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Sen o titulu mistrů světa zhatila penalta
Ke stříbru na MS lékařských týmů v brazilském Natalu pomohli národní fotbalové reprezentaci i tři Západočeši
VÁCLAV VACEK

Plzeň–Napárdnůopustilisvé
ordinace i pacienty a vydali se
na dlouhou cestu do daleké
Brazílie. A v zemi fotbalu za-
slíbené vybojovali pro Českou
republiku velký úspěch.

O kom je řeč?
O českém národním fotba-

lovém týmů lékařů, který na
světovém šampionátu lékař-
ských týmů (World medical
football championship) v bra-
zilském Natalu kráčel od ví-
tězství k vítězství.

Sklonit se musel až ve fi-
nálové bitvě před domácím
týmem.

Češi prohráli s Brazílií 0:1
brankou z pokutového kopu a
obhájili tak stříbrnou příčku
z minulého roku v Budapešti.

Dres národního mužstva
oblékli v Brazílii i tři lékaři
ze západních Čech. Gyneko-
log Josef Bolen a internista
Jan Lukeš ze Sokolova, a ra-
diační onkolog Radovan Voj-
tíšek z Plzně.

Přitom chybělo málo a Jo-
sef Bolen si mohl o turnaji v
Brazílii nechat jenom zdát.

„V únoru jsem absolvoval
v Sokolově operaci kotníku a
v květnu jsem podstoupil v
Plzni artroskopii kolena u lé-
kaře české reprezentace Pet-
ra Zemana. Už jsem to viděl
černě, ale Brazílii jsem si ne-
chtěl nechat ujít. Taková šan-
ce by se už neopakovala,“ mí-
ní jeden z nejzkušenějších
členů lékařského mužstva,
který ještě ve svých pětačty-
řiceti letech obléká dres
Kraslic v okresním přeboru.

Josef Bolen začal s inten-
zivní rehabilitací, dopředu ho

hnala vidina účasti na mis-
trovství světa v Brazílii.

„Kolegové odvedli výbor-
nou práci a já pak začal po-
stupně jezdit na kole a pla-
vat. Ještě v červnu jsem cho-
dil o berlích, ale nakonec se
mi podařilo dát se do kupy,“
vzpomíná s úlevou.

Češi nejdříve ve skupině
remizovali bez branek s Ně-
meckem, s kterým před
rokem v Budapešti prohráli
ve finále, pak zdolali Spojené
státy 4:1 a Jižní Koreu 3:0.

Nejtěžší soupeř je čekal ve
čtvrtfinále. „Ukrajina měla
skvělé mužstvo, ale nám se
podařilo vstřelit dvě rychlé
branky. Soupeř snížil, ale
taktickou hrou jsme uhájili
výhru a postup do semifiná-
le,“ říká další Západočech v

reprezentačním týmu, plzeň-
ský lékař Radovan Vojtíšek.

V semifinále narazil český
tým na Venezuelu, kterou
zdolal 1:0, a podruhé za sebou
se tak probojoval do finále
mistrovství světa.

Finálová bitva proti Brazí-
lii byla vyrovnaná, Češi moh-
li litovat velké neproměněné
šance v úvodu zápasu. O zla-
tu a titulu mistrů světa pak
rozhodl pokutový kop na
konci první půle, který Bra-
zilci nadvakrát proměnili.

„Náš gólman Honza Vojá-
ček střelu vyrazil na tyč, ale
od ní se míč dostal zpět k do-
bíhajícímu exekutorovi pe-
nalty a ten pak zblízka poslal
balon do sítě. Trochu smůla,“
vypráví rodilý Jihočech Ra-
dovan Vojtíšek, který hrával

divizi za Český Krumlov. Od
studií žije v Plzni a pracuje na
Onkologické a radioterapeu-
tické klinice Fakultní ne-
mocnice v Plzni.

„Brankář Honza Vojáček
byl naší velkou oporou,
spoustu toho vychytal,“
chválí brankáře českého tý-
mu spoluhráč Vojtíšek.

Dvaatřicetiletý rehabili-
tační lékař z Olomouce má
zkušenosti z osmnácti odchy-
taných ligových zápasů pod
trenérem Petrželou, působil i
v Jihlavě a v Trnavě.

Samotnou Brazílii si Češi
moc nevychutnali, nabitý
program turnaje jim prostor
k výletům neposkytl. „Někte-
ří z nás ale zůstali v zemi ješ-
tě pět dnů, aby si užili moře v
nedalekém letovisku,“ říká

Josef Bolen. Přesto, že účast
týmu podpořila Česká lékař-
ská komora, FAČR a sponzo-
ři, museli lékaři sáhnout i do
své kapsy. „Platili jsme si
zpáteční letenku, která přišla
na čtyřicet tisíc korun,“ říká
Josef Bolen, který je zároveň
předsedou občanského sdru-
žení Czech national medical
football team, které fotbalo-
vou lékařskou reprezentaci
zastřešuje.

Trenér českého týmu pro-
fesor Miloš Adamec, špičko-
vý transplantační a cévní
chirurg, ocenil vystoupení
svého mužstva. „Tým tvořili
výborní lékaři i fotbalisté.
Díky obrovské partě jsme i
jako mužstvo z malé země
přehrávali fotbalové moc-
nosti,“ uvedl Miloš Adamec.

STŘÍBRNÍ LÉKAŘI. Mužstvo České republiky vybojovalo na fotbalovém mistrovství světa lékařských týmů v Brazílii druhé místo. Ležící zle-
va: Vladimír Richter, Josef Bolen, Tomáš Březina, prostřední řada zleva: Petr Neoral, Ladislav Šindelář, Zdeněk Zlámal, Ladislav Teplan, Josef
Bartoš, Ondřej Kočí, Pavel Janata, Jan Lukeš, Lukáš Trejtnar, David Kalfeřt, horní řada zleva: Ondřej Piskač, Dan Malý, Radek Vojtíšek, Jiří Ky-
sučan, Luboš Nachtnebl, David Krahulík, Tomáš Engel, Martin Kolář, Jan Vojáček, Radovan Žižka, Tomáš Henlín, Pavel Mencl. Foto: archiv

Nejproduktivnější hráč uplynulého ročníku hokejové extraligy Petr Ton bude v příští sezoně hráčem Komety Brno. Čtyřicetiletý útočník říká:

Takový zájem jsem za poslední léta opravdu necítil
MICHAL ČEJKA

Brno – Stále mu na zádech zá-
ří číslo 87. Jenže z nenáviděné
vínově-bílé kombinace se pře-
vlékl do krásné bílé a modré.
Aspoň tak vidí přesun hoke-
jového snajpra Petra Tona ze
Sparty do Brna fanoušci Ko-
mety. Čtyřicetiletý vyhlášený
střelec včera svým podpisem
stvrdil to, o čem se na jihu Mo-
ravy dlouho mluvilo. Při-
nejmenším na příští sezonu se
dohodl s úřadujícím extrali-
govým finalistou.

„Vím, že se ode mě čekají
góly. Této role se nezříkám.
Hranici dvaceti pětadvaceti
branek očekávám i já,“ po-
dotkl muž, který hokejově po-
chází z Kladna, za sebou má
ale jedenáctileté angažmá
v dresu hlavního brněnského
rivala.

O vašem příchodu se spekulo-
valo několik měsíců. Co nakonec
rozhodlo?

Po jedenácti letech v jed-
nom klubu jsem preferoval
spíš zahraničí. Jednání se ale
strašně protahovala. Pro Ko-
metu rozhodlo, že měla zá-
jem. Jednání s Liborem Zá-
branským bylo velice dobré.
Rovněž s trenérem Kýhosem
jsem několikrát hovořil.

O čem jste se s majitelem br-
něnského klubu bavili přede-
vším?

Když mi Libor poprvé za-
volal, hned jsem mu řekl, že
chci do zahraničí. V tu chvíli
jsem vůbec nepočítal, že zů-
stanu doma. Přesto jsme se
sešli a řekli si svoje předsta-
vy. Jednání bylo ze všech
českých hokejových klubů
nejlepší. Takový zájem

jsem za posledních pár let
necítil.

Jedenáctiletou sparťanskou ná-
lepku ze sebe jen tak nesmaže-
te. Jaké čekáte reakce od br-
něnských fanoušků?

Všem lidem se nezavdě-
čím. Zájem o mě projevil nej-
větší rival. Pro mě je to sva-
zující, ne stresující.

Kromě Sparty vám asi budou
předhazovat i váš věk.

Posledních pár let jsem
měl motivaci něco dokázat.
Přes svůj věk chci ukázat, že
na to stále mám. Kometa má
nejvyšší ambice a chci jí po-
moci získat titul. Rozhodl
jsem se čistě ze sportovního
hlediska.

Nevarovali vás známí od přesu-
nu do Brna?

Nikdo mě od toho nezrazo-
val. Někteří řekli, že by bylo
jednodušší zvolit zahraničí.
Ale rozhodl jsem se pro tuto
cestu. Budu se rvát za klub,
který o mé služby stál.

Sparťanskou minulost má v Ko-
metě Jan Hanzlík, František
Ptáček a Jakub Koreis. Pomohli
vám ke kývnutí na brněnskou
nabídku?

Honza Hanzlík hrál největ-
ší roli. Měl jsem dostatek ča-
su přemýšlet, několikrát
jsem se s ním spojil a infor-
moval jsme se o všech vě-
cech. Ale nerozhodl jsem se
kvůli nikomu z nich. Spíš
kvůli cíli, kterého chci do-
sáhnout. Ale ano, je pro mě
důležité, že je znám. Budu
rád, že mi pomůžou, ale na
začátku budu potřebovat
podporu celého týmu.

ZMĚNA JE ŽIVOT. Veterán Petr Ton změnil dres a definitivně se upsal
brněnské Kometě. Foto: Deník/ Racek Attila

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

ATLETIKA
Mistrovství světa juniorů v atletice v Eu-
gene (USA):
Junioři – 10.000 m: 1. Cheptegei (Ug.)
28:32,86, ...22. Zemaník 31:06,76, 29. Kubec
(oba ČR) 31:47,15.

BASEBALL
Baseballová MLB:
New York Yankees – Texas 2:1 (ve 14. smě-
ně), Philadelphia – San Francisco 6:9 (ve 14.
směně), Pittsburgh – Los Angeles Dodgers
12:7, Toronto – Boston 7:3, Atlanta – Miami
5:6, Chicago Cubs – San Diego 6:0, Chicago
White Sox – Kansas City 1:7, Milwaukee –
Cincinnati 4:3, Minnesota – Cleveland 2:8,
St. Louis – Tampa Bay 2:7, Colorado – Wa-
shington 4:7, Arizona – Detroit 5:4, Seattle
– New York Mets 1:3, Los Angeles Angels –
Baltimore 2:4, Oakland – Houston 2:3 (ve 12.
směně).

CYKLISTIKA
Cyklistický závod Tour de France – 17.
etapa: Saint-Gaudens – Saint-Lary Pla
d’Adet (124,5 km):
1. Majka (Pol./Tinkoff-Saxo) 3:35:23 hod., 2.
Visconti (It./Movistar) -29, 3. Nibali
(It./Astana), 4. Péraud (Fr./AG2R) oba -46,
5. De Marchi (It./Cannondale) -49, 6.

Rolland (Fr./Europcar) -52, 7. F. Schleck
(Luc./Trek), 8. Mollema (Niz./Belkin) oba -
1:12, 9. Roche (Ir./Tinkoff-Saxo) -1:25, 10.
Valverde (Šp./Movistar) -1:35, ...23. König -
3:54, 48. Bárta (oba ČR/NetApp) -14:17.
Průběžné pořadí: 1. Nibali 76:41:28, 2. Val-
verde -5:26, 3. Pinot (Fr./FDJ.fr) -6:00, 4.
Péraud -6:08, 5. Bardet (Fr./AG2R) -7:34, 6.
Van Garderen (USA/BMC) -10:19, 7. Molle-
ma -11:59, 8. Ten Dam (Niz./Belkin) -12:16,
9. König -12:40, 10. Rolland -13:15. 58.
Bárta -2:30:46.

FOTBAL
Odvetné zápasy 2. předkola fotbalové Li-
gy mistrů:
Aktobe (Kaz.) – Dinamo Tbilisi 3:0 (0:0)
Branky: 75. Antonov, 82. Zenkovič, 90.+5
Ajmbetov. První zápas: 1:0, postoupilo Ak-
tobe.

ŠERM
Mistrovství světa v šermu Kazani:
Družstva – kord: Muži: Finále:
Francie – Korea 45:39.
O 3. místo: Švýcarsko – Rusko 23:21.
...11. ČR (Pitra, Čapek, Beran, Pokorný)

Ženy: Finále:
Rusko – Estonsko 40:29.
O 3. místo: Itálie – Maďarsko 45:37

TENIS
Tenisový turnaj mužů v Atlantě v USA
(tvrdý povrch, dotace 647.675 dolarů):
Dvouhra – 1. kolo: Lacko (SR) – Pasha
(USA) 6:2, 7:5, Marčenko (Ukr.) – Smith
(Austr.) 6:4, 6:4.

Tenisový turnaj žen v Baku (tvrdý po-
vrch, dotace 250.000 dolarů): Dvouhra –
2. kolo: Jovanovská (5-Srb.) – Piterová
(Pol.) 6:3, 6:1, Parmentierová (Fr.) – Čepe-
lová (8-SR) 7:6 (7:2), 6:4, Egučiová (Jap.) –
U. Radwaňská (Pol.) 6:2, 6:1, Peerová (Izr.)
– Doloncová (Srb.) 3:6, 6:2, 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Gstaadu ve Šv-
carsku (antuka, dotace 485.760 dolarů):
Dvouhra – 1. kolo: Laaksonen (Švýc.) – Mi-
na (Fr.) 7:6 (7:5), 7:6 (7:3).
2. kolo: Mónaco (Arg.) – García-López (3-
Šp.) 6:2, 2:6, 6:4, Bellucci (Braz.) – Delbonis
(5-Arg.) 6:4, 6:4, Andújar (Šp.) – Rola (Slo-
vin.) 6:3, 6:3.

Tenisový turnaj mužů v Umagu v Chor-
vatsku (antuka, dotace 485.760 eur):
Dvouhra–2.kolo:Rosol (5-ČR)–Riba(Šp.)
7:6 (7:4), 6:1, Čilič (3-Chorv.) – Sijsling (Niz.)
7:5, 6:3.

VOLEJBAL
Turnaj Světového okruhu mužů a žen v
plážovém volejbalu (grandslam) v Long
Beach v USA: Muži – kvalifikace:
2. kolo: Kubala, Hadrava (9-ČR) – Rodrí-
guez, Bertrán-Haddock (8-Portor.) 2:0 (14,
18).

VÝHRY
Šťastných 10 – středa:
10 – 13 – 15 – 17 – 19 – 23 – 30 – 31 – 34 –
38 -41 – 45 – 47 – 50 – 56 – 58 – 61 – 67 –
73 – 77. Šance milion: 3 – 4 – 4 – 5 – 8 – 4.
Královské číslo: 73
Zlatých 11 – středa:
7 – 9 – 12 – 13 – 20 – 27 – 33 – 34 – 35 – 37
– 40 – 43 – 53 – 54 – 59 – 60 – 62 – 69 – 73
– 76.Denní číslo: 2 – 6 – 6 – 6 – 8 – 9
Korunka – středa:
I. tah: 13, 14, 21, 31, 33, 49.
II. tah: 12, 18, 27, 29, 31, 39.
LOTO:
30 – 17 – 9 – 12 – 35 – 13
bílá. Šťastné číslo: 5 – 6 – 5 – 9 – 2 – 8 – 9.
Sportka – středa:
I. tah 1 – 8 – 13 – 21 – 41 – 46. DČ: 16
II.tah: 8 – 11 – 15 – 18 – 30 – 40. DČ: 45
Šance 9 – 0 – 1 – 0 – 9 – 6

(bez záruky)
Aktuální výsledky loterií najdete také na
www.denik.cz/tipy.

Contador vynechá
i domácí Vueltu
St. Gaudens – Cyklista Al-
berto Contador se letos nezú-
častní Vuelty, která začne 23.
srpna. Jeho zlomená noha
z Tour de France se hojí po-
malu a španělský jezdec svůj
start na domácím etapovém
závodu vyloučil. „Špatný den.
Léčba zranění se komplikuje.
Sbohem, Vuelto,“ napsal na
sociálních sítích jednatřiceti-
letý Contador, vítěz Vuelty
v letech 2008 a 2012. Z Tour od-
stoupil během 10. etapy. (čtk)

Kvitové radil na
Hradě prezident
Praha – Prezident Miloš Ze-
man přijal na Pražském hradě
wimbledonskou vítězku Petru
Kvitovou a čtvrté tenistce svě-
ta řekl, aby ignorovala závis-
tivce. Od hráčky přijal čest-
nou vstupenku na listopadové
finále Fed Cupu v Praze. „Vím,
že jako úspěšní lidé jste před-
mětem všudypřítomné závisti.
Chtěl bych vám proti těmto zá-
vistivcům vyjádřil svoji pod-
poru a poprosil vás, abyste je
ignorovala,“ řekl Zeman. (čtk)

Šachtar bude hrát
daleko od domova
Doněck – Trenér Šachtaru
Mircea Lucescu potvrdil, že
jeho fotbalisté v této sezoně
budou hrát domácí zápasy ve
Lvově, vzdáleném přes tisíc
kilometrů od Doněcku. Vý-
chodem Ukrajiny zmítá vá-
lečný konflikt a největší měs-
to této části země kontrolují
proruští separatisté. „Zatím
budeme hrát všechna svá
utkání ve Lvově. Trénovat
a bydlet budeme v Kyjevě,“ ře-
kl. (čtk)

Löw dodrží smlouvu.
U mistrů zůstane až
do roku 2016
Frankfurt nad Mohanem –
Německý fotbalový trenér Jo-
achim Löw zůstane u národ-
ního týmu, s nímž získal v Bra-
zílii titul mistra světa, až do
roku 2016. Čtyřiapadesátiletý
kouč v rozhovoru pro svazový
web oznámil, že dodrží plat-
nou smlouvu, kterou má po-
depsanou ještě na dva roky.
Německou reprezentaci tak
povede minimálně do evrop-
ského šampionátu 2016 ve
Francii. Löwovo potvrzení
ukončilo spekulace, které se
vyrojily po MS, že se chce zis-
kem titulu s mužstvem roz-
loučit. Trenér po turnaji ho-
vořil o své budoucnosti u ná-
rodního týmu vyhýbavě a fa-
noušci se začali obávat jeho
odchodu. Löw Němce koučuje
od roku 2006. (čtk)

Nibali navýšil vedení
v Tour. König klesl
na deváté místo
Lary Pla d’Adet – Sedmnác-
tou etapu Tour de France se
čtyřmi náročnými stoupáními
vyhrál polský cyklista Rafal
Majka. Český vrchař Leopold
König se tentokrát neudržel s
nejlepšími a v celkovém pořa-
dí si pohoršil o dvě příčky na
deváté místo. Náskok v prů-
běžném pořadí zvýšil už na pět
a půl minuty třetí Vincenzo
Nibali z Itálie. Druhá pyrenej-
ská etapa byla
s 124,5 km nejkratší v progra-
mu letošní „Staré dámy“,
nicméně patřila k nejnároč-
nějším. Na cyklisty čekala tři
stoupání první kategorie a zá-
věrečný výstup nejvyšší kate-
goriedocílevPlad'Adet.Vněm
měl nejvíce sil Majka, jedoucí
v puntíkatém dresu vedoucího
muže vrchařské soutěže. (čtk)


