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Do boje! Talent změří síly
v třetím testu na Velkou
Po pouhých dvou týdnech přichází další kvalifikační dostih na říjnový vrchol.
dostihu hned o vstupenku do Velké
však pro tým kolem Talenta nic neznámého není. Také loni se s jeho
starty šetřilo. O to víc se pohodový
ryzák těšil na start a většinu dostihu do cíle pak odvodil.
„Talent není tempový kůň, je koncový, on se jen loni těšil tak, že
prostě Marcela Nováka odvezl vítězně až do cíle,“ říká trenérka.
Roli vodiče ochotně a ráda přenechá žokejovi Jaroslavu Myškovi, který půjde v dostihu skládat reparát
za nepovedenou první kvalifikaci,
kde ho Lodgian Whistle vyhodil ze
sedla na irské lavici.

Statistici by z výkonů
devítiletého ryzáka Talenta měli radost. Při
každém kvalifikačním
startu se před něj v cíli
nikdo nedostal. A famózními výkony se
okamžitě zařadil mezi
favority Velké pardubické. Letos se valach
postaví na start třetí
kvalifikace.
Stanislava Králová
redaktorka MF DNES
PARDUBICE „Co do počtu koní se
náš dostih jeví jako snadný, ale kvalitu má třetí kvalifikace na Velkou
pardubickou nesrovnatelně větší
než ta předcházející,“ říká Talentova trenérka, která koně připravuje
ve Vápenném Podolu na Heřmanovoměstecku, Hana Kabelková.
Má pravdu. Jejího svěřence nečeká lehká práce. Na start 5800 metrů dlouhého dostihu se postaví proti rozběhaným koním a těm největším překážkovým esům z tréninkové centrály Josefa Váni.
Ten na start posílá kromě Theophila a Mazhilise, kteří si právo startu ve Velké vybojovali hned při prvním možném pokusu, také další velké jméno - vítěze Velké pardubické
z roku 2017 - 11letého valacha No
Time To Lose. Po prvním zahřívacím startu ze začátku července, kdy
skončil v krátkém dostihu druhý,
ho nyní čeká pasování s těmi nejlepšími na delší distanci.
Zlepšení formy hlásí Váňa také u
Mazhilise, který se pokusí vylepšit
sedmé místo ze začátku sezony. O
svých kvalitách někdejší vítěz největšího italského překážkového dostihu nenechává pochybovat.
Strategie běhat bez přípravného

Vítězně Žokej Jan Kratochvíl opanoval s hnědákem No Time To Lose (v popředí) Velkou pardubickou v roce 2017.
Rok poté skončil pátý, loňský ročník slavného dostihu kvůli zranění vynechal. Foto: Tomáš Kubelka

III. kvalifikace na 130. Velkou pardubickou
Kdy: sobota 8. srpna
Kde: Dostihové závodiště v Pardubicích
Za kolik: dospělí 150 korun, mládež a senioři 80 korun, děti do 10
let a držitelé průkazů ZTP, TP a
ZTP/P zdarma; rodinná vstupenka
(2 dospělé osoby + až 3 děti) 400
korun
Program
1. dostih, proutěné překážky IV. kategorie pro čtyřleté a starší koně na
3 400 metrů s dotací 60 tisíc 13.00
2. dostih, steeplechase handicap
V. kategorie pro pětileté a starší
koně na 3 300 metrů s dotací 30 ti-

síc
13.35
3. dostih, steeplechase handicap
III. kategorie pro pětileté a starší
koně na 4 000 metrů s dotací 90 tisíc
14.10
4. dostih, steeplechase III. kategorie pro čtyřleté koně na 3 600 metrů s dotací 90 tisíc
14.45
5. dostih, steeplechase II. kategorie pro čtyřleté a starší klisny na
4 150 metrů s dotací 120 tisíc 15.20
6. (hlavní) dostih, steeplechase cena NL pro pětileté a starší koně
na 5 800 metrů s dotací 200 tisíc
16.00
7. dostih, steeplechase IV. kategorie pro pětileté a starší koně na

3 300 metrů s dotací 60 tisíc 16.35
8. dostih, steeplechase handicap
IV. kategorie pro pětileté a starší
koně na 4 500 metrů s dotací
60 tisíc
17.10
Startovka III. kvalifikace
Číslo/jméno koně
jezdec
1 Direct Lagrange
Adam Čmiel
2 Talent
ž. Martin Liška
3 Catch Life
ž. Jan Odložil
4 No Time To Loose
ž. Jan Kratochvíl
5 Lodgian Whistle
ž. Jaroslav Myška
6 Theophilos
ž. Josef Bartoš
7 Mazhilis
ž. Jiří Kousek

V sedle Talenta se objeví Liška
Ačkoli menežování Talenta zůstává i druhým rokem stejné, jednu
novinku si rodinný tým Kabelkových dovolil - do sedla ryzáka se vyhoupne žokej, který ho v dostihu
ještě nikdy nejel.
„Není to neuvážený krok. Martin
Liška k nám od zimy jezdí s koňmi
pracovat, Talenta dobře zná, proto
jsme se rozhodli dát mu šanci i v dostihu,“ vysvětluje novinku v jezdeckém obsazení Kabelková.
Start hlavního dostihu je v 16 hodin. Hned v tom následujícím se
koná jeden velký návrat, takřka po
dvou letech se vstříc pardubickým
překážkám vydá devítiletý hnědák
Buonarroti. Exteriérově zajímavý
valach je svěřencem Josefa Váni
staršího.
Někdejší účastník českého i slovenského derby skončil v obou edicích osmý a v rovinových dostizích
se mu nedařilo. O poznání slibnější
výkony začal předvádět mezi překážkami. Než ho ve slibně rozjeté
kariéře zastavilo zranění, pokud se
dostal do cíle, vždy dosáhl na dotované umístění.
Sobotní dostihy začínají na závodišti ve 13 hodin, start toho hlavního je naplánován na 16. hodinu. Celkem uvidí diváci 8 dostihových klání a dva vložené závody Pony ligy
určené nejmladším dětským jezdcům.

Mohli jsme i vyhrát, troufá si bek Čelůstka
Marek Votke
redaktor MF DNES
LÁZNĚ BĚLOHRAD První poločas
odehrál celý a na hřiště se podíval i
v tom druhém. A právě chvíli nato,
co obránce Pardubic Tomáš Čelůstka v 83. minutě na trávníku vystřídal Brazilce Cadua, mohl rozhodnout středeční přátelák s Jabloncem, Jiří Sláma Čelůstku našel před
brankou po průniku z levé strany,
avšak devětadvacetiletý zadák se
nedostal k zakončení a míč jen těsně prolétl kolem tyče. I kvůli tomu
Pardubice s ligovým soupeřem
„pouze“ remizovali 1:1.
„Měl jsem na noze tutovku, bohužel...,“ litoval Čelůstka po zápase v
rozhovoru pro klubový YouTube
kanál. „Troufám si tvrdit, že jsme
Jablonec mohli klidně i porazit,
protože jsme měli několik dalších
šancí a dostávali jsme se do předfinálních fází. Nevyřešili jsme je však
ideálně. Určitě to ale pro nás je cenný výsledek,“ dodal Čelůstka.
O jediný pardubický gól se v 54.
minutě postaral Korejec Sanghyeok Lee, jenž v klidu dorazil míč do
prázdné brány po pěkné přihrávce
od dalšího kanárka v dresu Východočechů Ewertona.
Leeho zásahu však předcházel
dvacet minut předtím parádní pří-

mý kop Jablonce, který přes zeď za
brankáře Jiřího Letáčka uklidil záložník Robert Hrubý.
„Před Robertem nelze než smeknout, jak nádherně to trefil,“ uznal
Čelůstka, jenž se svými kolegy v
ostatních případech v obraně nijak
zvlášť nepropadával. Snad jen ve
42. minutě, když se přes Letáčka
do zakončení dostal další středopolař Severočechů Miloš Kratochvíl a
míč musel z brankové čáry odkopávat testovaný Lukáš Hušek ze Sparty.
„Z žádné vykombinované akce
jsme gól nedostali, což je dobré,“
těšilo Čelůstku.
Remíza se soupeřem z první ligy,
kterou budou Pardubice v nadcházející sezoně hrát, by pro ně měla
být povzbudivá.
„Jasně, vždyť Jablonec se už několik let drží ve vyšších patrech první
ligy. V přípravě to byl zatím náš nejtěžší soupeř,“ uvažoval Čelůstka.
Ve zbytku letního testovacího období na Východočechy čekají ještě
souboje s Olomoucí (8. srpna od 17
hodin v Bohdanči) a s pražskou Bohemkou (11. srpna od 17.30 tamtéž), která Pardubicím k domácím
zápasům v lize propůjčila svůj Ďolíček ve Vršovicích.
Na startu nejvyšší soutěže se pak
znovu potkají s Jabloncem, tentokráte však na jeho hřišti. Rozhodl o

Rozehrávač
Welsch se vrací
do Svitav
SVITAVY Další nové jméno na soupisce před letošní sezonou oznámili svitavští basketbalisté. Po roce
stráveném v zámořské NCAA se k
Turům vrací rozehrávač Marek
Welsch. S klubem podepsal dvouletou smlouvu.
„Kvůli špatné situaci v USA jsem
se rozhodl pro návrat do Evropy a
vzhledem k tomu, že ve Svitavách
jsem hrál a znám trenéra i některé
hráče, byly pro mě největším lákadlem,“ vyjádřil se k tomu na oddílovém webu synovec druhého Čecha
v NBA Jiřího Welsche.
Marek strávil poslední sezonu v
celku Jacksonville State Gamecocks
hrající zmíněnou NCAA D1, kde ve
27 utkáních průměrně odehrál 11,5
minuty na zápas, zaznamenal 2,3
bodu a 1,6 asistence.
Rok předtím za Tury nastoupil do
19 zápasů, teď doufá, že jeho vizitka
bude lepší.
„Výsledky mé poslední sezony ve
Svitavách nebyly takové, jaké jsem
očekával. Věřím, že v následujících
dvou letech to dotáhneme do zlatého konce,“ plánoval Welsch. (mvo)

Na Hvězdě se
zítra předvedou
hendikepovaní
PARDUBICE Přes sto závodníků s
nejrůznějšími tělesnými obtížemi
je přihlášeno na 23. ročník Velké
ceny města Pardubic hendikepovaných sportovců pořádaný místní Atletikou Bez Bariér, koná se zítra od
10.30 na pardubickém atletickém
stadionu.
„Po vzoru loňského roku je opět
připraveno 35 atletických disciplín.
K vrhačským se přidávají i závody
na dráze, sprinty a běhy,“ říká jedna z organizátorek akce Eva Hrdinová. „Závody jsou navíc sankcionované, tudíž je na nich možné plnit limity na mistrovství Evropy nebo
paralympiádu, které se budou konat příští rok,“ sdělila Hrdinová a
dodala, že vypsány jsou i dvě disciplíny pro mládež - běh na 60 metrů
a hod míčkem.
Disciplíny se budou konat v devíti
sektorech včetně dráhy. Po každém závodě je připraveno vyhlášení vítězů.
„Akce patří mezi nejlépe obsazené mítinky v zemi. Běžně se účastní
i zahraniční závodníci, což bude letos kvůli současné situaci omezené, na kvalitě však závody neztratí,“ věří Hrdinová. (mvo)

Fotbal

Chrudim začne
dvakrát doma
Fotbalisté MFK Chrudim od středy
znají jízdní řád nadcházejícího ročníku druhé ligy. Začnou dvěma domácími zápasy, z nichž prvním
bude 22. srpna souboj s Jihlavou,
druhý pak o týden později s Táborskem. Chrudimi ubydou dvě derby
s Pardubicemi, to úvodní s Votroky
je předběžně v plánu ve 3. kole 12.
září v Hradci. Kompletní rozpis najdete na klubovém webu. (mvo)

Dostihy

Klisny zabojují
V obraně Pardubický bek Tomáš Čelůstka (úplně vpravo) spálil v přátelském utkání s Jabloncem (1:1) velkou šanci,
a tak jeho tým remizoval. Za Čelůstkou pobíhá Lukáš Hušek, který je v Pardubicích na testech. Foto: Radek Klier
tom středeční los, který Pardubicím soka ze severu Čech přisoudil
právě v den vzájemného přáteláku.
„Je to zvláštní náhoda, ale přijímáme to. Alespoň jsme si mohli Jablonec trochu oťukat. Určitě nás tam
nečeká nic jednoduchého, bude to

těžký začátek,“ tuší Čelůstka.
Ve druhém a třetím kole Pardubice vyzvou „doma“ Teplice, respektive mistrovskou Slavii.
„Úvodní trojboj je zajímavý, hlavně ta Slavia ve třetím kole. V lize ale
není lehký soupeř, takže ten los

může být jakýkoliv. Musíme počítat
s tím, že všichni protivníci budou
velmi kvalitní, a v každém zápase
budeme hrát na maximum, tak jak
je nám vlastní. Jen tak můžeme v
této soutěži uspět,“ burcuje své spoluhráče mladší z Čelůstků.

Karlovarské závodiště hostí v neděli klasický dostih pro klisny - 75.
ročník Oaks. Na startu nebudou
chybět dvě svěřenkyně němčické
trenérky Heleny Vocáskové - Barthesa a Secret Passion. Prvně jmenovanou povede její stálý žokej Tomáš Lukášek, do sedla té druhé angažovala centrála Beysima Ferhanova. (sk)

