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WINDHAM/ ÚSTÍ NAD ORLICÍ (ČTK)
Biker Jaroslav Kulhavý vyhrál jako
první Čech v historii závěrečný díl
Světového poháru v cross country
na horských kolech ve Windhamu.
V konečném pořadí skončil třetí,
zvítězil Švýcar Nino Schurter.

Švýcarského mistra světa pora-
zil český závodník o 14 sekund.

Českým maximem ve světovém
poháru dosud bylo druhé místo,
které pětadvacetiletý Kulhavý ob-
sadil před měsícem ve švýcarském
Champéry. Čtrnáct dnů předtím
vybojoval v Izraeli titul mistra Evro-
py.

V šesti letošních závodech SP vy-
stoupil rodák z Ústí nad Orlicí tři-
krát na stupně vítězů, dvakrát byl
čtvrtý a jednou šestý.

V sobotu Kulhavé-
mu prakticky po
celý závod dělala
společnost švýcar-
ská trojice, v níž byli
vedle Schurtera ješ-

tě Florian Vogel a Christoph Sau-
ser.

O svém vítězství rozhodl český
biker až v posledním sjezdu půl-
druhého kilometru před cílem.

„Věděl jsem, že se rozhodne v
tom sjezdu, byli tam kluci pomalej-
ší než já. Nahoře se vždycky spurto-
valo o pozici, chtěl jsem tam jít prv-
ní, což se ale nepodařilo,“ popsal
Kulhavý závěrečné minuty závodu
na webu mtbs.cz.

Schurter mu trochu odskočil,
ale mistr Evropy pocházející z Ústí

nad Orlicí ho vzápětí předjel. „Asi
s tím nepočítal a trochu ho to roz-
hodilo, protože jsem mu hned ujel
a udržel to až do cíle,“ měl radost
Kulhavý.

„Je to super pocit. Nejdřív jsem
se snažil hlídat si Hermidu, abych
pojistil to třetí místo, ale pak když
jsem viděl, že odpadl ze skupiny,
přemýšlel jsem o tom, že bych se
mohl pokusit vyhrát,“ dodal letoš-
ní suverénní lídr českých jezdců
cross country.

Závod žen ve Windhamu vyhrá-
la Kanaďanka Catharine Pendrelo-
vá a druhým triumfem v sezoně si
pojistila prvenství v SP. Nejlepší
Češka Kateřina Nashová dojela na
26. místě, celkově skončila ve svě-
tovém poháru jedenáctá.

PARDUBICE „Čekal jsem hezké
umístění, ale vítězství je pro mě
překvapením. Kdyby mi dneska
ráno někdo řekl, že s Aspirantem
vyhraju tak lehce, rozhodně bych
mu neuvěřil.“ To jsou slova žokeje
Jiřího Kouska, jimiž reagoval na
své vítězství v sobotní třetí kvalifi-
kaci na Velkou pardubickou.

Překvapen však nebyl jen on,
Kouska se svým koněm totiž nepa-
třili mezi největší favority.

Těmi měli být dvojnásobná ví-
tězka nejslavnějšího českého dosti-

hu Sixteen s žokejem Josefem Bar-
tošem. Do závodu šli s kurzem
1,7:1. Vepředu měl být i Mandari-
no, který závod nakonec dokončil
jako druhý. O další dvě a čtvrt dél-
ky zpět se na třetím místě umístil
Amant Gris s žokejem Markem
Stromským.

Velká cena Skanska byla zatím
početně i kvalitou nejlépe obsaze-
nou letošní kvalifikací. Na start se
postavilo 19 koní, z nichž osm už
podmínky pro účast ve Velké par-
dubické mělo splněno.

O tempo dostihu se zpočátku
staral zejména Bejrut s Jungem.
Zhruba v polovině převzal iniciati-
vu Mandarino. „Vzadu dělá chyby
a dost se dře. Po dnešku jsem pře-
svědčený, že je to kůň, který musí
chodit vpředu,“ poznamenal žo-
kej Jaroslav Myška.

Mandarino po Havlově skoku
zavedl pole koní i na travnatý
ovál.

Byl v čele ještě na poslední pře-
kážce, ale cílovou rovinu už ovládl
Aspirant. Předvedl skvělý finiš a
zvítězil jistě o tři délky. „Tři překáž-
ky před cílem jsem si myslel, že se
umístíme na třetím nebo čtvrtém
místě. Aspirant se ale dopředu pro-
pracoval sám, skákal výjimečně
dobře,“ pronesl vítězný žokej Jiří
Kousek.

Mandarino po vítězství v letoš-
ní úvodní kvalifikaci skončil tento-
krát druhý. „Nepředvedl konec,
jaký ukázal v první kvalifikaci.
Myslím si ale, že to bylo dáno pau-
zou, kterou měl po Zlatém pohá-
ru. I tak jsem ale spokojený,“ řekl
žokej Jaroslav Myška.

Velký boj se strhnul o třetí mís-
to. Sixteen ho nakonec ve finiši ne-
udržela, o tři čtvrtě délky ji porazil
smolař z předloňské Velké pardu-
bické Amant Gris. „Dneska to ne-
byla taková Sixteen, jakou znám,“
pronesl žokej Josef Bartoš.

Dostih dokončilo ještě dalších
sedm koní.

Velká pozornost se soustředila
na Welldancera, v jehož sedle byl
žokej Josef Váňa starší. Dostih ale
nedopadl podle představ šestiná-

sobného vítěze Velké pardubické
České pojišťovny. Welldancer se
stále držel až vzadu a nakonec
skončil jako předposlední. „Nemo-
hl v celém průběhu dostihu při-
jmout tempo. Myslím, že to není
kůň pro Velkou pardubickou, ale
asi pro menší dostihy. Možná ide-
ální bude Cena Vltavy,“ pronesl Jo-
sef Váňa starší.

Třetí kvalifikaci nedokončilo
osm koní. Baggio byl zadržen už
po druhé překážce. Na Popkovic-
kém skoku měli pád Lakreg s Hirs-
chem, na Francouzském skoku je
napodobila Partoutatou a Montgo-
mery na Dropu. Jung ztratil jezdce
na Velkém vodním příkopu a Pro-
fil na Anglickém skoku. Nikodem
byl zadržen.

Martina Fojtů

Nova Motocross Cup Na závodech v Žamberku měly svoji
speciální kategorii motorky i čtyřkolky.

Foto: 4xM. F. Ondrák, arton.rajce.net

Po třetí kvalifikaci na Velkou pardubickou se počet
koní českých majitelů, kteří mohou ve slavném
závodě startovat, rozšířil na 29. Konkrétně o Amanta
Grise, Bejruta, Il En Reve, Ligretu a Welldancera.

FOTBAL

První porážku Pardubic
vidělo 950 diváků
Zcela novou zkušenost za sebou
po víkendu mají třetiligoví fotbalis-
té FK Pardubice. V Písku totiž nová-
ček poprvé prohrál. 950 lidí na sta-
dionu vidělo jedinou branku, když
se hned ve třetí minutě trefil Chr-
dle. Pardubice za celý zápas nedo-
kázaly ani srovnat. Do statistik se
zapíše také premiérová pardubic-
ká žlutá karta, kterou obdržel za-
ložník Filip Jarosz. (mfj)

FOTBAL

Mladíci odjeli
na zkoušku do Brescie
Na krátkou zkoušku zavítali do ital-
ského klubu Brescia Calcio dva ta-
lentovaní hráči Pardubic. Konkrét-

ně jde o Jana Shejbala a Luboše Ku-
bíka ze staršího dorostu. Oba se v
Itálii zúčastní tréninku tamějšího
dorosteneckého týmu a jejich po-
byt zakončí zítra testy, které roz-
hodnou o zájmu či nezájmu ital-
ského klubu. (mfj)

TRIATLON

Cogan zopakoval triumf
v Litomyšlském triatlonu
Novopacký triatlonista Rudolf Co-
gan byl nejlepší v litomyšlském tri-
atlonu Decimuž, jehož objemy
jsou desetinou železného muže.
Letošní vítěz Česko-slovenského
poháru v dlouhém triatlonu byl na
čele závodu po úvodní plavecké
části. V cyklistické se mu dokázal
vyrovnat domácí Josef Doleček,
ale v běžecké byl opět lepší Cogan,
byť zvítězil jen o šest vteřin. (ek)

Podívaná pro diváky Krosové závody
jsou vděčným lákadlem pro diváky. Ti jen
musí myslet na to, že domů asi nejpřijdou
čistí, a lepší je vzít si třeba pláštěnku.

Krátce

Pro všechny věkové kategorie Na
motorkách i čtyřkolkách se prohánějí
školáci, jejich tátové a leckde jsou k
vidění i jejich dědečkové.

Špinavá krása Fotografové vědí, proč mají
cyklokros nebo motokros nejraději

Soustředění Především na skocích je třeba dávat si velký pozor. I když to jezdci moc dobře vědí, sobotní Velkou cenu Skanska osm koní nedokončilo. Foto: Milan Křiček

PARDUBICE (dk, mfj) Devítiletý
hnědý valach Tiumen se poprvé
od svého triumfu v loňské Velké
pardubické České pojišťovny obje-
vil na dráze. A při své letošní pre-
miéře, kterou absolvoval při Slo-
venském dnu na Dostihovém závo-
dišti v Pardubicích, si s žokejem Jo-
sefem Váňou mladším nevedl špat-
ně. V Ceně Asociace hotelů a re-
staurací České republiky, steeple-
chase cross country na 5200 met-
rů, skončil druhý za Mastmanem.

„Mile mě překvapil. Nečekal
jsem, že půjde až tak dobře. Jsem
nadmíru spokojen,“ pronesl žokej
Josef Váňa mladší, jenž v sedle Tiu-
mena vystřídal svého otce.

Přitom původně chtěl Váňa Tiu-
mena nechat jen tak proběhnout.
„Jen jsme chtěli, aby se dostal do
nějaké formy. A aby zjistil, že už
není ve výběhu, ale že se musí také
makat a závodit,“ nastínil jezdec
taktiku pro sobotní závod.

Kůň však jeho přání několikaná-
sobně překonal. V dostihu šel do
ruky, a i když měl chvíli krizi, tak
po tom, co si odpočinul, dokázal
výborně zabrat. „Porazil ho dobrý
kůň, takže já jsem spokojený s vý-
sledkem,“ konstatoval Váňa mlad-
ší.

Podle něj se dlouhá pauza proje-
vila především na oné zmiňované
krizi. Takovou prý ve Velké pardu-
bické neměl.

Kdo by rád Tiumena viděl v zá-
vodě ještě před hlavním závodem
sezony, ten má ovšem s největší
pravděpodobností smůlu. „Mys-
lím si, že už nemusí mít další start.
Tohle bylo tak dobré a tak povede-
né, že to není nutné,“ nedělal si sta-
rosti žokej: „Myslím si, že ho už
jen doma doladíme do optimální
formy.“

Před Velkou už tedy zbývá vyře-
šit jen to, kde na Tiumena začát-
kem října usedne.

„Otec mi po kvalifikaci říkal, že
Welldancer asi nepůjde do Velké
pardubické. Takže jestli na Tiume-
na přesedlá, tak ať přesedlá. Tak
pojedu jiného koně. Nedá se nic
dělat,“ pokrčil rameny Váňa mlad-
ší, na něhož by zůstal Juventus
nebo Del Sole.

Ve výsledcích Kulhavý vyhrál poslední závod
světového poháru. Celkově je třetí

Kvalifikaci ovládl Aspirant,
Váňovi se Welldancer neosvědčil

Vaším objektivem Fotografie ze serveru ww.rajce.net

Tiumen zaválel,
proto o něj Váňa
junior asi přijde

Dostihy
3. KVALIFIKACE NA VELKOU PARDUBICKOU,
VELKÁ CENA SKANSKA: 1. ASPIRANT, ž. Jiří
Kousek (František Holčák), 2. MANDARINO, ž.
Jaroslav Myška (Stanislav Popelka ml.), 3.
AMANT GRIS, ž. Marek Stromský (Radek
Holčák), 4. SIXTEEN, ž. Josef Bartoš (Josef Váňa
st.), 5. WAVELIGHT LASER, ž. Jan Faltejsek
(Petr Juránek), 6. LIGRETA, ž. Lucie Baluchová
(Vít Hrbáček), 7. IL EN REVE, ž. Marcel Novák
(Milan Theimer), 8. BEJRUT, ž. Jan Korpas (Jiří
Janda), 9. TOMIS, ž. Pavel Kašný (Antonín
Novák), 10. WELLDANCER, ž. Josef Váňa st.
(Josef Váňa st.).

Fotbal
ČFL: Písek - FK PARDUBICE 1:0 (1:0). Branka: 3.
Chrdle. Rozhodčí: Kalenda - Černý, Hrubeš. ŽK: 0:1
(Jarosz). Sestava Pardubic: Shejbal - Hudec,
Prorok, Tischler, Přibyl (69. Jarosz) - Fidra (86.
Brychta), Kudrna, Jeřábek, Rešetár - Petrus, Fikejz.
DIVIZE: Trutnov - PARDUBICE 2:1 (1:0), Nová Paka
- LETOHRAD 0:1 (0:1), ÚSTÍ NAD ORLICÍ-
Pěnčín-Turnov 3:1 (0:1), Velim - CHRUDIM 2:0
(0:0).

Hokej
PŘÍPRAVNÝ ZÁPAS: Trutnov - HC CHRUDIM 1:6.
Třetiny: (0:0, 0:3, 1:3). Branky a nahrávky Chrudimi:
22. Goiš (Zukal, Zdráhal), 26. Klejna (Martinec,
Kobela), 29. Goiš (Zukal), 43. T. Nosek (Stoklasa,
Pilař), 44. Kaut (Goiš), 56. Martinec (Klejna).
Vyloučení: 6:7 Využití:0:3 V oslabení: 0:0 Střely:
22:52.


