24 • Týdeník Nové Svitavsko

sport

Svitavska

Novým hrdinou je Theophilos
S vítězem legendárního
pardubického dostihu slaví
i Josef Váňa v roli trenéra.

D

evítiletý hnědák
Theophilos s žokejem Josefem Bartošem vyhráli 129.
Velkou pardubickou se Slavia
pojišťovnou. V cílové rovince
uhájili vítězství před Strettonem v sedle s Thomasem
Garnerem, třetí byl Chicname
de Cotte, jehož vedl Jordan
Duchene. Obhájci loňského
prvenství a největší favorité
slavného dostihu Tzigane du
Berlais s Janem Faltejskem
spadli na Taxisově příkopu.
„I když toho vyhrávám
hodně, tak Velká pardubická
je jedinečná,“ řekl Josef Bartoš
po svém třetím triumfu. Theophilos startoval ve Velké poprvé, sponzorují ho majitelé
v syndikátu nazvaném Dostihový klub iSport-Váňa. (tr)

VÝROK TÝDNE
„Napadá mě jediné řešení: navrhnout výboru
rozšířit realizační tým o
psychologa pro hráče a
psychiatra pro trenéry.“
Vedoucí svitavských fotbalistů Oldřich Palla přemýšlí o tom, jak vyléčit aktuální neduhy svého týmu.

UDÁLOST TÝDNE
Návrat Lubomíra Růžičky do Svitav. Na jaře
dovedl Dekstone Tury
do semifinále, v sobotu
se postaví proti svým
někdejším svěřencům
coby kouč brněnských
basketbalistů. Utkání
se hraje od 17 hodin.

NA PRVNÍ POZICI. Theophilos s Josefem Bartošem vyhráli letošní ročník Velké pardubické. Foto: Deník/Luboš Jeníček

O čem se mluví

Jak to vidím já

Ejhle, když se chce, ono to jde V čem je Anglie jinde

M

ílový krok směrem
k postupu na EURO
2020 udělala česká
fotbalová reprezentace. K překvapení mnohých si v pražském Edenu vyšlápla na favority z Anglie, dokonce dokázala obrátit nepříznivý vývoj
utkání a díky brankám Brabce
a Ondráška vyhrála 2:1. Ještě
milejším překvapením pro
fanoušky byl předvedený výkon mužstva, na míle vzdálený od zářijové truchlohry v Kosovu. Znovu se ukázalo, že výběr kouče Šilhavého má na to, aby se
měřil rovnocenně i s předními evropskými celky, pouze je k tomu třeba zahodit český alibismus, pohodičku a věčné hledání
výmluv. Jistě, Angličané svým bezkrevným představením zaostali za pověstí, jaká je předcházela, nicméně základem úspěchu
bylo, že se domácí sestava nebála hrát s odvahou a za vítězstvím
si šla. Snad jí tento přístup chvíli vydrží... (rh) Foto: ČTK/Michal Kamaryt

Ubohý, strašlivý,
nepochopitelný.
To jsou jen některé přívlastky,
jakými anglická
média počastovala výkon
Albionu v Edenu. Bez vytáček, žádné chození okolo
horké kaše, pěkně natvrdo
popsaná realita na hřišti. A
hráči i trenéři tahle slova
museli akceptovat, věděli, že
byla oprávněná. A v Česku?
Inu, někteří nejmenovaní
koučové reagující byť na náznak kritiky s neskutečnou
mírou podrážděnosti by v
Anglii fakt nemohli vydržet...

Radek Halva, redaktor

