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8. KOLO
Zápasy Vítkovice – K. Vary
a Brno – Plzeň skončily po
uzávěrce.

Sport je u ledu a nikdo s tím nehne • Na ministra
Naštvaní fotbalisté:

Milan
Hnilička se
prý Prymulu
snažil
přesvědčit.
Ale bylo to
marné.

CO MÁME DĚLAT VÍC?!

Zítra 17.00: Brno – Č. Budějovice, 17.20: Litvínov –
Sparta (ČT Sport). Ostatní
zápasy byly kvůli koronaviru odloženy.

SMS
Salač vládne!

Rezignovaný
Milan Hnilička:
Český motocyklový závodník Filip Salač (18) byl nejrychlejším jezdcem úvodního tréninkového dne před
GP Francie v Le Mans.

18 nakažených
Hokejisté Olomouce jsou
dalším z řady extraligových
celků, jejichž kádr musí do
karantény. Pozitivitu hlásí
18 hráčů či trenérů.

Má 170 milionů

Dominik Kubalík (25) bude
v NHL pokračovat v Chicagu. Český snajpr se tam
dohodl na nové dvouleté
smlouvě, která mu vynese
170 milionů korun.

SERVIS
»Hnilda« (vlevo) byl zvyklý vyhrávat, vždyť má
jako brankářská trojka i zlato z Nagana.

TREFILI JSTE?
 Šťastných 10 (9. 10.,
polední): 13, 15, 18, 20,
26, 29, 31, 33, 39, 42, 46,
52, 56, 57, 58, 63, 64, 67,
77, 80. Královské číslo:
64. Šance milion: 324 961.
 Šťastných 10 (8. 10., večerní): 13, 15, 18, 20, 22,
25, 30, 33, 34, 37, 39, 45,
47, 50, 51, 54, 60, 62, 66,
72. Královské číslo: 20.
Šance milion: 221 611.
(Bez záruky)

LIGA NÁRODŮ
IZRAEL – ČESKO
Zítra ve 20.45 na ČT Sport.

Foto Reuters

 MOL Cup, 3. kolo: Hradec Kr. – Příbram 2:1 po
prodl.

 Rallye Klatovy je opět
v ohrožení. Po původním
přeložení z května se nyní
uvažuje o odkladu na příští rok.
 Vedení ČOV se bude volit na plénu 10. listopadu v
Praze.

hrát. Důvod je takový, že jsme
k tomu přistoupili plošně. Protože jinak by se ozvali i jiní a
také by chtěli výjimky. To jsme
nechtěli dopustit,“ zdůvodnil
to Prymula.

Šéf LFA
Dušan
Svoboda.

PRAHA (vba) – Že testuješ jako na běžícím páse? I tak máš smůlu!
Nové opatření ministra zdravotnictví Romana Prymuly (56, za ANO)
zmrazilo minimálně na dva týdny český sport. A muž, který za něj měl
na vládě kopat, už ani neklade odpor...

Vedení hokejového Zlína
se rozhodlo rozpustit led v
tréninkové hale. Mohou za
to ekonomické ztráty kvůli
koronavirovým opatřením.

OSTATNÍ

Ten postih máte stejný,“ zlobí
se Svoboda, který ještě akceptoval zákaz diváků na stadionech. Nová nařízení se mu
však zdají přehnaná.
„Stále posloucháme, že je
třeba zvyšovat kapacity testovacích zařízení a pořád testovat... A když tu pak vytvoříme
podmínky pro to, aby se mezi
sebou potkávali jen lidé s negativním výsledkem, tak přeci
nemůže k šíření koronaviru
docházet,“ kroutí Svoboda
hlavou.
Ministr zdravotnictví však
všechny námitky smetl ze stolu. „Vím, že se ozývá prvoligový fotbal s tím, že pravidelně
testují, tak proč nemohou

S PRYMULOU
PROHRÁL...

Zlín to rozpouští

FOTBAL

PRAHA (vba) – Dělají vše
pro to, aby se na hřišti potkávali jen negativní jedinci. A
stojí je to miliony korun! Fotbalová soutěž i tak dostala od
ministry Prymuly stopku, což
požádně rozladilo šéfa LFA
Dušana Svobodu!
„Nechápeme to. Jaká ještě
d
další opatření budeme muset
udělat, abychom mohli fotb
balovou
soutěž hrát?!“ ptá
s na dálku Prymuly. „Tose
h
hle opatření má jen jednu
ssymbolickou rovinu: Je
vvlastně úplně jedno, jestli
se chováte zodpovědně a
in
investujete do opatření
ve
velké finanční prostředk
ky, nebo to neděláte.

Coufal se
na Anglii
adaptoval
rychle.

Pilný žák Coufal se
nefláká ani v reprezentaci

Dohání angličtinu
LARNAKA (tad) –
Partička karet, videohry
nebo tlachání u kávičky?
Ba ne, Vladimír Coufal
(28) má při reprezentačním srazu jiné myšlenky.
Nová posila West Hamu
poctivě šprtá angličtinu.
Coufal se »Kladivářem« stal minulý týden
a posila za 162 milionů korun hned dávala
rozhovory v nové řeči.
„Něco umím, ale někdy
mám problém, když na
mě mluví hodně rychle. Musím si zvyknout
na akcent, ale snažím

se,“ říká pravý obránce. „I tady na repre se
hodně učím, každý den
tomu aspoň dvě hodiny
dám,“ vypráví Coufal
a jedním dechem dodává, proč je dobré jazyk
umět: „Prokážete tak
respekt a úctu dané
zemi. I když něco řeknu špatně, nikdo se mi
smát nebude, spoluhráči ocení snahu.“ Dobrá
angličtina se Coufalovi
jistě bude hodit i v národním dresu, třeba už
zítra v Lize národů v Izraeli (20.45, ČT Sport).

Olympijský vítěz z
Nagana Milan Hnilička (47, za ANO)
už dávno hodil lapačku do kouta a nyní se
jako vládní zmocněnec snaží pomoci českému sportu. Během
koronavirové pandemie se ovšem ukazuje, že jeho prsty jsou
proti Prymulovým zákazům příliš krátké.

Byť se prý »Hnilda« snažil ministra
zdravotnictví
přesvědčit, aby alespoň
profesionální sporty,
kde se mohutně testuje, nezavíral, jeho
slova neměla žádnou
váhu.
„Konzultovali jsme
to spolu, zastavovat
sport není dobré řešení. A všechny mož-

Romantika Hancka s Plíškovou?

né argumenty jsem
k tomu položil, bylo
jich vícero. Ale finální
rozhodnutí
bylo na panu ministrovi a ten se přes
veškeré připomínky
rozhodl i vrcholový
sport zastavit. Holt
se nedá nic dělat, on
je pro nás v tomto
tou nejvyšší autoritou,“ hlesl Hnilička

v deníku Sport. Nová
Prymulova nařízení
je teď podle něj třeba
respektovat, ke změně už žádné další argumenty nepovedou.
„Už se to ani nesnažím zvrátit. Domácí
soutěže se po dobu
dvou týdnů určitě
hrát nebudou,“ přiznal Hnilička trpkou
porážku.

Foto Sport – M. Beránek

Nervy u televize!
PRAHA (vba) – Ještě větší nervozita, než kdyby byl
sám na hřišti! Slovenský
stoper ve službách Sparty
Dávid Hancko (22) sledoval vydřený postup jeho
reprezentačních parťáků u
televize s láskou Kristýnou
Plíškovou (28).
Česká tenistka si Dávida zvěčnila v netradiční
chvíli – Hanckovy oči se
totiž na tři hodiny upínalyy
jinam než na krásnou Kris-- Zapálili si svíčky, ale
týnku. Slovensko ale hráloo místo romantiky byl
semifinále baráže o Euro a jen fotbal!
zraněný stoper si kousall
nehty v obýváku! Postup
přes Iry si »bratia« nakonec zajistili v penaltovém
rozstřelu a v listopadu se
o evropský šampionát poperou se Severním Irskem.
„Gratulace, borci!“ vzkázal Hancko spoluhráčům.

Foto Instagram

SPORT
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Obhájce
Theophilos
s manžely
Váňovými.

130. Velká pardubická
Další triumf pro Váňu?
PARDUBICE (vba) –
Ještě než se veškerá sportoviště v Česku uzavřou,
užijí si fandové (byť jen
u přijímačů) vrchol dostihové sezony:
130. ročník
Velké pardubické! Favoritem nedělního
klání (16.40, ČT Sport)
je dle sázkových kancelá-

ří kůň Theophilos. Tedy
desetiletý hnědák, který
vítězství obhajuje a na
další triumf ho opět připravuje legendární Josef
Váňa (67) s manželkou
Pavlou. Připíše si slavný žokej, který Pardubickou sám
osmkrát vyhrál,
další trenérský
úspěch?

