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Poslední Čech je ze hry, rozjetého
Koláře zastavil až kvalifikant Luz
Finále pardubické části turnaje Rieter Open
bude bez české účasti.
Na raketě Brazilce
Luze skončil v semifinále Zdeněk Kolář, který posléze spolu s Janem Hernychem zvítězil alespoň ve čtyřhře.

Pardubice
prověří v Srchu
německý sok
PARDUBICE První a zároveň jediný zahraniční soupeř v přípravě na
druholigovou sezonu se dnes postaví fotbalistům Pardubic na trávníku
v Srchu. Tam mužstvo vedené koučem Jiřím Krejčím nastoupí od 11 hodin ke třetímu utkání během posledních čtyř dnů.
Zatímco ve čtvrtek se trenérům
ukázali mladíci (výhra nad juniorkou Hradce Králové 5:2), dnes už by
měli na konkurenty z německého
FC Oberlausitz Neugersdorf vyrukovat znovu zkušenější borci. V týmu
z hraničního města působí řada českých hráčů, což je dané i tím, že
partnerskými kluby na české straně jsou prvoligový Liberec a druholigový Varnsdorf. (mšv)

V pokeru by se stav před dnešním
střetnutím pardubických Stallions
na hřišti Prague Black Panthers nazval All in. Půjde totiž o vše, a pokud hřebci z Pardubic na atletickém stadionu Slavie zvítězí, zahrají
si finálový zápas Czech Bowl.
V něm by vyzvali suverény sezony,
pražské Lions. Dnešní utkání má
začátek v 16 hodin. (mšv)

V Suché se bude
skákat v pěti
disciplínách

Duel mladíků Brazilec Orlando Luz
(vlevo) se do finále pardubického turnaje prodral až z kvalifikace. Ve včerejším semifinále jeho údery odnesl
porážkou český tenista Zdeněk Kolář, který padl ve dvou setech.
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brejk, v němž ale Kolář uhrál jen
dva míčky. Ve druhém pak při vedení 4:2 ztratil čtyři následující hry a
po prohře 4:6 mohl myslet už jen
na finále debla.
„Neservíroval jsem tak, jak bych v
semifinále asi měl, občas jsem udělal nějakou chybu, což mě stálo
zápas,“ uznal Kolář, který byl i přes
dílčí neúspěch se svým vystoupením v pardubickém podzámčí spokojen.
„Jsem rád, že jsem se dostal tak
daleko. Na této úrovni je jedno, s
kým hrajete. Všichni jsou hrozně
vyrovnaní a těší mě, že se mi podařilo zvládnout alespoň tři utkání.
Turnaj jsem si užil. Je tady dobré zázemí, až na čtvrteční déšť vyšlo počasí, ale jinak to bylo super,“ řekl

Výsledky
Závěrečná fáze turnaje
Rieter Open Pardubice
Semifinále dvouher
Zdeněk Kolář (ČR) - Orlando Luz
(Bra.) 6:7, 4:6.
Peter Torebko (Něm.) - Frederico
Ferreira Silva (Port.) 6:1, 6:4.
Finále mezi Brazilcem Luzem a
Němcem Torebkem se odehraje
na centrálním kurtu dnes od 13 hodin. Vítěz získá finanční odměnu
ve výši 3 600 dolarů, poražený si
odnese prémii 2120 dolarů.
Finále čtyřhry
Roman Jebavý, David Novák - Jan
Hernych, Zdeněk Kolář 1:6, 4:6.

Kolář, který moc neřešil, že ho nakonec vyřadil o rok mladší konkurent. „Už je tak vyspělý, že na tohle
já nehledím. Měl nahráno z juniorských turnajů strašně moc,“ prohlásil talentovaný tenista, který prý
ani příliš netěžil ze známosti pardubických kurtů.
„Možná že vím, že jsem tady dokázal zahrát dobře, otočit a vyhrát některé těžké zápasy. Může to pomoci, ale jinak začíná každý zápas od
nuly. Navíc juniorská kategorie je
úplně o něčem jiném,“ porovnal
Kolář, který po náročném programu chystá „voraz“.
„Teď si dám pauzu, budu trénovat a pak se uvidí. V Ústí hrát nebudu, ale potom vyrazím na challangery tady v Čechách,“ plánoval Ko-

lář. Z jeho slov jasně plyne, že ho tenisoví příznivci neuvidí při druhém
Rieter Open, který se odehraje na
kurtech v Ústí nad Orlicí. Tam se
dnes začíná kvalifikací. V hlavní
soutěži, která začne v pondělí, však
nastoupí řada jeho krajanů, kteří
jsou již prohlášení.
Sám Kolář si pár hodin po vyřazení zlepšil náladu ve finále čtyřhry,
kde spolu s Janem Hernychem vyprášili duo Jebavý-Novák 6:1 a 6:4.
Ještě předtím mohl sledovat, kdo doprovodí Luze do finále singlu. Duel
nasazené dvojky, Portugalce Frederica Ferreira Silvy proti Němci Peterovi Torebkovi, skončil ve prospěch
druhého jmenovaného, jenž úvodní
sadu opanoval výsledkem 6:1. Ve
druhé uspěl poměrem 6:4.

Vrchaři v Itálii poběží skrz věž i olivovníky
ČESKÁ TŘEBOVÁ Budou to trochu
jiné kulisy, než ve kterých českotřebovká běžkyně Michaela Stránská
obvykle nabírá tréninkové kilometry. Žádná sjezdovka Peklák a její přírodní okolí.
V italském městě Arco, kde se
dnes uskuteční 15. mistrovství Evropy v běhu do vrchu, čeká na úspěšnou juniorskou závodnici běh úzkými uličkami, zdolávání schodů, ale
i výběh vnitřkem hradní věže. Nebude chybět ani pasáž vedoucí skrze rostoucí olivovníky.
„Na závod se velmi těším. Nebo
teda ani tak ne na závod samotný,
ale hlavně na prostředí, do kterého

Stallions míří
na pražské Pantery

Jezdectví

Martin Švec
redaktor MF DNES
PARDUBICE Vrátil se na místo
činu, či spíše řečeno velkého vítězství. Na to devatenáctiletý český tenista Zdeněk Kolář dosáhl před dvěma lety, když se na stejném kurtu
radoval z výhry v prestižní Pardubické juniorce.
„Vzpomínky na rok 2014 nikdy nevymizí. Je to pro mě nezapomenutelné,“ prohlásil Kolář, jehož jméno mohlo být zapsané nejvýše i při
další významné akci, kterou je mužský turnaj kategorie ITF Futures. I
tentokrát jeho počínání na dvorcích LTC Pardubice připomínalo
spanilou jízdu. Nenasazený mladík
vystrnadil z bojů o titul turnajovou
jedničku Michaličku či zkušeného
Mertla, ale včera jeho sen o finále
zhasl. Brazilský protivník Orlando
Luz zvítězil ve dvou setech.
„Vedl jsem v každém 2:0, ale pak
jsem si hned prohrál servis. Je škoda, že jsem brejky nepotvrdil. Ve
druhé sadě to bylo dokonce 4:2.
Myslím, že pokud bych alespoň jednou uskočil o tři gemy, šel by set na
mou stranu, což se bohužel nestalo,“ mrzelo Koláře, který tak přišel
o šanci na letošní šesté finále.
Úvodní dějství rozhodl až taj-

Americký fotbal

jedeme. Už jsem jednou na tomto
místě startovala a moc se mi to líbilo. Typické italské městečko má své
kouzlo,“ prohlásila ještě před odletem české výpravy Stránská.
V sousedství známého jezera
Lago di Garda se členka českotřebovského Iscarex týmu pokusí vylepšit dva roky staré deváté místo z
tehdejšího světového poháru mládeže. Že tento cíl není lichý naznačují i výsledky Stránské z velkých
akcí, z nichž si odvezla už tři individuální a dvě týmové medaile. Úspěchu v podhůří alpských vrcholů
podřídila i tréninkový program.
„Co se týče přípravy, troufám si

Úspěšná běžkyně Michaela Stránská.
Foto: archiv Iscarex Česká Třebová

říct, že byla dostatečná. Trénovala
jsem hodně dvoufázově a zaměřovala se převážně na kopce. Dráhové závody jsem odsunula do pozadí,“ přiznala Stránská, která tak vynechala i juniorský republikový
šampionát v Třinci.
Spolu s další patnáctkou členů výpravy se do oblasti v regionu Trentino přesunula letecky po ose Mnichov-Verona. Včerejší den pak
všichni strávili aklimatizací a prohlídkou členité trati.
„Vyrovnání se s klimatem je občas trochu náročnější. Díky tomu,
že i u nás teď bylo tepleji, to snad
nebude velký problém,“ přála si

Stránská, jejíř příjmení nebude ve
startovní listině osamocené. Na
šampionát, kde by se mělo představit přes 220 závodníků z 23 zemí,
zamířila i její starší sestra Adéla, která nastoupí v ženské kategorii.
Východočeská stopa ovšem bude
mít větší rozměr. Ambice na solidní
umístění si může dělat Jan Janů z
pardubické Hvězdy, který se blýskl
nedávným druhým místem na náročné trati světového poháru ve
francouzském Grand Ballon. Rovněž zkušený orlickoústecký matador vrchařských závodů Robert
Krupička z RunSport teamu by měl
útočit na přední příčky. (mšv)

Beksa podepsala Burnetta, Wall zůstává
PARDUBICE Zatím se na příznivce
pardubických basketbalistů valily
zprávy o podpisech hráčů, které
chodili povzbuzovat v letošní sezoně. Ovšem na jedno nové jméno si
přeci jen v příštím ročníku budou
zvykat. Místo v kabině totiž zaujme
třiadvacetiletý Američan Dominez
Burnett.
„Dominezovým příchodem chceme podpořit naše nebezpečí z perimetru,“ prohlásil na adresu 194 centimetrů vysokého křídelníka generální manažer Martin Marek.
Pro rodáka z Flintu ve státě Michigan bude pardubické angažmá první zaoceánskou štací.
„Jedná se o mladého, hladového
hráče, který k nám přichází jako
čerstvý nováček, zatím bez evropské zkušenosti, nicméně z jeho působení na Davenport University na

něj šly výborné reference, stejně
tak od mnoha amerických hráčů,
kteří v minulosti prošli českou nejvyšší soutěží,“ podotknul Marek.
O tom, že doporučení nebyla jen
planá slova, nejlépe svědčí Burnettova čísla. V uplynulé sezoně zapisoval průměrně 24,9 bodu, ovšem
blýskl se i čtyřicetibodovým vystoupením. Pod košem byl ovšem platný i z hlediska doskoků (průměr
7,5) či asistencí (3,1). Celková úspěšnost jeho střelby činila 54 %. Zpoza
trojkového oblouku se pak do
obrouček vešla každá třetí střela.
Burnett se může pyšnit rovněž individuálními úspěchy mimo palubovku, které si za své výkony vysloužil.
„Za zmínku určitě stojí ocenění
Bevo Francis Award pro nejlepšího
univerzitního hráče v USA mimo I.

Příchod Černobílý dres Davenportu
vymění Burnett za červenobílý pardubické Beksy. Foto: mlive.com
divizi NCAA, které letos získal, dvakrát po sobě obdržel také ocenění
Player of the year NAIA,“ prozradil
Marek.
Klubovému vedení se tak podařilo dát kádru definitivní podobu. V
předchozích týdnech udrželo

všechny opory, které Beksu dotáhly ke třetímu místu v lize i triumfu v
poháru. Naposledy přidal svůj podpis pod novou smlouvu také Joseph
Wall, pro kterého bude příští sezona třetí v barvách Beksy.
„Prodloužit smlouvu s Jobim pro
nás byla první volba na pozici 3/4.
Jsme proto velmi rádi, že jsme se
dohodli na pokračování spolupráce i do nadcházející sezony,“ dodal
manažer Marek.
Šestadvacetiletý americký křídelník byl z pohledu průměrně strávených minut nejvytěžovanějším hráčem minulé sezony. Wallovou doménou byly hlavně trojky, kterých
trefil dokonce více než pokusů z
bližší vzdálenosti. Nezahálel ovšem
ani při trestných hodech, v nichž
měl dvoumetrový zrzoun úspěšnost 71,2 %. (mšv)

Měsíc zpátky se v Suché u Litomyšle konal vrchol sezony. To ovšem
neznamená, že tím dění v tamní
jízdárně utichne. Důkazem budiž
dnešní Červencové jezdecké závody, během kterých se parkuroví
jezdci představí v pěti soutěžích.
Na úvod se přihlášení jezdci představí od 9 hodin v hobby parkuru
do 80 centimetrů na limitovaný
čas. Následně jezdci na koních poměří síly v parkurech stupně Z, ZL,
L**. Vrcholem skokového programu bude parkur S**. (mšv)

Motokros

Na trati v Opatově
pokračuje přebor
Šestý podnik z devítidílného seriálu
SMS přeboru Pardubice se pojede
v neděli na trati v Opatově u Svitav.
Tréninkové jízdy budou probíhat
od 8 hodin. Start závodních jízd je
naplánován ve 13 hodin. (mšv)

Běh

Monaku vládli
běžci z Pardubic
V první pětici již 323. Malé ceny Monaka nefiguroval žádný z běžců,
který by nestartoval pod hlavičkou
některého z pardubických klubů.
Mezi 113 startujícími se z triumfu v
hlavním závodě na 10 kilometrů radoval Michal Vokolek z AC Pardubice, který o minutu a vteřinu předčil
druhého Tomáše Udržala z OK Lokomotiva Pardubice. Třetí byl Vokolkův oddílový kolega Václav Rohlík, jehož následovali běžci Hvězdy
Lukáš Gdula a Jiří Doucha. Mezi ženami vládla Markéta Hronová. Na
kratším okruhu dlouhém 3,6 kilometrů byl nejrylejší Tomáš Mocek
z AC Pardubice. (mšv)

Streetball

Týmové trojice se
utkají pod košem
Vítaným zpestřením řady basketbalistů v letním období je streetball.
Hru na jeden koš si dnes vyzkouší
i zájemci o tradiční turnaj nazvaný
Street for fun, který se již po jedenácté odehraje na asfaltovém hřišti
v sousedství volejbalových kurtů
v Chocni. Klání družstev složených
ze tří hráčů na obou stranách začne v 8 hodin. (mšv)

Futsal

Chrudim bude
pořádat turnaj
Ligy mistrů
Futsalistům chrudimského Era-Packu bylo přiděleno pořadatelství základní skupiny UEFA Futsal Cupu.
Úřadující čeští šampioni jsou mezi
šesticí měst, která v polovině října
budou hostit zápasy takzvané Main
round. Soupeře se Chrudim dozví
příští čtvrtek. (mšv)

