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Covid mění
také jistoty
Real Madrid bude
hrát na tréninkovém stadionu Ligu
mistrů. Arsenal vyhodil maskota.

Sedmadvacet let se celoživotní fanoušek fotbalistů Arsenalu Jerry Quy převlékal do kostýmu dinosaura, aby jako
maskot „Kanonýrů“ těšil při
zápasech diváky. Jenže ti teď
na stadion kvůli koronavirovým opatřením nesmějí,
a tak vedení londýnského klubu maskota Gunnersaura nepotřebuje, a jelikož šetří,
Quyho propustilo. Tento
krok ale sklidil na sociálních
sítích vlnu nevole, zvlášť když
Arsenal utratil v pondělí před
uzávěrkou přestupů 50 milionů eur (1,35 miliardy korun)
za ghanského reprezentanta
Thomase Parteyho z Atlétika
Madrid. Na webu GoFundMe
tak vznikla sbírka pro Quyho, kde se za dva dny sešlo už
přes 10 tisíc liber (tedy více
než 300 tisíc korun). Vedení
Arsenalu slíbilo, že maskota
vezme zpátky, až se diváci na
tribuny vrátí.

Kancelář řádkové inzerce: Václavské
náměstí 1, palác koruna, Praha 1

Práce - nabídka
• Přijmeme pracovníka úklidu
kancelářských prostor - DPP.
Pracoviště České Budějovice.
Pracovní doba: Po a Pá - vždy
2,5 hod. denně. Mzda 5.200
Kč/měsíc. Nástup ihned. Vhodné i pro OZP, starobní důchodce, studenty. Kontakt:
pí Heinz - 733509627.
226673

Intimní

E.M.A.Europesro,POBox14,Praha05,11005,tech.zaj.Materna,
od18let,1sms/50Kč,1min/80KčvčDPH,max.délkahovoru
15minut,www.ema.bz,www.platmobilem.cz

• Bohatá Jarka 67. Dopřej bá-

bince prožít, prosím, aspoň ještě
jednou pěkně mokrý orgasmíček! Odměním se ti! Zavolej mi
na 909 80 50 40 nebo mi můžeš
napsat SMS na číslo 909 15 45
s kódem 71ZUB a tvůj text!

Krátce

Postup bez boje
Fotbalisté Českých Budějovic postoupili bez boje
do osmifinále domácího
poháru. Jejich soupeř
z třetiligového Ústí nad
Orlicí odstoupil, jelikož
odmítl podstoupit testy
na covid-19. Budějovice
stejně postoupily už ze
2. kola přes Most-Souš.

Vyhrál Démare
Maskot Arsenalu PROFIMEDIA.CZ

Neobvyklý krok přichystal
i španělský Real Madrid. Ten
hraje své domácí ligové zápasy na tréninkovém stadionu
Alfréda Di Stéfana pro šest tisíc diváků. Nově zde bude
hrát i duely Ligy mistrů. Na
ně fanoušci stejně nesmějí. Je
nutné přiznat, že důvodem je
i to, že hlavní stánek Santiaga Bernabéua prochází rekonstrukcí. Pokud ale Real postoupí do jarní fáze, bude se
situace řešit.
Šetří také konkurent Realu, FC Barcelona. Ta už byla
blízko nákupů útočníka
Memphise Depaye z Lyonu
a obránce Manchesteru City
Erika Garcíi, nakonec ale šéf
katalánského klubu Josep Maria Bartomeu uvedl, že přestupové částky byly moc vysoké.
Navíc Barcelona přišla o Rafinhu, který šel do PSG. PUR

Vítězem 4. etapy cyklistického Gira d'Italia se
stal Francouz Démare,
jenž ve spurtu porazil
Slováka Sagana. Závod
vede Portugalec Almeida.

Pozor na postihy
Vedení elitní ligy amerického fotbalu NFL varovalo kluby před přísnými
postihy, pokud nebudou
dodržovat opatření proti
šíření koronaviru. Maximálním trestem může
být i kontumace zápasu.

Repre i s Holešem
Českou fotbalovou reprezentaci před zápasy na
Kypru, v Izraeli a ve Skotsku doplnil defenzivní
univerzál Tomáš Holeš
ze Slavie. Češi nastoupí
v přípravě na Kypru
dnes od 18 hodin. ČTK

Velká. Odložil
Žokej Jan Odložil bude v neděli v sedle hnědáka Theophila
při obhajobě prvenství ve Velké pardubické. Vyplývá to ze
startovní listiny zveřejněné
na serveru Jockey Clubu. Slavný překážkový dostih se uskuteční od 16.40. Kvůli opatřením proti koronaviru bude
celý dostihový den bez diváků. Loni Theophila provedl
Velkou pardubickou k vítěz-

Argentinka
• MEGA PRSA! Chceš vidět
libové fotek? Piš SMS ve tvaru
52CLG a text na 909 15 50

15

Tenistka Nadia Podoroská
(na snímku), které patří až
131. místo v žebříčku, porazila ve čtvrtfinále Roland
Garros 6:2, 6:4 třetí nasazenou Elinu Svitolinovou
z Ukrajiny. Argentinka prošla do semifinále z kvalifikace. Francouzské úřady
začaly vyšetřovat kvůli podezření ze zmanipulování
a korupce jeden zápas
1. kola ženské čtyřhry. V ní
už do semifinále postoupil
český pár Barbora Krejčíková, Kateřina Siniaková. AP

ství Josef Bartoš, ale ten si minulý víkend poranil koleno
v Itálii, je po operaci a letos
dostih nestihne. Proto musel
trenér Josef Váňa hledat náhradníka. Stal se jím Odložil,
který si vyjezdil titul žokeje
před rokem. Velkou pardubickou jel třikrát a vždy s běloušem Ter Millem. S Theophilem loni Odložil vyhrál Cenu
Peruána. ČTK

