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Hokej

Noví kluci jsou
charakterově
výborní, těší
„šéfa“ Rolinka

Ščotka s Tomáškem
dostali pozvánku
na kemp „repre“
Duo hráčů HC Dynamo Pardubice,
zadák Jan Ščotka a útočník David
Tomášek, obdrželo od reprezentačního kouče Josefa Jandače pozvánku na letní kemp národního týmu
v Rokycanech (od 27. do 29. července). „Věděl jsem, že se koncem
července koná kemp pro mladší
hráče, ale ani jsem nepomýšlel, že
bych na něj byl nominován. O to
větší je moje radost,“ prohlásil
20letý Ščotka pro klubový web Pardubic. Jako čest bere pozvánku i
stejně starý Tomášek. „Je to
pro mě motivace do další práce
v nové sezoně,“ řekl. (vot)

PARDUBICE Před
nadcházejícím extraligovým ročníkem je kapitán pardubických hokejistů Tomáš Rolinek

optimistou.
„Nákupy nových tváří mají hlavu
a patu, všichni kluci jsou charakterově výborní. Vyhlížíme sezonu s
tím, že bude z naší strany skvělá,“
poznamenal 36letý veterán.
Radost mu udělal především příchod útočníka Petra Hubáčka, se
kterým v roce 2010 na šampionátu
v Německu vybojoval titul mistrů
světa.
„Hokejista je to vynikající, výborný bruslař,“ uvedl Rolinek na Hubáčkovu adresu. „Pět let hrál ve Finsku a nároky, co se týče bruslení,
jsou tam vysoké. Věřím, že svou
rychlost, kterou nezapomněl, a pohodu přenese k nám,“ dodal.
Hráči Dynama se začátkem srpna
představí na turnaji v Hradci Králové, kde kromě domácího celku změří síly také se soupeři z KHL z Omska a Ufy. Na to naváže přátelský
mač s německým Mannheimem na
zimním stadionu ve Vrchlabí.
„Zápasy, které nás čekají před
startem extraligy, budou velmi kvalitní. Je důležité, že nás nečekají
žádné ‚pouťáky‘, které nás jinak příliš neprověří. Na nejbližší turnaj se
velmi těším. Kontinentální hokejová liga je spolu se švédskou nejvyšší
soutěží nejkvalitnější v Evropě a
čeká nás opravdu náročná prověrka hned na začátku přípravy. Doufám, že s nimi odehrajeme výborná
utkání a hradecký Mountfield Cup
vyhrajeme,“ přál si Rolinek. (vot)

Štěrbová závodí
z plné zátěže,
ladí na ME
PARDUBICE Závod na Seči, v Jablonci, akademické hry a ode dneška též mistrovství republiky v Pardubicích. Do toho zkoušky na medicíně. Pardubická plavkyně Lenka
Štěrbová má nyní extrémně našlapaný program.
„Je to velké vytížení, ale těch závodů se ‚Eňa‘ účastní úmyslně, jede je
z plného tréninku. I teď je domluvená s Matějem Kozubkem, že budou
v přestávkách MČR společně trénovat na evropský šampionát. Ten je
pro ni mnohem důležitější a nechce na něm dopadnout jako minule, kdy jí v závěrečném kilometru
došlo,“ vysvětluje otec sportovkyně Michal Štěrba.
Na otevřené vodě Štěrbová i tak
nemá při absenci české jedničky
dálkového plavání Silvie Rybářové
konkurenci. 42. ročník sečského
Memoriálu Miroslava Kroufka i jablonecký O'Style Cup, kde startovala
na desetikilometrové distanci, to jenom potvrdily. V prvním případě
vyhrála o devět (!) minut, ve druhém s přehledem o minutu a půl.
Na Seči zvítězila v hlavním závodě už popáté. „Dvakrát se jí tam nechtělo, ale věděla, že jí to v kontextu mistrovství Evropy pomůže. Je
to i určitá povinnost vůči pardubickému klubu, který memoriál pořádá. Navíc tam máme chatu, takže je
to vždycky i rodinná akce,“ říká
Štěrba.
Zatímco závod žen byl jednoznačný, o vítězství Jána Kútnika z brněnské Komety v mužích rozhodl až o
chlup rychlejší dohmat před druhým Matějem Kozubkem a třetím
Vítem Ingeduldem, obhájcem prvenství. „Kútnik je typem plavce,
který čeká do posledního kola a teprve pak jde dopředu. Mezi ostatními proto není oblíbený. Ti dva další
jsou tempaři a snažili se ho setřást,
ale nepodařilo se jim to,“ konstatuje Štěrba. (vot)

Fotbal

Příprava: Pardubice
přemohly juniorku
Hradce 5:2
Na dráze Tomáš Suchánek byl hlavním domácím hrdinou středečního závodu na plochodrážním ovále ve Svítkově. Foto: Petr Makušev

Doma jsme potvrdili naši
převahu, říká Suchánek
Ukázali, že k mistrovské trofeji v dohledné
době nikoho nepustí.
Plochodrážníci pardubického AMK Zlatá
přilba vyhráli třetí extraligový závod z dosavadních čtyř; největší
podíl na tom měl Tomáš Suchánek.
Luděk Votava
redaktor MF DNES

PARDUBICE Zaostával na startovní pásce, ale nakonec to byl on,
koho manažeři obhájců titulu z Pardubic po středečním extraligovém
klání ve Svítkově chválili nejvíc. Plochodrážní jezdec Tomáš Suchánek
zvítězil ve čtyřech jízdách ze svých
pěti a získal tak pro domácí klub 14
bodů. Tomuhle součtu byli nejvážnější protivníci z pražské Markéty a
ze Slaného, Josef Franc a Polák Jakub Jamrog, schopni čelit jen za pomoci žolíků.
„Měl jsem docela těžký převod,
který jsem už několik let nepoužil,
takže se mi to zprvu nedařilo tolik
rozjet,“ líčil 32letý Suchánek. „Ale
byla tvrdá dráha, takový převod to
chtělo. Kdybych měl lehčí, tak

bych ‚mydlil‘, zahrabával bych zadní kolo,“ vysvětloval svoji volbu.
Jakmile se jeho plochodrážní speciál dostal do varu, vrněl jedna báseň. „V jízdách už to bylo dobré. V
první zatáčce jsem nabral takovou
rychlost, že jsem si se ztrátou v pohodě poradil. Dráha ve Svítkově je
široká, místa je dost. Soupeře jsem
vždycky předjel z venku,“ popisoval Suchánek.
V tak parádní formě jako teď se v
letošní extraligové sezoně, která se
právě překulila do své druhé poloviny, ještě nepředvedl. „Byl to můj
nejlepší výkon, snad to tak bude pokračovat,“ doufal plochodrážník.
O vedení v závodě Pardubice přišly jen na krátkou chvíli. „Měli jsme

to dobře rozjeté, akorát jsme pak
nabrali manko za juniora (Josefa Nováka) a museli to po něm dohánět.
Naštěstí se to vždycky povede,“ podotkl Suchánek.
Výjimka z tohoto pravidla nastala
pouze minule ve Slaném, kdy musel být závod předčasně ukončen a
Zlatá přilba skončila „až“ druhá.
„Zrovna jsme tam měli juniora,
který dojel poslední. V dalších
jízdách už by však nenastoupil, obrátili bychom to. Je to škoda, ale
svět se nezboří... Jede se dál, v domácím závodě jsme naši převahu v
soutěži potvrdili,“ uvedl Suchánek,
který si pochvaloval atmosféru na
ovále. „Když se vyhrává, je vždycky
skvělá,“ řekl zkušený závodník.

V aquacentru se poplave o tituly i limity
PARDUBICE Po dvou měsících znovu míří do pardubického bazénu to
nejlepší, co české plavání nabízí.
Jan Micka, Barbora Závadová, Simona Baumrtová, Lucie Svěcená,
Petra Chocová, Martina Moravčíková... Na Letním mistrovství České
republiky, které se koná v pardubickém aquacentru ode dneška do neděle, by z absolutní tuzemské špičky neměl chybět nikdo.
Těm nejlepším půjde kromě titulů v některých případech ještě o pl-

nění olympijských limitů pro brazilské Rio. Baumrtová o něj chce zabojovat na 100 metrů znak, Moravčíková s Chocovou na 100 metrů prsa
a další reprezentanti Jan Šefl na 100
metrů motýlek a Pavel Janeček v polohových závodech na 200 i 400
metrů.
„Měl by to být vrchol domácí sezony, nic většího už u nás nebude.
Hra o medaile je v řadě disciplín
otevřená,“ říká Tomáš Neterda z
pořadatelského SCPA Pardubice.

Šampionát dospělých se do města
vrací po třech letech a má to hned
několik důvodů. Klíčovým je vedle
geografické polohy ve středu země
také fakt, že vedení aquacentra jde
plavcům „na ruku“.
„Vychází nám maximálně vstříc,
na závody zavřou celou zónu aqua
a sportovci mají možnost vyplavání. Kromě Podolí a Pardubic ta šance nikde není a plavci tyhle podmínky vítají. Řada týmů sem jezdí i na
soustředění,“ konstatuje Neterda.

Z domácích plavců by měla mít
největší šanci „na bednu“ dvojnásobná mistryně Evropy masters
Jana Klusáčková na 50 metrů volný
způsob. Ta by měla nastoupit i v silné štafetě na 4 x 100 metrů. Slušnou šanci na účast ve finále A by
měly mít i Adéla Vavřinová, Michaela Štěrbová a Kateřina Burianová.
Každý den začíná rozplavbami v
9 hodin ráno, finálové bloky jsou
na programu v pátek a v sobotu v
16 hodin a v neděli v 16.30. (vot)

Tenis přerušil déšť, pak opět zářil Kolář
Luděk Votava
redaktor MF DNES
PARDUBICE Dohrál se sotva první
duel čtvrtfinále dvouhry mezi Bělorusem Ignatikem a nasazenou dvojkou Portugalcem Silvou, a pak už
to na pardubickém turnaji kategorie ITF Futures Rieter Open čvachtalo jako na letošním Roland
Garros, kde dodnes nemají kryté
kurty. Přívalový déšť program na
drahnou chvíli přerušil; než se opět
mohlo začít, museli si pořadatelé
na vyplavených dvorcích pořádně
„hrábnout“.
Kdo ví, třeba právě tahle pauza
pomohla vítězi předloňské Junior-

Spoušť Pořadatelé pardubického Rieter Open měli včera co dělat, aby kurty u zámku po průtrži mračen „uschopnili“. Foto: Radek Kalhous, MAFRA

ky Zdeňku Kolářovi nashromáždit
duševní síly před utkáním s šestkou
turnaje Janem Mertlem. Bojovník
Kolář nejprve otočil zdánlivě prohranou první sadu na 7:5 ve svůj
prospěch a ve druhé už nedal
Mertlovi šanci: z centrkurtu ho „vymetl“ 6:2.
Talentovaný Kolář tak pokračuje
v roli fantoma Rieter Open. Před
Mertlem si totiž bez problémů poradil také s nasazenou jedničkou Markem Michaličkou, který byl loni v
Pardubicích ve finále. Kolář by cestu do toho letošního nemusel mít
extra složitou - dnes ho totiž čeká
kvalifikant Orlando Luz z Brazílie.
Druhou dvojici vytvoří Němec Torebko a v úvodu zmíněný Silva.

V poločase to ještě bylo nerozhodně 1:1, ale poté už se prostřídaná sestava FK Pardubice s juniorkou královéhradeckých Votroků ve včerejším přátelském zápase „nemazala“. Nakonec zvítězila 5:2, když
po dvou gólech vstřelili Gašpar a
Bláha a jeden přidal z penalty Prokopec. Pro Pardubice to je v přípravě první vítězství, dosud měly
na kontě prohru a remízu. (vot)

Ve výsledcích a
telegraficky
Dálkové plavání
MEMORIÁL MIROSLAVA KROUFKA na Seči,
42. ročník:
10 km dorost, muži a masters: 1. Kútnik Ján
(KPSP Kometa Brno) 1:55:47,8, 2. Kozubek Matěj (Bohemians Praha) 1:55:48,0, 3. Ingeduld Vít
(KPSP Kometa Brno) 1:55:55,0...6. Čaban Daniel (SCPA Pardubice) 2:04:58,6, 7. Černý Jakub (PK Vysoké Mýto) 2:13:54,8, 11. Matěna
Petr 2:25:35,3, 19. Knotek Josef (oba SCPA Pardubice) 3:09:12,1. 10 km dorost, ženy a masters: 1. Štěrbová Lenka (SCPA Pardubice)
2:01:48,4, 2. Šťastná Petra (KPSP Kometa
Brno) 2:10:46,6, 3. Milerská Veronika (Univerzita Brno) 2:10:48,1...5. Avramová Pavla
2:23:47,8, 6. Nováková Pavlína 2:23:47,9, 7. Nováková Renata (všechny SCPA Pardubice)
2:25:42,2. 3 km dorost, muži a masters: 1.
Štěrba Vojislav (Bohemians Praha) 0:36:33,3, 2.
Balcar Lukáš (SCPA Pardubice) 0:38:45,7, 3.
Mrůzek
Alexandr
(Univerzita
Brno)
0:44:10,1...7. Bulant Jaromír (SCPA Pardubice)
0:49:47,6, 11. Knotek Jan 0:54:30,0, 13. Melichar Zbyněk (SCPA Pardubice) 1:01:00,9. 3 km
dorost, ženy a masters: 1. Dvořáková Alžběta
(Bohemians Praha) 0:45:16,0, 2. Libnarová Martina (Delfín Náchod) 0:45:40,7, 3. Eremiášová
Radka (Fides Brno) 0:45:41,6...6. Černá Tereza
(PK Vysoké Mýto) 0:52:38,1, 13. Demlová Alena
(Synthesia Pardubice) 1:20:12,0. 3 km starší
žáci roč. 2002 - 2003: 1. Bareš Petr (SCPA Pardubice) 0:44:12,7, 2. Lisa Dominik (PK Vysoké
Mýto) 0:45:00,4, 3. Heralt Martin (Slezan Opava) 0:46:50,6. 3 km starší žákyně roč. 2002 2003: 1. Machýčková Magdaléna (Slezan Opava) 0:44:40,9, 2. Langsfeldová Barbora (Slavoj
Bruntál) 0:44:46,1, 3. Nováková Vendula (SOP
Kolín) 0:45:35,5. 3 km mladší žáci roč. 2004 a
mladší: 1. Borovka Denis (KSP Kladno)
0:46:10,0, 2. Sedláček Max (Bohemians Praha)
0:56:40,7, 3. Brýdl Jan (PK Vysoké Mýto)
0:58:59,7. 3 km mladší žákyně roč. 2004 a
mladší: 1. Seidlová Veronika (KSP Kladno)
0:46:36,7, 2. Víchová Tereza (PK Vysoké Mýto)
0:52:58,8, 3. Jílková Pavla (KSP Kladno)
0:55:05,5.

Fotbal
PŘÍPRAVA
FK Pardubice - FC Hradec Králové U21 5:2
(1:1). Branky Pardubic: 17. a 70. Gašpar, 50. a
56. Bláha, 58. z pen. Prokopec. Sestava Pardubic: Stejskal (46. Hrnčíř) - Prokopec, Řehák, Jedlička (46. Zavadil), F. Pánek - Bláha (60. D. Pánek), Gašpar (46. Kejmar), Kovář (68. Gašpar),
Málek - Ladra, D. Pánek (46. Valenta). Trenér
Jiří Krejčí. Hráno na Dolíčku.

Plochá dráha
EXTRALIGA, 4. kolo v Pardubicích-Svítkově:
1. AMK Zlatá přilba Pardubice 44 b. (Suchánek 14, Novák 2, Dryml 8, Štichauer 8, Milík 12),
2. AK Markéta Praha 35 b., 3. AK 3ton Slaný 27
b., 4. Březolupy/Plzeň Team 22 b. Průběžné pořadí soutěže: 1. Pardubice 15 b., 2. Slaný 11
b., 3. Praha 10 b., 4. Březolupy/Plzeň 4 b.

Tenis
RIETER OPEN 2016 v Pardubicích:
Dvouhra, čtvrtfinále: Ignatik (8, Běl.) - Silva (2,
Port.) 3:6, 6:3, 1:6, Kolář - Mertl (6) 7:5, 6:2, Torebko (Něm.) - Michnev 6:2, 6:4, Luz (Braz.) - Pavič (Chorv.) 6:4, 3:6, 6:4.
Čtyřhra - zbývající zápasy čtvrfinále: Hernych, Kolář - Konečný, Šafránek 0:6, 6:4, 10:7,
Jebavý, Novák - Poljak, Torebko (Něm.) 6:3, 6:1.
Čtyřhra - semifinále: Dubarenco (Běl.), Pavič
(Chorv.) - Jebavý, Novák 1:6, 3:6, Ignatik (Běl.),
Kellovský - Hernych, Kolář 4:6, 4:6.

Univerzitní sport
ČESKÉ AKADEMICKÉ HRY v Pardubicích:
Volejbal - ženy: 1. Univerzita Karlova Praha, 2.
VŠB - TU Ostrava, 3. UP Olomouc, 4. Univerzita
Pardubice. Volejbal - muži: 1. MU Brno, 2.
ČVUT Praha, 3. Mendelova univ. Brno, 4. Univerzita Pardubice.

