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Fakta
Nominace ČR na zápasy
s Finskem a Bulharskem

Rosol se střetne
o finále s „lucky
loserem“

rozehrávači: Viktor Půlpán (Pardubice), Jakub Šiřina (Opava), Tomáš Vyoral (Nymburk)
křídla: Jaromír Bohačík, Vojtěch
Hruban, Pavel Pumprla (všichni
Nymburk), Michal Mareš (USK Praha), Lukáš Palyza (Gliwice, Pol.),
Blake Schilb (Sevilla, Šp.)
pivoti: Patrik Auda (Avellino, It.),
Ondřej Balvín (Gran Canaria, Šp.),
Martin Kříž, Martin Peterka (oba
Nymburk), Šimon Puršl (Svitavy)
Pozn.: na finální soupisce se objeví 12 hráčů z tohoto seznamu.
Koho mimo jiné přivezou soupeři:
Finsko (dnes od 18 hodin): Lauri
Markkanen (křídlo, Chicago, NBA),
Sasu Salin (křídlo, Malaga, Šp.),
Petteri Koponen (rozehrávač, Barcelona, Šp.).
Bulharsko (v pondělí od 18 hodin):
Aleksandar Vezenkov (křídlo, Barcelona, Šp.)
Tabulka skupiny F:
1. ČR
3 1 306:277
2. Island
2 2 300:317
3. Finsko
2 2 289:295
4. Bulharsko 1 3 303:309
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Finská hvězda Lauri Markkanen, opora Chicaga Bulls v NBA, smečuje na snímku z loňského mistrovství Evropy v Rumunsku. Foto: FIBA

Uhlídat Markkanena stačit
nebude, varuje Ginzburg
Čeští basketbalisté nastoupí
v kvalifikaci o MS v pardubické
aréně proti Finsku a Bulharsku.
Luděk Votava
redaktor MF DNES

B

ěhem společné přípravy,
která byla tentokrát delší
než obvykle, se izraelský
trenér české basketbalové
reprezentace
Ronen
Ginzburg v týmu snažil především
namixovat správnou chemii. A že v
posledních dvou kláních skupiny F

v kvalifikaci o světový šampionát v
Číně bude potřeba, aby národní
mužstvo šlapalo jako jeden muž!
Zatímco Ginzburgovi se omluvily
klíčové persony v podobě Tomáše
Satoranského a Jana Veselého, Finové i Bulhaři se v pardubické aréně budou moci spolehnout na největší hvězdy. Se Skandinávci se tu
Češi střetnou dnes, s celkem z Balkánu v pondělí, vždy od 18 hodin.
„V pátek se postavíme skvělému
soupeři,“ říká Ginzburg. „Finové

mají spoustu hráčů z Euroligy i z
NBA, jako jsou Koponen, Markkanen a Salin. Jejich síla je v tom, že
většina z nich hraje spolu řadu sezon, od mistrovství Evropy 2013.
Mají řadu výborných mladíků a propracovaný herní systém, který
týmům z Pobaltí dokonale sedí,“ vypočítává.
Nade všemi jmény ční ve finské sestavě Lauri Markkanen. Teprve
21letý supertalent, který letos válel
coby nováček v NBA za Chicago
Bulls, má pro basketbal skvělou výšku (211 centimetrů), takže se hodně
uplatní v blízkosti koše, ale zároveň
je i výtečným snajprem z dálky.
Ginzburg připouští, že zastavit jej
bude pro český tým velká výzva,
ale zároveň upozorňuje, že nelze ignorovat ani nebezpečí odjinud.

„Jistě, Markkanen je vynikající
hráč. Ale nemluvil bych jen o něm.
Když ho přibrzdíme, bude to fajn,
jenže pořád tam jsou další. Je to
vážně dobrý tým,“ říká trenér.
Bulhary se Češi dosud moc nezabývali, taktická příprava na ně přijde na řadu logicky až po Finech.
Nicméně i u nich je už jedna věc jistá - oproti předchozímu utkání, jež
Češi nad Bulharskem v Botevgradu
koncem února vyhráli 78:76, nasadí Aleksandara Vezenkova z euroligové Barcelony.
„Je to jiný typ mužstva než Finsko. Agresivnější, vyznávající fyzický basket, ne tolik atletický,“ srovnává Ginzburg nejbližší protivníky.
Kapitán českého týmu Pavel Pumprla nezávisle na jejich posílených
sestavách věří, že jeho mužstvo teď

bude mnohem kompaktnější než
minule.
„Doufám, že to i od nás bude
něco úplně jiného,“ poznamenává.
„Teď jsme spolu byli trošku delší
dobu, tak to snad na hřišti bude vypadat líp.“
Napomoci vyladit formu měl i přípravný mač s Gruzií, který Češi vyhráli 71:57, byť za opravdu povedený lze označit jen první poločas.
„Řekl bych, že jsme nachystaní
slušně,“ myslí si kouč Ginzburg.
„Rozhodně lépe než posledně, kdy
jsme měli jen dva nebo tři společné
tréninky. Jsem spokojený.“
Domácí prostředí by taky mělo sehrát svoji roli. „Když jsme sem jezdili s Nymburkem, poráželi jsme v
aréně i těžké soupeře. Není to tu
pro ně příjemné,“ říká Pumprla.

Peterka: Chce to dokončit dobře načatou práci

Z

atím má ve čtyřčlenné skupině F kvalifikace na mistrovství
světa v Číně 2019 bilanci 3 výhry, 1 porážka, a vzhledem k tomu,
že z ní do další fáze postupují hned
tři týmy, měla by česká basketbalová reprezentace tenhle prvořadý
úkol s přehledem zvládnout. Nejde
však jen o to; výsledky se přenášejí
(včetně zápasů s nepostupujícím
celkem), takže je potřeba si už teď
vytvořit co nejpříznivější pozici
pro návaznou skupinu.
„Je to dobře rozehrané, ale
máme před sebou dva hodně důle-

žité zápasy. Kdybychom je oba prohráli, tak bychom si postup ještě hodně
zkomplikovali,“
uvědomuje si před
duely s Finskem a s Bulharskem
(dnes, resp. v pondělí od 18 hodin,)
23letý nymburský pivot Martin Peterka, pardubický odchovanec.
„Chce to dokončit tu práci a dvakrát zvítězit,“ dodává jeden z vyvolených trenéra Ronena Ginzburga.
Finy i Bulhary jste v prvních vzá-

První půle s juniorkou
Liberce ušla, mínil kouč
PARDUBICE Mladá sestava, ve které chyběly zkušené opory Jeřábek,
Šejvl, Černý a Petráň, trenéry druholigových pardubických fotbalistů ve středečním utkání s juniorkou
Liberce výkonem uspokojila jen v
první půli.
„Začali jsme celkem slušně a první poločas nebyl tak špatný, přestože jsme dvakrát inkasovali,“ uvedl
jeden z koučů, Jaroslav Novotný,
po porážce 1:2. „Vždycky to bylo po
hrubých chybách - ztratili jsme míč
a nechali soupeře jít do brejku. Ale

jinak jsme hru celkem kontrolovali,“ doplnil trenér.
Na gólové příležitosti pak Východočeši měli zřetelnou převahu. Prosadil se ovšem jen krajní halv Sokol, jenž ve 41. minutě snižoval
náskok soupeře. „Ve druhé už to
nebylo dobré, tam si nevytvořilo
šance ani jedno mužstvo,“ konstatoval Novotný.
Další přípravné utkání Pardubičtí
sehrají v sobotu od 11 hodin v Lázních Bohdaneč proti slovenskému
Ružomberku. (vot)

jemných zápasech porazili, ale
odvety budou mnohem těžší,
že?
Určitě, Finové budou mít své největší hvězdy, Bulhaři také nasadí
všechny hráče. Nečeká nás nic lehkého, i když máme výhodu, že hrajeme doma.
Není v tom kontextu nepříjemné, že sami nemáte Tomáše Satoranského a Jana Veselého?
Samozřejmě je to škoda, ale to je
na nich. Řekli, že nepřijedou, uvedli důvody. Je to jejich věc, my se

tím nebudeme zaobírat. Měli těžkou sezonu, jestli si potřebují odpočinout, nejlíp to vědí oni sami. Neřešil bych to, je tu čtrnáct dalších
hráčů a nic se s tím nedá dělat. Respektujeme to.
Jaký jste měl dojem z nedávného přátelského utkání s Gruzií,
jejž jste vyhráli 71:58?
Docela dobrý, rozhodně jsme se
posunuli oproti předchozímu s
Ukrajinou. Udělali jsme pokrok, i
když to není ještě úplně dobré. Ale
je vidět, že čas, který máme navíc

oproti předchozím kvalifikačním
oknům, využíváme.
Váš spoluhráč Vojtěch Hruban
mluvil o tom, že to byl duel rozdílných poločasů a že po přestávce nabyl spíš charakteru
úpolových sportů. Viděl jste to
podobně?
Ano. V první poločase jsme hráli
rychle, což Gruzínci možná nečekali, přeběhli jsme je a vedli o hodně.
Ve druhém přitvrdili, začalo se to
prát. To nám tolik nevyhovovalo,
takže basket už nebyl pěkný. (vot)

Nezkrácený závod Zlaté sedl
PARDUBICE Konečně nám to pořádně jelo, pochvaloval si po středečním pátém kole extraligy družstev pardubický plochodrážník Hynek Štichauer. Staly se dvě věci:
jeho Zlatá přilba letos poprvé obsadila v závodě nejvyšší stupínek
(předtím byla třikrát druhá, z toho
dvakrát o bod) a zároveň se vrátila
do průběžného vedení soutěže
před pražskou Markétu.
Vítězství na svítkovském ovále
bylo suverénní: 1. Pardubice 45, 2.
Markéta 38, 3. Slaný 34, 4. slovenská Žarnovica 7.
„Před domácím publikem nám to

vyšlo krásně. Přišlo dost lidí a fanoušci byli skvělí,“ podotkl
Štichauer. „Hlavně jsme byli rádi,
že závody nebyly předčasně ukončeny, protože to nevypadalo na to,
že by se měly odjet celé,“ dodal s
ohledem na hlášený déšť.
Pořadatelé nepříznivému počasí
se štěstím unikli. Jezdci dokonce absolvovali i trénink, ačkoli ten se původně konat neměl; naopak vynechali tradiční slavnostní nástup.
Zlatá přilba dominovala, hlavním
konkurentům z Markéty nepomohly ani taktické šachy jejich manažera Tomáše Topinky, jenž spoléhaje

na liják v prvních šesti jízdách hned
čtyřikrát postavil náhradníka.
„V tomhle případě bylo jedno,
zda k tomu sáhl už v úvodu závodu,
nebo později. Byli jsme prostě lepší
než Markéta,“ těšilo Štichauera.
Nejlepší tuzemský jezdec Václav
Milík nasbíral stejně jako polská posila Patryk Dudek 14 bodů,
Štichauer jich přidal 12 a mladík Patrik Mikel 5.
Štichauer těžil i z toho, že nasadil
nový motor. „Poslední rozjížďky už
jsem i trochu ‚chladil‘, věděl jsem,
že to máme jisté. Cítil jsem tam rezervu,“ líčil jezdec. (vot)

PARDUBICE První dvě kola zvládl
„levou zadní“, až včera se Lukáš Rosol, největší favorit pardubického
turnaje ITF Futures Rieter Open,
na kurtu trochu zapotil. Dvaatřicetiletý brněnský rodák přetlačil svého
vyzyvatele, osmého nasazeného Rakušana Pascala Brunnera, v nastaveném prvním setu 7:5 na gamy; ve
druhém už mu však soupeř prakticky nekladl odpor a Rosol se posunul do semifinále výsledkem 6:1.
Se zkušeným daviscupovým reprezentantem se do nejlepší čtyřky
prodrala i turnajová dvojka, Rus Roman Safiullin. Vítěz juniorky na
Australian Open před třemi lety na
kurtu číslo sedm přemohl svého
krajana Alexandera Vasilenka 6:2,
a 6:3 a dnes se mu postaví Němec
Peter Torebko. Finalista druhého
ročníku Rieter Open z léta 2016, letos šestý nasazený, vyřadil Tomáše
Mertla 7:6 (2), 6:4.
Na Rosola čeká „lucky loser“,
tedy šťastný poražený z kvalifikace
Tadeáš Paroulek. Ten na antuce nechal nejvíc energie - jako jediný z
postupujícících totiž musel odehrát
tři sady. Se Srbem Markem Miladinovičem sice ztratil první set poměrem 3:6, ale následně duel otočil sebevědomými výhrami 6:2 a 6:1.
V deblu se před uzávěrkou této
strany probili do finále Maďar Gábor Borsos a Rakušan David
Pichler, když předčili duo rumunsko-argentinské duo Victor Vlad
Cornea, Mariano Kestelboim dvakrát 6:1.
Dnešní program by měl začínat
opět v 11 hodin. (vot)

Jezdectví

V Suché se konají
Červnové závody
Poslední červnová sobota bude
v Suché u Litomyšle vyhrazena dalším jezdeckým závodům této sezony. Na programu je celkem pět parkurových soutěží. V 9 hodin ráno
je odstartuje hobby soutěž
do 80 centimetrů na limitovaný
čas, na nějž navážou parkury „Z“,
„ZL“ a dvě soutěže s handicapem:
„L*/L**“ a „S*/S**“. Stavitelem kurzů je Michal Mundil. (mj, vot)

Ve výsledcích a
telegraficky
Basketbal
PARDUBIČTÍ BASKETBALISTÉ budou coby
třetí tým loňského ročníku Kooperativa NBL nasazeni do třetího předkola Ligy mistrů. Pokud z
něj nepostoupí do základní fáze, zahrají si FIBA
Europe Cup podobně jako v předchozích sezonách. (ČTK, vot)

Fotbal
PŘÍPRAVA
FK Pardubice - FC Slovan Liberec U-21 1:2
(1:2). Branky: 41. Sokol - 7. Gembický, 12. Ulbrich. Rozhodčí: Starý - Volný, Drábek. Diváci:
60. Sestava Pardubic: Letáček (46. Jech) - Prosek (46. Spěvák), Zukal (46. Lněnička), Komolong (68. Zukal), Čmelík (46. Březina) - Sokol
(46. Blecha), Solil (46. Kühnel), Kovář (68.
Látal), Látal (46. Šafařík) - Mužík - Huf (46. Kašiar). Trenér Jiří Krejčí.

Plochá dráha
EXTRALIGA DRUŽSTEV, 5. kolo v Pardubicích-Svítkově:
1. AMK Zlatá přilba Pardubice 45 (Milík 14, Mikel 5, Dudek 14, Štichauer 12), 2. AK Markéta
Praha 38, 3. AK 3ton Slaný 34, 4. SC Žarnovica
7. Průběžné pořadí (po 5 z 8 závodů): 1. Pardubice 16, 2. AK Markéta 15, 3. Slaný 14, 4. Žarnovica 5.

Tenis
RIETER OPEN PARDUBICE 2018, 4. ročník,
dvouhra, zbývající zápasy 1. kola:
Rikl - Nejedlý 6:7 (5), 6:4, 6:1, Guinard (5., Fr.) Bortolotti (It.) 7:6 (5), 3:1 skreč.
2. kolo: Mertl - Konečný 6:4, 5:7, 6:2, Brunner
(8., Rak.) - Noguči (Jap.) 6:1, 6:3, Miladinovič
(Srb.) - Matos (7., Braz.) 6:3, 6:4, Paroulek - Jiroušek 6:3, 6:2, Safiullin (2., Rus.) - Rikl 2:6, 6:3,
4:3 skreč, Torebko (6, Něm.) - Lah (Slovin.) 7:5,
6:3, Rosol (1.) - Kopřiva 6:2, 6:2.
Čtvrtfinále: Rosol - Brunner 7:5, 6:1, Safiullin Vasilenko (Rus.) 6:2, 6:3, Torebko - Mertl 7:6
(2), 6:4, Paroulek - Miladinovič 3:6, 6:2, 6:1.
Čtyřhra, zbývající zápas 1. kola: Mertl, Vrbenský - Friedl, Siwy 6:4, 7:6 (4).
Čtvrtfinále: Cornea (4., Rum.), Kestelboim (4.
Arg.) - Bolardt, Řeháček 7:5, 7:5, Matos, Zormann Da Silva (1., Braz) - Štěpánek, Vejvara
6:4, 6:1, Borsos (2., Maď), Pichler (2., Rak.) Chomentovskij, Safiullin (Rus.) 4:6, 6:1, 10:5,
Mertl, Vrbenský - Gengel, Kellovský 6:4, 7:6 (4).
Semifinále: Borsos, Pichler - Cornea, Kestelboim 6:1, 6:1. Utkání Matos, Zormann Da Silva Mertl, Vrbenský skončilo po uzávěrce strany.

