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Sport

Pyšné srdce Ruska

Strhující příběh Rudého náměstí v Moskvě
už zítra v časopise Víkend DNES

Vítěze Velké
pardubické
radši odmítla
Markéta Davidová o biatlonu přes WhatsApp,
škole online a návštěvě u koní Josefa Váni.
trovství světa v letním biatlonu do
Ruhpodlingu. Je kolem toho spousta otazníků, ale nepídím se po tom,
jak to nakonec bude.

Tomáš Macek
sportovní reportér
MF DNES

P

rávě absolvovala zkoušku
na České zemědělské univerzitě. „Z porodnictví zvířat. Za dvě. Dobrý,“ hlásila
Markéta Davidová.
Nejlepší česká biatlonistka prožívá zvláštní jaro.
Studium na vysoké škole bylo
dlouho možné pouze online.
A stejně zatím probíhají i konzultace s reprezentačním koučem Egilem
Gjellandem. Ten kvůli povinným karanténním opatřením při překročení hranic zůstává dočasně v Norsku.
Jak to bez něj jde?
Teď na jaře ještě není Egilova absence pro nás tak zásadní. Spoustu
toho zvládneme odtrénovat samy a
máme tu také Jiříka Holubce (asistenta kouče). Egil nám posílá plány
a přes WhatsApp s ním na dálku
konzultujeme střelbu.
Zatímco on se doma věnuje
svým čtyřiceti kravám?
Jo, říkal mi, že má teď na farmě
spoustu práce. Nenudí se.
Kdy by za vámi mohl přiletět? A
kdy je reálné, že vyrazíte na soustředění do zahraničí?
To ani nemá cenu předpovídat
nebo plánovat, když se informace
o omezeních mění ze dne na den.
Až to půjde, tak to půjde. Teď žijeme ze dne na den. Zatím není potřeba, abychom jezdili na kempy do
výšek, takže je to v pohodě. V srpnu bychom podle provizorního plánu měli vyrazit do Norska na biatlonový Blinkfestival a pak i na mis-

V předchozích letech jste na jaře
vždy doháněla školu. Jenže letos
vám ji v březnu zavřeli.
To mě dost mrzelo, že jsem tam nemohla chodit, když jsem chyběla celou zimu. Měli jsme jen nějaké online přednášky. Teď mě čeká pár
ústních zkoušek a zbytek proběhne
zase přes internet.

Také jste vyrazila za Josefem Váňou. V zimě vám slíbil, že se můžete svézt na Theophilovi, vítězi
Velké pardubické.
Ale nakonec jsem na něm nejela,
trochu jsem se bála. Pan Váňa se
chtěl nejdřív kouknout, jak se vůbec na koni udržím. Pak říkal, že
dobrý. Dokonce mi Theophila
opravdu nabízel, ale taky mě strašil, že je občas docela divoch.
Pravda, je poněkud lekavý. Míval problémy odstartovat.
Proto jsem ho radši přenechala zkušenějším a svezla se na klidnějším
koníkovi. Theophila jsem jen pohladila a dala mu mrkev.

Obtížněji jste se motivovala do
studia, když jste dlouho neznala
žádné termíny?
Zrovna dnes jsem paní doktorce
u zkoušky říkala, že bylo pro mě Po projížďce vás pan Váňa za jeztěžší k něčemu se dokopat.
decké dovednosti pochváCož o to, na psaní semestlil.
rálek jsem aspoň měla
Což mě těší, i když nic
víc času. Horší bylo
závratného to z mé strapřesvědčit se, abych
ny asi nebylo.
se něco dalšího i sama
byla na stupních vítězů
naučila, když jsem látStále platí, že vás
SP, sedmkrát sama,
ku neslyšela naživo na
v budoucnu lákají
dvakrát se štafetou.
přednáškách a semináparkurové závody?
řích, ale jen jsem si ji měla
Ano. Chtěla bych si pořídit
přečíst z prezentací.
vlastního parkurového koně a
nějaké menší závody objet. Jen tak,
Radši tedy látku vnímáte ušima pro radost, abych si to vyzkoušela.
než očima?
Žádné výsledkové ambice nemám.
Přes zimu, když závodím, pořád Není to tak, že bych se od závodění
jen čtu prezentace. Naživo je to roz- v biatlonu chtěla naplno vrhnout
hodně lepší.
do závodění na koních.
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Co jste dělala, když jste nemusela jezdit do školy?
Uklízela. A chodila ke koním.
Na Instagramu jsem viděl, že jste
s vaší milovanou kobylkou Shelly slavila její 25. narozeniny.
Dostala a spořádala dort. Z mrkve,
vloček a jablíček.

krát

V květnu jste se stala i patronkou České hiporehabilitační společnosti. Jak se to přihodilo?
Náhodou. Věnovala jsem se dříve
hiporehabilitaci na škole. Teď se mi
ozvala paní, která této společnosti
šéfuje a kterou jsem znala už z praxe v prváku. Tak jsem kývla, že občas uspořádáme společné akce.

Reprezentační jednička V ženském družstvu pro další sezonu je Markéta Davidová s Evou Kristejn-Puskarčíkovou, Lucií Charvátovou a Jessicou Jislovou. Část přípravy absolvují i nejlepší juniorky. Foto: Jan Zátorský, MAFRA
Mohla by se hiporehabilitace jednou stát vaší profesí?
Spíš bych se chtěla ubírat trochu jiným směrem. I proto jsem si teď
pro magisterské studium vybrala
odlišné obory: výživu zvířat a reprodukční biotechnologie, tedy záležitosti jako šlechtění.

Připadá mi to bláznivé. Ale nás
coby zimních sportovců se koronavirová krize zase tolik nedotkla.
Pro letní sporty, kterým o rok odsunuli olympiádu, je současné období mnohem bláznivější. Nám jen
zkrátili pohár o jedno kolo, to přece není žádný velký průšvih.

Uplynuly dva a půl měsíce od nenormálního konce zimy, kdy
jste závodili v Novém Městě bez
diváků, načež vám ve Finsku sezonu předčasně ukončili. Jak na
ty chvíle vzpomínáte?

Jak jste po úprku z Finska vnímala návrat do tehdy rychle se uzavírajícího Česka?
Bylo to hodně divné. Večer mi často bývalo ze všeho až úzko. Snažila
jsem se pak už ani nedívat na všech-

Simon v Pittsburghu sháněl i toaletní papír
Robert Rampa
hokejový reportér
MF DNES

N

a rozdíl od mnoha dalších českých hokejistů Dominik Simon zůstal od březnového vypuknutí pandemie koronaviru ve
Spojených státech. Čekal, že se
NHL zase brzy rozjede, nucená přestávka brzy skončí a on s týmem
Pittsburgh Penguins naskočí do
play off.
Útočník měl ještě jeden důvod,
proč do Česka neletět. Od únorové
srážky s Radimem Šimkem ho trápilo levé rameno. Přestože plánoval
hrát navzdory zranění, musel
prasklé kloubní pouzdro po očku
sledovat. Co kdyby se to zhoršilo...
„Radimovi samozřejmě nic nezazlívám, v NHL je milion střetů. Já
mám to pouzdro prasklé už pět let

a normálně jsem s tím hrál,“ prozradil Simon pro MF DNES. „Stalo se
mi to ještě v nižší soutěži v AHL. Jasně, trochu to omezuje pohyb, ale
hraje s tím spousta hokejistů. A já
ho měl prasklé jen zezadu, teď však
ruplo úplně.“
Uběhly dva měsíce a Simon
uznal, že musí zakročit. Nepřestal
věřit, že se NHL rozjede. „Ale uvědomil jsem si, že by mi další průtahy pokazily celou příští sezonu,“ vysvětluje. Ona totiž rekonvalescence
z operace na konci dubna potrvá
podle lékařů až sedm měsíců.
„Teď není kam spěchat, měsíc rehabilitací už mám za sebou a pomalu se to zlepšuje. Máme tu super
doktora přes ramena.“
Simonovi pomáhá i štěstí v neštěstí. Jelikož NHL plánuje přerušenou
sezonu dohrát přes léto, musí odložit start té příští. Zámořská média
zatím hovoří o konci listopadu či za-

Rekonvalescent Dominik Simon se
v Pittsburghu místo hokeje soustředí na uzdravení. Foto: Profimedia.cz
čátku prosince. To českému hokejistovi vychází přesně na dobu návratu na led.
Situaci komplikuje jeden nepří-

jemný fakt. Simon nemá na příští
sezonu smlouvu a s klubem zatím
o nové nemluvil. „Nevím, řeší se
jiné věci, ale stoprocentně chci zůstat v NHL a v Pittsburghu.“
Dosud hrál za 750 tisíc dolarů ročně, což je na současné poměry částka u nejnižší možné hranice, za niž
může hráč v NHL nastupovat.
Proto byl termín operace klíčový.
Pakliže Simon stihne start příští sezony, získá další silný argument,
proč by ho měl klub znovu podepsat. Už teď má na své straně dva
důležité důvody: trenérský štáb si
českého hokejistu podle zámořského webu The Athletic oblíbil, a co
víc, stejně tak útočník a kapitán Sidney Crosby.
Už v roce 2018 Simon vyprávěl, že
si ho Crosby pozval na letní kemp
do Halifaxu, aby spolu trénovali na
novou sezonu. I v této dočasně přerušené spolu často nastupovali.

„Sid je parádní spoluhráč, pomůže člověku, abyste nemysleli na to,
že hrajete zrovna s ním. Přiměje
vás soustředit se na sebe,“ popisuje
Simon. „Jasně, není to lehké, je to
nejlepší hokejista na světě, ale dá
se s tím poprat. A já si už zvykl,
víme, co nám funguje a vychází.
Skamarádili jsme se.“
Po osobní stránce Simon přiznává zklamání. Plánoval v sezoně nasbírat víc bodů než těch 22 (7+15) během 64 zápasů. Ale to už teď nezmění. V Pittsburghu se místo hokeje soustředí na uzdravení a také na
to, aby měl doma dostatečné zásoby denní potřeby.
„Jak se tu začal šířit koronavirus,
spousta lidí začala bláznit, vykupovali obchody. Vždyť já neměl několik dní ani kde sehnat toaleťák. Musel jsem dokonce pár rolí ukrást
v komplexu, kde bydlím. Bylo to
bláznivý,“ směje se.

ny ty zprávy, protože kdo to dělal,
snadno z nich mohl chytit deprese.
Ovšem to období mělo i něco do
sebe. Najednou jsme měli i mnohem víc času na přemýšlení.
V minulé sezoně jste v poháru
dojela třikrát třetí, máte i bronz
ze štafety na mistrovství světa.
Kam se chcete odrazit dál?
Zrovna nad tím jsem zatím nepřemýšlela, na to je ještě moc brzy.
Prostě trénujeme a neřešíme, že
v listopadu nám zase začne další sezona.

Vodní slalom

V Praze nebude
Světový pohár
Světový pohár ve vodním slalomu
v Praze v září nebude, Mezinárodní kanoistická federace posunula
jeho termín na 23. až 25. října. Pořadatelé se místo toho snaží získat
na září mistrovství Evropy. Na divokou vodu v Troji by se tak mohl
kontinentální šampionát vrátit po
dvou letech. Říjnový termín pořadatelům nevyhovuje, protože kvůli
naplánované přeložce kanalizace
a rekonstrukce dělicí zdi nemusí
být dráha v Troji v provozu. „Další
problém je, že musí být zastoupeny tři kontinenty, aby byl Světový
pohár oficiální. Nejsme si jistí, že
se tři kontinenty dají dohromady,“
řekl ředitel organizačního výboru
Jiří Rohan. Proto organizátoři začali pracovat na variantě uspořádat
ME jako náhradu za zrušený šampionát, který měl být minulý týden
v Londýně. (ČTK)
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