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Fotbal

Na závodišti
předvedli svůj
um vozatajové

Kouč Pardubic
Krejčí doufá v další
doplnění kádru
Po sobotní remíze 3:3 v Přelouči
s žižkovskou Viktorií, předposledním utkání v přípravě na nový druholigový ročník, je trenér pardubického FK Jiří Krejčí dalek toho, aby
byl spokojený se stavem kádru pro
soutěž. Klubu totiž patrně nevyjdou některé vyhlédnuté posily,
mezi nimiž je řada hráčů, kteří už
v minulosti Pod Vinicí působili.
Řeč je třeba o Michalu Surzynovi a
Tomáši Čelůstkovi. Trenér proto
doufá, že v mužstvu zůstanou
obránci Lukáš Zukal a Vojtěch Čmelík, kteří zaujali na testech. „Nemůžeme jít do sezony s tím, že na čtyři místa v obraně máme čtyři hráče,“ uvedl Krejčí pro klubový web.
„Dále potřebujeme náhradu za odchozí Látala a Řezníčka, ale taky
za Petráně. Co když se nám zraní?“
kladl si řečnickou otázku. (vot)

Na pardubickém dostihovém závodišti se o uplynulém víkendu
podruhé v letošní sezoně představila koňská spřežení. Vozatajové museli absolvovat tradiční
trojici disciplín: drezurní zkoušku, parkur a na závěr populární
maraton mezi překážkami přímo v dostihové dráze Velké pardubické. Vypsáno bylo hned
čtrnáct kategorií pro jednospřeží, dvojspřeží a čtyřspřeží včetně
hobby; závodů se však nakonec
uskutečnilo pouze šest. Nejpočetnější pole bylo v jednospřežích.
Z celkem 21 účastníků zvítězil
Jiří Koníř ze Stáje Koníř Hrádek
s koněm GSS Regia XXXVIII-75.
Další sportovní akcí na závodišti
bude ve dnech 20. až 22. července Mistrovství ČR v jezdecké všestrannosti. (vot)
Dvojspřeží na trati maratonu
Foto: Martin Veselý, MAFRA

Chrudim skončila
druhá na turnaji
v Počátkách

Tenista David Poljak udolal v souboji o triumf v Ústí nad Orlicí Víta Kopřivu

Vítěz Rieteru
lépe kočíroval
vlastní nervy

Momentky z utkání o titul Ve finále
4. ročníku orlickoústeckého turnaje
Rieter Open se střetli prostějovští kamarádi David Poljak a Vít Kopřiva,
kteří zde předtím společně nastoupili ve čtyhře. První jmenovaný, turnajová šestka, v singlu nakonec zvítězil ve dvou setech 6:4, 6:4; nahoře je
vyfocen s trofejemi a také se šekem
na 2 160 dolarů (z celkové dotace
15 tisíc dolarů). Uprostřed pozdější
šampion Poljak během utkání - titul
z Ústí je pro něj mezi dospělými druhým letos i v kariéře. Dole poražený
Kopřiva, sedmý nasazený, jenž si
přišel na 1 272 dolarů. Oba finalisté
nyní míří na obdobný turnaj v Brně.
3x foto: Martin Veselý, MAFRA

Luděk Votava
redaktor MF DNES

V

šechny ceny za vítězství na
Rieter Open sotva pobral
do náruče. A to se ještě
22letý šampion David Poljak musel spoléhat na to, že
jej o rok mladší kamarád Vít Kopřiva „hodí“ autem domů. Ten samý
Kopřiva, kterého chvíli předtím ve
finále přemohl dvakrát 6:4.
„Víťa mě vezme,“ povídal Poljak
přesvědčeně. „On ví, že bych to
udělal taky.“
Oba v bitvě o titul zažívali zvláštní
situaci. Chtěli vyhrát, ovšem zároveň věděli, že minimálně na nějaký
čas zkazí náladu tomu druhému.
Znají se odedávna, trénují spolu a
na Rieter Open se vedle sebe - byť
neúspěšně - ukázali i v deblu. Takže
je to mrzelo tím víc.
„I proto byl první set tak nervózní,“ uvažoval Kopřiva. „Pro diváky
to zprvu musel být hrozný tenis.
Zápas mezi námi dvěma, k tomu finále... Nechtěl jsem si to připouštět, ale v důležitých chvílích mě nervozita bohužel svázala víc než Davida,“ řekl.
Hned zkraje si soupeři navzájem
sebrali podání, další brejk se však

Letošek klapl. Dál závisí na ITF

Z

atímco při předchozím turnaji kategorie ITF Futures Rieter
Open v Pardubicích tenisty
často vyháněl z kurtů intenzivní
déšť, v Ústí nad Orlicí se nikam
schovávat nemuseli. Pokud jim
něco mohlo vadit, byla to leda tropická vedra, která kulminovala ve
čtvrtek. I když - na ta jsou z turnajů
v zahraničí povětšinou zvyklí.
„Počasí si dlouhodobě umíme zařídit, to je fajn,“ radoval se organizátor orlickoústeckého turnaje Vladimír Vaněk, podle nějž se na dvor-

ce V Lukách opět sjela i solidní konkurence.
„Samozřejmě tu nehrál Lukáš Rosol jako v Pardubicích, ale někteří
hráči naznačili potenciál. Hanka
Mandlíková (čtyřnásobná grandslamová vítězka), která tu byla dva
dny, říkala, že je překvapená vysokou úrovní některých mladých českých tenistů, které viděla. Že jsou
na tom v tomhle věku líp než Američani,“ líčil Vaněk.
Přes další povedený ročník (již
4.) zatím není zřejmé, zda se v Ústí

bude hrát i napřesrok. Jasněji by
mělo být koncem léta.
„ITF (Mezinárodní tenisová federace) chystá ‚reorganizaci‘ těchto
turnajů. Chtějí zavést paralelní
tour, na které by se nehrálo o body
do žebříčku ATP, ale jen o zvláštní
body do ITF. Pak by klesla úroveň
našeho turnaje rapidně dolů a myslím, že bychom do toho nešli. Údajně za to všechno může korupce,
která na turnajích probíhá kvůli
sázkařským mafiím. Jsou s tím problémy i tady,“ řekl Vaněk. (vot)

podařil už jen Poljakovi - v devátém
gamu za stavu 4:4.
„Pomohla mi tam jednou lajna.
Pak už jsem to dobře dopodával,“
těšilo Poljaka.
Právě ztracenou úvodní sadu
Kopřiva považoval v utkání za klíčovou: „Rozhodlo pár míčků, klidně
to mohlo být na moji stranu.“
Do druhého setu sice vstoupil čistou hrou korunovanou esem, ale
Poljak ve skóre rychle nabyl převahu. Tentokrát mu k tomu pomohly
dva brejky, přičemž důležitý byl zejména ten na průběžných 4:1. Právě v pátém gamu přitom Poljak dokonce jednou opravil výrok sudího
po Kopřivově podání v sokův prospěch.
„Byla tam vidět stopa, řekl jsem

rozhodčímu, ať se jde podívat, to je
normální. I Víťa mi dřív takhle několikrát přiznal míč, je to korektní
hráč. Ale je víc takových,“ komentoval to Poljak.
Kopřiva posléze i díky prokládání
hry kraťasy znovu snížil, ale srovnat se mu už nepovedlo. V závěru
ještě stačil odvrátit tři Poljakovy
mečboly, jenže na čtvrtý už byl krátký.
„Zabil jsem krátký forhend po
čáře,“ popsal vítěz definitivní K. O.
pro Kopřivu. „Je úžasné, že jsem to
zvládl a vyhrál.“
„Nikdo není nadšený z prohry,
ale když to vezmu celkově, účast ve
finále beru všemi deseti. Každý rok
jsem tady o kolo dál, příště už to
snad vyjde,“ přál si Kopřiva.

Pozdější začátek přípravy na druhou ligu, do níž se chystají jako nováčci, fotbalisté chrudimského
MFK ustáli. V první zápasové prověrce, jíž byl tradiční turnaj druholigových týmů v Počátkách
nedaleko Pelhřimova, obsadili velmi slušnou druhou příčku, když
ve finále podlehli po remíze 1:1
v normální hrací době Varnsdorfu
až na penalty (1:3). V předchozím
semifinále si Východočeši poradili
s Táborskem jednoznačným výsledkem 4:1. (vot)

Ve výsledcích a
telegraficky
Fotbal
PŘÍPRAVA
FK Pardubice - FK Viktoria Žižkov 3:3 (1:2).
Branky: 45. Kovář, 47. Jeřábek, 57. Klíma - 24.
Urbanec, 40. Podrazký, 72. Rondič. Rozhodčí:
Drábek - Arnošt, Poživil. Diváci: 300. Sestava
Pardubic: Knobloch (46. Letáček) - Kuhnel (46.
Zukal), Klíma, Šejvl, Prosek (65. Březina) - Mužík (46. Kašiar), Jeřábek, Kovář (46. Solil), Sokol
(46. Fousek) - Černý (65. Šafařík), Petráň (46.
Huf). Trenér Jiří Krejčí. Hráno v Přelouči.
O Křišťálový pohár, turnaj druholigových
týmů v Počátkách, 64. ročník, semifinálové
utkání:
FC MAS Táborsko - MFK Chrudim 1:4 (1:3).
Branky Chrudimi: Drahoš, Vašulín, Rybička,
Froněk.
Finále: FK Varnsdorf - Chrudim 1:1 (1:0), na
pen. 3:1. Branka Chrudimi: Krištof. Za Chrudim nastoupili: Mrázek, Zíma - Hlavsa, Stránský, Froněk, Krištof, Dostálek, Sulík, Langr, Sixta, Ptáček, Vašulín, Drahoš, Rybička, Řezníček,
Kesner, Šípek, Vodrážka, Jankele, Krčál. Trenér
Pavel Jirousek.

Tenis
RIETER OPEN 2018 ÚSTÍ NAD ORLICÍ, 4. ročník, dvouhra, finále:
Poljak (6.) - Kopřiva (7.) 6:4, 6:4.

INZERCE

Hlavní partneři

Hlavní mediální partneři

20. – 21. 7.
Kunětická hora

Divokej Bill | Škwor | Tomáš Klus
Rybičky 48 | Jelen | Marpo & TroubleGang | Horkýže Slíže

Mandrage | Slza | Lenny | J.A.R. | Vypsaná ﬁxa | Visací zámek
Pražský výběr

|

Pipes and Pints

|

Majk Spirit + General Foxx

|

Plexis

Ivan Mládek a Banjo Band | Bros ‘n‘ Beasts | Hentai Corporation | Johny Machette | Sabrage

předprodej:

®

www.facebook.com/CESKEHRADY www.ceskehrady.cz

HRADY CZ TOUR 13. – 14. 7. Točník – Žebrák | 20. – 21. 7. Kunětická hora | 27. – 28. 7. Švihov | 03. – 04. 8. Rožmberk nad Vltavou | 31. 8. – 1. 9. Bezděz
10. – 11. 8. Veveří | 17. – 18. 8. Hradec nad Moravicí | 24. – 25. 8. Bouzov
areál otevřen: pátek 15:30; sobota 10:00

