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Theophila oslavovalo přes sto majitelů
Když projel cílem, zmítal se
v ohromné euforii. Josef Bartoš dovedl valacha Theophila
k premiérovému triumfu ve
slavné Velké pardubické, jejíž
129. ročník zažil přelomovou
událost. Spolu s 38letým žokejem se totiž z obřího úspěchu
těšilo dalších více než sto lidí!

Theophilos je svěřenec Dostihového klubu iSport-Váňa.
Založen byl v roce 2016 a vlastní syndikát s více než sto členy.
Ti si devítiletého hnědáka od
trenéra Josefa Váni pronajímají a všichni teď mohutně slaví.
„Většina z nich snila o tom, mít
dostihového koně, a proto jsme
vymysleli tenhle projekt. Za
cenu 1500 nebo 2000 korun za
rok si to může dovolit opravdu
každý. To, že se podařilo vyhrát Velkou pardubickou, je neuvěřitelné,“ radoval se jeden
z vlastníků Tomáš Janda.
„Je novinka vyhrát v českém
prostředí pro tolik majitelů. Já
jsem tohle zažil na západ od
našich hranic. Tam jsem viděl,
že přijížděli za jedním koněm
na dostihy tři autobusy. A když
pro ně vyhrál, ti lidi to uměli
roztočit. Opravdu úžasná podí-

vrátil,“ tvrdila bezprostředně
po dostihu v rozhovoru pro
Českou televizi Pavla Váňová.
Právě na ni si Bartoš vzpomněl
v cílové rovince, kdy odrážel
nápor Strettona a Chicname de
Cottea. „Křičel jsem na něj
‚Theo, běž! Theo, běž!‘, jak mi
radila paní Váňová,“ vykládal
Bartoš, jenž Velkou ovládl po
dlouhých jedenácti letech.
Theophilos se měl v top dostihu sezony objevit už loni,
kvůli zdravotním problémům
však nakonec nestartoval. Svoji
premiéru ale zvládl skvěle. Překonal nepříjemnou situaci
v úvodu, kdy se opakoval start.
Hladce pak zvládl Taxis.
„Připravený kůň ho skočí jak
malinu a je to pravda,“ tvrdil
nadšený žokej pro Českou televizi. „Děkuju šéfovi (Josefu
Váňovi) a paní Váňové, jakou
s ním udělala práci. Z nevyzpytatelného zmetka je teď šampion,“ připomněl Theophilovu
pověst zlobivého koně od neděle už trojnásobný vítěz Velké
pardubické.
Nejen on si syndikát velmi
pochvaloval. Ostatně řada jeho
členů jásala přímo v ochozech.
„Celému spolku nebo klubu to
přeju, protože to jsou takoví
fanatici, kteří se dvakrát do roŽokej Josef Bartoš si svého koně Theophila po vítězném závodě musel hýčkat, vždyť s ním udělal radost tolika majitelům.
ka přijedou podívat do stájí. Je
Právě ona se o hnědáka ce dnes a denně. Nebylo dne, to emotivní a pěkné. Jsem rád,
vaná. Tam nás napadla tahle užít tu radost,“ řekl legendární
myšlenka. Nemusíte být ani bo- Váňa, jenž Theophila připravu- s rozvernou povahou řadu let abych na něm neseděla. To je to že se nám to povedlo,“ řekl
starala. „Je za tím pětiletá prá- nejkrásnější, že nám to takhle Váňa.
hatý člověk, a přitom si můžete je spolu s manželkou.
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Krejčíková a Siniaková do Číny
Loni prohrály ve finále Turnaje mistryň, letos ale budou
mít Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková možnost své
tažení dotáhnout do konce. České tenistky se znovu dostaly na
přehlídku nejlepších osmi párů
sezony, která se premiérově koná v čínském Šen-čenu.
„Hodně pro nás znamená, že
jsme se s Bárou kvalifikovaly
podruhé v řadě,“ prohlásila Si-

niaková. „Naše loňská zkušenost je totiž nezapomenutelná,
takže se na tu druhou už moc
těšíme,“ dodala její spoluhráčka
Krejčíková. Definitivu účasti
jim zajistil víkendový triumf ve
čtyřhře na turnaji v Linci.
Siniaková měla nárok zahrát
si na Masters už v roce 2017,
jenže kvůli zranění Lucie Hradecké svůj debut mezi elitou
musela odložit. Tentokrát se

s Krejčíkovou mohou potkat
i s krajankou Barborou Strýcovou, která nastoupí ve dvojici se
Sie Su-wej z Tchaj-wanu. Ve
dvouhře se navíc v Číně představí Karolína Plíšková i Petra
Kvitová.
Šen-čen je pro Siniakovou také místem příjemných vzpomínek. V lednu 2017 zde získala
premiérový titul v singlu, o rok
později si zahrála finále. (bum)

Seemanovou triumfy povzbudily
Premiérové triumfy na Světovém poháru považuje 19letá
Barbora Seemanová za potvrzení správnosti své plavecké
cesty, po které vykročila směrem k olympijskému Tokiu.
V Berlíně ovládla kraulové
závody na 200 i 400 metrů.
„Plavalo se mi pocitově skvěle.
Byl to zážitek, ale i obrovské povzbuzení a další cenné zkušenosti,“ líčila Seemanová, když

na delší trati druhým nejlepším
časem kariéry (4:10,06) zaostala
pouhých 33 setin za vlastním
českým rekordem.
O den později vyhrála
i dvoustovku volným způsobem
za 1:58,78. „Holky vedle mě tlačily, až na poslední padesátce
jsem urvala vítězství, medailistky se srovnaly v jediné desetině,“ doplnila Seemanová, která koncem týdne na Plzeň-

ských sprintech přejde na krátký bazén.
V něm už s výhledem na prosincové MS plavala znakařka
Simona Kubová a časy 2:05,98
na 200 m i 57,56 z poloviční trati
pomohla DC Trident zopakovat
třetí místo i v druhém dílu ISL.
„Ligová soutěž mě strhla, v Neapoli to byly nepopsatelné napětí
i emoce a mám radost i z vlastních výkonů,“ řekla.
(kez)

Hyka začal pálit

Po mistrovství světa jsem měl trochu růžové brýle

Hokejový reprezentant Tomáš Hyka celé září v KHL gólově mlčel. Teprve po doléčení
bolavého zápěstí, kvůli němuž
pak i devět dnů nehrál za Čeljabinsk, začal pálit a včera už
předvedl hattrick. Přesto Traktor padl doma s nejhorším týmem soutěže Rigou.
„Moje rozpaky z úvodu sezony jsou pryč. Někdy ale nestačí, že se daří jedinci. Při pohledu
na výsledek mi všechny tři trefy
přijdou k ničemu,“ litoval 26letý
český útočník, jenž ale v rozpětí
25 minut nastřílel víc branek než
v dosavadních 16 zápasech
v soutěži dohromady. V gólovém žebříčku krajanů je před
ním pouze Sekáč z CSKA (6).

Michal Osoba
Když si ziskem světového zlata v Tokiu podmanil kolébku juda, plánoval Lukáš Krpálek delší pauzu, aby doléčil zdravotní
neduhy a nabral síly na olympijský rok. Ale vidina souboje s ikonou jeho sportu Francouzem
Teddym Rinerem ho zlákala už
na grandslam do Brazílie.
■ Od turnajů jste si dal
pauzu jen něco přes měsíc.
Stihl jste si vůbec odpočinout?
Popravdě moc ne. Byli jsme
pět dnů i s cestou na dovolené,
kolem ní spousta povinností po
mistrovství světa. Spíš jsem byl
z těch akcí možná víc unavený.
Pro start na grandslamu v Brazílii jsme se rozhodli dva týdny
před ním. A musím říct, že to
nebyl úplně dobrý nápad.

■ Bronzová medaile přece
není špatný výsledek.
Je super, na to, jak jsem polevil v tréninku. Ale jel jsem tam
kvůli jedinému zápasu a v něm
jsem bohužel s Rinerem nebyl
schopný se začít prát. Vždy jsem
přišel, chytnul ho a čekal. Ale
jestli ho chci porazit, musím se
do něj pustit, jako jsem to zkusil
v Montrealu. Takhle by to nešlo,
sice jsem prohrál jen na tresty,
ale byl to ode mě špatný zápas.
■ Nebyl to přece jen risk?
Porazit Rinera je velký oříšek
i v plné formě…
Je to tak. Měl jsem po mistrovství světa trochu růžové brýle. (úsměv) Ale bral jsem to jako
obrovskou výzvu. Vím, že jde
porazit, ty zápasy byly vyrovnané. Ale musel bych se prát.
■ Pociťoval jste, že jste po-
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LUKÁŠ KRPÁLEK SI PLÁNOVANÝ ODPOČINEK ZKRÁTIL KVŮLI STŘETU S LEGENDOU:

Lukáš Krpálek při marné snaze porazit Teddyho Rinera.
prvé nastoupil jako mistr světa v nejtěžší kategorii?
Bylo to znát. Byl jsem hrozně
svázaný a možná i to hrálo roli,
že jsem se nepral tak dobře, kro-

Foto Jan Tauber

Fotbal

OD BICANA K LAFATOVI. Kniha redaktora Sport.cz a Práva Zdeňka Pavlise (druhý zprava) nabízí 73 příběhů ligových
gólových stovkařů. Včera ji pokřtili mimo jiné Horst Siegl (zleva), David Lafata a Antonín Panenka. Vydala ji Olympia. (kft)

Záložníka Krále bude ve Spartaku Moskva trénovat mladý kouč
Tedesco. Čtyřiatřicetiletý italský
rodák s německým pasem v březnu
skončil na lavičce Schalke 04.
Brazilec Neymar kvůli zranění
z reprezentace vypadne minimálně
na čtyři týdny ze sestavy Paris SG.
Sedmadvacetiletý útočník si v přípravě proti Nigérii (1:1) poranil stehenní sval a ve stém mezistátním
duelu musel ve 12. minutě střídat.
Chilský útočník Sánchez si
v zápasu proti Kolumbii (0:0) poranil vazy v levém kotníku a bude až
tři měsíce mimo hru.
Trenér Itálie Mancini po
úspěšné kvalifikaci na ME 2020
zůstane u týmu nejméně další tři
roky. Smlouva z loňského května
mu byla prodloužena do MS 2022
v Kataru.
Hráče Lyonu bude trénovat
Garcia. Bývalý kouč Marseille

mě zápasu o bronz, kde jsem
Ukrajince hezky uškrtil. Ale na
zemi se mi vždycky pere líp.
■ Letos ještě zvažujete
start na prosincovém turnaji

Masters v Číně. Kdy se rozhodnete?
Podle listopadového kempu
v Japonsku a toho, jak se mi bude prát. Mnohem důležitější pro
mě je příští sezona. Chtěl jsem
zakončit letošní rok na postu
světové jedničky, ale Gruzínec
Tušišvili má velký bodový náskok. Musel bych Masters vyhrát
a on by musel vypadnout brzo,
což se mu asi nestane. Tak bude
lepší se soustředit na další rok,
který bude hodně náročný.
■ Ještě před olympiádou
Praha uvítá mistrovství Evropy. Věříte, že i s Rinerem?
Byl bych rád, pro mě by bylo
úžasné se s ním utkat doma. Ale
jestli přijede, podle mě neví nikdo. Většinou turnaje oznamuje
tak dva týdny dopředu, nemá to
nastavené jako my.

Ve zkratce
nebo AS Řím podepsal s klubem
smlouvu do roku 2021.

Tenis
Moskva – muži, 1. kolo: Rosol
(ČR)–Londero (Arg.) 6:7, 7:6, 6:3.
Ženy, 1. kolo: Muchová (ČR)–
Kuzněcovová (Rus.) 6:2, 6:3.
Švýcar Federer se příští rok
v Tokiu zúčastní popáté v kariéře olympijského turnaje. Zlato
z dvouhry je jedinou velkou trofejí,
která grandslamovému rekordmanovi ve sbírce chybí.
Srb Djokovič po vyřazení ve
čtvrtfinále Masters v Šanghaji přijde na konci listopadu o post světové jedničky, který drží bezmála
rok. Protože srbský hráč neobhájil
body za loňský titul, přeskočí ho
Nadal, i když Španěl kvůli zranění
momentálně nehraje.
Žebříček ATP (v závorce předchozí umístění): 1. (1.) Djokovič
(Srb.) 9545, 2. (2.) Nadal (Šp.)

9225, 3. (3.) Federer (Švýc.) 6950,
4. (4.) Medveděv (Rus.) 5920, 5. (5.)
Thiem (Rak.) 5085, …102. (104.)
Berdych 550, 120. (128.) Veselý
(oba ČR) 461.
Žebříček WTA: 1. (1.) Bartyová
(Austr.) 7096, 2. (2.) Kar. Plíšková
(ČR) 5940, 3. (3.) Ósakaová (Jap.)
5621, 4. (4.) Svitolinová (Ukr.)
5495, 5. (5.) Andreescuová (Kan.)
5041, …7. (7.) Kvitová 4776, 18.
(18.) Vondroušová 2390, 33. (34.)
Strýcová 1491, 35. (37.) Muchová
1449, 56. (54.) Bouzková 1068, 60.
(58.) Siniaková 1025, 70. (71.) Kr.
Plíšková (vš. ČR) 858.

Různé
Šťastných deset z pondělí, polední losování: 1, 2, 6, 8, 9, 17, 20,
23, 30, 35, 36, 43, 47, 56, 58, 63, 72,
75, 77, 80. Šance milion: 769 506.
Král. číslo: 47. Večerní losování:
2, 8, 16, 21, 30, 32, 35, 39, 45, 49,

KHL: Čeljabinsk–Riga 3:4 (góly
domácích Hyka), Nur-Sultan–Vladivostok 0:1 v prodl., Kazaň–Jekatěrinburg 3:1, Nižněkamsk–Novosibirsk 2:1 v prodl., Dyn. Moskva–
Magnitogorsk 6:3 (1 gól domácích
(kez)
Jaškin).

50, 51, 58, 64, 65, 68, 70, 71, 73, 79.
Šance milion: 561 763. Král. číslo: 35.
(Bez záruky)
Pád ve Velké pardubické se
stal osudným devítiletému valachovi Krocoleonovi. O jeho smrti
informovalo na facebooku Dostihové centrum Olešnice.
Basketbalista Satoranský se
dočkal prvního vítězství v dresu Chicaga v přípravě na sezonu
NBA. Na palubovce mistra Toronta
vyhráli Bulls 105:91, český rozehrávač k tomu pomohl 12 body.
Basketbalistky USK Praha posílila pivotka Jonesová. Třiadvacetiletá hráčka přišla jako náhrada za
zraněnou Harrisonovou.
Legendární cyklista Merckx
skončil po nedělní projížďce s přáteli v nemocnici se zraněním hlavy.
Čtyřiasedmdesátiletý
Belgičan,
který je považován za jednoho
z nejlepších cyklistů všech dob, zůstává pod dohledem lékařů.

