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Moravská tour házenkářek
kud za soupeři dojíždí.
V sobotu tak v Hodoníně, o dalších 70 kilometrů dál, hrály s rakouským mistrem WAT Atzgersdorf a místním účastníkem mezinárodní Mol ligy HK Hodonín. Včera absolvovaly dvojzápas v Ostravě,
pro změnu dalších 115 kilometrů od
místa pobytu, s předním celkem
Mol ligy Sokol Poruba.
„Bude to velmi náročné, v průběhu jednoho dne dva těžké zápasy.
Únava je nashromážděná a navíc
máme úzký kádru. Máme velmi
mnoho mladých křídel, ale na spojce nemáme posty ani zdvojené,“ věděl už před tour trenér Sabadka.

Házenkářky Sokola
Lázně Kynžvart po výborných výkonech se
Slavií Praha absolvují
neméně náročnou moravskou misi. Za sebou mají zápasy s rakouským mistrem
WAT Atzgersdorf,
Hodonínem a Porubou. Zítra ještě hrají
se Zorou Olomouc
Ivo Vymětalík
sportovní redaktor
MF DNES

LÁZNĚ KYNŽVART Na úvod herní
přípravy na první ligu, nejvyšší českou soutěž, si kynžvartské házenkářky pozvaly vicemistra české části Mol ligy DHC Slavia Praha. V prvním utkání předvedly bojovný a odhodlaný výkon, a nakonec podlehly 26:29.
„Byl to výborný výkon. Odehráli
jsme to s velkou kvalitou, srdíčkem
a nasazením. Prohra o tři góly byla
možná i krutá, protože jsme mnohokrát vedli nad českým vicemistrem. Velmi dobrý zápas jsme odehráli, velmi dobrá prezentace, až
jsem z toho měl trochu husí kůži,“
přiznal trenér Peter Sabadka.
Druhý zápas už výsledkově dopadl pro favorita mnohem lépe, Slavia vyhrála 38:28, hlavně díky únavě kynžvartských házenkářek.
„Nemáme tak široký a kvalitní
kádr jako Slavia. Mají zdvojení i
ztrojení, hlavně na spojce. Naše
hráčky, které tahaly zápas v prvním utkání, nedokázaly podat takový výkon. Prostor dostaly mladé
hráčky, které měly ze začátku problém dostat se do zápasu, ale postupem času měly i některé pěkné fáze
a dokázaly odehrát pěkný zápas.
Sice jsme prohráli o deset gólů v závěru, ale dlouho byl zápas vyrovnaný, s nasazením bez velkého rozdílu,“ míní Sabadka.
Náročná moravská mise
Hned druhý den nasedly házenkářky Sokola Lázně Kynžvart do autobusu a vyrazily na herní soustředění na Moravu. Základnu mají ve Zlíně, 474 kilometrů od své haly, od-

Náročná příprava Házenkářky Sokola Lázně Kynžvart (zlaté dresy) zahájily herní přípravu domácím dvojzápasem s vicemistrem české části Mol ligy Slavií
Praha. Na kynžvartské palubovce se poprvé objevily největší letošní posily Annamaria Patrnčiaková (nahoře) a Veronika Dvořáková (vpravo dole). Nechyběly ani tradiční opory jako Anna Schneiderová (vlevo dole). Foto: Martin Stolař, MAFRA

Velmi cenný skalp interligisty
Přesto házenkářky Sokola Lázně
Kynžvart pokračovaly v nadšených
výkonech. S rakouským mistrem
WAT Atzgersdorf to ovšem výsledkově nebylo ono. Konečný stav
utkání 25:36 po poločase 12:18. Ale
rakouský šampion, to už je na tým,
který ještě před pár lety nebyl vůbec na házenkářské mapě, přece
jen velké sousto.
„Byl to velmi dobrý soupeř výkonnostně, připravují se na utkání Poháru EHF s německým Thuringerem. Zdatný soupeř, velmi dobře
somaticky vybavený, sehraný, pro
nás velká škola,“ říká trenér Peter
Sabadka.
Ovšem druhý zápas během dne
byl historickým zápisem do kynžvartské kroniky. Nad Hodonínem
vítězí 30:27 po těsné poločasové porážce 16:17. „Těžký zápas, hlavně
po fyzické stránce. Teplota v hale
byla přes třicet stupňů, děvčata si
musela hrábnout až na dno svých
fyzických sil. Bylo to velké morální
vítězství, o tom kdo je ochoten vydat se sebe daleko víc a všechno
obětovat dění. Bylo to o morálce a
hráčky podaly výkon jako předtím.
Z tohoto pohledu jsme velmi šťastni,“ pochvaluje si Sabadka. Porazit
Hodonín u nich doma a po tak náročném programu.
„Rozhodlo se v posledních pěti
minutách. Naše vítězství nad interligistou je velmi cenné, poprvé v historii klubu,“ pochvaluje si.
Na Moravě má k dispozici šestnáct hráček, z toho tři brankářky.
„Máme šest křídel a tím pádem nás
tlačí bota na spojkách. Ovšem
všechny, i mladé, dokázaly v určitých pasážích zastoupit. Nedalo se
hrát jen se čtyřmi spojkami, ty by
celou porci nezvládly,“ dodává Peter Sabadka.

Dotřetice už to nevyšlo, Váňovi koně nebyli na stupních
BOHUSLAV Jedenáctiletý hnědák
anglického původu No Time To
Lose doplnil po třetí kvalifikaci na
letošní Velkou pardubickou dosud
čtyři kvalifikované koně z tréninku
Josefa Váni v Bohuslavi a Mlýncích
u Chyší.
V sobotu ve třetí kvalifikaci doběhl šestý za svými stájovými kolegy
Theophilosem a Mazhilisem.
Vyhrál ryzák Lodgian Whistle s žokejem Jaroslavem Myškou po pomalém úvodu. Loňský vítěz slavného
dostihu Theophilos doběhl po chybě v závěru čtvrtý.
Na trať 5800 metrů dlouhou vyrazila sedmička koní „výletním“ tempem. Až po absolvování Irské lavice na sebe vzal roli lídra Myška a až
do cíle před sebe s Lodgian Whistle
nikoho nepustili.
Dlouho vlažného tempa využil i
největší outsider závodu Catch Life
a s žokejem Janem Faltejskem skončil druhý. Třetí doběhl Talent s Martinem Liškou.
Theophilos vyhrál letošní první
kvalifikaci, ale tentokrát v horku s
Josefem Bartošem chyboval.
„V dostihu byl dobrý, ale u předposlední překážky mu nevyšel

krok, udělal velkou chybu v rozhodující chvíli a náskok nechytil,“
konstatoval Bartoš a k pomalému
úvodu dodal. „První dva kilometry
to bylo na ostudu, takhle to nemůžeme jezdit.“
Po prvním kole přihlášek na letošní Velkou pardubickou se objevila
jména třiceti koní včetně vítězů tří
posledních ročníků, kterými byli
No Time To Lose, Tzigane du Berlais a Theophilos. V druhém kole
bude možné koně přihlašovat do
24. září.
Se sedmi přihláškami vévodí aktuálnímu seznamu koní trenér Josef
Váňa starší, jenž má své svěřence
ve stájích v Bohuslavi a Mlýncích u
Chyší a v jehož přípravě jsou i No
Time To Lose a obhájce prvenství
Theophilos.
Po třech kvalifikacích má už podmínky startu splněno pět Váňových svěřenců. Desetiletý hnědák
francouzského původu Theophilos, jedenáctiletý hnědák francouzského původu Mazhilis, dvanáctiletý hnědák německého původu
Ange Guardian, osmiletý hnědák
německého původu Sottovento a
naposledy jedenáctiletý hnědák

anglického původu No Time To
Lose.
Loňský vítěz Velké pardubické
hnědák Theophilos prokázal své
kvality a s žokejem Josefem Bartošem vyhrál první kvalifikaci na le-

tošní 130. ročník tohoto slavného
dostihu. Z ní se kvalifikoval i Mazhilis.
„Chtěli jsme kvalifikaci vyhrát,
abychom mu mohli dát oraz. Jsem
rád, že se nám to povedlo. Teď ho

nachystáme na třetí kvalifikaci,“
uvedl Josef Váňa po první kvalifikaci.
Druhou kvalifikaci na Velkou pardubickou vyhrál pro změnu jiný
Váňův svěřenec, favorizovaný

Kvalifikace V sobotu se běžela už třetí kvalifikace na letošní Velkou pardubickou. Foto: Martin Veselý, MAFRA

Ange Guardian v sedle s Jiřím Kouskem navíc pátým kvalifikačním triumfem vyrovnal rekord Trezora.
Druhý skončil v dostihu na 5800
metrů další svěřenec legendárního
Josefa Váni Sottovento, jenž v cílové rovince dotahoval ztrátu, ale
marně.
Dvanáctiletého Ange Guardiana
pochválil jezdec za to, že ustál tlak
od tréninkového kolegy Sottoventa
s Janem Kratochvílem. „Zatápěl
nám ke konci hodně, v posledních
padesáti metrech jsem myslel, že
budeme poraženi,“ přiznal Jiří Kousek.
Závěrečná čtvrtá kvalifikace se poběží za tři týdny. Velká pardubická
se Slavia pojišťovnou by se měla konat 11. října.
V sobotních rámcových pardubických dostizích se Váňovým svěřencům dařilo napůl. Ve steeplechase
III. kategorie na 3600 metrů vyhrál
čtyřletý ryzák francouzského původu Chelmsford, ač běžel svůj první
kros v životě. Naopak ve
steeplechase III na 4000 metrů musel být po chybě na překážce zadržen šestiletý hnědák francouzského původu East River. (vov)

