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Pardubický kraj

Mladý Brazilec hrál jako mazák
Z kvalifikace dokráčel
až k titulu. Druhý ročník pardubického tenisového turnaje Rieter
Open ovládl brazilský
talent Orlando Luz,
který ve finále suverénně přehrál Němce
Petera Torebka.
Luděk Votava
redaktor MF DNES

PARDUBICE Zařval jako tur a v tu
chvíli z něj spadla veškerá tíha okamžiku. Orlando Luz, teprve 18letý
tenista z brazilského Carazinha, s
přehledem doservíroval na vítězství a potvrdil, že se loni nestal světovou juniorskou jedničkou náhodou. Finále s o deset let starším
Němcem Peterem Torebkem vyhrál jasně dvakrát 6:2.
„Je to můj první titul v dospělých,
jsem vážně šťastný. V minulém týdnu jsem tvrdě makal, abych se tu
předvedl v co nejlepší formě,“ uvedl Luz po utkání.
To pro něho na kurtech LTC Pardubice u zámku bylo již osmým v

Vítěz pardubického turnaje
si užíval i českou kuchyni
PARDUBICE Zahrnul chválou pořadatele, správce hřiště, sběrače míčků i umpirové rozhodčí. Vedle toho
však šampion druhého ročníku pardubického turnaje Rieter Open,
Brazilec Orlando Luz, neopomněl
ocenit ani české jídlo.
„Byl jsem předtím pět týdnů v Itálii a pořád se cpal těstovinami a pizzou. Už mi to trochu lezlo na mozek,“ přiznal nadějný tenista s
úsměvem.
Česká kuchyně je podle něho ve
srovnání s italskou té brazilské
mnohem bližší. „Takže jsem si zase
rád dopřál brambory, rýži, steaky
nebo kuřecí maso, které jím i

doma,“ konstatoval Luz chvíli potom, co s trenérem vyřešil potřebné náležitosti ohledně vyzvednutí
odměny ve výši 3 600 dolarů (v přepočtu kolem 88 tisíc korun).
Pokud to půjde, do Pardubic by
se rád vrátil i za rok.
„Doufám, že to klapne. Viděli
jsme tady hrát tenisty třeba kolem
230. místa v ATP. Ve hře je dost peněz i bodů do žebříčku,“ řekl Luz,
jejž nyní čeká krátké opakování italského stravovacího „martyria“.
Před odletem do Jižní Ameriky, kde
bude trénovat s daviscupovým týmem, by měl totiž odehrát turnaj v
Neapoli. (vot)

Na kurtu Osmnáctiletý Brazilec Orlando Luz byl ještě loni světovou juniorskou jedničkou, teď o víkendu vyhrál v Pardubicích svůj vůbec první turnaj
v kategorii dospělých. Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Fotbal

Příprava: Pardubice
remizovaly 2:2
s Neugersdorfem

pořadí - do finále se musel probourat skrze „stěny“ kvalifikace i dalších kol.
„Byl to dlouhý turnaj. Když jsem
vstupoval do kvalifikace, rozhodně
jsem nepomýšlel na to, že vyhraju.
Bral jsem to zápas po zápase, snažil
jsem se zůstat koncentrovaný. Až
když jsem postoupil do semifinále,
začal jsem uvažovat o tom, že bych
mohl zvítězit. To mi dodalo sílu,“ líčil šampion.
Ve finále s Torebkem Luze zprvu
stahovala ke dnu nervozita. Ve druhém gamu jeho soupeř získal brejk
čistou hrou, vedl 2:0 a navrch podával. Jenže brazilskému mladíčkovi
se kolena nepodlomila. Naopak.
Od té doby s Torebkem, jemuž se
naopak vůbec nedařilo, cvičil jako s
maňáskem.
„Od nervů jsem se pak úplně
oprostil a hrál mnohem lépe. Řekl
bych, že jsem nakonec psychiku
ovládl lépe než Peter,“ přemítal
Luz.
O tom nebylo sporu. Předváděl
nápaditý a především přesný tenis.
Vycházely mu stopbaly, trefoval
jednu čáru za druhou, sem tam mu
Torebko nalil na smeč... Duel působil až moc jednostranně.
„Nebyl jsem schopný dát do kurtu dva balony za sebou a to bylo
fakt zlé,“ lamentoval Torebko, „Orlando si zasloužil vyhrát.“
Jinak byl ale Němec s průběhem
turnaje spokojený. „Je to můj nejlepší letošní výsledek,“ podotkl.
„Na jaře jsem nehrál moc dobře,
zvlášť v Evropě. Bylo fajn zase zahrát na vysoké úrovni,“ dodal.

Po nerozhodném výsledku 1:1 s prvoligovou jihlavskou Vysočinou se
fotbalisté FK Pardubice rozešli
smírně také s účastníkem čtvrté
bundesligy FC Oberlausitz Neugersdorf. Utkání hrané v Srchu skončilo 2:2 poté, co Východočeši prohospodařili výtečný start. Už po sedmi
minutách totiž díky hlavičce
Kayamby a dorážce jednoho z noviců v týmu Ladry vedli o dvě branky; ještě před pauzou si však Kakrda vstřelil vlastní gól a v 78. minutě
srovnal expardubický záložník Dittrich. Další přátelský zápas čeká
Pardubice ve středu 6. července od
17 hodin na stadionu na Dolíčku
proti druholigovému slovenskému
Popradu. (vot)

Softbal

Krtkova aréna
na Dukle hostí
ME žen do 22 let
Ode dneška až do soboty 9. července bude softbalová Krtkova aréna
na pardubické Dukle patřit evropskému šampionátu žen do 22 let.
Kromě České republiky se tu představí sedm dalších zemí: Řecko,
Ukrajina, Litva, Rusko, Polsko, Slovensko a Nizozemí. Pondělní program začíná v 9 hodin zápasem Slovensko-Polsko, Češky vstoupí
do turnaje po slavnostním zahájení
až ve 20 hodin duelem s Nizozemkami. Titul obhajují Rusky, domácí
výběr patří k top favoritům. (vot)

Limity odolávaly. Ale jinak
favorité potvrzovali ambice
PARDUBICE Už jen pár týdnů a ti
nejlepší se vydají reprezentovat
Česko na olympiádu do Ria.
Od pátku do neděle usilovali tuzemští plavci na pardubickém šampionátu o mistrovské tituly a na poslední chvíli zkoušeli pokořit přísné limity pro Hry; včerejší hlavní finálový blok sice končil až po uzávěrce této strany, ovšem řada favoritů už předtím na svých dominantních tratích naplnila medailové
předpoklady.
Po dvou individuálních titulech si
do sobotního večera přivlastnili Matěj Vobořil, Petr Bartůněk, Simona
Baumrtová, Roman Dmytrijev a Tereza Závadová.
„Jsem moc ráda, ty padesátky
mám letos dost podobné, teď to
bylo za 28,54. Je to kousek za osobákem,“ vykládala 24letá Baumrtová
po nejkratším závodě znakařek, který pro ni znamenal druhé zlato.
Jedna z členek olympijské výpravy si plánuje krátce odpočinout a
pak vyrazí na soustředění ve Španělsku. Těsně před olympiádou ji
čeká ještě jedno aklimatizační přímo v Brazílii.
„Tam už budeme ladit. Doufám,

Mistři ČR v plavání
z pardubického bazénu
Pátek 1. 7.

50 volný způsob: Kolářová Anna (Bohemians
Praha) a Matěj Vobořil (KPSP Kometa Brno).
50 prsa: Petra Chocová (PK Česká Lípa) a Petr
Bartůněk (KPSP Kometa Brno).
200 znak: Simona Baumrtová (TJ Slávie Chomutov) a Roman Dmytrijev (USK Praha).
400 volný způsob: Tereza Závadová (KPS Ostrava) a Jan Micka (USK Praha).
100 motýlek: Lucie Svěcená (SK Jazzmani Žatec) a Jan Šefl (PK Slávia VŠ Plzeň).
200 polohový závod: Kristýna Horská (Bohemians Praha) a Pavel Janeček (Delfín Náchod).
4x200 volný způsob: KPS Ostrava a KPSP Kometa Brno A.

Sobota 2. 7.

1 500 volný způsob: Tereza Závadová (KPS
Ostrava) a Roman Dmytrijev (USK Praha).
50 znak: Simona Baumrtová (TJ Slávie Chomutov) a Matěj Vobořil (KPSP Kometa Brno).
200 volný způsob: Barbora Seemanová (SK
Motorlet Praha) a Petr Novák (Bohemians Praha).
100 prsa: Martina Moravčíková (Bohemians Praha) a Petr Bartůněk (KPSP Kometa Brno).
200 motýlek: Alena Benešová (USK Praha) a
Jan Šefl (PK Slávia VŠ Plzeň).
4x100 volný způsob: Bohemians Praha a
KPSP Kometa Brno A.
Pozn.: Nedělní finálový blok skončil po uzávěrce strany.

že rychlost nastoupí a vytrvalost se
udrží,“ přála si chomutovská plavkyně.
Prsař z brněnské Komety Petr Bartůněk před sebe nikoho nepustil na

tratích 50 ani 100 metrů. Ve druhém případě zaplaval nejlepší letošní čas, ale lepší pocit měl přesto z
padesátky. „Ve stovce mám dlouhodobě problémy se druhou padesátkou, které se mi ani letos nepodařilo odstranit. Tam je zakopaný pes,“
uvedl 25letý Bartůněk.
Na olympiádu se neprobil, takže
si teď hodlá užívat volna. „Chci doslova vypnout, chvíli nevidět bazén, protože olympijské sezony
jsou kvůli tomu všemu snažení
dlouhé a psychicky namáhavé,“
sdělil.
Martina Moravčíková z Bohemians Praha, stejně jako Baumrtová
jistá účastnice letošních Her, svedla na prsařské stovce prestižní duel
s českolipskou Petrou Chocovou,
která už měla zlato z padesátky.
„Na olympijský A-limit to nestačilo, ale já jsem se na to upřímně ani
nechystala. Začínám trénovat na
olympiádu na dvoustovku, což je
moje hlavní trať. Tohle byl spíš takový boj o udržení si prvního místa
a zaplavání dobrého času,“ prohlásila 27letá sportovkyně, která v nejbližší době odcestuje trénovat do
Finska. — Luděk Votava

100 metrů prsa Petr Bartůněk z brněnské Komety v pardubickém aquacentru podle očekávání kraloval na sprinterských prsařských tratích. Foto: Martin Veselý, MAFRA

- plastová, dřevěná,
hliníková okna a dveře
- garážová vrata
- žaluzie, rolety, markýzy
- vnitřní a vnější parapety
- sítě proti hmyzu
- tepelné sklo s fólií heat mirror
- bezpečnostní bytové dveře
- půjčovna nářadí a zahradní techniky
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