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Sport show  Pravidelná rubrika ze života sportovních hvězd
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střípky Rytíř PIQUÉ
Že by ho takhle 
vymódila Shakira? 
Nebo chtěl Gerard 
Piqué jen dát najevo, 
že s útočníky Paris 
St. Germain bude bo-
jovat jako rytíř? Jisté 
je, že outfi t, v němž 
dorazil na Nou Camp 
před zápasem Ligy 
mistrů, vzbudil nále-
žitou pozornost a že 
mu to vyšlo. Barcelo-
na porazila PSG 3:1.   

Tentokrát nehraje v televizním 
seriálu, ale u karetního stolu o velké 
peníze. Herec Petr Rychlý se rozhodl 
zariskovat a do pokerového turnaje 
zainventoval 1100 eur (30 tisíc ko-
run). Na největší pokerové akci roku, 
EPT Poker Festival Prague, bude 
bojovat o balík peněz. Rychlý není 
žádný nováček. Má za sebou triumf 
v menším pražském turnaji a něko-
lik dalších drobných umístění, kdy 
získal peníze. V posledním roce úzce 
spolupracuje s pokerovým koučem 
a výsledky se začínají dostavovat.

Petr Rychlý, prachy rychlý z POKERu

Nedvěd měl jít do Realu 
…Juventus ho získal 

Milovaný, či nenáviděný. Takový je u fanoušků fotbalista Zlatan Ibrahimović (33). 
Ve své autobiografi i, která nedávno vyšla i v Česku, popisuje, jak těžce byl zkoušený 
v dětství. Z chudých poměrů se ale dokázal díky píli a talentu dostat na vrchol. V knize 
prozradil, jak sprostě nadával v Barceloně tehdejšímu kouči Guardiolovi nebo jak 
v Juventusu obdivoval dříče Pavla Nedvěda.  

„Barcelona si koupila 
ferrari a jezdila s ním 

jako s fi atem.“
Nepřipomíná vám to něco? Tímto výrokem dal Ibrahimović 
vzpomenout na památnou větu útočníka Petra Švancary, 

jenž tvrdil, že si Slavia koupila mercedes, se kterým nevyjela z garáže.

Problémový Ibrahimović měl spory skoro se 
všemi trenéry, ale jen jednoho vůbec nerespekto-
val a ostře se s ním pohádal. V žaludku mu ležel 
Pep Guardiola. „Jednou jsem ho v šatně sprostě 
seřval, že nemá koule a z Mourinha má nasr... 
v kalhotách. Poslal jsem ho k čertu!“ prozradil Zla-
tan a tehdy ještě nakopl koš se špinavým prádlem. 
Co na to tehdejší kouč Barcelony? „Koš, který jsem 
nakopnul, zvednul a odešel. Je bezpáteřní srab bez 
autority,“ tvrdí Ibra. „ Hlavně že už nemusím otro-
čit tomu idiotskýmu trenérovi,“ odechl si v knize 
současný hráč Paris Saint-Germain.

Dráždil prostitutky

Nenávist 
ke Guardiolovi

Barcelona je školka
V Barceloně 

hrál od sezony 
2009. A byl šo-
kován z toho, 
jak moc jsou 
hráči pokorní 
až uťápnutí. 
„Messi, Xavi, 
Iniesta, … celý 
tým byli jako 
malí školá-
ci. Nejlepší 
hráči světa se 
sklopenými 
hlavami dělali 
všechno, co se 
jim v Barcelo-
ně řeklo,“ divil 
se Zlatan. „Prý 
že jsou dělníci 
fotbalu a ne-
chtějí dávat 
na odiv, že jsou 
něco víc než 
Real Madrid,“ 
kroutil hlavou.

Vysoký útočník se často nudil, a tak vymýšlel s kamarády 
šílené nápady. Po městě házel petardy, anebo provokoval pro-
stitutky. „Jeli jsme v autě na trénink A-týmu Malmö čtvrtí, kde 
prostitutky čekají na zákazníky. Po jedné jsem hodil vajíčko 
a zasáhl ji do hlavy,“ vypráví Zlatan a vzápětí vypráví o skan-
dálu. „Pak jsme viděli ohnutou prostitutku, jak si s klientem 
u vozu domlouvá kšeft. Prudce jsem zabrzdil. Vyskákali jsme 
a řvali: Policie, ruce vzhůru! Chlap šlápl na plyn a zmizel. Bylo 
to šílené. V zápětí se objevila pravá policie s tím chlápkem, 
který nás udal. Vše vyfotil i bulvární fotograf a průser byl 
na světě.“

PATRIK VACEK

PAVEL NEDVĚD 
a Zlatan Ibrahimović jsou 
přátelé. Švéd obdivoval, jak 
na sobě český záložník dřel.

FOTO: ČTK, EPA A PROFIMEDIA.CZ

ZLATAN, GUARDIOLA 
(uprostřed) a Mourinho. 

Jednoho jako člověka 
nenávidí. Toho druhého 

zase miluje.

MESSI 
a ostat-
ní hráči 
Barcelony 
jsou podle 
Zlatana 
poslušní 
školáci

Dechberoucí autobiografi e fantastického, ale šíleného švédského   
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Tolik Velkých cen F1 vyhráli dohroma-
dy bývalí mistři světa Jenson Button 
a Fernando Alonso, kteří budou od příští 
sezony závodit společně ze stáj McLaren.

číslo dne

47
FOTO: REUTERS

Radek Štěpánek (36) má mezi tenisty 
pověst lamače dívčích srdcí, chodil už se 
třemi špičkovými hráčkami, a tak není 
divu, že jedna sázková kancelář vypsala 
kurzy na jeho příští partnerku. 
S Martinou Hingisovou už byl zasnou-
bený, Nicole Vaidišovou si dokonce vzal, 
s Petrou Kvitovou jim to vydrželo sotva 
rok.  Která z tenistek bude další v řadě?  
Horkou favoritkou je podle sázkovky Uni-
bet Lucie Šafářová s kurzem 2,5. Stejně 
pravděpodobné podle bookmakerů je, že 
si Štěpánek vybere jednu z dvojčat Plíš-
kových, Karolínu, nebo Kristýnu. Následu-
jí slovenská kráska Daniela Hantuchová 
(5), Italka Flavia Pennettová a Srbka Ana 
Ivanovičová (7), Ruska Maria Šarapovová 
a dokonce také Američanka Serena Willi-
amsová (obě 14). O té poslední ostatně 
Štěpánek nedávno (v rozhovoru pro Sport 
magazín) prohlásil, že je to „pohodová 
holka“ - Zlí jazykové ovšem tvrdí, že 
každá, která si se Štěpánkem začala, se 
dočkala nepříjemného efektu, s její hrou to 
začalo být špatné. Potvrdí to i jeho příští 
láska? (ija) 

Lucie, Karolína, Daniela, nebo Serena?

Madrid
kulišárnou!

V knize Ibrahimović nezapomněl ani na Pavla Nedvěda. Zami-
loval si ho v době, kdy spolu hráli Juventusu. „Nedvěd je největší 
tréninkový maniak, jakého jsem viděl. Před tréninkem jezdil hodi-
nu na kole a po něm šel na hodinu běhat,“ zíral útočník. Málokdo 
ví, že Grande Paolo málem válel za Real Madrid. 

„Juventus chtěl Nedvěda. Nic nebylo uzavřeno ani zdaleka. 
Ve hře byl i Real a v Turíně se s agentem měl sejít s tehdejším 
šéfem Juvem Moggim. Ten ale svolal novináře, fotografy a fanouš-
ky. Prostě velký uvítací výbor. Nešlo se z toho vykroutit a Pavel 
podepsal Juventusu.“

Obdivovatel Nedvěda

Zloděj 
jízdních 
kol

Zlatan vyrůstal v  chudin-
ské čtvrti švédského města 
Malmö. Často neměl co jíst 
a kradl s kamarády v obcho-
dech. Nejvíce však ulítával 
na  jízdních kolech, kterých 
odcizil desítky. Často je pou-
žíval, aby se dostal na trénink. 
„Na  trénink Malmö jsem si 
vzal cizí kolo. Najednou mi 
přišlo něco divné. Bylo to kolo 
pošťáka, kde byly zásilky pro 
celou čtvrť! Nechal jsem ho 
pak raději o kousek dál a do-
šel to pěšky,“ pochlubil se 
výtečník. „Kdybych se nestal 
fotbalistou, tak je ze mě asi 
kriminálník.“

Zlatan vyrůstal v chudin

Mercedes poslal dvojníka
Tohle je Pascal, ne Lewis!

Stáj Mercedes se o víkendu představí při Závodě šampionů 
na Barbadosu s dva roky starým monopostem, za jehož volant 
usedne při předváděcí jízdě černovlasý mladík. Ale pozor, není 
to Lewis Hamilton! Vůz s úžasným zvukem osmiválcového 
motoru bude pilotovat rezervní jezdec německé stáje Pascal 
Wehrlein, který jako by úřadujícímu mistru světa z oka vypadl. 
Pascal Wehrlein (19) je nejmladším vítězem prestižního seri-
álu cestovních vozů DTM a v poslední den posezonních testů 
F1 v Abú Zabí byl ze všech nejrychlejší. „Na závod šampionů 
jsem se vždycky jen díval v televizi, moc se těším. Vůz zní fan-
tasticky a doufám, že 
předvedu i nějaké ty 
donuty, aby se diváci 
bavili,“ řekl mladý Ně-
mec, který se předsta-
ví i v nedělním Závodě 
šampionů v týmu mj. 
s devítinásobným ví-
tězem LeMans Tomem 
Kristensenem. Určitě 
o něm ještě uslyšíme. 
A nejen proto, že se 
podobá šampionovi.  
(ija)
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letos vyhrál mistrovství světa
FOTO: EPA

NĚMEC PASCAL WEHRLEIN 
bude reprezentovat Mercedes při 
Závodě šampionů

Radek Štěpánek (36) má mezi tenisty

 fotbalisty Zlatana Ibrahimoviće

Šafářová  1:2,5Ivanovičová  1:7 Karolína Plíšková  1:2,5

Hantuchová  1:5
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Vsaďte si 
na Štěpánkovu 
příští lásku!




