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Fotbal
Házená

Záhlaví
Češky nadtitul
před EURO zrušily přátelák se Slovenskem. Kvůli covidu

Na krizi s psychologem
MICHAL KOŠTUŘÍK
Další rána pro házenkářky.
Národní tým odvolal dnešní přípravu se Slovenskem
v Zubří, neboť testy odhalily
několik nakažených virem
COVID-19. Soustředění, které
mělo trvat do soboty, nejspíš
bude předčasně ukončeno.
Jako by nestačilo, že norský
Kristiansand neuvolnil křídlo
Janu Knedlíkovou a dvě hráčky z Německa měly vyrazit
hned po utkání kvůli hrozbě
karantény zpět do svého
klubu…
ZUBŘÍ – V čase krutých nejistot prozatím platí, že evropský
šampionát v házené žen se za
dva měsíce v Dánsku a v Norsku uskuteční. Za výrazně
omezeného diváckého režimu
a ve zredukovaném počtu hal.
Budou u toho i Češky, na které
čekají ve skupině Švédsko, Rusko a Španělsko. V jakém stavu

je národní tým před vrcholnou
akcí? Těžko říct, přípravný duel
se Slovenskem v Zubří se dnes
neuskuteční.
Rozhodlo se to včera vpodvečer. „Přestože jsme podnikli
veškerá bezpečnostní opatření
a všichni účastníci kempu přicestovali s negativními testy,
objevilo se v českém týmu několik pozitivních případů,“ uvedl
reprezentační manažer Adam
Štegl. Další postup je konzultován s hygienou.
Dosud platilo, že německé
legionářky Michaela Hrbková se Šárkou Marčíkovou (obě
Göppingen) musí ve středu
odcestovat zpět ke svým klubům, neboť zítra už by je čekala desetidenní karanténa. Zato
Markéta Jeřábková (Thüringer)
mohla zůstat až do sobotního
konce srazu. Původně ji přitom
klub nechtěl vůbec uvolnit. „Je
to šílené, ale musíme si na to
zvyknout a přizpůsobit se jinému stylu práce,“ pokrčil Bašný
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Tři hráčky z původní
nominace chybí na srazu
házenkářek v Zubří před
prosincovým EURO. Helena
Ryšánková a Kristýna
Mika jsou zraněné, Janu
Knedlíkovou nepustil
norský klub.

rameny nad komplikacemi. To
ještě nevěděl, jaká „jobovka“ ho
čeká za pár hodin. Původně šestidenní soustředění se smrsklo
na dvoudenní tréninkový pobyt
bez zápasu.
On sám je puntičkář, věci
plánuje dlouho dopředu. Což je
v dnešní době často k ničemu.
Spousta práce nakonec končí v koši. Jako nyní. „Na tento
kemp jsem desetkrát předělával
plán. Stejně jako v březnu. Ale
člověk nesmí ztratit motivaci
a jen čekat. To je podle mě špatně, snažím se do toho nespadnout,“ nastínil kouč, jenž vede
družstvo už deset let.
Na Moravu byl pozván ke
konzultaci sportovní psycholog
Michal Šafář, který s hráčkami
probíral, jak se v této situaci
chovat. Bylo nutné nastavit jejich mysl pozitivně. „Holky si
můžou říct: Proč budeme trénovat? Proč jedeme na repre,
když stejně nebude šampionát?“
podotkl Bašný. „Je na nás, aby-

chom se v tom tolik neplácali.“ Tým je nastavený tak, že se
EURO uskuteční. „Byl by nesmysl připravovat se na něco a říkat
si, že se hrát nebude. Ale ještě se
může stát tolik věcí,“ uvědomovala si Jeřábková, která se na
reprezentační akci těšila. „Myslím, že to tak má každá z nás.
Uděláme si svoji partu. Je to
odreagování od každodenního
života v klubu.“
Do Rožnova pod Radhoštěm,
odkud reprezentantky dojížděly do haly v nedalekém Zubří,
dorazila z Francie i Veronika
Malá. Ani pro ni to nebylo úplně
jednoduché. „Zrušili řadu letů,“
informovala. Vhodný termín
nicméně našla. Ve francouzské
metropoli si od jara užívá vylidněných bulvárů bez haldy turistů. „U Eiffelovky je o sto procent
míň lidí než obvykle,“ usmála se
rodačka z Písku. Dobrá nálada jí
dlouho nevydržela. Koronavirus
včera napadl i házenkářskou reprezentaci.

JOSEF BARTOŠ

má při Velké pardubické
obhajovat s Theophilem vítězství.
Je ale zraněný a jeho start
obklopují otazníky.

výsledky, fakta
ATLETIKA
DOPINGOVÝ HŘÍŠNÍK Ivan Tichon je
novým předsedou Běloruské federace.
Volbu zkušeného kladiváře kvůli jeho
minulosti kritizovala Světová atletika
(WA). Čtyřiačtyřicetiletý Tichon v čele
svazu nahradil jiného kladiváře Vadima
Děvjatovského, jenž měl během závodní
kariéry rovněž dopingový škraloup. Navzdory vrcholné funkci chce Tichon příští
rok závodit na olympijských hrách v Tokiu,
kde by měl obhajovat stříbro z Ria.

BASKETBAL
U LOS ANGELES CLIPPERS skončil po
sedmi sezonách trenér Doc Rivers. Loučí
se jako nejlepší kouč v klubové historii,
ale v tomto ročníku kalifornský celek jako
jeden z favoritů vypadl už ve čtvrtﬁnále
play off, ve kterém nedotáhl k postupu
vedení 3:1 na zápasy proti Denveru.
HRÁČI KOLÍNA A DĚČÍNA se ještě ve
víkendovém 6. kole nezapojí do ligových
bojů. Po karanténě vynucené nákazou
v týmech byla oběma celkům prodloužena soutěžní pauza. Informovalo o tom
vedení NBL. Kolín se měl utkat v Praze
s USK, Děčín měl nastoupit rovněž v sobotu v Pardubicích.
VOJTĚCH HRUBAN z Nymburka byl
zvolen do nejlepší pětky Ligy mistrů.
Cenu pro nejlepšího trenéra sezony
získal nymburský Oren Amiel. Výsledky
vybraných anket vyhlásilo vedení soutěže v předvečer zahájení závěrečného
turnaje v Aténách. V elitní pětce, o jejímž
složení rozhodovaly rovným dílem hlasy
fanoušků, zástupců médií a trenérů 32
týmů z Ligy mistrů, Hrubana doplnili
Marcelinho Huertas a Giorgi Shermadini
z Tenerife, Keith Langford z týmu nymburského čtvrtﬁnálového soupeře AEK
Atény a TaShawn Thomas z Hapoelu
Jeruzalém.

CYKLISTIKA

FOTO BLESK: MARTIN SEKANINA

BINCK BANK TOUR (WorldTour) – 1.
etapa (132,1 km): 1. Philipsen (Belg./
SAE Team Emirates) 2:59,26, 2. Pedersen
(Dán./Trek-Segafredo), 3. Ackermann
(Něm./Bora-hansgrohe), 4. Van Poppel
(Niz./Circus-Wanty Gobert), 5. Bissegger
(Švýc./EF Pro Cycling), ...37. ŠTYBAR
(Deceuninck-Quick Step) všichni stejný
čas. Průběžné pořadí: 1. Philipsen 2:59,16,
2. Pedersen -4, 3. Teunissen (Niz./Jumbo-Visma) -5, 4. Ackermann -6, 5. Van
der Poel (Niz./Alpecin-Fenix) -7, ...37.
ŠTYBAR -10.
SP HORSKÝCH KOL v Novém Městě
na Moravě, short track – muži: 1. Ulloa
(Mex.) 20:15, 2. Koretzky stejný čas, 3.
Marotte (oba Fr.) -2, ...20. CINK -6. Ženy:
1. Richardsová (Brit.) 20:52, 2. Ferrandová-Prévotová stejný čas, 3. Lecomteová
(obě Fr.) -1, ...13. ČÁBELICKÁ -12.

HÁZENÁ
STRABAG EXTRALIGA MUŽŮ – 2. kolo:
Jičín-Dukla Praha 24:24 (12:16).

JACHTING
MČR NA NOVÝCH MLÝNECH – třída
Laser (ILCA): 1. Halouzka (MYK), 2. V.
Teplý (Jachtklub Brno), 3. Novotný (Jachtklub Cheb).

SNOWBOARDING

Bartošovi
křuplo v koleni:
PLZEŇ (kš, nit) – Poplach
v Dostihovém klubu iSport-Váňa. Dva týdny před Velkou
pardubickou
steeplechase
se Slavia pojišťovnou se zranil Josef Bartoš, který má být
v sedle desetiletého Theophila,
senzačního vítěze z loňského
ročníku. Známý žokej slavil
triumf v Gran Premio Merano
poněkud nešťastně, a to se mu
nevyplatilo.
„Udělal jsem skok ze sedla,
Dettori Jump, a hned jak jsem
dopadl, věděl jsem, že je něco
špatně, křuplo mi v koleni
a přišla velká bolest,“ popisoval
Bartoš pro Dostihový svět. Po
vítězství s L’Estranem v Meranu vyskočil ze sedla jako legen-

Klukovina. Přijde o Velkou?
JOSEF BARTOŠ

„Nikdy jsem s kolenem
podobný problém
neměl, ale teď to nevypadá dobře. Než budu
vědět něco od doktorů,
vůbec nedokážu říct, co
to bude znamenat pro
další ježdění.“
obhájce vítězství
o nejistých vyhlídkách
na Velkou pardubickou

dární Frankie Dettori, dopad byl
ovšem bolestivý.
„Vyhlášení jsem ještě nějak
absolvoval, ale bolelo to tak, že
jsem si ho zvlášť neužil. A když
jsme autem přijeli domů, s oteklým kolenem jsem skoro ani
nemohl dojít od auta,“ přiblížil
Bartoš, který včera spěchal do
plzeňské nemocnice.
„Nikdy jsem s kolenem podobný problém neměl, ale teď to
nevypadá dobře. Než budu vědět
něco od doktorů, vůbec nedokážu říct, co to bude znamenat pro
další ježdění,“ obával se.
Pokud by Bartoš nebyl ﬁt,
představovalo by to velký problém pro trenérský tým Josefa
Váni. Bartoš měl být ve 130. roč-

níku Velké pardubické v sedle
Theophila.A obhajovat vítězství.
„Udělal jsem hloupou klukovinu
a moc mě to mrzí, s Theophilem
jsme, myslím, vytvořili dobrou
dvojici. Jestli to s mým kolenem bude špatné, museli by na
něj Váňovi na poslední chvíli
hledat nového jezdce.“
Jenže kterého? Kvalitních
žokejů je čím dál méně, všichni
už jsou v tuto chvíli domluvení. Matador Josef Váňa sice na
začátku sezony vyhlašoval, že
by se klidně do další Velké ještě
pustil,v sedle Theophila je v tréninku pravidelně. Jenže překážkový dostih jel naposledy v září
2016. V sezoně neodjel žádnou
steeplechase, neabsolvoval žád-

nou kvaliﬁkaci, a nemá tedy
splněné podmínky pro start ve
Velké pardubické.
Po včerejšku to ale vypadá, že
si Váňa snad bude moci oddechnout. „Josef byl v nemocnici,
dělali mu testy na koronavirus.
Pokud to bude v pořádku, dnes
ho budou artroskopicky operovat. Ošetřující doktor říká, že
by do Velké měl být v pořádku,“
potvrdil známý trenér. „Zřejmě
si utrhl vnitřní meniskus. Má
tam krevní výron, to mu vypustili, polepšilo se mu to,“ dodal.
Velká pardubická je na programu v neděli 11. října, její konání však vzhledem k avizovaným vládním opatřením proti
koronaviru není zcela jisté.

JULIA DUJMOVITSOVÁ, bývalá
soupeřka Ester Ledecké ve snowboardových závodech, se rozhodla dva roky po
konci kariéry vrátit k vrcholovému sportu.
Třiatřicetiletá Rakušanka již absolvovala
první trénink na ledovci s reprezentačním
týmem s cílem pokusit se na olympijských hrách za dva roky v Pekingu
usilovat o medaili.

VOLEJBAL
UNIQA EXTRALIGA ŽEN – 2. kolo: Liberec-Frýdek-Místek 3:0 (14, 15, 16).

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

