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Plavání
Kejval zkolaboval
na Zlaté tretře

23

Seemanová skončila na stovce sedmá

Finálový hattrick

výsledky, fakta
CURLING
TOMÁŠ A ZUZANA PAULOVI si jako
první čeští curleři v historii zajistili start
na zimních olympijských hrách. Manželé
na MS smíšených dvojic v Aberdeenu porazili v rozhodujícím souboji o postup do
Pekingu 8:6 tým USA a jsou jedním z osmi
jistých účastníků turnaje pod pěti kruhy.
MS SMÍŠENÝCH DVOJIC V ABERDEENU (Británie), zápas o postup na ZOH:
ČESKO-USA 8:6.

FLORBAL
PRAHA (spo) – Nepříjemné
chvíle prožil během atletického
mítinku Zlatá tretra Jiří Kejval.
Šéf Českého olympijského výboru (ČOV) zkolaboval a pomáhat
s jeho oživováním musel profesor Pavel Kolář.
Jiří Kejval na významnou
atletickou akci dorazil poté, co
byl očkován vakcínou Johnson
& Johnson. „Ale nic vážného
to nebylo. Akorát jsem blbec.
Měl jesem den předtím injekci
a místo, abych zůstal doma, tak
se to celé takto semlelo,“ potvrdil Blesku.
Předseda ČOV se v minulých
dnech dozvěděl, že již čtvrtý pokus o volbu nového vedení mu
zatrhl soud. Výbor potvrdil, že
se volby naplánované na pondělí neuskuteční. Proti předběžnému opatření soudu, který
jejich konání zakázal, se znovu odvolal k Vrchnímu soudu
v Praze. Stejně ČOV postupoval
po únorovém rozhodnutí, kdy
mu dal odvolací soud zapravdu
a dvě opatření Městského soudu
v Praze označil za nezákonná.
O dalším postupu konání voleb
rozhodne výkonný výbor v nejbližších dnech.
Volební kauza nijak neovlivní přípravy na olympijské hry
v Tokiu a zimní olympiádu 2022
v Pekingu. Předseda ČOV Kejval
má vzhledem k zákonu přijatému kvůli koronavirové pandemii mandát do 11. července 2021.
Přišel o protikandidáta Filipa
Neussera, který se stal v pondělí předsedou Národní sportovní
agentury.

Habanec na Dew
Tour postoupil

ČESKÉ REPREZENTANTKY budou hrát
na MS ve švédské Uppsale v základní
skupině A s úřadujícími vicemistryněmi
Švýcarkami, Polkami a Lotyškami. Dvanáctý světový šampionát se uskuteční od
27. listopadu do 5. prosince.

HÁZENÁ
PLAY OFF EXTRALIGY MUŽŮ, O 3.
MÍSTO - 3. zápas: Dukla Praha-Lovosice
30:26 (17:14). Konečný stav série: 3:0.
FINÁLE PLAY OFF INTERLIGY ŽEN úvodní utkání: Slavia Praha-Most 21:25
(12:13). O 3. místo - úvodní utkání:
Poruba-Olomouc 22:20 (14:9).

BOJ O MEDAILI.

Barbora Seemanová v polovině ﬁnálového závodu
obracela jako třetí, ale v závěru na nejlepší nestačila.
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MARTIN HAŠEK
Nejlepší dny kariéry prožívá
kraulerka Barbora Seemanová na evropském šampionátu
v Budapešti. Dva dny po
zlatém závodě na 200 metrů
včera v Duna Aréně skončila
ve svém třetím ﬁnále sedmá
na poloviční trati, přičemž
časem 53,74 sekundy zůstala
jen šest setin za svým pátečním národním rekordem.
Dnes parádní jízdu končí
v polohové štafetě.
BUDAPEŠŤ/PRAHA – Barbora
Seemanová pojede z Budapešti
s unikátní bilancí. Jako jediná
plavkyně na kraulových tratích
se dostala do ﬁnále ve všech závodech od padesátky do dvoustovky.Včera na stovce ještě v polovině bojovala o medaili, pak se
kolem ní sprinterské specialistky převalily, takže končila sedmá,
stále jen 31 setin za bronzovou
Britkou Annou Hopkinovou.
„Je u mě nadmíru spokojenost. Padesátka mě úplně překvapila, protože jsem sem jela
s tím, že semiﬁnále budiž, to
bude dobré, o to bych měla bojovat. Ale ﬁnále bylo neuvěřitel-

SEEMANOVÁ NA ME
50 metrů kraul
100 metrů kraul
200 metrů kraul

8.
7.
1.

ME v číslech
Bazénové plavání - ﬁnále, muži 800 m v. zp.: 1. Romančuk (Ukr.)
7:42,61, 2. Paltrinieri 7:43,62, 3. Detti
(oba It.) 7:46,10, ...v rozplavbách 26.
MICKA 8:07,60. 200 m znak: 1. Rylov
(Rus.) 1:54,46, 2. Greenbank (Brit.)
1:54,62, 3. Mityukov (Švýc.) 1:56,33,
...v semiﬁnále 9. ČEJKA 1:57,43, v rozplavbách 35. LUDVÍK 2:02,52. 50 m
prsa: 1. Peaty (Brit.) 26,21, 2. Šymanovič (Běl.) 26,55, 3. Martinenghi (It.)
26,68, ...v rozplavbách 50. ZÁBOJNÍK
28,86. Ženy - 100 m v. zp.: 1. Heemskerková (Niz.) 53,05, 2. Wattelová
(Fr.) 53,32, 3. Hopkinová (Brit.) 53,43,
...7. SEEMANOVÁ 53,74, v rozplavbách
34. JANÍČKOVÁ 55,80, 37. KOLÁŘOVÁ 55,90. 200 m pol. záv.: 1. Gorbenková (Izr.) 2:09,99, 2. Woodová (Brit.)
2:10,03, 3. Hosszúová (Maď.) 2:10,12,
...v rozplavbách 21. HORSKÁ 2:14,99.
Smíšená štafeta 4x100 m v. zp.: 1.
Británie (Duncan, Dean, Hopkinová,
Andersonová) 3:22,07, 2. Nizozemsko
3:22,26, 3. Itálie 3:22,64.
Semiﬁnále s českou účastí, muži 100 m mot.: 1. Milák (Maď.) 50,62,
...16. ŠEFL 52,36.

né překvapení. A dvoustovka, to
ani nemluvím, to byl sen sám
o sobě,“ hodnotila Seemanová
pro Radiožurnál. „A stovka byla
super, až na ten ranní závod
v rozplavbě to bylo fajn. Musím
říct, že jsem spokojená a budu
odjíždět nadšeně.“
Seemanová si ve třech disciplínách v Budapešti zlepšila národní rekord. Na stovce plavala
nejrychleji v pátečním večerním semiﬁnále. Včera se mu časem 53,74 přiblížila na šest setin.
„Myslím si, že únava je na
mně fakt dost znát. Dvoustovka mě rozsekala víc, než jsem
si myslela,“ líčila Seemanová.
„Nicméně, i když jsem sedmá,
tak jsem jela docela hluboko pod
54 vteřin, takže jsem spokojená.
Asi ne tak úplně jako bych chtěla, ale věděla jsem, že ta medaile
je docela nereálná.“
Závod na 100 metrů kraul vyhrála nizozemská zrzka Femke
Heemskerková (53,05), která se
v třiatřiceti letech dočkala první
individuální zlaté medaile z vrcholné akce.
Dnes čeká Seemanovou ještě
závěrečný úsek v rozplavbě na
4x100 metrů polohový závod. Na
této trati má olympijskou účast

jistou dvanáct nejlepších týmů
z MS 2019, Češky se zatím drží
mezi čtyřmi dalšími štafetami,
které do Tokia můžou jet časem.
Zatím se jim počítá loňský čas
z Taškentu 4:03,02 minuty.
„Stále jsme čtrnáctí, nicméně za námi jsou silné evropské
týmy, které budou útočit,“ předvídá reprezentační šéftrenér
Vlastimír Perna.
Jan Šeﬂ včera postoupil na
trati 100 metrů motýlek, na níž
nedávno splnil olympijský limit, časem 52,21 do semiﬁnále.
„Neurazí ani nenadchne. 52,2
a postup do semiﬁnále je dobrý,
ale bolelo mě to. Neplavalo se
mi moc lehce, což je asi slyšet
i z toho, jak teď dýchám, a nohy
mám jak z betonu,“ hlásil Šeﬂ.
V semiﬁnále zaplaval o patnáct setin sekundy pomaleji,
skončil šestnáctý a do dnešního
ﬁnále nepostoupil.
Italka Benedetta Pilatová zaplavala v semiﬁnále na 50 metrů prsa světový rekord 29,30
sekundy, jímž o desetinu překonala dosavadní historické maximum Američanky Lilly Kingové
ze světového šampionátu 2017,
který se také konal v budapešťské Duna Aréně.

Odepisovaný šampion ovládl kvalifikaci
KVĚTOSLAV ŠIMEK

DES MOINES, PRAHA (spo)
– Deštivé a větrné počasí se
umoudřilo a skateboardisté
na závodech v americkém Des
Moines, hlavním městě státu
Iowa, odjeli kvaliﬁkaci Dew
Tour. Z českých reprezentantů
předvedl nejlepší výkon Maxim
Habanec, který v disciplíně street postoupil do semiﬁnále
Vysoce bodovaný podnik Dew
Tour je jedním ze dvou posledních závodů před olympiádou
v Tokiu. Českou reprezentaci na
úvod těšil postup Maxima Habance do semiﬁnále, kam postoupil z 21. místa. V jeho jízdě
nevyšel pouze jediný trik.
Smůlu měl naopak Martin
Pek, který zlomil truck a bodově skončil na chvostu žebříčku.
Jan Tomšovský jízdou v parku
obsadil nepostupové 57. místo.

PARDUBICE – Šampion je zpátky. Dvanáctiletý hnědák No
Time To Lose ze stáje Paragan
Horseboxes ovládl s Ondřejem
Velkem první kvaliﬁkaci na Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Vítěz z roku 2017, kterého sráží zdravotní trable, znovu
ukázal třídu. „Pan profesor,“
pochvaloval si žokej Ondřej Velek.Theophilos z DK iSport-Váňa
doběhl s Josefem Bartošem pátý.
Matador No Time To Lose,
kterého trénuje Josef Váňa,
před čtyřmi lety heroicky vyhrál
Velkou pardubickou. S Janem
Kratochvílem tehdy doslova
protančili hlubokým bahnem.
V následující sezoně se jim
v kvaliﬁkacích znovu dařilo (třetí a první místo), ve Velké pardubické 2018 pak byl s Josefem
Váňou mladším na solidním pátém místě. Od té doby drobného
koníka trápila zranění.
„Teď byl znovu skvěle připravený,“ ocenil trenérskou práci
žokej Velek. „Ten kůň ještě může
něco dokázat, nezatracoval bych

ho. Manželka o něm četla, že už
je za zenitem, ale já si myslím,
že dokázal, že za zenitem není.
Furt něco umí a umět bude.
I když mu je dvanáct let.“
I trenér Josef Váňa mluví
o tom, že klíčové je u No Time To
Lose zdraví. Když je v pořádku
a dráha je měkká, pokud možno
hluboká, dostihy mu „chutnají“.
Přesně takové podmínky byly
při první kvaliﬁkaci, kterou dokončilo všech čtrnáct koní na
startu.
„Na tomhle on umí běhat, takové podmínky má rád,“ přikývnul Velek. „Uvidíme, jak to snese po dostihu. Do Velké je času
dost, může si odpočinout. Půjde
teď v klidu do výběhu a dál se
uvidí.“
Jedenáctiletý
Theophilos
z otevřeného syndikátu DK
iSport-Váňa doběhl s Josefem
Bartošem pátý. Trenér Váňa byl
spokojený. Podobně Bartoš. „Dostih dobrý,“ komentoval žokej.
„Víme, že Teo s touto půdou trošku bojuje, ale musí si zvyknout,
protože o Velké nebude tvrdo.
Zrychlení v závěru, posledních

dostihový mítink
v číslech
První kvaliﬁkace na Velkou pardubickou - Velká cena města Pardubic
(5800 m, pětiletí a starší koně,
dotace 200 000 korun): 1. No Time
To Lose (ž. Velek, tr. Váňa st., stáj
Paragan Horseboxes s.r.o.), 2. Sztorm,
3. Casper. Další dostihy: I. Dylanka
(ž. Kratochvíl) - Portorikos - Dancing
Blood, II. Night Moon (ž. Faltejsek)
- Sacamiro - Reki, III. Cheminée (ž.
Faltejsek) - Dusigrosz - Aztek, IV.
Imphal (ž. Stromský) - Mustamir
- Lad In, VI. Čáryjape (ž. Liška) Craken - Protocolar, VII. Well Absolut
(ž. Myška) - Leo Fantastico - Polidar,
VIII. Christiano (Spáčil) - Kornelia Rui Faleiro.

Rozhovor s Josefem
Bartošem najdete
na www.isport.cz
VELKÁ PARDUBICKÁ

600 metrů, nebylo takové právě
na úkor měkčí půdy. Skokansky
to bylo bez problémů, perfektní.
Občas nás někdo zkřižoval, ale
s tím se vypořádal. Dobrá příprava, jedeme dál.“
Hnědáka i přes omezený počet lístků v prodeji přijelo do
Pardubic podpořit asi šestnáct
členů unikátního syndikátu. S napětím sledovali, jak si
Theophilos povede při nasedání v paddocku. Všechno v klidu.
„S psychikou před dostihem je
úplně jinde, absolutně pohoda,“
přitakal Bartoš.
Kvaliﬁkaci zvládl i další
z šampionů na startu. Desetiletý
Tzigane du Berlais, vítěz z roku
2018, doběhl s Janem Faltejskem
šestý. „Tzigane je moc opatrný
na skoky, vždycky si dává pozor, aby se mu nic nestalo, aby
neměl moc velký dopad,“ popisoval Faltejsek. „Na tom trošku
ztrácíme. Ale domů zabral, cílovku vyšlápl dobře, hodnotím
to pozitivně. Máme jaro, půda
pro něho byla perfektní. Doufejme, že bude v pořádku, všechno
směřuje k druhé neděli v říjnu.“

ČESKÝ MMA BOJOVNÍK DAVID DVOŘÁK
vyhrál i třetí zápas v organizaci UFC. Kolumbijec Juancamilo Ronderos „odklepal“ duel
již v prvním kole.

MOTORISMUS
RALLYESPRINT KOPNÁ, úvodní závod
Rallyesprint série: 1. Cais, Žáková (Ford
Fiesta R5 MkII) 39:44,8, 2. T. Kostka,
Kučera (Škoda Fabia Rally2 Evo) -9,6, 3.
Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) -20,1.

KANOISTIKA
SP V RYCHLOSTNÍ KANOISTICE V
BARNAULU (Rusko), 200 m - muži:
K1: 1. Maldonis (Lit.) 36,411. Ženy - K1: 1.
Schwarzová (Rak.) 44,394. C1: 1. Cirilová
(Kuba.) 48,736, ...9. ŘÁHOVÁ 52,379.
500 m - muži: K1: 1. ZAVŘEL 1:43,480.
C2: 1. Petrov, Romanov (Rus.) 1:47,456.
Ženy - K2: 1. Lehaciová, Schwarzová
(Rak.) 1:50,279. 1000 m - muži: K1: 1.
Čang Tung (Čína) 3:42,057. C1: 1. Pelier
(Kuba) 4:03,063. Ženy - K1: 1. Viriková
(Nor.) 4:14,156, 2. PALOUDOVÁ 4:17,067.

TENIS
TURNAJ MUŽŮ V ŽENEVĚ (antuka,
dotace 481 270 eur) - ﬁnále: Ruud
(3-Nor.)-Shapovalov (2-Kan.) 7:6 (6),
6:4. Čtyřhra - ﬁnále: Peers, Venus
(2-Austr./N. Zél.)-Bolelli, González (It./
Arg.) 6:2, 7:5.
TURNAJ MUŽŮ V LYONU (antuka,
dotace 481 270 eur) - čtvrtﬁnále:
Norrie (Brit.)-Rinderknech (Fr.) 6:3, 3:6,
6:3. Semiﬁnále: Tsitsipas (2-Řec.)-Musetti (It.) 4:6, 6:3, 6:0, Norrie-Chačanov
(8-Rus.) 6:1, 6:1.
TURNAJ ŽEN V PARMĚ (antuka,
dotace 189 708 eur) - ﬁnále: Gauffová
(3-USA)-Wang Čchiang (6-Čína) 6:1,
6:3. Čtyřhra - ﬁnále: Gauffová, McNallyová (4-USA)-Juraková, Klepačová
(2-Chorv./Slovin.) 6:3, 6:2.
TURNAJ ŽEN V BĚLEHRADU (antuka,
dotace 235 238 eur) - semiﬁnále:
Badosaová (4-Šp.)-Tomovová (Bulh.) 6:1,
6:2, Konjuhová (Chorv.)-Osoriová (Kol.)
7:6 (6), 7:6 (4). Finále: Badosaová-Konjuhová 6:2, 2:0 skreč.

VESLOVÁNÍ
SKIFAŘ ONDŘEJ SYNEK ani dvojskif
Jan Cincibuch, Jakub Podrazil nedokázali
postoupit do ﬁnále druhého závodu SP
v Lucernu. Obě posádky, které se letos
představí na olympijských hrách v Tokiu,
obsadily v semiﬁnále poslední šesté místo a dnes je čeká start ve ﬁnále B. Slabší
konkurenci ve své disciplíně využily
Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková na
dvojce bez kormidelnice a postoupily do
ﬁnále z třetího místa v opravách.

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

