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Nevyzpytatelný nováček.
Theophilos ovládl dostih roku

Aktuálně

Žraloci to dokázali. Mají
první softbalový titul

Ironman v německé režii.
Slavili Frodeno a Haugová
Kona – Německý triatlonista Jan Frodeno se stal
potřetí v kariéře vítězem Ironmana na Havaji. Stal
se nástupcem krajana Patricka Langeho, který
triumfoval v uplynulých dvou letech, a navíc časem 7:51:13 překonal jeho rekord závodu. Německý triumf umocnila Anne Haugová, jež ziskem titulu světové šampionky v dlouhém triatlonu vylepšila loňský bronz. „Rekord mě nezajímá. Já tu
vyhrál, ve Wimbledonu našeho sportu,“ radoval
se osmatřicetiletý Frodeno. (čtk)

Zlatá Bilesová. Je nejlepší
gymnastkou historie
Stuttgart – Živoucí legenda. Americká sportovní
gymnastka Simone Bilesová ovládla na MS ve
Stuttgartu přeskok, prostná a kladinu a jedinečnou medailovou sbírku tak rozšířila na 19 zlatých
medailí, tři stříbra a tři bronzy. Dohromady tvoří
její kolekce 25 cenných kovů. To z ní dělá nejúspěšnější gymnastku historie. Na šampionátu
ve Stuttgartu dvaadvacetiletá Američanka předstihla Bělorusa Vitalije Ščerba, který vedl pořadí
s 23 medailemi. Jeho bilance je 12-7-4. (spo)

Rekord Kosgeiové. Zlomila
letitý čas v maratonu
Chicago – Vytrvalci se na maratonské trati činí.
Po historickém zápisu pod dvě hodiny Keňana
Eliuda Kipchogeho, který však nemůže být uznaný jako světové maximum, se do rekordních tabulek zapsala jeho krajanka Brigid Kosgeiová.
V Chicagu zaběhla čas 2:14:04, jímž pokořila
o minutu a 21 sekund šestnáct let starý výkon
Britky Pauly Radcliffeové. „Nečekala jsem to. Ale
cítila jsem, že tělo běží, a tak jsem to zkusila,“ popisovala Kosgeiová. (spo)
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Ledenice – Žraloci z Ledenic vyhráli letošní ročník softbalové extraligy. Radují se
z historicky prvního titulu. Jihočeši v sobotu porazili na svém
hřišti Břeclav Locos 2:0 a finálovou sérii ovládli v poměru
3:0. „Je to skvělé. Soustředili jsme se hlavně na sebe, zaměřovali se na
útok a dařilo se nám
v obraně,“ uvedl
trenér Žraloků Jaroslav Korčák. Ti letos
zvítězili i v domácím
poháru a jejich ženský
tým má ve sbírce už dvě
ligové trofeje. „Rád bych,
aby v Ledenicích vznikla
dynastie a nešlo o ojedinělý úspěch,“ dodal. (spo)

N

ekompromisní
finiš. Devítiletý
hnědák Theophilos s žokejem Josefem
Bartošem vyhráli 129. Velkou
pardubickou. V cílové rovince uhájili výhru před Strettonem a Chicname Du Cotte.
Obhájce loňského prvenství Tzigane Du Berlais s Janem Faltejskem upadli už na
Taxisově příkopu.
Theophilos, jehož vlastní
Dostihový klub iSport-Váňa,
startoval poprvé.
„Děkuju manželům Váňovým. Udělali s ním obrovskou práci. Takový nevyzpytatelný zmetek a teď je z něj
šampion,“ vykládal v cíli
Bartoš, od neděle trojnásobný vítěz Velké.

TAXIS DOSLOVA
PŘELÉTLI
„Je to nejvíc, co mi ten kůň
mohl v životě vrátit. Byla to
každodenní pětiletá práce.
Každý den na něm člověk
seděl,“ neskrývala slzy Pavla
Váňová.
Do dostihu nakonec vyrazilo dvacet koní. Tiep de L’Est
neprošel zdravotní prohlíd-

PARDUBIČTÍ VÍTĚZOVÉ. Hnědák Theophilos a Josef Bartoš projíždějí cílem. Foto: Deník/Luboš Jeníček

kou a nemohl jet. Start se
povedl až napodruhé.
„Pro mě to bylo to nejhorší.
Na nervy...,“ hlásil Josef Bartoš. „Ale nakonec jsme si
místo našli,“ pokračoval.
Obávaný Taxisův příkop
doslova přelétli. „Zvládl ho
perfektně. Jak říká pan Váňa:
Dobře připravený kůň to
skočí jako malinu,“ chválil.
Ikonický skok naopak nezvládl Tzigane du Berlais

a další tři koně, například
Ribelino, vítěz z roku 2015.
Tempo 6900 metrů dlouhé
steeplechase táhl Bridgeur
s Jaroslavem Myškou, zaváhali až na Havlově skoku
a žokej potom osmiletého
ryzáka z dostihu stáhl.

THEO BĚŽ, THEO BĚŽ!
Rozhodovalo se v závěru na
proutěných překážkách
a v rovince. S trojicí Theo-

philos, Stretton a Chicname
du Cotte se pral ještě Ange
Guardian, další z favoritů,
který byl dlouho poslední.
„Křičel jsem na něj: Theo
běž, Theo běž! Ale nebylo to
připravený. Tak jsem to asi
šest set metrů před cílem
zkusil. A on šel a dokázal to,“
líčil Bartoš.
Do dostihu dal všechno.
„Fyzicky jsem úplně na dně,“
dodal osmatřicetiletý žokej.

Řádící tajfun se podepsal i na MS ragbistů
VOJTĚCH ŽIŽKA

Tokio, Praha – Ragbisté jsou
tvrdí, houževnatí a nebojácní
chlapi. Jen tak se neleknou
a raději si nechají zlomit nějakou tu kost, než aby
ustoupili. Občas ale přijdou
chvíle, kdy je veškerý odpor
marný. Proti síle živlů nezmůže nic ani spojená síla
nejlepších ragbistů planety.
V Japonsku totiž o víkendu
došlo poprvé v historii světových šampionátů k rušení
zápasů ve skupinách. Na zemi vycházejícího slunce
udeřil ničivý tajfun Hagibis.
Miliony lidí byly evakuovány, došlo i k obětem na životech. Ustoupit museli i ragbisté, zrušeny byly celkem
tři duely včetně šlágru Anglie
proti Francii.

„Alespoň máme víc času na
přípravu na čtvrtfinále,“ pochvaloval si anglický kouč
Eddie Jones. Méně nadšení
byli Italové. Ti kvůli škrtnutí
jejich mače s Novým Zélandem definitivně přišli o (byť
minimální) naději na postup
i o zážitek v podobě duelu
s mistry světa. Veterán Leonardo Ghiraldini, který se
chtěl proti All Blacks rozloučit s kariérou, to obrečel.

Hodně emocí vyvolali také
Skotové. Ti se tak báli, aby
nebyl zrušen jejich zápas
s Japonskem, a oni tak nezůstali mimo play-off, že raději
preventivně zaútočili na pořadatele. „Zrušení zápasu jde
proti sportovní integritě turnaje. Už jsme kvůli tomu
oslovili právníky,“ uvedla
skotská federace.
Je fakt, že férovosti MS nastalá situace neprospěla, ale

Mercedes si dojel pro Pohár konstruktérů
Tajfun ovlivnil i Velkou cenu
Japonska formule 1. Sobotní
kvalifikace na okruhu v Suzuce
musela být přesunuta na neděli, pár hodin po ní se jel i samotný závod. Ten ovládl Valtteri Bottas ze stáje Mercedes,
jeho kolega Lewis Hamilton

dojel třetí. Za dva týdny v Mexiku může slavit svůj šestý titul
mistra světa, Mercedes má
navíc už nyní jistý šestý Pohár
konstruktérů v řadě. „Ten titul
je pro Nikiho,“ zmínil šéf týmu
Toto Wolff nedávno zesnulou
legendu Nikiho Laudu.

dopředu se vědělo, že něco
podobného může nastat.
Všichni účastníci ostatně
podepsali pravidla turnaje
a souhlasili s tím, že duely
budou rušeny (ne odkládány
na jiný termín) a do výsledků
bude zapsána remíza.
„Jsme přístupem skotské
federace zklamáni. Děláme
vše pro to, aby se nedělní zápasy odehrály, ale jeden
z nejničivějších tajfunů za
posledních šedesát let představuje riziko, které ohrožuje
bezpečnost všech,“ reagovalo
vedení šampionátu.
Rozuzlení? Famózně bojující Japonci včera porazili
Skoty 28:21 a poprvé v historii postoupili do čtvrtfinále.
Tajfunem postižená země
tak dostala alespoň jeden
důvod k radosti.
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