








STRANA 5  PONDĚLÍ 11. BŘEZNA

PŘÍŠTĚ: LITVÍNOV - PARDUBICE (ÚT 17.30) * PARDUBICE - KARLOVY VARY (PÁ 18) * PARDUBICE - CHOMUTOV (NE 17)

Ani třináctibodový náskok nestačil

doskok (10 za úvodních 9 minut!), 
také se vyvaroval ztrát (pouhé 2 za 
první půli), ale náskok na soupeře byl 
pouze osmibodový.

Ve třetí čtvrtině, zejména díky 
bodovým příspěvkům Pavloviče a 
Švrdlíka, Pardubičtí vedli dvouci-
ferně, v její polovině dokonce 64:53, 
když v 28. minutě Michal Svoboda 
přesně zacílil zpoza tříbodového ob-
louku a bylo to 67:54. Do té doby ml-
čící Váňa kontroval dvěma trojkami 
během 18 sekund, ale  domácí si dr-
želi mírný odstup. V 35. minutě Evan 
McGaughey posunul průběžný stav 
na 79:70, ovšem Javonte Douglas 
(4) a František Váňa (3) zajistili olo-
mouckou šňůru 0:7, kterou se hosté 
vrátili zpět do těsného kontaktu.

Javonte Douglas otáčel skóre na 
83:85, leč Viktor Půlpán výtečným 
nájezdem vyrovnal.

Záhy však přesně cílil z perimetru 
i Jure Pelko (85:88) a od té chvíle už 
Olomoucko neustále vedlo. Definiti-
vu dal hostům Javonte Douglas, jenž 
18 sekund před koncem, v samém 
konci limitu na útok, trefil trojku dob-
ré 2 metry za obloukem (88:93)...  

PARDUBICE - Pouze druhá 
čtvrtina byla v souboji s Olomouc-
kem pro pardubický celek vydařená. 
V těch ostatních byli bodově úspěšní 
hosté. Defenzivní propad v poslední 
čtvrtině, ve které Olomoucko vysá-
zelo do pardubického koše 36 bodů 
(!), zapříčinil další prohru pardubic-
kého týmu v nadstavbové části Koo-
perativa NBL.

4. KOLO NADSTAVBY, SKU-
PINA A1: BK JIP Pardubice vs. 
BK Olomoucko 91:98 (24:26, 
25:15, 20:21, 22:36). Body: Pavlo-
vič 18 (+10 as.), Půlpán 15 (+5 as.), 
McGaughey 15, Kohout 11, Potoček 
8, Švrdlík 7, Nečas 5, Svoboda 5 (+6 
as.), Singletary 4, Škranc 3 - Palyza 
26, Douglas 24, Váňa 19, Dunans 15 
(+7 as.), Pelko 9 (+7 as.), Mikulič 2, 
Goga 2, Norwa 1. Diváků: 1071.

Zápas se pro nás dlouho vyvíjel 
příznivě, na konci třetí čtvrtiny jsme 
byli vpředu o maximálních (a na-
dějných) 13 bodů. Jenže pak začal 
úřadovat do té doby mlčící trojko-
bijec František Váňa. Ještě ve 28. 
minutě měl v kolonce bodů 0, načež 
při třináctibodové ztrátě Olomouc-
ka odšpuntoval stíhací jízdu svého 
týmu dvěma rychlými trojkami a 
do konce utkání zvládl navýšit své 
konto na neuvěřitelných 19 bodů! 
Vše stihl v rozmezí pouhopouhých 
dvanácti minut... „Musím vyzved-
nout výkon Váni, který trefil něko-
lik trojek a další důležité koše, čímž 
Olomoucku hodně pomohl k výhře,“ 
smutně přiznal poražený trenér Le-
vell Sanders.

Ačkoliv první poločas Pardubičtí 
ovládli, ke spokojenosti to však ne-
stačilo. Na začátku nedokázali po-
krýt elitního trojkaře Palyzu, který 
trefil tři trojky, Douglas se prosazo-
val v přechodové fázi. Co pardubic-
kému týmu fungovalo, to byl útočný 

KOOPERATIVA NBL

V minulém týdnu 
dvě prohry

  PARDUBICE - Nejvyšší bas-
ketbalová soutěž mužů pokračova-
la v minulém týdnu dvěma koly, v 
nichž Pardubičtí nebodovali. Doma 
s Olomouckem prohráli o 7 bodů a 
včera v Nymburce o 6 bodů.

4. kolo nadstavby A1: Ústí 
nad Labem - Nymburk 60:96 
(29:45), Pardubice - Olomoucko 
91:98 (49:41), Děčín - Svitavy 
73:82 (37:42), Brno - Opava 80:91 
(48:46).

5. kolo nadstavby A1: Opava 
- Ústí nad Labem 87:60 (34:26), 
Svitavy - Brno 78:66 (44:41), Olo-
moucko - Děčín 90:71 (41:36), 
Nymburk - Pardubice 83:77 
(42:36).

1. Nymburk 
2. Svitavy 
3. Olomoucko 
4. Ústí n. L.  
5. Pardubice 
6. Děčín 
7. Opava 
8. Brno 

26  26  0   2529:1918  1.000 
27 19 8  2281:2069 0.704 
27 16 11 2407:2256 0.593 
27 16 11 2187:2241 0.593 
26 14 12 2199:2093 0.538 
27 14 13 2202:2187 0.519 
27 13 14 2196:2241 0.481 
27 10 17 2005:2144 0.370 

V pardubickém celku vynikl au-
tor double-doublu Ozren Pavlovič 
(18 bodů + 10 doskoků, z toho 5 
útočných, střelba z pole 8/14). Vítěze 
táhlo duo nejlepších ligových střelců: 
Lukáš Palyza nám nasázel 26 bodů 
(trojky 5/10), Javonte Douglas 24 (z 
pole 8/11, z toho trojky 2/4). Zlomo-
vým momentem utkání, na čemž se 
shodli oba trenéři, byl však František 
Váňa: v první půli dosáhl 0 bodů za 9 
minut, ve druhé půli 19 bodů. 

Hlasy po utkání - Levell San-
ders (trenér Pardubic): „Do zápa-
su jsme vstoupili s velkou aktivitou. 
Měli spoustu útočných doskoků, ale 
nedokázali jsme z nich vytěžit tolik... 
Musím vyzvednout výkon olomouc-
kého Váni, který trefil několik trojek 
a zaznamenal další důležité koše.“ 

Predrag Benáček (trenér Olo-
moucka): „Pro nás dobrý zápas s 
dobrým závěrem. Třicet minut Par-
dubice dominovaly pod naším ko-
šem, poté jsme se zlepšili. Domácí 
měli 85 pokusů, my pouze 58, a pře-
sto jsme vyhráli, to je malý zázrak. 
Do zápasu nás vrátil ve druhé půli 
probuzený Váňa.“

bice - Mountfield HK 4:2 (3:1, 
0:0, 1:1). Branky a nahrávky: 6:03 
Kratochvil, 7:17 Horký (Machala), 
10:05 Matýs (Dušek), 48:39 Hovor-
ka (Mikuš, Eklund) - 15:31 F. Pavlík 
(Cingel), 58:09 Cingel (Paulovič, 
Graňák). Rozhodčí: Svoboda, Šír - 
Gebauer, Lederer. Vyloučení: 8:10, 
navíc Cardwell 5 minut a osobní 
trest do konce utkání - Sklenář 10 

Nejprve Dynamo prohrálo v úterý v 
Karlových Varech, aby v pátek, před 
téměř deseti tisíci diváky, porazilo v 
prestižním utkání Hradec Králové. 
Ani toto vítězství však nezměnilo nic 
na tom, že Dynamo již zítra vstoupí z 
poslední příčky do zápasů play-out. 
Po odehrání šesti zápasů pak bude ve 
dvanáctikolové baráži hájit svoje se-
trvání mezi hokejovou smetánkou.

51. kolo: HC Energie Karlovy 
Vary - HC Dynamo Pardubice 4:2 
(2:1, 0:1, 2:0). Branky a nahrávky: 
7:21 Mikúš (Rachůnek), 12:01 Ro-
han (Kohout, Sičák), 43:17 Gríger 
(Beránek, Rachůnek), 58:56 Beránek 
- 11:43 Hovorka (Rolinek, Mikuš), 
39:49 Rolinek. Rozhodčí: Hejduk, 
Obadal - Ganger, Pešek. Vylouče-
ní: 3:5. Bez využití. Diváků: 2962. 
Střely na branku: 26:26 (10:8, 5:9, 
11:9). Srážky: 10:11. Vhazování: 
39:29. PARDUBICE: Klouček - Ek-
lund, Holland, Mikuš, Nedbal, Bu-
dík, Zdráhal, Porseland - Kratochvil, 

PARDUBICE 
- Poslední dva zá-
pasy základní části 
extraligy odehráli 
v minulém týdnu 
hokejisté Pardubic. 

Ihnačák, Sýkora - Rolinek, Marosz, 
Hovorka - Machala, Poulíček, Horký 
- Perret, Bubela, Kloz.

„Ve druhé třetině jsme měli drti-
vý tlak a nevyužili jsme řadu příle-
žitostí ke vstřelení branky. Tam jsme 
si utkání prohráli,“ řekl mimo jiné k 
úternímu zápasu trenér Ladislav Lu-
bina.

52. kolo: HC Dynamo Pardu-

Rákos si nedal říct, tak dostal. A Cardwella vyprovázel do sprch obří aplaus
minut osobní trest. Využití: 1:1. Di-
váků: 9329. Střely na branku: 19:35 
(5:11, 6:12, 8:12). Vhazování: 39:27. 
PARDUBICE: Klouček - Cardwell, 
Eklund, Mikuš, Porseland, Zdráhal, 
Budík - Sýkora, Ihnačák, Kratochvil 
- Hovorka, Rolinek, Perret - Horký, 
Poulíček, Machala - Matýs, Kloz, 
Dušek. 

Téměř deset tisíc diváků vytvořilo 
poslednímu utkání základní části od-
povídající atmosféru. Dynamo před-
vedlo něco, co místní fanoušek dlou-
ho neviděl - skórovalo třikrát během 
čtyř minut! O tříbrankové vedení se 
navíc postarali sváteční střelci. Hor-
ký dal teprve svoji třetí branku, Kra-
tochvil s Matýsem se pak dokonce 
blýskli svými premiérovými zásahy. 
Že se mu proti Hradci daří, potvrdil 
i Antonín Dušek, který nahrával na 
vítězný gól a letos si tak připsal proti 
rivalovi již čtvrtý kanadský bod. 

První gól Hradce pak ale Pardubi-
ce opět poslal do obvyklých problé-
mů, což dokreslila i doslova zoufalá 
dvouminutová přesilovka pět na tři. 
Nicméně Dynamo dokázalo Hradec 
držet na uzdě. A to nejen herně a gó-
lově, ale také po stránce fyzických 
střetů. Hradečtí hokejisté se častokrát 
pouštěli do šarvátek, ale v podstatě 
každou minimálně na body prohráli. 
Pár ostrých střetů absolvoval i Tomáš 
Rolinek, na kterém bylo vidět, že má 
z posledního vzájemného utkání zřej-
mě pár nevyřízených účtů... Ukáz-
kové „K.O.“ vítězství si pak za ob-
rovského aplausu domácího publika 
připsal Jacob Cardwell, který už měl 
zřejmě dost Rákosových provokací, 
a tak shodil rukavice. A jelikož je 
někdejší pardubický útočník víc pro-
vokatér než bitkař a nestačil se včas 
uklidit do bezpečí, dal se výsledek 
souboje předem odhadnout. Card-
wellovo vyloučení do konce utkání 
však už ale vítězství Pardubic nijak 
neohrozilo, stejně jako kosmetická 

Program 6. kola: Ústí nad 
Labem - Pardubice (st 18), Děčín - 
Nymburk (út 18), Brno - Olomouc-
ko (st 20), Opava - Svitavy (st 18).

Program 7. kola: Pardubice - 
Děčín (pá 17), Nymburk - Brno (so 
17), Olomoucko - Opava (so 18), 
Svitavy - Ústí nad Labem (so 19).

Výsledky 4. kola skupiny A2: 
NH Ostrava - Královští sokoli 
110:65 (57:43), Kolín - USK Praha 
82:103 (41:43).

Pořadí 1. - 4.: 1. USK Praha 
(38,5 %), 2. Kolín (34,6 %), 3. Os-
trava (26,9 %), 4. Hradec Králové 
(19,2 %).

Program 5. kola nadstavby 
skupiny A2: Kolín - Ostrava (st 
17.45), USK Praha - Královští so-
koli (st 18).

Program 6. kola nadstavby 
skupiny A2: NH Ostrava - USK 
Praha (so 17.30), Královští sokoli - 
Kolín (so 18).

SKUPINA A1

Zítra startuje play-out. 
Dynamo hraje v Litvínově

úprava výsledku ze strany Hradce ne-
celé dvě minuty před koncem. „Jsem 
rád, že jsme utkání zvládli a vyhráli. 
Ne kvůli třem bodům, ale protože to 
vítězství potřebujeme sami pro sebe. 
Chtěl bych poděkovat divákům, že 
na poslední derby přišli a chtěl bych 
je poprosit, aby nás chodili podporo-
vat ve stejném počtu i nadále, protože 
to budeme potřebovat,” nechal se po 
utkání slyšet Ladislav Lubina. Tre-
nér Mountfieldu Petr Svoboda pak 
přispěchal s bídnou obhajobou pro-
hry: „Pardubice při našem krátkém 
výpadku vstřelily tři góly. Možná i 
kvůli tomu, že jsme byli v okleštěné 
sestavě. Chybějící hráči léčí drobná 
zranění a nechtěli jsme před play-off 
nic riskovat.” Ano, Hradec by oprav-
du neměl před play-off riskovat, čeká 
ho totiž Kometa! A ta může kromě 
svého početného diváckého zázemí 
jistojistě počítat navíc i s minimálně 
morální podporou tisíců fanoušků 
Pardubic…

Ostatní výsledky 52. kola: Plzeň 
- Karlovy Vary 2:1, Mladá Boleslav 
- Třinec 4:0, Zlín - Kometa 3:1, Vít-
kovice - Litvínov 5:1, Sparta - Libe-
rec 5:2, Chomutov - Olomouc 5:3. 
Ve čtvrtfinále play-off se střetnou: 
Mountfield HK - Kometa Brno, Ško-
da Plzeň - HC Olomouc. Třinci a Li-
berci pak vzejdou soupeři z předkola 
Vítkovice - Sparta respektive Mladá 
Boleslav - Zlín. Týmy na 11. - 14. 
příčce hrají play-out.

PARDUBICE - Dvaapadesáté 
kolo hokejové extraligy rozhodlo 
s definitivní platností také o tom, 
kdo si zahraje nepopulární play-
out. Kromě Dynama, Chomutova 
a Karlových Varů se do něj na 
poslední chvíli namočil také Lit-
vínov. Nezáživná část čtyř týmů 
hrajících po šesti utkáních (každý 
s každým doma venku) o osmnáct 
bodů při zachování stávajících 
bodů i skóre, startuje již zítra. 

Systém je navíc letos degradován 
tím, že mezi jedenáctým Litvíno-
vem a čtrnáctými Pardubicemi je 
propastný rozdíl 35 bodů! Oba tak 
mají své jisté - Litvínov je stopro-
centně zachráněn a Pardubice pů-
jdou se stejnou jistotou do baráže. 

Ta se hraje systémem každý 
s každým dvakrát doma a venku 
se začátkem v pátek 29. března s 
finalisty druhé nejvyšší soutěže 
(Chance ligy).

Stejně jako v minulosti Sparťan Uher (na snímku vpravo) pocítil v pátek i hradec-
ký Rákos, že Jacob Cardwell není žádné ořezávátko.     Foto: MILAN KŘIČEK

BASKETBAL

Play-out za stovku! Není to nějak moc?
PARDUBICE - Vize a předpoklad tisíců fanoušků, kteří i za nelichotivé-

ho postavení Dynama plnili ČSOB Pojišťovna arénu každý týden minimálně 
ze dvou třetin, se nenaplnily. Na play-out se zdarma či za symbolickou cenu 
chodit nebude. Za zápasy Pardubic pouťového významu bude muset věrný 
fanoušek sáhnout do kapsy pro sto korun. Spokojí-li se se stáním, dá o polo-
vinu méně. (Jen pro připomenutí: před dvěma roky se na play-out chodilo stát 
za 30, sezení bylo za 80 korun). Optimistické vedení klubu si přesto myslí, 
že příznivci dorazí: „Klub věří, že věrní fanoušci přijdou podpořit Dynamo 
i v bojích ve skupině o 11. až 14. místo,“ píše klubový web. Dost zavádějící 
informace o „boji“, v němž je bitva předem prohraná... 

DETROIT - Pardubický od-
chovanec Filip Zadina se minulou 
středu konečně dočkal. Ve svém 
čtvrtém utkání v NHL vstřelil svoji 
premiérovou branku! Prohře svého 
Detroitu 3:4 na ledě Colorada však 
nezabránil. Moc nechybělo a branka 
devatenáctiletého útočníka mohla být 
navíc i vítězná. Zadina v 58. minutě 
za stavu 2:2 dostal přihrávku od čes-
kého spoluhráče Hronka a střelou z 
první z pravého kruhu, téměř přesně 
z bodu pro vhazování, propálil Rusa 
Varlamova a zajistil vedení Rudých 
křídel. Colorado však o minutu poz-
ději vyrovnalo a v prodloužení obrat 
dokončilo. Zadina nastoupil opět 
na pravém křídle druhé formace a 
kromě premiérového gólu si připsal 
ještě další čtyři střely na branku a za-
znamenal i svůj dosud nejdelší pobyt 
na ledě - 18.16 min. V noci na neděli 
proti Tampě pak Zadina ve svém šes-
tém utkání zaznamenal asistenci. 

Ve čtvrtém utkání se Zadina 
dočkal premiérového gólu

Oporou pardubického týmu byla chorvatská posila Pavlovič, ale na vítěz-
ství to tentokrát nestačilo.                              Foto: MILAN KŘIČEK

Mistrovský Nymburk vyhrál 
nad Beksou jen o šest bodů

NYMBURK -  Na palubovce 
neporaženého Nymburku prohráli 
pardubičtí basketbalisté přijatelným 
rozdílem, když v sestavě stále chybě-
jí zranění Williams a Jackson. 

ČEZ Basketball Nymburk -  
BK JIP Pardubice 83:77 (20:13, 
42:36, 63:54). Nejvíce bodů: Hruban 
18, Wright 16, Bohačík 12, Kříž 9 - 

Kohout 24, Švrdlík 12, Pavlovič 11, 
McGaughey 8, Půlpán 7, Svoboda 6. 
Trojky: 8/22 - 7/27. TH: 21/30 - 16/18. 
Doskoky: 46:39. Diváků: 330. 

Hosté vstoupili do utkání velmi 
dobře, ujali se vedení 8:1. Nymburští 
skóre srovnali v 9. minutě (13:13) a 
v závěru první čtvrtiny skóre otočili 
a ve vedení už byli po celý zápas. Ve 
druhé čtvrtně ale Bekse neutekli víc 
než o osm bodů. Ve třetí čtvrtině byl 
český šampion poprvé vpředu o deset 
(61:51), ve čtvrté čtvrtině o dvanáct 
(77:65). V závěru hosté stáhli skóre 
na rozdíl čtyř bodů (81:77)...

Plných dvanáct týdnů na dně. Od 27. kola bylo Dynamo poslední
PARDUBICE - Téměř přesně v 

polovině základní části (19. prosince 
2018, ve 27. kole) prohrálo Dynamo 
doma s Vítkovicemi a po souběžné 
výhře Chomutova nad Kometou do-
padlo na samé dno extraligové tabul-
ky. Tam pak setrvalo následujících 
pětadvacet kol, tedy až do konce zá-
kladní části. Tenisovou terminologií 
by se tak dalo říci, že v letošní sezo-
ně byly Pardubice na chvostu plných 
dvanáct týdnů. A jak si Dynamo 
vedlo v jednotlivých úsecích se-
zony? Po prvních dvou odehraných 
kolech bylo druhé, po jedenácti de-
sáté, po dvaceti odehraných zápasech 
mu patřila třináctá příčka a přesně o 
měsíc a sedm zápasů později klesly 

Pardubice do úplného suterénu extra-
ligové tabulky.

Po dvaapadesáti kolech základ-
ní části letošní sezony tak Dynamo 
skončilo na čtrnácté příčce se ziskem 
36 bodů při skóre 102:187 a pouhými 

jedenácti výhrami. Na předposlední 
Chomutov ztrácí 14 bodů, na desá-
tou příčku (Sparta), zajišťující po-
slední místo pro předkolo play-off, 
rovných 40 bodů a na první Liberec 
až téměř astronomických 65 bodů! A 
jak vypadá srovnání s předloňskou 
sezonou, která také končila v ba-
ráži? Tehdy Pardubice po základní 
části skončily rovněž na posledním 
místě, ovšem s patnácti výhrami a 
44 body. Na předposlední Karlovy 
Vary ztrácely pět bodů, na desátou 
Mladou Boleslav 29 a na první Li-
berec 59 bodů. Nebyla to žádná hit-
paráda, ale s trochou nadsázky by se 
dalo říct, že proti letošku se jednalo 
o krásná čísla... 

(zrp-m)

U míče pod košem soupeře pardubický 
Kamil Švrdlík.  Foto: MILAN KŘIČEK

(saf)

PARDUBÁCI V NHL

1. Liberec  
2. Třinec 
3. Plzeň      
4. Mountfield HK     
5. Kometa Brno
6. Olomouc      
7. Vítkovice 
8. Mladá Boleslav
9. Zlín  
10. Sparta Praha
11. Litvínov      
12. Karlovy Vary 
13. Chomutov 
14. Pardubice 

52 30 3 5 14 170:125 101      
52 30 3 3 16 153:117   99
52 26 7 6 13 178:116   98 
52 25 6 6 15 147:125   93
52 23 7 5 17 149:133   88 
52 24 3 7 18 127:136   85 
52 24 4 3 21 142:131   83
52 25 3 1 23 128:118   82 
52 22 3 5 22 143:144   77      
52 20 7 2 23 140:140   76 
52 20 5 1 26 128:147   71 
52 13 4 6 29 125:155   53 
52 13 3 5 31 116:174   50 
52  9 2 5 36 102:187   36               

(saf)

Rozpis play-out: 1. kolo - úterý 12. 3.: Litvínov - Dynamo, Karlovy 
Vary - Chomutov. 2. kolo - pátek 15. 3.: Dynamo - Karlovy Vary, Chomutov 
- Litvínov. 3. kolo - neděle 17. 3.: Litvínov - Karlovy Vary, Dynamo - Cho-
mutov. 4. kolo - úterý 19. 3.: Karlovy Vary - Litvínov, Chomutov - Dynamo. 
5. kolo - pátek 22. 3.: Dynamo - Litvínov, Chomutov - Karlovy Vary. 6. 
kolo - neděle 24. 3.: Karlovy Vary - Dynamo, Litvínov - Chomutov.

JAN ŠAFÁŘ

(saf)

(saf)(zrm)
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SOUTĚŽE MLÁDEŽE

FOTBAL: I. Celostátní liga do-
rostu U19: Sparta Praha - FK Par-
dubice 1:1 (0:0), p.k 4:5. Za hosty: 
Špatenka. PARDUBICE: Horníček 
- Kubart, Outrata, Šimek, Novotný 
(70. Žahourek), Lee (79. Sychra), 
Řehák, Kurka, Pekárek, Vítek (88. 
Gočaltovský), Špatenka. I. Celo-
státní liga dorostu U17: Sparta - 
Praha - Pardubice 6:0 (4:0). ČLD 
U19B: Pardubice B - Ústí n. L. 0:2 
(0:1). ČLD U17B: Pardubice B - 
Ústí n. L. 8:1 (5:0), Němec 4, Ju-
liš 2, Pejcha, Štichauer. ČLŽ U15: 
Pardubice - Sparta Praha 0:3 (0:2). 
ČLŽ U14: Pardubice - Sparta Praha 
0:5 (0:2). 

LEDNÍ HOKEJ: Extraliga ju-
nioři: Dynamo Pardubice - Mount-
field HK 3:1 (0:1, 2:0, 1:0), Oliva, 
Chára, Rozlílek. Liberec - Pardubi-
ce 5:2 (2:0, 3:2, 0:0), Oliva, Koffer. 
Extraliga dorostu: Pardubice - Vít-
kovice 4:5 pp (0:3, 2:0, 2:1 - 0:1), 
Formánek 2, Hiemer, Pavlata. Par-
dubice - Brno 5:6 pp (2:0, 2:2, 1:4 
- N 1:0), Formánek 3, Nekvinda, 
Novotný. 

BASKETBAL: Extraliga kadeti 

TLAPNET
KRAJSKÝ PŘEBOR Světoběžník Šmarda začal výhrou

U17: Prostějov - Synthesia Pardu-
bice 110:82 (24:12, 52:28, 80:52), 
Dvořák 27, Hřebík 19… Brno - Par-
dubice 84:73 (20:19, 43:37, 61:54), 
Janů 22, Dvořák 21… Extraliga 
kadetky U17: Studánka Pardubice - 
Ostrava 41: 63 (14:14, 24:32, 33:52), 
Loučková 14… Pardubice - Havířov 
47:53 (14:11, 24:35, 34:45), Zvanci-
gerová 21…   

HÁZENÁ: 2. liga starší doros-
tenci: Dvůr Králové n. L. - 1. HC 
Pardubice 29:18 (15:10), Huryta, 
O. Veverka - Letáček 3, Birčák 4/2, 
Hrachovina 4, L. Padevět, Doležal 
4, Třebeška, J. Veverka 3, Stuchlík, 
Francouz.

KRASOBRUSLENÍ: Mistrov-
ství světa juniorů Záhřeb: 33. Niko-
la Rychtaříková. Velká cena Třince 
nejmladší žačky A: 1. Amélie Emma 
Ceplová. MČR Český Těšín žáci: 1. 
Adam Špatenka. Žačky: 22. Michae-
la Heřmanová. Mladší žačky: 8. Ka-
rolína Baťková. Nejmladší žačky: 3. 
Amélie Emma Ceplová. 8. Kateřina 
Hanušová, 11. Jana Horčičková, 14. 
Vanesa Urbanová, 19. Terezie Ren-
nerová, 21. Sofie Málková. 

to, hrané na dva vítězné zápasy, se 
pardubičtí sledge hokejisté předsta-
vili v sobotu na ledě pražské Spar-
ty. Zcela vyrovnané utkání rozhodl 
v samém závěru jedinou brankou 
kapitán hostí Pavel Kubeš. Druhý a 
případně třetí zápas bude k vidění o 
víkendu v Pardubicích. V ČSOB Po-
jišťovna aréně se bude v sobotu hrát 
od 15.30 hodin, ve stejný čas by se 
pak v případě vyrovnané série hrálo 
i o den později.

1. zápas o bronz: HC Sparta 
Praha - SHK Mustangové AUTO 
IN 0:1 (0:0, 0:0, 0:1). Branka: Ku-
beš (Doležal). PARDUBICE: Boček 
- Štěpják, Kubeš (C), R. Buhr, Pabst, 
Kvoch - Michalec, V. Buhr, Hering, 
Doležal (A), Geier.

Kubeš nasměroval 
Mustangy za bronzem

PARDUBICE - Prvním jarním 
kolem odstartoval o víkendu i fotba-
lový Tlapnet krajský přebor. Ihned 
v úvodu došlo v sobotu odpoledne 
na regionální derby dvou našich 
zástupců v soutěži. Holice na svém 
hřišti přivítaly Moravany a jedno-
brankovým rozdílem je porazily. 
Svoji novou trenérskou štaci tak 
úspěšně začal Milan Šmarda, který 
v zimní přestávce nahradil v Holi-
cích Romana Kyrala. 

SK Holice - TJ Sokol Morava-
ny 2:1 (2:0). Branky: 41. Křtěn, 44. 
J. Jedlička - 58. J. Lukas. Rozhodčí: 
Suchomel. ŽK: 1:2. Diváků: 150. 
HOLICE: Laksar - Řehák, Chvála, 
Semínko (67. Fotul), Řezníček - 
Kopřiva, J. Jedlička, Černý (90. Rů-
žička), Machatý - Velinský, Křtěn. 
MORAVANY: B. Branda - M. Lu-
kas, Sokol (73. Čáň), Semerád, Ko-
márek - Hurta, Beran, J. Lukas, Va-
řečka (58. Knotek) - Kříž, Machatý 
(87. Horák).

Úvod utkání se odehrával v du-
chu zahájení sezony. Hra bez šancí 
se až do čtyřicáté minuty snoubi-
la s nepřesností. „Pět minut před 
koncem první půle jsme zaváhali 
a domácí nás potrestali. O pár mi-
nut později pak kopali penaltu a 
zčistajasna to bylo dva nula... Ve 
druhé půli jsme zlepšili hru, zpřes-
nili jsme přihrávky, a to vyústilo 
ve snížení. Přestože jsme pak i 

nadále měli tlak, vyrovnat se nám 
už nepodařilo,“ zhodnotil první 
jarní utkání hrající trenér Moravan 
Miroslav Semerád. Moravany, kte-
rým proti podzimu chybí Záleský, 
však neubírají nic ze svých před-
sezonních cílů. „Stále chceme hrát 
klidný střed tabulky a nestrachovat 
se o sestup. Po podzimu jsme skon-
čili sedmí, a to by nám asi stačilo, 
pochopitelně bychom se nezlobili, 
kdybychom na konci sezony byli 
ještě výš. Kvůli pracovním povin-
nostem přerušil kariéru Záleský, 
naopak v zimní přestávce nás po-
sílili Vařečka z Dobříkova a Dan 
Machatý z Horních Ředic. Oba už 

dnes nechyběli v základní sestavě,“ 
upřesnil našemu Týdeníku Miro-
slav Semerád. 

Další výsledky 16. kola: Lito-
myšl - Hlinsko 3:1, Letohrad - Svi-
tavy 1:0, Třemošnice - Česká Tře-
bová 2:3, Chrudim B - Heřmanův 
Městec 5:1, Moravská Třebová - 
Dolní Újezd 3:2, Choceň - Žamberk 
0:0 (na pen. 3:4), Luže - Lanškroun 
0:6. Příště: Moravany - Chrudim B 
(SO 14.30), Dolní Újezd - Holice 
(NE 14.30). 

Vstoupí firma Loko Trans do Velké pardubické?

PARDUBICE - V minulém 
týdnu jednalo užší vedení města 
Pardubic se zástupci skupiny Loko 
Trans. Společnost by se totiž údajně 
mohla stát dlouhodobým strategic-
kým partnerem Dostihového spolku 
a mimo jiné nahradit v pozici gene-
rálního partnera Velké pardubické 
odcházející Českou pojišťovnu. 
„Skupina Loko Trans je připravena 
zajistit financování Velké pardu-
bické v podobné výši, jako činila 
dotace v předchozích letech,“ uvedl 
jeden z jednatelů společnosti Radek 
Pivoňka, který dodává, že klíčovou 
podmínkou je dlouhodobé partner-
ství, aby mohly být realizovány vize, 

které Loko Trans má. Partnerství je 
nakloněn i primátor Pardubic Martin 
Charvát. „Je pozitivní, že jednáme 
se silným partnerem, který dosti-
hovému sportu rozumí. Jednání o 
dlouhodobém partnerství a zajištění 
financování letošního roku musí pro-
bíhat paralelně, úzce spolu souvisí,“ 
řekl čelní představitel města. To chce 
rozšířit spolupráci nejen na samot-
ný slavný závod, ale v podstatě i na 
celou dostihovou sezonu. „Zájmem 

města je samozřejmě rozšíření spolu-
práce nejen na dostihový den Velké 
pardubické, ale minimálně také na 
kvalifikační dostihy tak, jak tomu 
bylo u předchozího generálního part-
nera,“ upřesnil náměstek primátora 
a člen představenstva Dostihového 
spolku Petr Kvaš. Podle vedoucího 
kanceláře primátora Radima Jelínka 
by další kolo jednání mezi městem a 
společností Loko Trans mělo proběh-
nout již v následujících dnech. 

Je ovšem otázka, jak to celé do-
padne. Na oficiálních stránkách Ev-
ropského poháru žokejů (European 
Jockeys Cup) se totiž uvádí, že jubi-
lejní pátý ročník zmíněného mítinku 
podpoří všichni dosavadní sponzoři 
včetně společností Loko Trans. „Sku-
pina Loko Trans tak bude pokračovat 
v partnerství s Evropským pohárem 
žokejů i v roce 2019. Má uzavřenou 
smlouvu a velmi si toho vážíme,“ 
řekl za pořadatele Milan Baraník a 
důrazně tak podle zmíněného serve-
ru vyvrátil mediální spekulace, že se 
Loko Trans chystá dát přednost Vel-
ké pardubické... 

SOBOTA: Moravany - Chrudim B (14.30), Česká Třebová - Luže 
(14.30), Žamberk - Letohrad (14.30).
NEDĚLE: Svitavy - Hlinsko (14.30), Lanškroun - Choceň (14.30), 
Heřmanův Městec - Třemošnice (14.30), Moravská Třebová - Litomyšl 
(14.30), Dolní Újezd - Holice (14.30).

TLAPNET KRAJSKÝ PŘEBOR
17. kolo (16. - 17. 3.) 

Branky a nahrávky Pardubic: 2. 
Paukrt (Král), 12. V. Novotný (Hlav-
sa), 15. Král (V. Novotný), 18. Bureš 
(Doležal, Král), 26. Paukrt (Jankura, 
Král), 32. Mitra (Jankura), 39. Jan-
kura (Waber), 43. Novotný L. (Do-
ležal), 43. Paukrt (Adámek, Waber). 
PARDUBICE: Majerníček - Adá-
mek, Doležal, Filip, Hlavsa, Staněk, 
Waber - Bureš, Čech, Jankura, Král, 
V. Novotný, L. Novotný, Paukrt, Za-
platílek, Mitra, Šťovíček.

Svítkov rozjel jaro ve velkém stylu, Jestřábi tápou

PARDUBICKO - Po vzájem-
ném derby Svítkova s Přeloučí, které 
odstartovalo jarní část druhé nejvyšší 
hokejbalové soutěže, pokračovala 1. 
liga o víkendu dalšími zápasy. Jes-
třábi včera odpoledne přivítali doma 
Brno, svítkovské Hvězdy hostily 
Jindřichův Hradec. V dalším kole se 
v neděli Hvězdy představí v Opavě, 
Jestřábi doma změří síly s Jihlavou.

HBC JTEKT Svítkov Stars Par-
dubice - HC Jestřábi Přelouč 3:1 
(0:0, 1:0, 2:1). Branky: D. Černický, 
Waber, Jankura - Příhoda. Vyloučení 
6:3. Využití: 1:1. Střely na branku: 
22:22. Diváků: 108. SVÍTKOV: Ma-
jerníček (Šťovíček) - Adámek, Birta, 
Doležal, Filip, Hlavsa, Illich, Staněk, 
Vojtěch, Waber, Bureš, Čech, D. Čer-
nický, Jankura, Král, L. Novotný, V. 
Novotný, Paukrt, Petrus, Zaplatílek. 
PŘELOUČ: Dvořáček (Smekal) - 
Čapek, Menc, Michetschläger, Sto-
klasa, Šmíd, Vorba, Bílý, Doležal, 
Drápalík, Hejhal, Macenauer, Mly-
nář, Moravec, Příhoda, Svoboda, 
Štefanský, Vlk.

 „Myslím, že to byl vyrovnaný 
zápas. Domácí jsme ze začátku až 
moc nechali chodit do sólových šan-
cí a jen díky Smékalovi jsme drželi 
nulové skóre. Ale i my jsme měli 
dost příležitostí skórovat a mohli 
jsme to za nulového stavu utrhnout 
v náš prospěch. Nestalo se a dostali 
jsme branky od modré po špatném 
vyhození a jednu po nahození v pře-
silovce, zkrátka ze situací, které dnes 
dělají zápasy. Kluky chválím za bo-
jovnost a nasazení, všichni makali 
tak, jak od nich chceme. Svítkov hrál 
velice dobře,“ uvedl k utkání mana-
žer Přelouče Libor Komůrka.

HC Jestřábi Přelouč - HBK 
Bulldogs Brno 4:5 sn. (2:3, 0:1, 
2:0). Branky Přelouče: Vlk, M. Ši-
mek, Příhoda, Hejhal. „V zápase 
jsme pořád dotahovali. Prohrávali 
jsme o tři branky a v závěru ještě o 
dvě. Nakonec jsme tedy za bod doce-
la rádi. Pochopitelně, že by byly lepší 
alespoň dva, ale na to, že jsme v šesté 
minutě po třech střelách hostí prohrá-
vali 0:3, to nakonec špatné nebylo,“ 
řekl našemu Týdeníku manažer Jes-
třábů Libor Komůrka.

HBC JTEKT Svítkov Stars 
Pardubice - TJ HBC Olymp Jin-
dřichův Hradec 9:1 (3:0, 2:0, 4:1). 

Pardubický Turena bojoval 
s hokejisty Czech Jets v Las Vegas

pod hlavičkou organizace Czech 
Jets. Tým vedený trenérem Janem 
Šafářem odehrál v základní části pě-
tidenního turnaje čtyři zápasy, ovšem 
s jedním vítězstvím se nakonec do 
play-off nedostal. „Porazili jsme 
Denver 6:5, poté jsme dvakrát dost 
nešťastně prohráli - s výběrem Aljaš-
ky 2:4 a s výběrem Středozápadu 1:3. 
Nejtěžší debakl jsme pak utrpěli s 
mladými Zlatými Rytíři. Mládežnic-
ký tým organizace NHL Vegas Gol-
den Knights nás vypráskal 8:1...,“ 
potvrdil našemu Týdeníku Jan Šafář. 
Podle něj byli v jeho týmu tentokrát 
hlavně mladí hokejisté z Ruska a 
Německa. Z českých klubů pak vý-
běr Czech Jets doplnili hráči Slavie, 
Sparty, Vítkovic, Liberce a Pardubic. 
Z Dynama tentokrát na mezinárodní 
turnaj do nevadské pouště vyrazil jen 
Milan Turena. Jeden z nejlepších v 
lize starších žáků, který v dosud ode-

hraných 21 zápasech zaznamenal 75 
bodů (31+44) dostal od Czech Jets 
pozvánku právě na základě jeho vý-
konů v mateřském oddílu. „Patřil k 
nejlepším, dokonce nastupoval i za 
kategorii U14, kterou zde naše orga-
nizace také měla,“ pochválil Jan Ša-

fář svého svěřence. Samozřejmostí 
pro mladý hokejový výběr pak byla 
návštěva utkání NHL v lasvegaské 
T-Mobile Areně, návštěva tréninku 
hokejistů Golden Knights či v ne-
poslední řadě třeba výlet do Grand 
Canyonu.

1. Litomyšl 
2. Lanškroun 
3. Moravská Třebová 
4. Letohrad 
5. Hlinsko 
6. Luže 
7. Česká Třebová 
8. Chrudim B 
9. Moravany 
10. Svitavy 
11. Heřmanův Městec 
12. Holice 
13. Choceň 
14. Třemošnice 
15. Žamberk 
16. Dolní Újezd 

16  9  4 1  2  42:22 36
16  7  7 1  1  29:9   36
16 10 0 2  4  33:13 32
16  7  2 3  4  29:17 28
16  8  0 3  5  34:23 27
16  8  1 1  6  35:34 27
16  8  1 0  7  32:24 26
16  5  2 5  4  39:27 24
16  5  4 1  6  27:31 24
16  6  2 2  6  23:28 24
16  4  3 4  5  19:28 22
16  4  3 2  7  25:33 20
16  4  3 2  7  22:35 20
16  4  1 1 10 20:38 15
16  2  1 4  9  13:39 12
16  2  1 3 10 21:42 11

PRAHA - Na 9. ročníku halo-
vého mistrovství České republiky 
seniorů 2019 v tenise konaném 
v minulých dnech na kurtech v  
areálu LTC Modřany 2005 dosáhl 
v kategorii M50+ výrazného úspě-
chu Zdeněk Knoflíček, trenér Teni-
sového oddílu TJ Tesla Pardubice. 
Zdeněk Knoflíček (1966) porazil v 
semifinále Vlastimila Sommera 6:0, 
6:0, ve finále pak Daniela Hoška 
6:3, 6:1 a stal se halovým mistrem 
ČR seniorů. 

Tenista Zdeněk Knoflíček 
seniorským mistrem republiky

STARÉ HRADIŠTĚ - Před 
startem nejnižších fotbalových sou-
těží finišuje herní příprava a nejinak 
tomu bylo i o víkendu.

TJ Sokol Staré Hradiště - SK 
Starý Mateřov 1:3 (1:2). Branky: 
O. Khol - Šrám, Fenyk, Žďára. STA-
RÉ HRADIŠTĚ: Nývlt - Z. Khol, 
Kaštánek, Erban, Kasal - Klapka, 
Němec, Ondřej, Večeřílek - Klátil, 
O. Khol (Jirouš). TJ Sokol Roho-
vládova Bělá - Prosetín 6:3 (1:2). 
Branky Bělé: Kotajny 3, Vávra, 
Klouda, Panchártek. 

Přátelský fotbal: Hradiště 
prohrálo s Mateřovem

P R A H A /
PARDUBICE - 
V prvním ze série 
utkání o třetí mís-

Fotografií se vracíme k halovému mistrovství České republiky junio-
rů a dorostu, které se konalo v minulých dnech v Praze. Skvěle si vedli, 
jak mladí sportovci pardubické Hvězdy, tak i atleti dalšího pardubického 
klubu - AC. Nejúspěšnější dorostenkou druhého zmíněného klubu byla Ve-
ronika Hynková, která zvítězila v běhu na 3000 metrů v čase 10:40,83 a 
získala bronz na 1500 metrů za čas 4:50,75.               Foto: ODDÍL

 (saf)  

LAS VEGAS 
- Z dalšího mezi-
národního turnaje 
se vrátil mládež-
nický hokejový 
tým U12 hrající 

První branku Holic v jarní části krajského přeboru vstřelil Filip Křtěn (vle-
vo). Nový trenér domácích Šmarda byl spokojen.  Foto: MILAN KŘIČEK

(saf)

(saf)

(ZŠ, saf)

(saf)

je společností s dlouholetými 
zkušenostmi v oblasti obchodu a 
služeb železniční techniky a dopra-
vy. Svým zákazníkům a obchodním 
partnerům nabízí nákup, prodej a 
pronájem nákladních železničních 
vozů a lokomotiv. Dále zajišťuje 
servis a opravy kolejových vozidel 
včetně nákupu a prodeje náhrad-
ních dílů a železniční vnitrostátní i 
mezinárodní dopravu a spedici.

LOKO TRANS 

(rtr)

Včera se házelo břemenem. Už po dvaačtyřicáté
PARDUBICE - Městský atle-

tický stadion se včera stal dějiš-
těm 42. ročníku Velké ceny měs-
ta Pardubic v hodu břemenem. I 
přes velmi nepříznivé počasí se na  
stadionu sešlo celkem 54 silných 
mužů a žen, kteří poměřovali své 
síly v šesti kategoriích. Prvním vy-
vrcholením Velké ceny města Par-
dubic byla soutěž žen (břemeno 10 
kg). Zde podle očekávání zvítězila 
česká reprezentantka a rekordman-

(saf)

(saf)

ka v hodu kladivem Kateřina Šaf-
ránková z Dukly Praha. Její nejdel-
ší pokus měřil 21,40 m. 

Závěrečná soutěž pak patřila 
nejsilnějším mužům, kde se před-
stavilo celkem šestnáct účastníků. 
Soutěž mužů probíhala za silného 
deště, nicméně i tak padaly zají-
mavé výkony. Nejvíce se dařilo 
Michalu Fialovi, který poslal 16 
kg těžké břemeno do vzdálenosti 
18,07 m. (yak)

Pět nejlepších žen: zleva Šafránko-
vá, Králová, Korečková, Valešová a 
Bártová.   Foto: J. KÁRNÍKOVÁ
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TENIS S DŘEVĚNOU PÁL-
KOU - Místopředseda jediného 
tenisového klubu hráčů s dřevěnou 
pálkou - 76letý stavební expert Jiří 
Mareš (Pardubice - Cihelna) se spolu 
o dvě generace mladším spoluhrá-
čem, policistou Pavlem Balážem stali 
vítězi I. ročníku turnaje u příležitosti 
MDŽ, který se hrál v nafukovací hale 
TCV Pardubice - Polabiny.

STRUČNĚ Z REGIONU

mladí hráči posbírají zkušenosti a 
opravdu poznají úroveň Superli-
gy. V kombinaci s některými ne-
povedenými zápasy to znamenalo 
13. místo a odraz dlouhodobých 
výsledků je tak odpovídající dané 
situaci.“

Dají se určit zápasy, které byly 
v konečném zúčtování klíčové?

„Těžko hledat jeden nebo víc klí-
čových zápasů. Ale je jasné, že jsme 
si situaci nejvíce zkomplikovali, 
když jsme nedokázali získávat body 

Musíme být připraveni mentálně i psychicky, ví trenér florbalistů Ladislav Štancl

PARDUBICE - Florbalisté So-
kola Pardubice se v nejvyšší soutěži 
dlouhou dobu drželi v blízkosti po-
stupu do vyřazovacích bojů či pří-
mé záchrany, nezvládli však závěr 
základní části Tipsport Superligy a 
po šesti porážkách v řadě nakonec 
skončili s dvaceti body na třinácté 
pozici. O udržení se tak nyní musí 
v 1. kole play-down poprat s Bull-
dogs Brno, které skončilo se stej-
ným bodovým ziskem před nimi. 
Nejen k této sérii, ale rovněž k celé 
základní části se vyjádřil trenér So-
kola Ladislav Štancl:

Jak hodnotíte základní část, 
ve které jste skončili nakonec na 
předposledním místě?

„Samozřejmě jsme si všichni 
přáli, abychom skončili na lepším 
umístění a vyhnuli se bojům v play-
down. To se nepovedlo a z tohoto 
pohledu nemůžu hodnotit základní 
část kladně. Je třeba to ale brát z 
širšího úhlu pohledu. Před sezonou 
se tým změnil opravdu zásadním 
způsobem a bylo jasné, že bude ně-
jaký čas trvat, než si vše sedne, než 

s týmy, se kterými jsme bojovali v 
tabulce kolem nás, především ve 
druhé polovině základní části.“

Co je ještě nyní, v klíčové fázi 
sezony, potřeba ve vaší hře zlep-
šit?

„Je třeba se zaměřit na to, aby 
naše výkony byly co nejvyrovnaněj-
ší a vyvarovali jsme se v zápasech 
výpadků, které jsou pak na konci 
znát. Vše ostatní je o detailech a mo-
mentálním rozpoložení. V současné 
chvíli je nejdůležitější být připrave-

Okresní fotbal: spolupráce s regionálním tiskem

OKRESNÍ PŘEBOR: Fakta ze 
sobotních zápasů zasílá pořádající 
klub e-mailem do obou redakcí. Par-
dubický deník: sportpardubicky@
denik.cz nebo zz.sport@seznam.cz 
(tel. 724 763 926). Týdeník Pern-
štejn: sport.pernstejn@seznam.cz 
(tel. 605 226 566). Fakta z nedělních 
zápasů se hlásí ihned po skončení 

zápasů Pardubickému deníku, který 
je dává k dispozici našemu týdení-
ku. Obsah faktů: soupeři, výsledek, 
poločas, střelci branek (vč. minuty), 
rozhodčí, poměr žlutých karet (např. 
2:2), poměr červených karet (nutno 
uvést příjmení vyloučeného hráče a 
minutu udělení trestu), počet diváků 
a sestavy dle rozestavění obou týmů. 
Zaměřit se na rozhodující okamžiky 
či zajímavost zápasu. 

III. A IV. TŘÍDY: Fakta ze so-
botních zápasů zasílat e-mailem do 
redakce Týdeníku Pernštejn: sport.

pernstejn@seznam.cz do neděle 10 
hodin - výjimečně na tel. 605 226 
566. Fakta z nedělních zápasů na-
hlásit bezprostředně po utkání (cca 
do dvaceti minut) na tel. 446 260 
858 nebo 466 260 988 - případně na 
605 226 566. Obsah faktů: soupeři, 
výsledek, poločas, střelci branek (mi-
nuta), sestava domácího celku podle 
rozestavění a nikoliv podle zápisu, 
střídání, zajímavost. Ve čtvrtých tří-
dách základní sestava a v závorce 
střídající hráči (na základě novinky 
opakovaného střídání). 

Studánka vede ve čtvrtfinále play-off
se Sokolem Pečky 2:0 na zápasy

bice - Sokol Pečky 68:55 (11:9, 31:22, 46:45). Body: Ehlerová 14, Dvořáko-
vá 12, Bělohoubková 11, Šitancová a Novotná po 8, Jedličková 6, Šotolová 
5 - Milanioková 15. Trojky: 3/16 - 4/14. TH: 17/28. Doskoky celkem: 52:46.

BK Studánka Pardubice - Sokol Pečky 73:43 (17:9, 34:18, 58:31). 
Body: Dvořáková 15, Bělohoubková 13, Eichlerová 10, Šotolová a Jedličková 
po 8, Novotná  6, Šitancová 5, Habětínková 4, Hamaričová a Vančurová po 2. 
Trojky: 4/10 - 1/8. TH: 11/14 - 10/19. Doskoky: 42:43. Stav série: 2:0.

Třetí a případě čtvrté zápasy se hrají v termínu 23. - 24. března.

Vyhlášení sportovců 
Pardubického kraje

PARDUBICE - Přehlídka oceně-
ní sportovních výkonů za rok 2018 
v úterý 12. března od 18 hodin vr-
cholí i na krajské úrovni. Slavnostní 
vyhlášení ankety o nejúspěšnějšího 
sportovce Pardubického kraje za rok 
2018 se uskuteční v Kulturním domě 
Hronovická. Záštitu nad akcí převzal 
hejtman Pardubického kraje Martin 
Netolický, galavečerem bude prová-
zet Radek Šilhan. Součástí vyhlášení 
ankety bude i doprovodný program.

Na koho se může sportovní ve-
řejnost těšit? V kategorii jednotlivců 
na nadějnou veslařku ČVK Pardubi-
ce Pavlínu Flamíkovou, úspěšného 
futsalistu Era-Packu Chrudim Lu-
káše Koudelku, nadějného bikrosaře 
BMX Pardubice Adama Moravce, 
talentovanou veslařku ČVK Pardu-
bice Zuzanu Štěpánkovou, orien-

tační běžkyni OK Lokomotiva Par-
dubice Janu Knapovou, výtečného 
plochodrážníka (AMK Zlatá přilba 
Pardubice) Václava Milíka, basket-
balistu BK JIP Pardubice Viktora 
Půlpána či mistra světa, kanoistu TJ 
Synthesia Pardubice (sjezd na divo-
ké vodě) Ondřeje Rolence. 

Ocenění budou i jednotlivci v 
kategorii mládeže a žactva, rovněž 
veteráni a handicapovaní sportovci. 
Při úspěších sportovních výkonů 
nelze zapomenout i na trenéry. Spe-
cialitou krajského vyhlášení je i ka-
tegorie Krajánek, oceněna budou i 
tři nejúspěšnější družstva dospělých 
i mládeže a žactva a do Síně slávy 
budou uvedeni Martin Kubrycht 
(ČVK Pardubice) a Bohuslav Šťast-
ný (bývalý vynikají hokejista Tesly 
Pardubice)

Trenér florbalistů Sokola Ladislav Štancl má jasný úkol: zachránit Par-
dubice v nejvyšší soutěži.                                            Foto: ODDÍL

Okresní soutěže odstartuje
 čtvrtá třída Přeloučsko

PARDUBICE - Aktiv Okresních 
fotbalových soutěží (OFS) se usku-
tečnil v restauraci U Kosteleckých  
v Černé za Bory. 

Před sekretáři fotbalových klubů 
vystoupil předseda OFS Drahoslav 
Drábek a předsedové jednotlivých 
komisí. 

Převody trestů z podzimní čás-
ti jsou uveřejněny na úřední desce 
OFS. Předseda komice rozhodčích 
Kamil Schmeiser oznámil, že tři 
rozhodčí z regionu byli posunuti do 
krajských soutěží, v okresních fotba-
lových soutěžích bude působit sedm 
nováčků.

První soutěží, která bude zaháje-
na, bude již tento víkend, a to IV. tří-
da Přeloučsko (16. - 17. 3. ve 14.30).

 Předehrávka 29. kola: Dolany 
- Jankovice (so), Újezd B - Choltice 
B (so), Kojice - Staré Ždánice (so), 
Řečany nad Labem B - Rybitví (so), 

Semín - Rohovládova Bělá B (ne), 
Zdechovice - Přelovice B (ne), Lázně 
Bohdaneč B - Lipoltice (ne). 

Po podzimní části je v čele soutě-
že Rohovládova Bělá B (38 b.) před 
druhými Selmicemi (30 b.) a třetími 
Kojicemi (28 b.).

Hlášení výsledků dle níže uvede-
ného rozpisu. 

CHVALETICE - Další kolo 
fotbalových veteránů nad 40 let o 
postup do krajské soutěže: Chvaleti-
ce - Křičeň 1:6 (1:3). Branky: Kuch 
- Urbanec, Boháček a Kožený po 2. 
Křičeň - Lázně Bohdaneč 6:0 (3:0). 
Branky: Boháček a Lexman po 2, 
Malý a Kožený po 1. Lázně Bohda-
neč - Chvaletice 4:1 (2:1). Branky: 
Macháček 3, Fistr - Ozank. 

Program 6. kola (30. 3., hřiště 
Křičeň): Křičeň - Řečany nad La-
bem (so 9), Valy - Řečany n. L. (so 
10), Valy - Křičeň (so 11).

Ve Chvaleticích OP 
veteránů nad 40 let 

Pardubické basketbalistky vyhrály oba úvodní 
zápasy s Pečkami.    Foto: MILAN KŘIČEK

Pardubičtí hendikepovaní atleti se skvěle předvedli v Emirátech 

SHARJAH - Pardubičtí atleti 
Bez Bariér Jaroslav Petrouš a Mi-
chal Enge se skvěle prezentovali na 
nedávných Světových hrách IWAS 
ve Spojených arabských emirá-
tech. Ve městě Sharjah svěřenci 
trenérů Evy Hrdinové a Petra Friše 
vybojovali kompletní sadu medai-
lí. Petrouš vyhrál v hodu diskem 
neuvěřitelným výkonem 44,79 m, 
kdy překonal svůj český rekord o 
1,5 metru! Stříbro pak bral ve vrhu 
koulí a výkonem 11,61 m i v tomto 
případě opět překonal svůj český 
rekord o 25 cm a zároveň splnil vý-
konnostní limit na letošní mistrov-
ství světa. Michal Enge pak získal 

bronzovou medaili v hodu diskem 
za výkon 5,75 m. 

„Michalova hlavní disciplína, 
hod kuželkou, byla, bohužel, zřej-
mě ovlivněna chybou rozhodčích, a 

tak nakonec z toho byla jen „bram-
borová“ medaile, když kuželka do-
létla na značku 21,70 m,“ uvedla 
trenérka a předsedkyně výkonné 
rady spolku Atletika Bez Bariér 

du vstoupili do zápasů play-down s 
brněnskými Buldoky. Sérii hranou 
na čtyři vítězství o přímé udržení v 
nejvyšší florbalové soutěži začaly 
lépe Pardubice, když hned v prvním 
utkání dokázaly zvítězit. Včera pak 
výhru zopakovaly a s luxusním ná-
skokem mohou o víkendu doma sla-
vit setrvání v Tipsport Superlize.

1. utkání play-down: Bulldogs 
Brno - Sokol Pardubice 4:7 (2:4, 
0:0, 2:3). Branky Pardubic: Zozulák 
4, Slabý, Pakosta, Šmíd. Rozhodčí: 
Dolanský, Sýkora. Střely na branku: 
18:13. Vyloučení 1:3. Využití: 0:1. 
Diváků: 173. PARDUBICE: Haleš 
(Levínský) - Oubrecht, Škeřík, Sla-
bý, Prix, Bílý, Krigovský, Formánek 
- Petr, Janeček, Zozulák - Kourek, 
Teichman, Dlesk - P. Pakosta, Šmíd, 
Žáček - Černý. Stav série: 0:1.

2. utkání play-down: Bulldogs 
Brno - Sokol Pardubice 2:3 (0:0, 
0:2, 2:1). Branky Pardubic: Šmíd 
2, Škeřík. Střely na branku: 15:21. 
Rozhodčí: Gavlas, Mikula. Vylou-
čení: 2:4. Bez využití. Diváků: 208. 
PARDUBICE: Haleš (Levínský) - 
Oubrecht, Škeřík, Slabý, Prix, Bílý, 
Krigovský, Formánek - Petr, Jane-
ček, Zozulák - Kourek, Teichman, 
Dlesk - P. Pakosta, Šmíd, Žáček 
- Černý. Stav série: 0:2. „Stav sé-
rie je 2:0 pro nás. Nic víc, nic míň. 
Příští týden budeme chytřejší,“ ne-
pouštěl se do větších proslovů tre-
nér Pardubic Ladislav Štancl. Třetí 
a čtvrtý zápas série se hraje na Da-
šické v sobotu respektive v neděli 
od 17 hodin. 

Úvod jako hrom. Sokol 
veze z Brna dvě výhry!

(zrm)

PARDUBICE - 
Pravidla spolupráce s 
Týdeníkem Pernštejn 
a Pardubickým dení-
kem:  

(zrm)

Eva Hrdinová. 
Na Světové hry pak téměř oka-

mžitě navazoval WPA Meetink 
Sharjah, neboli otevřené mistrov-
ství Emirátů. I zde pardubičtí hendi-

kepovaní atleti excelovali: Jaroslav 
Petrouš obsadil ve vrhu koulí druhé 
místo za 11,68 m, v disku bral zlato 
za 44,86 m a v oštěpu opět stříbro 
za výkon 26,92 m. (EH, saf)

Reprezentant České republi-
ky. Disciplíny: hod kuželkou, hod 
diskem. Nejlepší výkony: kuželka 
28,46 m - český rekord, disk 6,72 
m. Držitel českého rekordu v hodu 
kuželkou. 8. místo na mistrovství 
světa v Londýně 2017. 2. místo na 
Světovém poháru v Dubaji 2017 
a 3. místo na HANDI Zlaté tretře 
2018. 8. místo na mistrovství 
Evropy v Berlíně 2018. Na Svě-
tových hrách IWAS v Sharjahu 
2019 - 3. místo v hodu diskem, 
4. v hodu kuželkou. Na otevře-
ném mistrovství Spojených arab-
ských emirátů 2019 - druhé mís-
to v hodu kuželkou, šesté místo v 
hodu diskem.

Michal Enge
Reprezentant ČR. Disciplíny: 

hod diskem, vrh koulí a hod oště-
pem. Nejlepší výkony: disk 44,86 
m - český rekord, koule 11,68 m - 
český rekord. Petrouš překonal již 
téměř 45 českých rekordů a jeden 
evropský. Účastník MS v Dauhá 
2015. Třikrát bronzový na ME, 
dvakrát stříbrný ze Světových her v 
Indii. Dvojnásobný mistr ČR. Páté 
místo na ME v Berlíně 2018. Na 
Světových hrách IWAS v Sharjahu 
2019: 1. místo v hodu diskem, 2. 
místo ve vrhu koulí (obojí v českých 
rekordech). Na otevřeném mistrov-
ství SAE 2019: 1. místo v hodu 
diskem, 2. místo ve vrhu koulí a 2. 
místo v hodu oštěpem.

Jaroslav Petrouš

Pardubičtí hendikepovaní atleti Michal Enge (na vozíku) a Jaroslav Petrouš přivezli ze Spojených arabských 
emirátů sbírku cenných kovů.                                                          Foto: ATLETIKA BEZ BARIÉR

Michal Enge pak obsadil ve 
vrhu kuželkou druhé místo za 
25,34 metrů a šesté místo za hod 
diskem. Ten dolétl do vzdálenosti 
5,32 metrů.

ní mentálně a psychicky.“
Posledních šest utkání v zá-

kladní části jste prohráli, je tedy 
play-down ve velké části o psychi-
ce a nastavení hlavy?

„To, jestli jsme prohráli nebo vy-
hráli několik zápasů v řadě, už teď 
není vůbec podstatné. Vše je mi-
nulostí a po konci základní části se 
všechny výsledky mažou. Jede se od 
nuly a my víme, že je třeba jakkoliv 
vyhrát čtyři utkání, abychom splnili 
náš cíl.“ 

Je alespoň malou náplastí ví-
tězství v Poháru?

„Stejně jako celá základní část 
je i Pohár České pojišťovny dávnou 
minulostí. Pro klub je to úspěch, kte-
rý už navždy úspěchem zůstane, ale 
v tuto chvíli už na to nikdo nemyslí 
a s tím, co nás čeká, pohár v žádném 
případě nesouvisí. Ve sportu žádná 
náplast nefunguje.“

Jak probíhá příprava na klíčo-
vou fázi sezony? V týmu je řada 
mladých hráčů, kteří ještě boje o 
záchranu nezažili...

„Všichni víme, co nás čeká a 
víme, co je potřeba k tomu, abychom 
splnili náš cíl. Máme v týmu hodně 
mladých hráčů, kteří to sice nezažili, 
ale na druhou stranu i několik zkuše-
ných, u kterých jsem si jistý, že právě 
mladým pomůžou.“ (AJ, saf)

BRNO - Flor-
balisté pardubické-
ho Sokola o víken-

PARDUBICE - O ví-
kendu byly rozehrány čtvrt-
finálové série zápasů play-
off na tři vítězné zápasy. 
Favorité ve všech zápasech 
nezklamali a vedou 2:0 na 
zápasy. 

ŠKO - ENERGO - 
Aritma Praha 78:65 
(36:28) a 63:56 (27:23). 
Stav série: 2:0. USK Pra-
ha - Jablonec  nad Nisou 
68:38 (37:20) a 71:35 
(38:20). Stav série: 2:0. Ža-
biny Brno B - Sparta Pra-
ha 76:59 (32:27) a 76:63 
(38:29). Stav série: 2:0. 

BK Studánka Pardu-

Na snímku vítězná dvojice. Vlevo vete-
rán dřevěné pálky Jiří Mareš, vpravo 
Pavel Baláž.    Foto: MILAN KŘIČEK

SPORTOVEC ROKU MĚSTA 
HOLIC - Tradiční anketa se usku-
teční ve čtvrtek 14. 3. od 18 hodin 
ve velkém sále kulturního domu v 
Holicích v kategoriích dospělí, mlá-
dež, mimořádný výkon a legenda.

(zrv-m)

(zrm)

(zrm)

Po dlouhé těžké nemoci ve 
věku 44 let zemřel 4. března Da-
vid Strnad. Se zesnulým se roz-
loučí jeho nejbližší a také kole-
gové z řad rozhodčích fotbalu, 
v jejichž řadách od mladých let 
aktivně působil, ve smuteční 
obřadní síni pardubického kre-
matoria v pátek 15. března v 
10.30 hodin. 

SMUTNÁ ZPRÁVA

(saf)



TÝDENÍK PERNŠTEJN - noviny pardubického regionu, vychází každé pondělí, vydavatel: Pernštejn media, s.r.o., sídlo redakce: Palackého třída 250, 530 33 Pardubice * Vedoucí redaktor: 
Roman Marčák, e-mail: tydenik.pernstejn@seznam.cz, * Provoz: 731 468 575, e-mail: redakce@tydenikpernstejn.cz. Pro reklamu do novin volejte: Marie Mertelíková 731 468 575 * Sport: 
Jan Šafář 603 116 324, safar@tydenikpernstejn.cz, sport.pernstejn@seznam.cz, pevné linky: 466 260 988, 466 260 958 * www.tydenikpernstejn.cz * Zlom: Petr Maťátko a Martin Mikulecký * Tisk:
NOVOTISK, s.r.o., U Stavoservisu 1, 110 00 Praha 10 - Malešice.                                                                                                                                                    MK ČR E 17875 ISSN 1803-2877

PONDĚLÍ 11. BŘEZNA STRANA  8                                                                                                                                     

AKTUÁLNĚ

KRÁTCE

VARTA FUTSAL LIGA - FK 
ERA-PACK Chrudim - Helas Brno 
4:0 (3:0). Branky: 4. Slováček (Feli-
pe), 18. Everton, 20. Everton (Baga-
tini), 29. P. Drozd (D. Drozd). Pořadí 
na špici tabulky: 1. Chrudim: 49 b., 2. 
Teplice 45 b., 3. Sparta Praha 42 b... 
Příště: ERA-PACK Chrudim - SK 
Slavia Praha (st 13/3 ve 20.15 hodin, 
Městská sportovní hala Chrudim).  

HÁZENA - 2. liga ženy: Ast-
ra Praha - DHK Pardubice 27:20 
(16:13). Pardubice: Zdarsová - Stejs-
kalová 8, Hainzová a Uhlířová po 3, 
Seibertová, Březovjáková a Vaďáko-
vá po 1, Víšková, Fašková, Plívová, 
Dutková a Kutílková. Příště: DHK 
Pardubice - RH Cheb (ne 17/3 v 17).

HÁZENÁ - 2. liga mužů: 1. HC 
Pardubice - Loko České Budějovi-
ce 28:24 (15:12). Branky: Herzán 
7, Knoll 6/2, Novotný 4/2, Nosil 3, 
Veselý 2, M. Padevět 2/1, Faltejsek, 
Pospíšil a Hulaj po 1. Pořadí na čele 
tabulky: 1. Pardubice 19 b., 2. Třeboň 
18 b., 3. Č. Budějovice 18 (mají o zá-
pas méně), 4. Kutná Hora17 b. 2. liga 
starší dorostenci: 1. HC Pce - HC TJ 
Náchod 25:25 (11:11). Branky: Letá-
ček 8, Sychra J. 4, Birčák a Jeníček 
po 3, Kaněra, L. Padevět, Doležal, J. 
Veverka po 1...

PARDUBICE - Před tímto du-
elem Pod Vinicí vyšli Pardubičtí 
dvakrát střelecky naprázdno (doma 
s Jihlavou a ve Varnsdorfu), ale ten-
tokrát si to vynahradili. Třinec si z 
Pardubic odvezl prohru 0:4 a Pardu-
bičtí se znovu přiblížili k hradeckým 
Votrokům na čtyři body. 

Pardubičtí měli od úvodních 
minut více ze hry, ale do gólových 
šancí se v úvodní půlhodince snad-
no nedostávali. Soupeř usiloval o 
rychlé brejky, ale pardubická obrana 
pracovala bez chyby a gólman Le-
táček všechny situace s přehledem 
řešil. Domácí tým se snažil o aktivní 
hru, ale první velká šance přišla až 
po půlhodině hry. To se Petráň do-
stal až před gólmana Adamušku, ale 
zblízka netrefil branku. Přesto stihli 
ještě do poločasu Pardubičtí vstřelit 
dvě branky. Nejprve si na ukázkový 
centr Fouska naběhl Solil a doslova 
se položil při zásahu hlavou a míč 
skončil v síti 1:0. Byl to jeho prv-
ní gól v druholigové soutěži. Poté 
si rovnal míč na pravačku Fousek, 
jeho střela byla odražena k Tischle-
rovi a ten pohotově zvýšil na 2:0.

Také po změně stran měli domácí 
hru ve své moci, ve 48. minutě pálil 

přízemní střelu Fousek, ale branku 
netrefil. O tři minuty později zahrá-
val Čelůstka trestný kop, centrovaný 
míč v chumlu hráčů přizvedl hlavou 
Jeřábek a míč skončil v síti - 3:0. 
V 66. minutě po přízemním centru 
z pravé strany si míč bleskově ve 
vápně zpracoval Tischler a levačkou 
umístil míč přesně k tyči - 4:0.  

Základem úspěchu byla pozorná 
obranná činnost, nepropustný střed 
obrany, ve kterém dominovali Mar-

tin Šejvl a Jiří Piroch, se středu pole 
byli silní na míči oba mladíci Emil 
Tischler a Tomáš Solil. Mezi tyčemi 
oplýval jistotou gólman Jiří Letá-
ček, který potřetí za sebou vychytal 
svému týmu nulu. 

Pardubický celek čeká v sobotu 
derby v Chrudimi a lze očekávat, 
že řada jeho příznivců nebude U 
Vodojemu chybět. Začátek utkání 
je v 10.15 hodin, ale do hlediště 
přijďte mnohem dříve, očekává 
se dvoutisícová návštěva, tak ať 
všichni návštěvníci stihnou začá-
tek utkání... 

FOTBAL 

celek tabulky, jímž jsou svěřenci 
trenéra Martina Frýdka. Výhrou v 
Živanicích tak oslavil svoje životní 
jubileum - padesátiny. 

TJ Sokol Živanice - FC Loko 
Vltavín 0:2 (0:1). Branky: 13. Valí-
ček, 56. Šípek. Rozhodčí: Martínek 
- Mrkáček, Řeháček. ŽK: 2:0 (Gorol, 
Buriánek). Diváků: 130. ŽIVANICE: 
Volšík - Buriánek, Košťál, Staněk, 
Motyčka - Gorol, Herzán (D. Pánek) 
- Hundák (60. Polák), Petrus (63. 
Gašpar), Nikodem - Štěpánek (74. F. 
Pánek). 

Za chladného počasí se hosté ne-
tajili touhou po tříbodovém zisku a 
na konci úvodní čtvrthodinky se jim 
podařilo jít do vedení, když Valíček 

po odraženém míči zblízka propálil 
gólmana Volšíka. Domácí přidali na 
aktivitě, ale přízemní střela Hundáka 
šla mimo vltavínskou branku, Goro-
lova střela z dálky neměla potřebnou 
razanci. Hosté působili běhavějším 
dojmem, domácím chyběla kvalitní 
předfinální fáze a nevytvářeli si gólo-
vé šance. Ve 36. netrefil ideálně míč 
Motyčka, na druhé straně přízemní 
střelu Hovorky zmařil výtečně živa-
nický gólman Volšík. 

Po změně stran domácí usilova-
li o vyrovnání, ale šance Štěpánka 
skončila jen rohovým kopem a stře-
lecký pokus Hundáka také neměl 
potřebné parametry. Nakonec udeřili 
znovu hosté v 56. minutě. Z ideální 
pozice umístil míč k tyči Šípek - 0:2. 
Poté chyboval před Volšíkem obrán-
ce Staněk, Abeda přestřelil a poté vl-
tavínský Veselý trefil spojnici břevna 
a tyče. Když pěkný centr Gašpara 
nikdo u zadní týče nedokázal míčem 
zakončit, bylo po nadějích. 

Ostatní výsledky: Ústí nad Or-
licé - Radotín (odloženo), Vyšehrad 
- Domažlice 1:0, Písek - Králův 
Dvůr 1:3, Převýšov - Dobrovice 2:1, 
Litoměřicko - Zápy 1:0, Štěchovice - 
Benešov 2:1, Brozany - Velvary 1:2, 
Jirny - Karlovy Vary zrušeno. 

Ž I VA N I C E 
- Fotbalové jaro 
bylo rozehráno.
Živaničtí fotbalis-
té doma nenašli 
recept na čtvrtý 

PŘÍŠTĚ: MFK CHRUDIM - FK PARDUBICE (so 16/3 v 10.15)

Rybička Solila odstartovala čtyřgólové vítězství
FORTUNA: 

NÁRODNÍ LIGA

ZNOJMO - Touha po tříbodo-
vém zisku vydržela hostům jenom v 
první polovině zápasu. Druhý polo-
čas chrudimskému týmu nevyšel, v 
rozmezí mezi 55. a 85. minutou inka-
sovali čtyři góly a utrpěli tak nejvyšší 
druholigovou prohru.

Již v osmé minutě centr před 
chrudimskou branku usměrnil míč za 
záda brankáře Mrázka chrudimský 
obránce Mastík a Znojemští vedli 1:0. 
Hosty ale tento gól nezlomil, soupeře 
zatlačili na jeho polovinu a po stan-
dardce Frolíka míč střelou přes zeď 
skóre vyrovnal - 1:1. Gól chrudimský 
celek povzbudil a do poločasu mohl 
skórovat podruhé, ale nastřelil pouze 
tyč znojemské branky. Osm minut 
před přestávkou znojemský Macha-
lík vstřelil druhý gól svého týmu a 

Touha po bodech vzala na jihu Moravy za své

domácí byli znovu ve vedení - 2:1.  
Po změně stran se povedl domácímu 
střelci Kunzovi hattrick a pět minut 
před koncem, uzavřel skóre Avdič. 
Výsledný účet zápasu 6:1 byl velmi 
nečekaný a pro chrudimský celek se 
stal pořádnou sprchou. 

V sobotu dopoledne přivítá chru-
dimský MFK v derby FK Pardubice 
a domácí mají nůž na krku. Potřebují 
body jako sůl, ale pardubický celek 
nebude pro nováčka snadnou kořistí. 
Začátek utkání v 10:15 hodin. 

Znojemský trenér František 
Šturma: „Nelíbil se mi první polo-

PARDUBICE - Byla poměrně 
zima, ale nakonec diváky rozehřá-
ly čtyři pardubické góly v třinecké 
síti a vcelku jasné vítězství. 

Jiří Neček - trenér Třince: 
„Naše hra byla koukatelná do prv-
ního inkasovaného gólu soupeře. 
Za stavu 1:0 jsme si skoro dali 
vlastní gól, ale bylo to důsledností 
pardubických hráčů, kteří situa-
ci neponechali náhodě. Ve druhé 
půli se projevila v naší hře velká 
nedůslednost. V mančaftu musíme 
udělat pořádný řez, takhle nemů-
žeme hrát.“ 

Jiří Krejčí, trenér Pardubi-
ce: „Z naší strany to byl bezchyb-
ný výkon. Co se týče defenzívy, 
soupeře jsme prakticky nepustili 
do žádné šance. Zlomovým oka-
mžikem byl podle mě gól do šat-
ny, kde to Tischler v nepřehledné 
situaci nevzdal a šel gólu naproti. 
Potom už to bylo o tom, jestli zů-
staneme u aktivní hry.“ 

Tomáš Solil, autor vedoucí-
ho gólu zápasu: „Áda Fousek má 
výborné centry, naběhl jsem si a 
hlavou jsem v pádu umístil míč 
do sítě. Po prvním gólu jsme hru 
ovládli, odevzdali jsme poctivý 
výkon. Podobný gól jsem zazna-
menal snad ještě v žákovském 
věku,“ sdělil autor prvního dru-
holigového gólu, který se v tomto 
týdnu objeví v reprezentační U19 
u trenéra Suchopárka. 

Ohlasy Pod Vinicí

Výborné výkony podali proti Třinci pardubičtí mladíci, vlevo Tomáš Solil, 
vpravo s osmičkou na zádech Emil Tischler.    Foto: MILAN KŘIČEK

1. České Budějovice
2. Jihlava  
3. Hradec Králové
4. Varnsdorf 
5. Pardubice 
6. Brno 
7. Ústí n. L. 
8. Vítkovice  
9. Vlašim  
10. Sokolov 
11. Třinec  
12. Znojmo 
13. Prostějov  
14. Táborsko  
15. Chrudim 
16. Žižkov 

18 13 2  3  33:14 41 
18 11 4  3  29:14 37 
18 10 4  4  23:10 34 
18  9  6  3  18:11 33
18  8  6  4  32:19 30
18  8  5  5  34:21 29
18  9  2  7  25:24 29
18  7  4  7  20:30 25 
18  5  7  6  22:23 22 
18  6  3  9  19:25 21
18  6  2 10 17:25 20 
18  5  4  9  27:26 19
18  4  6  8  13:25 18 
18  3  5 10 20:29 14 
18  4  2 12 22:36 14
18  3  4 11 20:42 13

Proti favoritu střelecky naprázdno
FORTUNA:

NÁRODNÍ LIGA

čas. Ten druhý již byl podle našich 
představ, jak bychom chtěli hrát. 
Vstřelili jsme rychlé góly a soupe-
ře už k ničemu nepouštěli. Od stavu 
3:1 jsme na hřišti dominovali a uží-
vali si zápas.“

FORTUNA
ČFL

Branky: 8. Mastík (vla.), 37. Machalík, 55. Kunca, 63. Kunca, 75. Kun-
ca (pen.), 85. Avdić - 21. Froněk. ŽK: 4:3. Rozhodčí: Váňa - Vitner, 
Poživil.  Diváci: 450. ZNOJMO: Buček - Avdić, Dramé, Maksić, Cih-
lář - Šmehyl, Kučera (48. Harmon), Machalík, Mudra - Beganović (68. 
Čereda), Kunca (88. Hlůže). CHRUDIM: Mrázek - Drahoš, Řezníček 
(68. Hlavsa), Mastík (68. Dostálek), Vencl - Langr (C) - Kesner, Sixta, 
Froněk - Vašulín (81. Kopecký), Rybička.

1. FC ZNOJMO - MFK CHRUDIM 6:1 (2:1)

Branky: 38. Solil, 45. Tischler, 51. Jeřábek, 67. Tischler. ŽK: 2:2 (Pet-
ráň, Fousek - Vaněk, Bedecs). Rozhodčí: Vojkovský - Šimáček, Vaňkát. 
Diváci: 538. FK PCE: Letáček - Prosek, Šejvl, Piroch, T. Čelůstka - Je-
řábek - Mužík (82. Kovář), Solil, Tischler, A. Fousek (77. Sokol) - Petráň 
(69. P. Černý). TŘINEC: Adamuška - Lupták, Šuľa, Bedecs Janoščín - 
Omasta, R. Vaněk I. (57. Klec), Weber, Janošík (70. Schwendt) - Hapal 
(61. Buchvaldek), Dedič.

FK PARDUBICE - FK FOTBAL TŘINEC 4:0 (2:0)

ŽIVANICE - VLTAVÍN 0:2 (0:1)

PARDUBICE - V minulém 
týdnu byly dohrány dva zápasy 17. 
kola FNL, ve kterých Jihlava zdo-
lala Znojmo 2:1 a Vítkovice Tábor-
sko 1:0. V 18. kole favorité svoje 
zápasy vyhráli, Zbrojovka Brno 
dokonce nastřílela půltucet gólů 
žižkovské Viktorce. Překvapení 
se zrodilo v Táborsku, kde Jihla-
va pouze remizovala. Pardubičtí 
se přiblížili o dva body ke třetímu 
místu hradeckých Votroků a ztrácí 
na svého rivala čtyři body. 

Výsledky 18. kola: Znojmo 
- Chrudim 6:1, Ústí nad Labem - 
Vlašim 0:0, Pardubice - Třinec 4:0, 
Vítkovice - Hradec Králové 0:0, 
Prostějov - České Budějovice 0:1, 
Sokolov - Varnsdorf 2:3, Táborsko 
- Jihlava 1:1, Brno - Viktoria Žiž-
kov 6:0. 

V sobotu derby 
Pardubického kraje

Program 19. kola (16. - 17. 3.): 
Třinec - Znojmo (so 10.15), Chru-
dim - Pardubice (so 10.15), Jihlava 
- Sokolov (so 15), Viktoria Žižkov 
- Ústí nad Labem (ne 10.15), Vla-
šim - Táborsko (ne 15), Varnsdorf - 
Vítkovice (ne 15), Hradec Králové 
- Prostějov (ne 15), České Budějo-
vice - Brno (ne 17).

OHRAZENICE  - Vstup do jar-
ních odvet divize skupiny C se par-
dubickému béčku povedl. Již v první 
půli nenechal nikoho na pochybách, 
kde bude určovat směr zápasu. Tři 
gólové trefy zajistit svému týmu vel-
ký bojovník Šafařík.

FK Pardubice B - TJ Velké Ha-
mry 5:1 (4:1). Branky: 7., 34. a 43. 
Šafařík, 30. Kudrna, 48. Toml - 14. 
Radzinevičius. ŽK: 0:1. Rozhodčí: 
Svoboda z Hradce Králové (Pilný, 
Bednář). Delegát: Vaniš z Holic. Di-
váků: 30. FK PCE B: Šmíd - Toml, 
Kopřiva, Zukal (61. Spěvák), Březi-
na - Bureš (10. Rek, 74. Rambousek), 
Kudrna, Jiroutek, Sokol (83. Jirásek) 
- Šafařík (89. Zelenka), Huf.

V 7. minutě unikl po levé straně 
Sokol, který předložil míč před bran-
ku na Šafaříka, jenž otevřel skóre - 
1:0. V 10. minutě dělovku Hufa vyra-
zil Kobachidze. Ve 14. minutě hosté 
vyrovnali, když zblízka doklepl míč 
do branky Radzinevičius - 1:1. Po 
půlhodině hry po centru Reka střílel 
z výhodné pozice Sokol, který sice 
trefil gólmana, míč se k němu však 
vrátil, přihrál ho Kudrnovi a ten 
domácím vrátil vedení - 2:1. Ve 31. 
minutě Šafařík ukázkově přeloboval 
gólmana a upravil skóre na 3:1. Ve 
43. minutě vybojoval míč Huf, při-
hrál na volného Šafaříka, který do 
odkryté branky uzavřel svůj hattrick 
- 4:1. Rezerva měla skvělý vstup i do 
druhé půle. Po rohu a chybě gólma-
na se prosadil prvním gólem v dresu 
Pardubic Toml - 5:1. Od této chvíle 
bylo o vítězi zápasu rozhodnuto,  
frustrovaný soupeř přitvrdil, což po-
stupně odnesli zraněním Zukal, Rek 
a v již první půli Bureš. V 71. minutě 
byl ve vápně sražen gólmanem Rek 
a byla z toho penalta. Tu však Sokol 
poslal mimo branku a další góly již k 
vidění nebyly. 

Ostatní výsledky 16. kola: Kolín 
- Dvůr Králové 0:0, pen. 3:5, Přepeře 
- Turnov 3:0, Trutnov - Český Brod 
2:0, Vysoké Mýto - Náchod 0:2, 
Čáslav - Horky nad Jizerou 2:2, pen. 
6:5, Benátky - Slatiňany 2:1, Mšeno/
Jablonec volný los.

Příště: Český Brod - FK Pardubi-
ce B (so 15).

Rázné vykročení, 
hattrick Šafaříka

Česákův hattrick pomohl Autosklářům skolit Ústí

těže. Autoskláři na úvod zajížděli do 
Plzně, aby se pak v sobotu předsta-
vili v Ústí nad Labem. Včerejší jarní 
premiéra před domácím publikem 
pak byla z důvodu početné marodky 
hostů odložena. Následující utkání 
sehrají polabinští Autoskláři v sobo-
tu dopoledne v Mostě. 

HBC Plzeň - HBC Autosklo- 
H.A.K. Pardubice 4:2 (2:1,1:0,1:1). 
Branky a asistence: 7. Roušal, 14. 
Kunzmann, 19. Kunzmann, 40. Ha-
nuš - 8. Moravec (Ingršt), 45. Ingršt. 
„Plzeň na nás od začátku vlétla a 
celý zápas hrála velmi dobře. Sna-
žili jsme se zvednout, ale až na pár 
chvilek se nám to moc nedařilo. Na-
víc se nám zranil Šimon Moravec a 
Michal Turyna. A hlavně zkušeným 

hráčům se ten zápas nepovedl. Na 
tréninku si to rozebereme a věřím, 
že se z toho utkání poučíme. Jedi-
né pozitivum je asi návrat Matyho 
Ingršta, který dal gól a měl nahráv-
ku. Jsme ale jeden tým, takže se 
společně musíme zvednout,“ uvedl 
k utkání trenér Pardubic Jiří Mašík.

ELBA DDM Ústí nad Labem 
- HBC Autosklo-H.A.K. Pardu-
bice 0:8 (0:2, 0:3, 0:3). Branky a 
nahrávky: 4. Březina, 10. Kohou-
tek (Förstl), 25. Moravec (Förstl, 
Kohoutek), 28. Česák (Březina, 
Krejčí), 29. Moravec (Kohoutek), 
38. Česák (Březina, Vlasák), 41. 

Česák (Březina, Krejčí), 42. Förstl. 
PARDUBICE: Stárek (Dvořáček) 
- Filip, Novotný, Zajíček, Krejčí, 
Bucek - Březina, Vlasák, Česák, 
Kohoutek, Förstl, Moravec, Sta-
něk. „V týdnu jsme tvrdě potréno-
vali, protože jsem nebyl spokojen s 
výkonem v Plzni. I když jsme jeli 
do Ústí pouze ve dvanácti hráčích, 
utkání jsme zvládli skvěle. Určitě 
nám pomohlo i to, že domácím se 
zápas nepovedl, tím ale rozhodně 
výkon našich kluků nijak nesnižu-
ji,“ řekl našemu Týdeníku trenér 
Pardubic Jiří Mašík.

HBC Autosklo-H.A.K. Par-
dubice - SK Sudoměřice (odlože-
no). Nedělní utkání bylo z důvodu 
rozsáhlé marodky v týmu hostí 
odloženo. „O náhradním termínu 
se rozhodne v následujících dnech, 
nicméně na 99 procent to vypadá, že 
se zápas odehraje v pátek 29. břez-
na,“ uvedl pardubický trenér Jiří 
Mašík. 

1. Čáslav 
2. Mšeno 
3. Přepeře 
4. Benátky n. J. 
5. Pardubice B 
6. Trutnov 
7. Vysoké Mýto 
8. Velké Hamry 
9. Horky n. J. 
10. Dvůr Králové 
11. Český Brod 
12. Kolín 
13. Náchod 
14. Slatiňany 
15. Turnov 

15 5 7 1 2 28:16 30
14 9 0 1 4 38:16 28
15 8 1 2 4 30:21 28
15 8 1 2 4 25:18 28
15 7 2 2 4 23:13 27
15 6 2 2 5 30:28 24
15 5 2 4 4 22:17 23
15 5 3 2 5 24:26 23
15 5 2 3 5 21:21 22
15 5 2 2 6 17:19 21
15 5 2 1 7 24:18 20
15 3 4 2 6 13:20 19
15 5 1 1 8 14:33 18
15 4 0 3 8 23:37 15
15 2 1 2 10 8:37 10

1. Zápy 
2. Vyšehrad 
3. Vltavín 
4. Domažlice 
5. Radotín 
6. Dobrovice 
7. Převýšov 
8. Ústí n. Orlicí 
9. Velvary 
10. Králův Dvůr 
11. Benešov 
12. Litoměřicko 
13. Štěchovice 
14. Písek 
15. Živanice 
16. Karlovy Vary 
17. Brozany 
18. Jirny 

18 13 2 0  3  36:18 43
18 10 2 1  5  28:21 35
18 11 0 1  6  43:26 34
18  8  4 1  5  34:23 33
17  8  3 1  5  25:18 31
18 10 0 1  7  34:28 31
18  9  0 2  7  23:25 29
17  8  2 1  6  19:21 29
18  7  1 5  5  30:25 28
18  6  1 5  6  20:16 25
18  6  2 3  7  27:30 25
18  8  0 1  9  25:30 25
18  6  2 2  8  26:27 24
18  6  0 3  9  28:31 21
18  3  4 1 10 17:26 18
17  2  4 3  8  19:29 17       
18  2  4 3  9  22:36 17
17  3  3 0 11 12:38 15

Příště: Domažlice - Živanice (so 
15), Převýšov - Ústí nad Orlicí (so 
10.15). 

(zrm)

(ašo-m)

(zrm)

(zrm)

(zrm)

(zrm)

(zrm)

FORTUNA FNL
MFK Chrudim - 

FK Pardubice
Sobota 16. března v 10.15

Hřiště U Vodojemu. 

S větrem v zádech

Tlak po změně stran neustal
Defenzíva na jedničku

Jirny odstoupily ze soutěže.

PARDUBICE 
- Prvními zápasy 
odstartovala v 
minulých dnech 
jarní část nejvyšší 
hokejbalové sou-

(saf)

Útočník polabinských Autosklářů Josef Česák stále dokazuje, že patří k opo-
rám Mašíkova hokejbalového týmu.               Foto: MILAN KŘIČEK


