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Konečně. Sezona začíná
Letošní 121. sezóna na
druhém nejstarším českém závodišti konečně začíná. Téměř stovka koní na karlovarském Hipodromu Holoubek v sobotu odpoledne proběhne před
prázdnými tribunami,
bez divácké účasti.
Marcela Kozová
spolupracovnice
redakce MF DNES
KARLOVY VARY Úvodní dostihový mítink letošní sezony na karlovarském závodišti se v sobotu odehraje za zavřenými branami, kvůli
stále platným vládním opatřením
přijatým v důsledku koronavirové
pandemie.
Zájem o účast v některém ze šesti
rovinových a dvou překážkových
dostizích byl z řad trenérů a majitelů mimořádný. Počet přihlášených
několikanásobně převyšoval maximální propustnost zdejší dráhy.
Prezidium Jockey Clublu ČR proto
schválilo navýšení počtu startujících koní pro rovinové dostihy bez
použití startovacích boxů ze čtrnácti na šestnáct.
Hlavním bodem programu je
Cena Nadace Města Karlovy Vary.
Do dostihu druhé kategorie pro tříleté koně na dvoukilometrové
distanci nastoupí dvanáct koní. Vět-

šina z nich je hlášených do pozdějších klasik – Českého derby nebo
do Oaks.
Do širšího okruhu favoritů
bude patřit vítěz loňské Ceny zimního favorita Suprtupl (žokej Jaromír Šafář) nebo dvojice klisen,
které si dvorskou dráhu vyzkoušely v minulém roce. Franceska
Bella (žokej Tomáš Lukášek) doběhla čtvrtá v karlovarské Ceně
zimní královny a následně zvítězila ve slovenské Karpatské ceně.
Sterli (žokej Milan Zatloukal) v
Ceně zimní královny skončila třetí a využít může zkušenosti z běhání ve Francii.
Nitro (Beysim Ferhanov) se v Čechách představí poprvé. Dosud běhal jen v Polsku. Čtyřikrát dosáhl
na dotované umístění včetně jednoho vítězství. Zajímavá je dvojice
dohlášených slovenských koní.
Tristan (žokej Zdenko Šmida) poslední dva starty ve třetí kategorii
proměnil ve vítězství a Spartico
(žokej Adam Florian) si zapsal v
listed dostizích třetí a páté místo.
Jediný zástupce českého chovu
Avignon (žokejka Vendula Korečková) ze čtyř absolvovaných dostihů
třetí kategorie získal první, druhé,
třetí i čtvrté místo. Rusel (žokej Jiří
Palík) po šestém místě v debutu vytěžil ve dvojkovém listopadovém
dostihu těsné druhé místo. Queen
Am (Michal Demo) má na svém kontě jediný zásah, ale zato čerstvé
páté místo z květnového trojkového dostihu v Mostě.
Úvodní mítink na karlovarské dráze bude přenášet internetová televize EquiTV.

Spolufavoritka Zkušenosti z Francie může využít Sterli, třetí z loňské Ceny zimní královny. Foto: Marcela Kozová

Na Velkou
pardubickou
chystá Váňa
oba vítěze
PARDUBICE, CHYŠE Se sedmi přihláškami vévodí aktuálnímu seznamu koní přihlášených do letošní
Velké pardubické trenér Josef Váňa
starší. V přípravě dostihové legendy v tréninkovém středisku v Bohuslavi a Mlýncích na Karlovarsku
jsou také oba vítězové tří posledních ročníků, No Time To Lose a obhájce prvenství Theophilos.
Po prvním kole přihlášek figuruje
ve třicítce koní na seznamu také třetí vítěz největšího překážkového dostihu v zemi Tzigane du Berlais trénovaný Pavlem Tůmou. Tři koně zatím přihlásil Stanislav Popelka, po
dvou koních mají v aktuální listině
Štěpánka Myšková, Radek Holčák a
Čestmír Olehla, jenž zapsal jako jediný klisnu, devítiletou Izynku. Přihlášení jsou i koně z Francie, Irska
a Slovenska.
Ve druhém kole bude možné
koně přihlašovat do 24. září, 130.
ročník slavného překážkového dostihu je na programu 11. října a
předcházet mu mají přes komplikace způsobené pandemií koronaviru tradičně čtyři kvalifikační závody. V uplynulých dvou letech bylo
na startu Velké pardubické vždy
dvacet koní. Termíny kvalifikačních mítinků zatím nejsou vzhledem k opatřením kvůli pandemii
koronaviru známé. Dostihový spolek je plánuje uspořádat v průběhu
letních prázdnin. „Konkrétní termíny nyní konzultuje s Jockey Clubem ČR s ohledem na další závodiště a také možnosti České televize,“
uvedl Dostihový spolek v tiskové
zprávě. (pmk, ČTK)

Fakta
Kdo bude hrát s hokejisty
Sokolova první ligu

Z první ligy mají sestoupit tři mužstva přímo

Přehled účastníků první hokejové (Chance) ligy pro ročník
2020/21: Draci Šumperk, HC AZ
Havířov 2010, HC BANÍK SOKOLOV, HC Benátky nad Jizerou, HC
Dukla Jihlava, HC Frýdek-Místek,
HC RT Torax Poruba 2011, HC Slavia Praha, HC Stadion Litoměřice,
HC Stadion Vrchlabí, HC Zubr Přerov, Hokej Ústí nad Labem, LHK
Jestřábi Prostějov, Piráti Chomutov, Rytíři Kladno, SC Kolín, SK Horácká Slavia Třebíč, SK Trhači Kadaň, VHK Robe Vsetín.

PRAHA, SOKOLOV Z devatenáctičlenné první hokejové ligy, kterou
si také příští rok zahrají v Sokolově,
mají v nadcházející sezoně sestoupit tři celky přímo a jeden další by
měl obhajovat účast v baráži s vítězem druhé ligy. Návrh podoby soutěže dnes schválil aktiv klubů Chance ligy a bude předložen výkonnému výboru Českého hokeje, který
se koná 4. června.
Podle původních předpokladů
mělo hrát druhou nejvyšší soutěž v
nadcházející sezoně 17 účastníků.
Nakonec ji ale po předčasném
ukončení sezony kvůli pandemii koronaviru rozšířilo místo jediného ví-

●

Poznámka: Soutěž rozšířilo trio nejlepších celků základních částí všech tří skupin 2. ligy: Kolín, Šumperk a Vrchlabí.

těze druhé ligy trio nejlepších celků
základních částí všech tří skupin Kolín, Šumperk a Vrchlabí.
V novém systému soutěže se podle návrhu utkají celky dvoukolově
každý s každým a sehrají 36 utkání.
Před druhou částí se rozdělí na desetičlennou lepší a devítičlennou horší skupinu. V první desítce, která
bude mít jistou účast v play off, se
bude hrát dvoukolově a půjde o dalších 18 zápasů. O 11. až 19. místo půjde při stejném systému o 16 duelů.
Čtyři nejlepší celky z první skupiny by postoupily přímo do čtvrtfinále play off. Celky na 5. až 10. místě s
nejlepšími dvěma z druhé skupiny

by hrály předkolo. Nejhorší dva by
naopak sestoupily přímo do druhé
ligy. Celky ze 4. až 7. místa druhé
skupiny by hrály o udržení systémem play down, přičemž nejhorší
z nich by sestoupil přímo a druhý
nejhorší by obhajoval účast v baráži s vítězem druhé ligy.
„Na aktivu Chance ligy se projednávaly tři návrhy systému soutěže.
První byl svazový a dva z řad mužstev. Ten druhý spočíval v rozdělení
do dvou skupin a třetí hrát v základní části tříkolově,“ řekl pro HokejkaTV ředitel první ligy Pavel Setikovský. „Já i všichni jako předkladatelé
si myslíme, že jakýkoliv systém, kte-

Baník se po výhře dotáhl na Vítkovice
SOKOLOV Teprve druhé vítězství
v této druholigové sezoně si připsal
Sokolov, který díky brance Marka
Krátkého z 15. minuty udolal Vyšehrad 1:0. „Pro nás nepříjemné procitnutí, první půli jsme prospali. Sokolov byl běhavý, hodně pohyblivý
i agresivní, zatímco my pomalí, a
tak jsme nezachytili ani tempo zápasu,“ řekl o rozhodujících okamžicích utkání Roman Veselý, trenér
Vyšehradu.
Ve druhé půli byli přitom podle
něj hosté na hřišti jasně lepší. „Jenomže na jeden poločas se zápas
nevyhrává. Ten první byl z naší strany hodně špatný a z jedné střely na
branku jsme inkasovali. Ve druhé
půli jsme zlepšili pohyb i přihrávku, takže jsme měli už víc prostoru,
vytvořili si tlak i spoustu situací v
pokutovém území domácích, kteří
ale přitom své vápno přehustili, a
navíc jim výborně zachytal gólman
Fryšták. Za první poločas jsme tak
draze zaplatili ztrátou všech
bodů,“ dodal pro klubový web hostů kouč Veselý.
Západočeši po středečním utkání
18. kola ztrácejí na nesestupovou

pozici už jen pět bodů a bodově se
dotáhli na patnácté Vítkovice. Slezané proti favorizovanému Žižkovu sice dlouho drželi krok a měli i
několik šancí, žádnou ale neproměnili a v 86. minutě inkasovali jediný gól od Žežulky. Viktoria v druhé
lize počtvrté za sebou vyhrála a z
šestého místa ztrácí tři body na Jihlavu. Na opačné straně tabulky stačila Pardubicím k výhře nad Prostějovem také jediná branka, kterou
ve 23. minutě vstřelil ve skluzu na
zadní tyči dorážející Hlavatý. Východočeši doma zvítězili v osmém
z devíti zápasů této druholigové sezony a využili pondělního zaváhání Jihlavy, které se vzdálili už na
šest bodů.
První zápas po více než dvouměsíční koronavirové přestávce vyhrál
také Hradec Králové, který i v oslabení zásluhou branky Jana Mejdra získal tři body ve Varnsdorfu. Ve zbylých zápasech brněnská Líšeň podlehla Vlašimi 0:2 a Třinec zdolal
Chrudim 1:0. Už v pondělí Dukla Praha porazila Jihlavu 2:1. Kolo dnes zakončí dohrávka mezi Ústím nad Labem a Zbrojovkou Brno. (pmk, ČTK)

Obnovená premiéra V utkání 18. kola F:NL si před Petrem Rothem z Vyšehradu kryje míč sokolovský útočník Kanghyun Yu. Foto: Slavomír Kubeš, ČTK

rý je rozdělen do skupin, je nespravedlivý. A to z toho důvodu, že ta
mužstva nejsou schopná se mezi sebou potkat. Při sestupu tří by ta šance nebyla stejná pro všechny. Zároveň si to myslím i o tříkolovém systému, kdy je domácí mužstvo zvýhodněno, a spravedlnost tím trošku uniká,“ doplnil Setikovský.
Nový ročník má začít v sobotu 12.
září. Hracími dny by měly zůstat
středa a sobota s vloženými pondělky. Podle webu prvoligového nováčka Šumperku ale výkonný výbor
bude rozhodovat také o protinávrhu, kdy by se první liga hrála v pátek
a v neděli a s vloženými středami.

Pokud by některý z devatenácti
celků, které využily práva se do první ligy přihlásit, nesplnil licenční
podmínky, systém ve skupinách by
se změnil. V sezoně 2021/22 má podle prosincového rozhodnutí výkonného výboru Českého hokeje
nastupovat v první lize 16 týmů.
Výkonný výbor Českého hokeje
má 4. června schvalovat i pondělní
návrh Asociace profesionálních klubů, podle kterého by v extralize v
příštích čtyřech sezonách hrálo stále 14 týmů a znovu by se zavedla baráž - tentokrát jen nejhoršího mužstva proti nejlepšímu týmu první
ligy. (pmk, ČTK)

S týmovou soutěží už
Vondroušová počítá
PRAHA, SOKOLOV Z turnaje O pohár prezidenta ČTS se nakonec musela omluvit sokolovská tenistka
Markéta Vondroušová. Loňská finalistka Roland Garros a světová osmnáctka se na kurty na pražské Spartě nedostala kvůli netenisovým povinnostem. „Ve dnech turnaje se
stěhuji a vrcholí má příprava na maturitu, tak jsem se omluvila. Ale s
účastí v týmové soutěži, až budu
mít vše za sebou, již počítám,“ slíbila Vondroušová.
Turnajem O pohár prezidenta
ČTS začala v Česku série tenisových
akcí na rozehrání po zmírnění opatření proti šíření nemoci covid-19.
„Těší mě, že se v akci předvedou
všichni čeští hráči, kterým to situace dovolí. Díky tomu nás čeká ojedinělá podívaná. Díky síle českého tenisu a rychlosti, s jakou jsme akci
připravili, se do Prahy dívá celý tenisový svět. Je to pro nás čest i výzva. Věřím, že i tenis přispěje k postupnému návratu naší společnosti
k normálu,“ uvedl Ivo Kaderka, prezident tenisového svazu.

Na zahajovací boje ve Stromovce
navážou turnaje O trofej solidarity
a naděje ČTS by Moneta vždy pro
16 hráčů a hráček. Hrát se bude i
soutěž družstev. Mezinárodní sezona okruhů ATP i WTA začne kvůli
koronaviru nejdříve v srpnu.
Turnaj O pohár prezidenta ČTS se
sice odehrává bez přítomnosti fanoušků, vysílá jej však Česká televize. Finálovými zápasy dnes turnaj
vyvrcholí ve 12.00 hodin pro muže,
o ženské vítězce se bude rozhodovat od 14.00 hodin.
Nasazenými jedničkami pro turnaj byli mezi muži Jiří Veselý, mezi
ženami pak Petra Kvitová, dvojnásobná vítězka Wimbledonu. Účast
původně přislíbila také světová trojka Karolína Plíšková, ale s tím, že
musí být zdravotně v pořádku. „V
posledních týdnech jsem léčila zraněná záda a teprve postupně zvyšuji tréninkové dávky. Až o víkendu
přijede trenér (Daniel) Vallverdu a
začnu naplno trénovat. Na ostrý
zápas se teď necítím,“ vysvětlila
svoji neúčast. (pmk, ČTK)

