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Dostihy

Dnes se běží první kvalifikace pro Velkou pardubickou

Theophilos na startu
MARTIN HAŠEK

Začíná cesta k Velké pardubické a na startu dnešní první
kvaliﬁkace bude v Pardubicích
dvojice minulých šampionů
slavné steeplechase. Poprvé
od loňského triumfu se v ní
postaví na start Theophilos
z veřejnosti otevřeného Dostihového klubu iSport.cz. Mezi
jeho soupeři bude i Ribelino,
vítěz z roku 2015.
PARDUBICE – Šampion jde znovu do práce. A desetiletý hnědák
Theohpilos s žokejem Josefem
Bartošem v sedle budou mít
od stájového principála Josefa
Váni hned velký úkol.
„Je tam jenom 100 000 pro
vítěze, já bych chtěl vyhrát. Potřebujeme zaplatit startovné,“
říká Váňa jasně.
S koronavirem dorazila bída
i na koně. Dotace pro kvaliﬁkační dostihy v Pardubicích spadly
o padesát procent. Čtrnáct koní
na startu pojede dohromady jen
o 200 000 korun, prize money se
tak vrátily o osm let zpátky. Jenom samotná přihláška do Velké pardubické přitom stojí
10 000 korun, dalších 50 000 korun musí stáje platit za místo
na startovní listině.
Theophilos je v Ceně města Pardubic – EURO EQUUS
s kurzem 3,5:1 sázkovým favoritem. Kvaliﬁkaci, která se
běhá na 5800 metrů, ale zatím
ještě nikdy nevyhrál. Běžel ji už
pětkrát a nejlíp skončil dvakrát
druhý.
„Ve středu jsem na něm naposledy seděl v práci, dali jsme
mu dechovečky. Ještě není v srsti, jak by měl být. Ale vypadá, že
mu nic nechybí,“ usmívá se
Váňa. „V práci samozřejmě sem
tam udělá chybu. Ale v pondělí
jsem ho viděl na skocích s Pepou
Bartošem a krom jedné chybičky
jsem z něj byl unešený. Docela se
na něj těším. Doufám, že své příznivce potěší,“ usmívá se Váňa.
Na místě bude přibližně čtyřicítka členů Dostihového klubu iSport.cz, kteří si letní den
na dostizích užijí v týmové lóži.
Největší dostihový syndikát
v zemi přes zimní pauzu rozšířil
počet členů ze 120 na 250.
Výprava v zelenobílých
klubových barvách se podívá
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CYKLISTIKA
NAIRA QUINTANU srazil během tréninku
na Tour de France doma v Kolumbii automobil. Bývalý vítěz Gira d‘Italia i Vuelty se nenechal odvézt do nemocnice, ale domů, kde
ho ošetřil osobní lékař. Podle prohlášení své
stáje Arkéa-Samsic má poraněné koleno.
MČR V DRÁHOVÉ CYKLISTICE v Praze
na Třebešíně: muži: 1 km s pevným
startem: 1. T. Bábek 1:02,819, 2. Wagner
1:04,112, 3. Janošek (všichni Dukla Brno)
1:05,033. Keirin: 1. Čechman, 2. T. Bábek,
3. Sojka (všichni Dukla Brno). Ženy: Keirin:
1. V. Jaborníková, 2. S. Kaňkovská (obě Dukla Brno). Týmový sprint: 1. S. Kaňkovská,
V. Jaborníková 47,335.

100:11

DOSTIHY
JEZDEC Michal Hrouda, nikoliv žokej Milan
Zatloukal, jak jsme omylem uvedli, vyhrál
s klisnou Sterli třetí dostih programu ve Velké Chuchli minulou neděli.

MOTORISMUS
Největší dostihový syndikát
v Česku, který v současnosti
sdružuje přibližně 250 členů.
Za společnou stáj Dostihový
klub iSport-Váňa od roku 2016
běhá loňský vítěz Velké pardubické Theophilos, od letoška
pak nováček Lucky Valentine.
Přihlásit se můžete na stránkách www.dkfans.cz.

i do paddocku, kde bude muset
Theophilos zvládnout chvíle
před startem. Občas s tím mívá
problémy, při loňské zářijové
kvaliﬁkaci se v paddocku lekl
obří obrazovky a vysílil se tak
ještě před startem.
„Myslím, že je na tom psychicky líp než loni, o čárečku.
Ale když zahraje v Pardubicích
hudba, možná bude zase zle,“
obává se Váňa.

POPRVÉ

od vítězství ve Velké se dnes ukáže Theophilos
(vlevo) na závodišti v Pardubicích
FOTO SPORT: MICHAL BERÁNEK

Na startu bude i vítěz Velké
pardubické z roku 2015 Ribelino, ten ale tentokrát k favoritům nepatří. O vítězství může
bojovat další Váňův kůň Mazhilis (žokej Kratochvíl), jenž
před čtyřmi lety vyhrál Gran
Premio v Meranu. K favoritům
patří i zkušený Hegnus s žokejem Markem Stromským, před
rokem spolu úvodní kvaliﬁkaci vyhráli, ve Velké ale potom

kůň ze zdravotních důvodů
nestartoval. Poprvé od loňského srpna taky v sobotu poběží
No Time To Lose. Vítěz Velké
pardubické z roku 2017 je s žokejem Kratochvílem na startovce Ceny časopisu jezdectví
na 3300 metrů.
Pro potřeby dostihového dne
je areál pardubického závodiště podle pravidel ministerstva
zdravotnictví rozdělen do pěti

sektorů, z nichž každý může
mít kapacitu až 1000 osob. Pohyb mezi sektory je za dodržení
platných hygienických pravidel
možný.
„Ve Francii se na dostihy
krom trenéra, jezdce a vodiče
ještě nikdo nedostane, rozdávají tam roušky. V Pardubicích
se to v pohodě rozprostře. Navíc
na kvaliﬁkačky tolik lidí nechodí,“ říká Váňa.

Česko-slovenská válka o tituly vládců podzemí
Velké ﬁnále je za dveřmi. Už
dnes večer ﬁnišuje projekt
Oktagon Underground, který
proti sobě po několik týdnů stavěl MMA zápasníky
a postojáře z České republiky
i Slovenska. Právě nejlepší
zástupci obou zemí se proti
sobě postaví od 19.00 v brněnském BobyHall klubu. „Bude
to skvělá show se vším všudy,
tak jak to od nás fanoušci
znají, navíc půjde o vyvrcholení unikátního projektu,“
láká diváky promotér Ondřej
Novotný.

BRNO (ms, on) – Šest turnajů,
které směřovaly k dnešnímu
dni. Projekt Oktagon Underground se večer uzavře česko-slovenskými bitvami o tituly.
Fanoušky čekají čtyři ﬁnále

ATLETIKA
BÝVALÝ SVĚTOVÝ REKORDMAN v maratonu a bronzový olympionik z Londýna
Wilson Kipsang z Keni dostal za porušení
antidopingových pravidel čtyřletý zákaz
startů. Provinil se tím, že opakovaně nenahlásil místo pobytu, aby mohl být případně
testován, a také předložil falešné důkazy.

OSMIČKA TÝMŮ NBA včetně Chicaga
Bulls s Tomášem Satoranským, kterých se
netýká chystaná dohrávka sezony na Floridě,
by si mohla zorganizovat vlastní uzavřený
kemp v Chicagu. Podle ESPN by kluby mohly
v září uspořádat soutěž podobnou letní lize,
aby basketbalisté nezůstali více než osm
měsíců bez zápasové zátěže.
HRÁČI NYMBURKA se dozvědí soupeře pro
nadcházející ročník Ligy mistrů 15. července,
kdy se bude losovat v sídle mezinárodní federace FIBA ve švýcarském Miesu složení kvaliﬁkace a základních skupin. Nejlepší český
tým ovládl základní část této sezony LM a je
ještě ve hře o triumf, o nějž se má po přerušení soutěže kvůli pandemii koronaviru bojovat
ve Final Eight od 30. září do 4. října.
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místo pěti, v pyramidě do devadesáti kilogramů totiž kvůli zranění levé ruky nemůže
nastoupit Matěj Peňáz, i tak
se ale všichni přítomní mají
na co těšit.
„Diváci se mohou po dlouhé
době podívat na velký turnaj
na krásném místě. Bude to
skvělá
lá show se vším všudy,“
všudy,
říká promotér Ondřej Novotný.
„Osobně
bně se nejvíc těším na dívčí zápas
pas Lucia Szabová vs.Tereza
vs. Tereza
Bledá,“
á,“ dodává český
ský spolumajitel
ajitel organizace.
zace. Právě příběh Terezy
Bledéé je tím nejzajímavějším,
co několikatýdenní akce nabídla.
a. Osmnáctiletá amatérka
porazila
zila dvě největší hvězdy tuzemského
ského MMA, veteránku UFC

Lucii Pudilovou a bývalou šampionku ukrajinské organizace
WWFC Magdalenu Šormovou.

„Celý Underground pro mě
byl velkou příležitostí, abych
se mohla připravit na profeFINÁLOVÉ ZÁPASY
PROJEKTU OKTAGON
UNDERGROUND
do 61 kilogramů
Lucia Szabová (Slov.)
vs. TEREZA BLEDÁ
do 70 kilogramů
TADEÁŠ RŮŽIČKA
vs. Marco Novák (Slov.)
do 80 kilogramů
Ronald Paradiser (Slov.)
vs. MATOUŠ KOHOUT
do 100 kilogramů

TEREZA BLEDÁ
FOTO: OKTAGON MMA

DANIEL ŠKVOR
vs. Ivan Bartek (Slov.)

sionální souboje a získat zkušenosti,“ pochvaluje si mladá
bojovnice unikátní projekt.
„Soupeřka je výborná postojářka a má i základy v judu.
Bude to zase úplně jiný zápas
než předchozí,“ hodnotí Bledá
protivnici.
Tématem číslo jedna jsou
samozřejmě zranění. Bojovníci
museli projít třemi duely v horizontu pár týdnů, než se dostali
do ﬁnále. Mimo Peňáze byl nucen odstoupit také Leo Brichta,
kterého nahradí Matouš Kohout.
Česká popelka MMA je naopak
ve skvělé formě.
„Cítím se velmi dobře, jsem
připravená na poslední zápas.
Během celé pyramidy jsem měla
hned několik zranění, ale nyní
jsem zahojená a hodlám zvítězit!“ dodává Bledá rázně.

MOTOCYKLOVÁ GRAND PRIX V BRNĚ
bude letos v srpnu bez diváků, a to
z bezpečnostních důvodů kvůli pandemii
COVIDU-19. Zakoupené lístky zůstanou
v platnosti pro příští rok. Akce se na Masarykově okruhu uskuteční od 7. do 9. srpna,
uspořádá ji spolek kraje a města.
TRÉNINKY NA VELKOU CENU RAKOUSKA, závod mistrovství světa vozů formule 1
ve Spielbergu: první trénink: 1. Hamilton
(Brit./Mercedes) 1:04,816, 2. Bottas (Fin./
Mercedes) -0,356, 3. Verstappen (Niz./Red
Bull) -0,602, 4. Sainz (Šp./McLaren) -0,615,
5. Pérez (Mex./Racing Point) -0,696, 6.
Norris (Brit./McLaren) -0,805. Druhý
trénink: 1. Hamilton 1:04,304, 2. Bottas
-0,197, 3. Pérez -0,641, 4. Vettel (Něm./Ferrari) -0,657, 5. Ricciardo (Austr./Renault)
-0,668, 6. Norris -0,783.

TENIS
JIŘÍ VESELÝ A MARKÉTA VONDROUŠOVÁ rozehrají česko-slovenský Pohár
přátelství. V projektu svazů obou zemí Spolu
pro budoucnost se dnes a zítra v Praze,
v Říčanech a v Bratislavě utkají daviscupové
i fedcupové týmy a mládežnické výběry
do 14, 16, 18 a 23 let. Vítězem se stane země
s více výhrami, ale akce může skončit také
remízou. Pětašedesátý hráč světa Veselý
se dnes utká s Lukášem Kleinem (306.
v žebříčku ATP) a Lukáš Rosol (180.) s Norbertem Gombosem (109). Zítra se střetnou
jedničky, dvojky a duel uzavře čtyřhra.
Utkání fedcupových týmů začne světová
osmnáctka Vondroušová s Annou Karolínou
Schmiedlovou (181.) a následně se Tereza
Martincová (133.) střetne se slovenskou
jedničkou Viktorií Kužmovou (82.).

ZPRÁVY
ŠŤASTNÝCH DESET - Polední losování: 2,
3, 11, 13, 15, 17, 21, 32, 34, 43, 45, 55, 57, 58,
61, 62, 68, 74, 76, 78. Šance milion: 7, 4, 8,
4, 8, 0. Královské číslo: 57. Extra výhra: 1,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49,
50, 51, 52, 53, 54, 56, 59, 60, 63, 64, 65, 66,
67, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 77, 79, 80. Večerní
losování: 4, 10, 21, 23, 24, 33, 34, 42, 46, 51,
52, 54, 56, 59, 61, 63, 76, 78, 79, 80. Šance
milion: 5, 8, 5, 6, 4, 8. Královské číslo: 76.
Extra výhra: 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43,
44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 55, 57, 58, 60,
62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74,
75, 77. EUROJACKPOT: 12, 34, 36, 47, 48.
Powerball: 5, 7. Eurojackpot - Extra 6: 9, 3,
4, 5, 8, 6. Eurojackpot - český pátek: Vylosované kódy: Internet 28531274 motocykl
Harley Davidson
(bez záruky)

