanem Devinem Haneym, kte-
rý má tituly organizací WBC,
IBF, WBA aWBO. čtk
FOTO ČTK/AP

Z války
na Ukrajině
pro vítězství

BOX

Do důchodu se ještě nechystám
Zlatan Ibrahimovič po operaci kolene čeká na uzdravení, hrál ve filmu a k 41. narozeninám si koupil dvě ferrari

14. kolo první ligy
Zlín - Plzeň 0:3
(20. a 68. Jirka, 51. Chorý)
Bohemians 1905 - Slavia 1:4
(2. Květ - 3. a 79. Olayinka,
30. Jurečka z pen., 76. Lingr)
Hradec Králové - Pardubice 1:3
(58. Kubala - 50. a 76. Janošek,
71. Černý)
Ostrava - Mladá Boleslav 3:1
(22. Frydrych, 52. Fleišman,
59. Almási - 90. Mašek)
Jablonec - České Budějovice 3:0
(29. Šulc, 76. Chramosta z pen.,
90.+4 Černák)
Brno - Liberec 3:0
(51. Šural, 59. Ševčík, 72. Řezníček)
Teplice - Olomouc 2:1
(22. Žák, 61. Gning - 14. Růsek)
Sparta - Slovácko odloženo

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
Hokej
Extraliga - 16. kolo: Karlovy Vary - Třinec
2:6, Vítkovice - Hradec Králové 5:2, Kladno
- Brno 3:5, Liberec - Litvínov 2:3p, Sparta -
Olomouc 2:5, Pardubice - Plzeň 7:2, České
Budějovice - Mladá Boleslav 3:0. Čelo ta-
bulky: 1. Pardubice 35 bodů, 2. Vítkovice
33, 3. Brno 32, 4. Olomouc 27, 5. Mladá Bo-
leslav 24.

TABULKA 1. LIGY

1. Plzeň 13 11 2 0 29:8 35
2. Slavia 14 10 1 3 44:13 31
3. Sparta 13 6 5 2 24:15 23
4. Hradec Králové 14 7 2 5 18:15 23
5. Brno 13 6 2 5 23:24 20
6. Bohemians 14 5 4 5 23:23 19
7. Olomouc 14 5 3 6 19:16 18
8. Liberec 14 5 3 6 18:19 18
9. Ostrava 14 4 5 5 21:20 17
10. Mladá Boleslav 14 4 4 6 21:23 16
11. Jablonec 14 4 4 6 20:22 16
12. Slovácko 13 4 4 5 17:22 16
13. Teplice 14 4 4 6 21:31 16
14. Č. Budějovice 14 4 3 7 14:26 15
15. Zlín 14 2 6 6 13:23 12
16. Pardubice 14 3 0 11 12:37 9
Pozn.: Po 30 kolech se pokračuje nadstavbou:
týmy na 1. až 6. příčce hrají o titul, na 7. až 10.
příčce o umístění a na 11. až 16. místě o udržení.


