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Kubíček je favoritem
ostrovské Xterry

Jan Kubíček bude coby obhájce loňského vítězství dnes znovu hlavním
favoritem Xterry Ostrov 2014 v kategorii Elite. Pro karlovarského triatleta bude návrat na tratě seriálu domácího poháru Xterra Czech Tour
příležitostí předvést skvělou formu
posledních týdnů. Po stříbru na italském poháru v Toskánsku a čtvrtém místě na mistrovství Evropy v
terénním triatlonu na Sardinii už
potvrdil účast na startu také dnešní
ostrovské klasiky. „Nejbližší závod
nemůžu vynechat,“ vysvětloval se
smíchem v předvečer závodu. Elita
startuje plaveckým úsekem na Velkém Rybníku v 11.30 hodin, před ní
se na start postaví ještě kategorie
Easy, Hobby a štafety. V cyklistické
části se pak přesunou do Ostrova,
kde závod vyvrcholí během v lokalitách Starého náměstí a zámeckého
parku.
(pmk)
FOTBAL

Novým trenérem Baníku
se stal Daniel Šmejkal
Nástupcem Aleše Jindry na postu
hlavního trenéra druholigového Sokolova se stal Daniel Šmejkal. Někdejší záložník s výtečnou levačkou
oblékal dresy německých celků Norimberka a Uerdingenu či Dukly
Praha, Viktorie Plzeň, Příbrami
nebo pražské Slavie, kterou už jako
trenér dovedl v uplynulé sezoně k
triumfu v Juniorské lize.
(red)
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Obruč, míč, kužel,
stuha. Arena hostí
mezinárodní klání
»

Carlsbad RG Cup Po loňském úspěchu mezinárodních závodů bude dnes
znovu od ranních do večerních hodin KV Arena v Karlových Varech dějištěm
sportovních výkonů, elegance pohybu a krásy těla moderních gymnastek.
KARLOVY VARY Druhý ročník mezinárodních závodů moderní gymnastiky Carlsbad RG Cup právě začíná, k vidění budou v KV Areně závody jednotlivkyň nejprestižnějšího volného programu ve všech věkových kategoriích. „Přihlásilo se
140 moderních gymnastek z Česka, Polska, Německa, Rakouska,
Belgie, Itálie, Ukrajiny, Estonska a
Lotyšska, mnoho oddílů jsme museli bohužel i odmítnout, jelikož zájem byl po loňském úspěchu
opravdu veliký,“ prozradil Jiří Herian z pořádajícího oddílu TJ Slavia
Karlovy Vary.
Jeden z nejkrásnějších olympijských sportů, moderní gymnastika, je ryze ženským sportem kombinujícím prvky baletu, gymnastiky, tance, akrobacie a manipulace
s náčiním, kterými jsou švihadlo,
obruč, míč, kužele a stuha. Tato
kombinace dovedností klade na
moderní gymnastky vysoké nároky na motoriku, koncentraci a rytmus. Jejich mnohdy až neuvěřitelné výkony činí tento sport velmi
atraktivním a divácky zajímavým.
„Máme připraven celodenní závodní program, začínat se bude

FAKTA

Carlsbad RG Cup
Kdy: sobota 14. června,
od 9 do 20 hodin v KV Areně
Vstupné: stojí symbolických 80
korun, za děti do 12 let se vůbec
neplatí. Navíc diváci nemusí být v
hale celý den, zakoupená
vstupenka jim umožní vícenásobný
odchod a příchod. Můžou si tak z
programu vybrat ty části, které je
zajímají a vrátit se dle potřeby.
Informace o závodech a programu
najdete také na webu www.gymkv.cz

ráno v 9 hodin od nejmladších věkových kategorií, kde závodí děvčata již od 6 let. V přestávkách uvidí
diváci zajímavé taneční exhibice,
těšit se mohou na balet, orientální
tance, street dance či Jana Ondera
s Lucií Hunčárovou. Připraveny
jsou i zajímavé atrakce pro malé i
velké diváky ve foyer KV Areny,
jako malování, gymnastická školička a velký zájem očekáváme i o ori-

ginální foto box, ze kterého si návštěvníci hned odnesou originální
fotky. Závodní den vyvrcholí v podvečer závody v kategorii seniorek,
kde jsou nejstarší závodnice ve
věku od 16 let“, nastínil stručný
průběh závodního dne Jiří Herian,
ředitel závodů.
„Za domácí oddíl moderní gymnastiky TJ Slavia bude závodit šest
moderních gymnastek, tři v
nejmladší a tři v nejstarších kategoriích. V kategorii nadějí nejmladších Klára Svobodová, Adriana Divišová a Klára Orlová, v kadetkách
starších Klára Tamchynová a dorostenky Anna Špičková a Kristina
Bernatová, která bude navíc obhajovat bronz z loňského prvního ročníku. Všechny karlovarské závodnice jsou medailistky letošních oblastních přeborů i Západočeské
ligy, takže naděje na nějaký
úspěch doufám máme, i když konkurence bude silná,“ dodává Tereza Paálová, oddílová trenérka, a
zve všechny diváky na krásný sportovní i umělecký zážitek:
„Nadchněte se krásou moderní
gymnastiky a přijďte podpořit domácí závodnice!“
Ivo Vymětalík

Dvojnásobnou míli poběží
jediná klisna. Je favoritkou
Program na závodišti ve Dvorech pokračuje druhým mítinkem
KARLOVY VARY Šest rovinových a
cho Brahe (žokej Bauyrzhan Murjednu steeplechase nabízí zítřejší
zabayev). Výhodné hmotnostní zaprogram druhého z mítinků letoštížení může k přednímu umístění
ní sezony na karlovarském závodišpomoci ryzákovi Mainly Rocco (žáti. Vrcholem bude zítra jedna z
kyně Kateřina Hlubučková). Jeho
místních specialit. Málokterý z dorealizační tým by určitě uvítal prostihů konaných v největších tuzemlomení tří smolných druhých míst.
ských lázních se může pyšnit tak
Jezdeckým partnerem dvojnásobdlouhou a bohatou historií jako
ného premianta z dostihů nižší kaproslulá Karlovarská dvojnásobná
tegorie Pat's Gold bude mladý tamíle (dostih II. kategorie
lentovaný Francouz Cléna 3 200 metrů).
ment Lheureux.
Poprvé se uskutečnila
Tmavý hnědák Khaliv roce 1928, tedy necedor (Martin Laube) čekal
lých 30 let po slavnostod prvního úspěchu, kteročníků si v neděli
ním otevření závodiště.
rého dosáhl shodou okolspočte Karlovarská
Její konání znemožnilo
ností na zdejším závodišdvojnásobná míle
pouze válečné období a
ti, na ten následující
několik málo dalších výtéměř rok. Mezitím vyjimek. Společně s pražspěl, poodhalil rezervy a
skou podzimní Cenou
jeho hlavní předností je
účastníků, z toho
prezidenta je jediným tuúderný finiš. Pokud mu
jediná klisna, se
zemským testem nejvyšchuť do závodění vydrží
postaví na start
ší kategorie určeným uli tentokrát, přední příčky
tra vytrvalcům.
by mohl atakovat.
Do startovních boxů
Pětiletý polský rodák
hlavního dostihu zamíří desítka
Adiutant (žákyně Markéta Pátkoúčastníků. Ukáže svým mužským
vá), který úspěšně střídá roviny s
soupeřům záda jediná klisna v poli?
překážkami, nebude mít problém
Šance Mamy Charlotte, která v aktuprostát délku tratě. Letos startoval
ální sezoně zvítězila na tamní dráze
třikrát na rovině a pokaždé se
v dubnovém dostihu III. kategorie a
dobře umístil. Podobná teorie se
následně se umístila jako čtvrtá ve
hodí také k valachovi Cheri Honey
dvojkové společnosti, rostou i přes
(žákyně Michaela Musialová), ktevysokou váhu přítomností Jiřího
rý jistě ovládl dostih dlouhý 3300
Chaloupky v jejím sedle.
metrů přes proutěné překážky na
Čtyřletý Fernando (vedený žokesklonku loňské sezony. Lord Beccajem Josefem Šafářem) se bude snari (žokej Martina Havelková) zatím
žit prodloužit vynikající bilanci
sbírá velmi dobrá umístění v niždvou letošních startů a dvou vítězších kategoriích a jeho triumf by
ství. Kvalitní výkony včetně několipotěšil především odvážné sázejíka vítězství předváděl v minulém
cí.
roce Shadow Moon (žokej Milan
86. Karlovarská dvojnásobná
Zatloukal) a letošní dvě čtvrtá mísmíle odstartuje na karlovarském
ta nemusí zůstat bez odezvy.
závodišti v 16 hodin, do prvního
Květnovým mosteckým třetím
dostihu koně vyběhnou ve 14.30
místem naznačil nárůst formy TyMarcela Klingorová
hodin.
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INZERCE

ROZJEĎTE
DOBRÝ OBCHOD
UŽ V PENDOLINU
Cestujte za byznysem
nerušeně a se špičkovým
servisem!
Mariánské Lázně–Ostrava
■ za 5 h 27 min
Ve vlaku máte k dispozici WiFi a palubní
portál, v 1. třídě obdržíte zdarma prémiové
občerstvení.

Vždy o něco lepší cesta
www.cd.cz/eshop

Komfortně na služební cesty

