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Češi jsou favorité MS, pořadatele trápí finance

VE FORMĚ.

výsledky, fakta

Vítěz Světového poháru
na kajaku Vít Přindiš skončil
ve včerejší kvaliﬁkaci druhý.

CYKLISTIKA

FOTO SPORT: PAVEL MAZÁČ

RWANDA SE ZA ČTYŘI ROKY stane první
africkou zemí, která uspořádá MS v silniční
cyklistice. Rozhodnutí o konání šampionátu
v Kigali musí dnes ještě potvrdit kongres
Mezinárodní cyklistické unie (UCI).
ITAL VINCENZO NIBALI bude od nové
sezony po pěti letech opět závodit v barvách
Astany, v jejímž dresu slavil největší úspěchy. Nibali za Astanu jezdil v letech 2013
až 2016, kdy dvakrát ovládl Giro d‘Italia a
jednou Tour de France. Díky triumfu na Vueltě z roku 2010 je Žralok z Messiny jedním ze
sedmi cyklistů, kteří dokázali vyhrát všechny
tři Grand Tours. Po odchodu z Astany závodil v dresu Bahrajnu-Merida, poslední dvě
sezony strávil ve stáji Trek-Segafredo.

GYMNASTIKA

Na Slovensko pro tituly
VOJTĚCH MAN
Ani ne dva měsíce poté, co
pouze čtyřčlenná výprava
vodních slalomářů vybojovala
v Tokiu hned dvě medaile,
začíná jednomu z nejúspěšnějších českých olympijských sportů mistrovství
světa. Kousek od Bratislavy
na kompletně předělaném
kanálu v Čunovu budou Češi,
tentokrát v mnohem větším
počtu, znovu útočit na tituly
bez ohledu na organizační
komplikace. Velké ambice
předvedli už v hlídkách.
ČUNOVO/PRAHA – Místo
tokijského vedra a dusna začínající středoevropský podzim,
autobusy z olympijské vesnice
nahrazuje loď, která závodníky i trenéry převáží z hotelu
na druhém břehu mohutného
vodního díla Gabčíkovo k areálu, na kterém ještě před pár dny
pracovali dělníci. A ne jen v jednom zástupci za zemi na kategorii, ale v kompletních reprezentačních výběrech. Vodní
slalomáři na MS zakončují sezonu, která byla pro každého jiná.
„Třeba Vítek Přindiš už
na jaře věděl, že se olympiády

STOPROCENTNÍ
KVALIFIKACE
Všichni čeští vodní slalomáři
postoupili na MS z kvaliﬁkace
do víkendových semiﬁnále. Nejlépe si vedl vítěz SP na kajaku
Vít Přindiš, který skončil druhý.
Z první jízdy ho doprovodili
i jeho kolegové, i když olympijského šampiona Jiřího Prskavce
potrápila záludná dvacátá
branka. V ostatních kategoriích
potřeboval vždy jeden český závodník opravu, ale všichni uspěli.
V sobotu se uskuteční semiﬁnále a ﬁnále kajakářů a kajakářek,
v neděli mají stejný program
v areálu Čunovo kanoisté
a kanoistky.

nezúčastní, takže svou přípravu směřoval na Světový pohár
a MS, zato Jířa se připravoval
na jeden závod SP a olympiádu.
Oboje vyhrál a pak už další závody nejel. Třetí titul mistra světa
určitě motivace je a jede se poprat, ale příprava nebyla v jeho
podání úplně adekvátní. Když
se vrátil z olympiády, tři týdny
vůbec nepádloval,“ vysvětluje
Jiří Prskavec starší, otec a kouč
olympijského vítěze a zároveň
trenér reprezentace. „Sezona
sice končí, ale klidně bych si ji
protáhnul,“ usmívá se Přindiš,
který v posledních týdnech dotáhl vítězství ve Světovém poháru
jak na kajaku, tak v extrémním
slalomu.
Supersilnou sestavu kajakářů
doplňuje ještě další olympijský
medailista Vavřinec Hradilek a tříčlenné je i zastoupení
v dalších kategoriích. Všichni
si rychle zvykají na kompletně
předělanou trať, na které toho
moc nenatrénovali.
Čunovský kanál se totiž
po čtvrtstoletí kompletně přestavoval, v jeho těsném okolí se
dělníci pohybovali ještě na začátku týdně a slovenští organizátoři na něj závodníky moc
nepouštěli. Zahraniční výpravy

NOMINACE ČESKÝCH SLALOMÁŘŮ NA MS
KAJAK
Muži
Jiří Prskavec
Vít Přindiš
Vavřinec Hradilek
Ženy
Kateřina Minařík Kudějová
Antonie Galušková
Lucie Nesnídalová

na trénink dostaly deset dní –
i v Tokiu se dalo trénovat o čtyři
dny víc.
„Slováci tu možná mají naježděno o trošku víc, ale podmínky
jsou velmi podobné. Neviděl
bych v tom zásadní problém.
Trochu jsem se bál, že když Slováci přistoupili k rekonstrukci
a použití plastových překážek,
tak se charakter trati a její jedinečnost změní. Ale dostali ji
do přijatelného kompromisu.
Je lepší, než byla ta původní, ale
chtěla by ještě doladit,“ přemýšlí Prskavec starší.
První medaile spojeného
mistrovství slalomářů a sjezdařů získaly hlídky, první české
zlato vybojovaly kanoistiky Tereza Fišerová a sestry Martina
a Gabriela Satkovy. Šampionát

KANOE
Muži
Lukáš Rohan
Vojtěch Heger
Václav Chaloupka
Ženy
Tereza Fišerová
Gabriela Satková
Martina Satková

ale začal bez diváků a téměř
v tichosti bez slavnostního
zahájení. Nejen kvůli covidovému protokolu, ale i problémům s penězi. Organizátorům
do vyrovnaného rozpočtu chybí v přepočtu skoro 4 miliony
korun. „Je to ponižující, žádná
systémová podpora, žebrání,“
vysvětluje šéf organizačního
výboru Richard Galovič, proč se
ruší doprovodné akce. „Z našeho
pohledu nebylo ustoupeno ze
standardu. Atmosféra tu není
taková, na jakou jsme zvyklí, ale
to je asi odraz doby,“ připomíná
Jiří Prskavec starší stále platící
covidová opatření. I kvůli nim si
fanoušci nemohou koupit vstupenky ve volném prodeji. Víkendová ﬁnále tak budou sledovat
jen pozvaní hosté.

Do Velké pardubické míří tři šampioni
PRAHA (bda) – O čtyři měsíce
později než obvykle zná nejsledovanější tuzemský dostih,
131. Velká pardubická se Slavia
pojišťovnou, své letošní vyzývatele. Realizační týmy přihlásily celkem 19 koní, patnáct je
připravováno v Česku a čtyři
na Slovensku. Konkurence z překážkově vyspělých zemí, Francie,
Anglie a Irska, opět chybí.
Trojice koní No Time To
Lose (2017), Theophilos (2019)
a Hegnus (2020) bude usilovat
o druhé vítězství ve slavném
dostihu. První dva připravuje
legenda dostihu Josef Váňa,
který přihlásil ještě Mahe Kinga, jediného šestiletého mezi
přihlášenými. Realizační tým
loňského vítěze Hegnuse zvolil podobnou taktiku jako před

dvanácti měsíci, jediný start
v průběhu sezony a poté Velká
pardubická. Hegnus společně
Vandualem jsou nejstaršími
přihlášenými, letos je jim 13
let. V tak vysokém věku vyhrál
Velkou naposled legendární Železník před třiceti lety.
Loni třetí Vandual je jedním
ze čtyř koní připravovaných
na Slovensku, přičemž dostihové provozy obou zemí jsou stále
velmi těšně provázané a dobří
slovenští překážkáři startují
spíše v Pardubicích než doma
v Bratislavě. Kromě Vanduala
bude mít vysoké ambice především vítěz zářijové kvaliﬁkace
Kaiserwalzer. Zpoza řeky Moravy dorazí ještě Paris Eiffel a Star.
Kvalitní a mnohými náročnými bitvami ostřílené trio

PŘIHLÁŠKY DO VELKÉ PARDUBICKÉ

No Time To Lose
Evžen
Hegnus
Player
Lombargini
Theophilos
Vandual
Casper
Sztorm
Kaiserwalzer
Mr Spex
Mahe King
Stretton
Talent
Vanesse
Star
Dulcar De Sivola
Paris Eiffel
Beau Rochelais

3:1
5,5:1
5,5:1
8,50:1
10:1
10:1
12:1
17:1
17:1
20:1
25:1
30:1
30:1
30:1
55:1
125:1
150:1
350:1
500:1

posílají modrobílé barvy stáje
Nýznerov. Nejstarší dvanáctiletý
Sztorm je připravovaný Gregem
Wroblewskim a pardubická oranice mu moc nevyhovuje. Player
a Stretton se mohou pochlubit
druhými místy ve Velké pardubické, ale majitel by rád po šestnácti letech dosáhl na vítězství.
Jedinou zbrusu novou tváří
na pardubické dráze bude jediná
přihlášená klisna Vanesse, která
z Francie do Česka doputovala
teprve před několika dny. Letos
se ve své domovině představila
čtyřikrát, tři dostihy nedokončila a kvaliﬁkaci splnila sedmým
místem na 5200 metrů. S francouzskými krosovými dostihy
má však bohaté zkušenosti.
Hodně příznivců může najít
mezi sázejícími Evžen, v posled-

ních třech letech vyhrál v den
Velké jeden z rámcových dostihů, a také vítěz srpnové kvaliﬁkace Lomgargini, svěřenec Stanislava Popelky jako Stretton.
Na deﬁnitivní podobu startovní listiny 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou si
počkáme do pátku 1. října, kdy
startovní čísla vylosuje v Pardubicích potomek zakladatele Velké pardubické, hrabě Francesco
Kinský dal Borgo.
Bílozelené barvy Dostihového
klubu iSport.cz nebude reprezentovat v neděli 10. října jen Theophilos, ale také mladá naděje Lucky Valentine, která se představí
v krosovém dostihu pro čtyřleté.
Členy klubu tak čeká unikátní
dostihový den, dva koně v jeden
den ještě nestartovali.

DAVID JESSEN je nejlepším sokolským
sportovcem roku 2020. V anketě předčil
vzpěrače Jiřího Orsága a loňského vítěze
šermíře Alexandera Choupenitche. U něj
se ještě nebral v úvahu zisk bronzové olympijské medaile v Tokiu. Sportovní gymnasta
Jessen se rovněž zúčastnil olympijských her.
Syn Hany Říčné, který žije a studuje v USA,
jako lídr dotáhl české družstvo k sedmému
místu na mistrovství Evropy.
SOKOL ROKU 2020 - Individuální sporty
- dospělí: 1. Jessen (sportovní gymnastika,
Sokol Brno I). Individuální sporty - 19
až 23 let: 1. Polák (atletika, Sokol České
Budějovice). Individuální sporty - do 18
let: 1. Totušek (šerm, Sokol Bystřice pod
Pernštejnem). Kolektivní sporty - dospělí:
muži - Sokol Nové Veselí (házená), ženy Sokol Hradec Králové (basketbal).

MOTORISMUS
SYN SEDMINÁSOBNÉHO MISTRA SVĚTA
F1 MICHAELA SCHUMACHERA Mick bude
i v příští sezoně závodit za tým Haas. Druhým jezdcem americké stáje zůstane Rus
Nikita Mazepin. Vedení Haasu to oznámilo
před víkendovou Velkou cenou Ruska v Soči.
Oba dvaadvacetiletí piloti ve své nováčkovské sezoně zatím nebodovali.
ZÁVĚREČNÝ PODNIK motocyklového
MS ve vytrvalostních závodech v Mostě
se uskuteční i s českými jezdci Filipem
Salačem a Oliverem Königem. Oba budou
součástí jediného domácího týmu TME
Racing, jenž chce s majitelem a závodníkem
Dominikem Jůdou útočit mezi stálými
účastníky šampionátu na přední příčky.
Závod se uskuteční 9. října.

TENIS
POČTVRTÉ SE BUDE HRÁT LAVER CUP
a po prvním vítězství touží výběr světa.
Favority ale v Bostonu, kde se hraje ode
dneška do neděle, budou znovu tenisté
z Evropy. Evropská šestice je vesměs z elitní
světové desítky a vede ji ruský vítěz US
Open Daniil Medveděv, následovaný Řekem
Stefanosem Tsitsipasem a olympijským
vítězem z Tokia Alexanderem Zverevem
z Německa. Sestavu doplňují další Rus
Andrej Rubljov, Ital Matteo Berrettini a Nor
Casper Ruud. Světový tým kapitána Johna
McEnroea má v sestavě amerického ranaře
Johna Isnera, Australana Nicka Kyrgiose,
Argentince Diega Schwartzmana, Kanaďany
Denise Shapovalova, Felixe Augera-Aliassimeho a dalšího Američana Reillyho Opelku.
TURNAJ MUŽŮ V NUR-SULTANU (tvrdý
povrch, 541 800 dolarů) - 2. kolo: Ruusuvuori (Fin.)-Karacev (1-Rus.) 7:6 (6), 6:4,
Bublik (2-Kaz.)-Kecmanovič (Srb.) 2:6, 6:3,
7:5, Kwon Sun-u (Korea)-Lajovič (3-Srb.)
7:5, 6:4, Duckworth (Austr.)-Krajinovič (4Srb.) 7:6 (2), 6:3, Taberner (Šp.)-Gerasimov
(Běl.) 5:7, 7:6 (5), 7:5.
TURNAJ MUŽŮ V METÁCH (tvrdý povrch,
dotace 481 270 eur) - 2. kolo: Hurkacz
(1-Pol.)-Pouille (Fr.) 6:2, 6:3, Monﬁls (3-Fr.)-Kohlschreiber (Něm.) 7:6 (2), 6:4, Giron
(USA)-De Minaur (4-Austr.) 7:5, 7:6 (5),
Gojowczyk (Něm.)-Chačanov (7-Rus.) 6:3,
7:6 (2), Basilašvili (8-Gruz.)-Davidovich
(Šp.) 0:6, 6:4, 7:6 (4).

ZPRÁVY
AMERIČTÍ SPORTOVCI, kteří se příští rok
zúčastní olympijských i paralympijských Her
v Pekingu, musejí být očkovaní proti koronaviru. Nařízení se vztahuje i na všechny členy
doprovodu. Oznámila to šéfka amerického
olympijského výboru Sarah Hirshlandová s tím,
že pravidlo by mělo platit i na dalších hrách.
ŠŤASTNÝCH DESET – polední losování: 1, 3,
7, 8, 9, 13, 26, 33, 36, 41, 43, 48, 54, 59, 62,
67, 70, 71, 73, 77. Šance milion: 5, 8, 5, 5, 2,
1. Královské číslo: 33. Extra výhra: 2, 4, 5, 6,
10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38,
39, 40, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53,
55, 56, 57, 58, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69,
72, 74, 75, 76, 78, 79, 80. Večerní losování:
5, 6, 7, 11, 15, 22, 25, 26, 27, 28, 34, 37, 41, 49,
59, 70, 71, 74, 78, 80. Šance milion: 9, 2, 6, 5,
3, 7. Královské číslo: 70. Extra výhra: 1, 2, 3,
4, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23,
24, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42,
43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 72, 73, 75, 76, 77, 79.
(bez záruky)

