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Pardubice

Hokejisté si zahrají
proti Vrchlabí
Dnes v 18 hodin se hokejový tým
Dynama Pardubice představí na
ledě Vrchlabí. Půjde o poslední přípravný zápas před začátkem nejvyšší soutěže. Tu odstartuje pardubické mužstvo přesně za týden,
kdy na domácím ledě přivítá Plzeň. Ještě před startem dnešního
zápasu mají fanoušci možnost setkat se v Pardubicích s legendami
klubu. „Vladimír Martinec, Bohuslav Šťastný a Josef Paleček se zúčastní od 15 hodin autogramiády,
která proběhne v rámci Dne Pardubického kraje na Pernštýnském náměstí. Pro děti bude připravena hokejová střelnice, pořídit si budete
moci také suvenýry z fanshopu,“
stojí na internetových stránkách
Dynama. (tum)

Choceň

Kluby zvou mezi
sebe malé členy

Vítězně Takto mířil do cíle Velké pardubické Theophilos s žokejem Bartošem v roce 2019, následovaný Strettonem (v modrém) a Mazhilisem (v pozadí). I tito dva valaši se na start zítřejších dostihů postaví, ovšem soupeři Theophila nebudou, startují společně v kratším dostihu. Foto: Tomáš Kubelka

Kvalifikace jen formalitou,
přilákala však vítěze Velké
Řečeno hudební terminologií je čtvrtá kvalifikace nutným školním
koncertem, jehož tóny
je třeba odehrát. Všichni hlavní adepti na vítězství ve Velké pardubické už mají splněno.
Přesto se řada
z nich objeví v jiných
dostizích odpoledne,
které berou jejich
týmy jako přípravu.
Stanislava Králová
redaktorka MF DNES
PARDUBICE V šestičlenném poli
koní kvalifikačního dostihu se i tak
objevuje jméno, které ze strategie
ostatních trenérů vybočuje. Na
start 5 800 metrů dlouhého dosti-

hu se postaví Theophilos, vítěz Velké pardubické z roku 2019.
Svěřenec Josefa Váni se může pochlubit i jedním kvalifikačním vítězstvím, když loni vyhrál na začátek
července odloženou první kvalifikaci. Letos splnil kvalifikační podmínky už v květnu. Skončil sice pátý,
ale úvodní kvalifikace byla tou bezesporu nejlépe obsazenou a na své
přemožitele mnoho neztrácel.
Ze sobotní šestičlenné sestavy je
navíc jediným koněm, který někdy
kvalifikaci dokončil. Dva jeho soupeři se o to marně pokoušeli v srpnu a další tři čeká kvalifikační premiéra.
Zřejmě nejzajímavějším koněm v
poli je tak druhý svěřenec trenéra
Josefa Váni šestiletý hřebec Mahe
King, který poslední roky startuje
výhradně v Pardubicích a platí za
excelentního překážkáře.
Kromě květnového startu, kdy se
z jeho sedla poroučel žokej Josef
Bartoš až v samém závěru dostihu,
který měl výborně rozběhnutý, nikdy neodešel horší než druhý. Pro-

Triatlonisty čeká zítra
půlka porce Ironmana
STARÉ ŽDÁNICE Plaveckou částí
začíná v sobotu na písníku Hrádek
první část triatlonového závodu
Czechman triatlon, který jako tradičně hostí písníky na Pardubicku.
Na sportovce čeká klasická porce
polovičního Ironmana: 1,9 kilometru plavání, 90 kilometrů na kole a
21 běžeckých.
„Kvalita vody na písníku Hrádek
je výborná, teplota má cca 18 až 20
stupňů Celsia,“ informují pořadatelé na webu.
V cyklistické části čekají na závodníky dva 45kilometrové okruhy mírně zvlněným terénem. Pořadatelé

upozorňují, že trať cyklistiky nebude plně uzavřena, pořadatel zajišťuje pouze částečnou uzavírku a každý účastník závodu je povinen dodržovat pravidla silničního provozu, pokynů policie a pořadatelů.
Běžecká část vede převážně po asfaltovém povrchu v okolí písníku
Hrádek. V prvních dvou okruzích
absolvují triatlonisté a triatlonistky
vždy po osmi kilometrech, třetí je o
tři kilometry kratší.
Závod je rozdělen do několika kategorií, svůj závod mají také děti,
které svůj start absolvují v neděli.
— Stanislava Králová

tože Bartoš sedlá v dostihu Theophila, ryzáka stáje Statek Blata Český ráj pojede žokej Ondřej Velek.
Oběma Váňovcům by mohl cestu
za nejvyššími odměnami zkřížit
možná Taste od Rock. Stájový kolega valacha Evžena poslední roky běhal v zahraničí a nutno říct, že na
kratších distancích a malých zahraničích závodištích ve Francii si vedl
výborně. Letos startoval třikrát a
po osmém místě z prvního startu
bral poté druhé a třetí místo.
„Nemáme žádné ambice. Prostě
to jdeme zkusit. Podle obsazení neočekávám žádný divoký dostih, což
je fajn, když mám koně, který jde
první seznamovací start. A když někoho předběhneme, budeme spokojeni,“ řekl žokej Jaroslav Myška,
který se vyhoupne do hnědákova
sedla.
Zajímavější představení skýtají
kratší dostihy druhé kategorie. V
nich se představí hned devět koní,
kteří se postaví na start Velké.
„Dostih v nohách ještě potřebujeme, ale už ne tak dlouhý před Vel-

kou pardubickou,“ říká trenérka
Talenta Hana Kabelková. V dostihu
na 5 200 metrů má ještě jednoho
svěřence, a sice syna slavné Registany Rekiho, kterému skoky v Pardubicích chutnají stejně tak jako v italském Meranu. V obou skončil letos
dvakrát třetí.
Ve stejném dostihu se z účastníků
ve Velké pardubické představí ještě
veterán Mazhilis, šestý z loňské Velké Casper, osmý Stretton a jedenáctý Dulcar de Sivola.
Počítat je však třeba i s mladými
jmény, mezi vytrvalce se dere Del
Ray, šestiletý svěřenec trenéra
Mimry, který trénuje své koně u Borohrádku, a zejména pak nenápadný, ale výborným koncem disponující Sacamiro. Valacha českého původu připravuje Kateřina Ilíková.
Stejně zajímavou podívanou slibuje Cena Deníku Právo, kde tři koně
svou kvalitou ční nad zbytkem
pole. Trenér Radek Holčák posílá
na start výbornou univerzálku Dajuku, ovšem lehké to mít nebude. O
vítězství se bude prát jistě i druhý z

loňské Velké pardubické Player,
který zřejmě bude tlačit na tempo.
Trojlístek skvělých koní doplňuje
ten nejmladší, teprve pětiletý ryzák
Chelmsford, který tímto startem
vstupuje do letošní sezony. Naposledy startoval loni v říjnu, kdy
nadchnul svým dostihovým projevem a zvítězil. Od té doby však svěřenec Josefa Váni nestartoval.
Výše uvedený trenér připravil rošádu do nejkratšího krosu. Na start
3 300 metrů poslal dostihového
cyklokrosaře, extrémní měkko a
bláto milujícího No Time To Loose,
který v roce 2017 vyhrál právě na
tomto podkladu Velkou pardubickou. Jeho oblibu extrémních podmínek podtrhlo vítězství v letošní
první kvalifikaci. Před jejím konáním vydatně napršelo a valach ukázal svoji kvalitu i ve 12 letech.
Dostihy začínají ve 13 hodin, už
dnes se však na závodišti koná rovinový mítink doplněný o dva dostihy přes proutěné překážky. V pátek je start prvního dostihu v 15 hodin.

Dostihový sprinter z Koles zítra
změří síly s evropskými rychlíky
KOLESA V duchu hesla „Kdo nic
nedělá, nic nezkazí“ vyjíždí trenérka Štěpánka Myšková s pětiletým
valachem Worth Choicem do německého Baden Badenu, kde se v
sobotu poměří její svěřenec nejen s
elitními německými sprintery, ale i
s dostihovými rychlíky z Maďarska
a Španělska.
V největším německém sprintu
jej povede jeho stálý žokej a v Německu pracující jezdec Adam Florian.
„Když Worth Choice nepřihlásíme, tak grupa tři nevyhrajeme,“

říká trenérka Myšková o startu, který jejího svěřence čeká.
Tento kůň letos na chuchelské
dráze ovládl sprint jak na 1 200, tak
1 400 metrů.
Pro hnědáka je to přípravný dostih před zářijovým startem v nejprestižnějším tuzemském dostihu
EJC Milion, který se poběží 25. září.
Valach reprezentuje stáj Vasury
Kolesa a původně se do malé vesničky u Kladrub nad Labem, kde
Myškovi trénují, stěhoval z Polska
jako kůň do překážek.
„Neviděla jsem, že by ho extra ba-

vily, proto jsme se s majiteli domluvili, že zkusíme sprint,“ řekla Myšková.
Valach nejprve opanoval Maškův
memoriál, tři týdny poté i Cenu
sprinterů Jockey clubu.
Jako přípravný dostih před tuzemským vrcholem se nabízela Svatováclavská cena na hipodromu v
Mostě, tým kolem Worth Choice se
ale rozhodl změřit síly před Evropským pohárem žokejů s těmi nejlepšími koňmi v Německu. Start dostihu je v 15.10 hodin.
— Stanislava Králová

Zatímco pardubický Sportovní
park je minulostí, v Chocni se na
nábor nových malých členů chystají tuto sobotu. Sportovní kluby ve
městě otevřou svá sportoviště rodinám s dětmi, které si mohou vyzkoušet nohejbal, orientační běh,
ale také vodáctví nebo atletiku.
Akce Choceň žije sportem se koná
v sobotu od 9 do 15 hodin. Děti dostanou hrací kartu s mapkou s jednotlivými sportovišti a sporty. Za
razítka pak po absolvování získají
odměnu v informačním centru na
náměstí. (sk)

Pardubice

Basketbalisty míří
na Federální pohár
Počínaje dnešním dnem začíná
nová soutěž, které se zúčastní i pardubičtí basketbalisté. Klub se totiž
zapojí do Federálního poháru a na
řadě je první hrací víkend. V počáteční fázi se ve formátu každý s každým soupeři střetnou ve čtyřech
skupinách po třech týmech, další
víkend se pak vítězové jednotlivých skupin utkají o celkový triumf
na miniturnaji Final Four. (tum)

Chrudim

Futsalisté jedou
do České Lípy
V rámci druhého kola nejvyšší futsalové soutěže se chrudimský tým
vydá do České Lípy. Zde bude dnes
od 20.30 hodin chtít navázat na
úvodní vítězství, když porazil 13:1
Rapid Ústí nad Labem. Trenér Felipe Conde si dal za cíl vstoupit do sezony dvěma výhrami. A to i přesto,
že se kádr Chrudimi obměnil. „Přišli jsme celkově o pět hráčů, nový
přišel jediný. Všechny problémy,
které se dějí po celém světě, a neúčast v Lize mistrů nás vedly ke snížení rozpočtu. Každý klub během
svého vývoje prochází různými fázemi a my se pokusíme pracovat
co nejlépe, abychom i tak mohli bojovat o tituly,“ uvedl trenér. (tum)

Pardubice

Strážníci odehrají
charitativní zápas
Strážníci pardubické městské policie nastoupí v sobotu ve 14 hodin
na led v enteria areně. Tentokrát
se proti nim na led postaví tým HC
Ronal CR Pardubice. „Skóre nebude pro tentokrát tak důležité. Nezáleží na tom, kdo vyhraje, ale jaká
částka se podaří vybrat na podporu malé Sofinky ze Srnojed. Sofinka je usměvavá, téměř čtyřletá holčička, která se narodila s nejtěžší
formou spinální svalové atrofie,“
uvádějí organizátoři. (tum)

