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SPORT | V kraji
Na úvod vyhrál No Time To Lose

Orientační běh

Křivda a Knapová získali
domácí sprinterské tituly

V

Šternberk – Orientační běžci bojovali o první letošní medaile na republikovém šampionátu na
sprinterské trati. Ve Šternberku se mistrovství
mimořádně vydařilo závodníkům z Pardubického
kraje, kteří pobrali oba nejcennější kovy! Mezi
muži podal takřka dokonalý výkon Tomáš Křivda
z Chocně, který k rychlému běhu přidal také bezchybné volby postupu mezi dvaceti kontrolami a
triumfoval o dvaadvacet sekund, což je ve sprintu
výrazný rozdíl. Do TOP 10 se dostali i pardubičtí
zástupci: pátý Tomáš Kubelka a sedmý Martin
Roudný. Klub OK Lokomotiva se radoval ze zlatého počinu v ženském závodu, který ve svůj prospěch rozhodla Jana Knapová a oslavila titulem
návrat mezi tuzemskou elitu po mateřské pauze.

www.denik.cz/sport

Mistrovství ČR v orientačním běhu – sprint – muži: 1.
Tomáš Křivda (K.O.B. Choceň) 12:42 min., 2. Vojtěch Král
(SK Severka Šumperk) + 0:22, 3. Jakub Glonek (OK Kamenice) + 0:26. Ženy: 1. Jana Knapová (OK Lokomotiva Pardubice) 12:30, 2. Tereza Janošíková (SK Severka Šumperk) +
0:09, 3. Adéla Indráková (SK Žabovřesky Brno) + 0:25. (rh)

ítěz Velké pardubické z roku
2017 ovládl první
díl kvalifikace na
131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou. Dostih dokončilo všech
čtrnáct koní, kteří tak mají
právo startu v letošním ročníku legendárního dostihu.
První dostihový mítink
tohoto roku přilákal na pardubické závodiště skvělou
konkurenci. Do úvodní kvalifikace se zapojili i tři vítězové Velké pardubické.
A právě jeden z nich – dvanáctiletý No Time To Lose
(žokej Ondřej Velek) – vyhrál.
Od startu udával tempo
v loňské Velké pardubické
druhý Player, který pod žokejem Marcelem Novákem
vedl až do cílové roviny. Tam
se však přes něho přehnali
Sztorm (ž. Pavel Složil ml.),
Casper (Daniel Vyhnálek)
a vítězný No Time To Lose.
„Kdo tomu rozumí, věděl,
že je to taková malá Velká

Hokejbal

Jeleni neodešli s prázdnou,
v Hostivaři vybojovali bod
Letohrad – První mistrovský bod roku 2021. Takovou příchuť mělo sobotní extraligové vystoupení letohradských Jelenů v hlavním městě. Mladý tým se šesti juniory v sestavě si sice v bitvě o
naději na čtvrtfinále play off nijak významně nepomohl, nicméně výkon předvedl nejlepší ze tří
zápasů odehraných doposud po restartu nejvyšší
soutěže. O tom, že střetnutí skončilo v normální
hrací době nerozhodně, rozhodl necelou půlminutu přes koncem letohradský mladík Bečka, jenž
proměnil nařízené trestné střílení. Prodloužení
nepřineslo rozhodující trefu, v sérii samostatných
střílení byli nakonec šťastnější domácí hráči.
Pardubičtí hokejbalisté měli v tomto extraligovém kole volný termín a chystají se na tahák následujícího kola na půdě Kert Parku Praha. Jeleni
se o příštím víkendu vydají k zápasu do Dobřan.

pardubická na jaře. Byli tady
téměř všichni, kteří u nás
můžou ve Velké pardubické
startovat. Od začátku bylo
jisté, že to bude dostih jako
řemen. Byla těžká půda.
Chvílemi jsem si říkal, že je
dostih rychlejší, než by se
v takových podmínkách mělo jet. Ale kluci jsou zkušení

a zvládli to perfektně. No Time To Lose po neúspěchu
v loňské Velké pardubické
dokázal, že když mu naprší
pod nohy, tak je prakticky
neporazitelný,“ komentoval
průběh dostihu trenér vítězného koně Josef Váňa.
Další vítězové Velké pardubické Theophilos (žokej

Josef Bartoš) a Tzigane du
Berlais (žokej Jan Faltejsek)
se seřadili za Playerem na
pátém a šestém místě. Kvalifikaci na 131. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou
si zajistili také Mr Spex, Talent, Mahony, Paris Eiffel,
Bugsie Malone, Dulcar de Sivola, Vandual a Evžen. (tr, ds)

Chrudimští futsalisté hostí dnes od 19 hodin na domácím hřišti ve druhém finále Plzeň:

Co zlepšit? Soupeře už nepodceníme, slibuje Doša
PETR DEJNOŽKA

D

o nezvyklé pozice se dostali
futsalisté Chrudimi. Čtrnáctinásobný mistr
české nejvyšší soutěže nezvládl úvodní finálové střetnutí na hřišti Interobalu Plzeň a po porážce v prodloužení bude muset v boji za
dalším titulem finálovou sérii
play off 1. FUTSAL ligy otáčet.
Příčiny prvotního neúspěchu zcela jasně pojmenoval
hráč FK Chrudim a dlouholetý slovenský reprezentant
MARTIN DOŠA, který viděl
ztrátu prvního finálového
bodu především v ne zcela
ideálním přístupu chrudimských futsalistů k utkání.
Druhý zápas v sérii hrané
na tři vítězné zápasy je na
programu dnes od 19 hodin.

CROSSDOCK EXTRALIGA: HBC Hostivař – SK Hokejbal
Letohrad 4:3 SS (1:0, 1:2, 1:1 – 0:0, 1:0). Branky: 5. Macek
(Kucharčík), 18. Konečný (Fišer, Fic), 43. Lhota (Fišer, Konečný), rozhodující nájezd Malina – 17. Levý (Rozlílek,
Bečka), 18. Anýž, 45. Bečka (TS). Rozhodčí: Gráca, Prudík.
Vyloučení: 6:3. Využití: 2:1. Letohrad: Šimara – Anýž,
Bečka, Dostál, Macháček, Nazad – Bogdány, Cvejn, Faltejsek, Hubálek, Levý, Palcer, Rozlílek, Štefka, Věchet. (rh)

Plavání

Čejka se neprobil do finále
ani ve štafetové polohovce
Pardubice – Dvakrát mu na mistrovství Evropy v
Budapešti uniklo finále ve znakových disciplínách
(100 a 200 m). A mezi nejlepší se nevešel pardubický plavec Jan Čejka ani ve štafetové polohovce.
Čerstvý olympionik sice rozjel závod v osobním
rekord na 100 metrů znak (54,31), ale postupně se
zbylé české trio propadlo na devátou pozici. (zz)

První finálový zápas přinesl
chrudimskou porážku. Kde
vidíte její hlavní příčiny?

Myslím si, že jsme nehráli
úplně optimálně, především
jsme měli slabý pohyb po
hřišti. Navíc jsme nebyli zcela
koncentrováni a zřejmě jsme
soupeře i trochu podcenili.
Před sérií se mluvilo o tom,
že to není jenom o plzeňském
Tomášovi Vnukovi, ale právě
on zapsal 2 + 1. Bude klíčové
ho v dalších utkáních uhlídat?

Celý tým Plzně odehrál
dobrý zápas. Možná nás trochu zaskočili, možná to bylo
naším nesoustředěním. Z toho všeho vyplynuly i samotné
góly. Myslím, že bude nejvíce
důležité, abychom zlepšili
naši hru a plně se soustředili.
Poprvé se hrálo před několika fanoušky, poznal jste na
hřišti nějaký rozdíl?

Rozhodně. Po dlouhém čase to bylo skvělé zpestření.
Rozhodně to poznat bylo, rázem je atmosféra v hale naprosto jiná. Sport bez fanoušků není to pravé ořechové.

POŘÁDNÁ BITVA s pořadovým číslem dvě. Týmy Plzně a Chrudimi
si znovu nenechají na hřišti ani milimetr prostoru. Martin Doša (v
červeném) o tom z úvodního klání v Plzni ví svoje. Foto: David Koranda

Co očekáváte od dnešního
druhého utkání série?

Očekávám vyrovnaný průběh zápasu a především náš

lepší výkon. Budeme se snažit
zahrát v domácí hale na sto
procent, bojovat a dotáhnout
utkání do úspěšného konce.
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mechanik Honza Bouberle z pražského cykloservisu Love
Velo. „Pokud jsou hodně sjeté, je dobré je vyměnit. Dá se
to zvládnout i doma. Po vyndání kol s brzdovými kotouči je
třeba ohlídat, abyste nezmáčkli brzdovou páku a pístky brzd
nevyjely nadoraz bez destiček. Po výměně destiček nasadíte
kolo zpět a zkontrolujete, zda destičky při brzdění doléhají na
kotouč symetricky, respektive zda při vrácení zůstává přibližně
stejná mezera mezi destičkami a kotoučem na obou stranách.
Pokud tomu tak není
nebo při povolené
brzdě kotouč
o některou z destiček
škrtá, zpravidla
pomůže povolit
šrouby, které drží
třmeny brzdy, zabrzditt
a poté třmeny znovu
opatrně utáhnout,“
říká Honza Bouberle.

Pokud na
kole nemáte
vyloženě
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speciální nářadí, zvládnete
harní servis kola sami.„K umytí stačí
kartáč a voda se saponátem. Kolo určitě
nestříkejte wapkou, voda se může tlakem
dostat do ložisek nebo do vidlice, kde se
neblaze podepíše na jejich životnosti,“
upozorňuje mechanik Honza Bouberle.

EV

Servis kola. „Začínám kontrolou brzdových destiček,“ radí

Foto: cykloservis Love Velo

Více najdete na našem webu
www.denik.cz/cyklodenik
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Až do konce května
v každém vydání Deníku

TIP DNE:
Před jakýmkoli
seřizováním je
třeba mít kolo
čisté.
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Seriál pro malé i velké cyklisty

RADA A POZNÁNÍ DNE:

ELO

24. 5.

ŠLÁPNĚTE
DO PEDÁLŮ!

Více na: predplatne.denik.cz/cyklodenik

PRVNÍ. No Time To Lose s Ondřejem Velkem zvítězili v úvodní části kvalifikačního seriálu. Foto: Luboš Jeníček

