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Poslední test
před začátkem
ligy Dynamu
vyšel
VRCHLABÍ Hokejisté Dynama zvítězili v pátečním posledním přípravném utkání na ledě svého partnerského klubu Vrchlabí vysoko
5:0. Východočechy poslal do vedení v 11. minutě Anthony Camara a
půl minuty před koncem první třetiny se po Mikušově přihrávce prosadil obránce Jan Zdráhal.
Ve druhé části pojistil vedení z
brejku dva na jednoho Ondřej Roman. Do třetí třetiny zasáhl také juniorský brankář Borovička, který
vystřídal Dominika Frodla. Ani
jeho se hráčům Vrchlabí nepodařilo překonat a pardubičtí hokejisté
pokračovali ve své dominanci. Po
krásné kombinaci zvýšil vedení hostů Hecl a konečný stav zpečetil Mikuš šest minut před koncem.
„Na naší straně panuje spokojenost, kluci přistoupili k utkání velice dobře. Měli jsme dobrý pohyb,
hráli hezky kombinačně, dali pěkné góly. Utkání se divákům muselo
líbit,“ hodnotil zápas trenér Dynama Richard Král na webu klubu.
Pardubičtí hokejisté zahájí první
kolo Tipsport Extraligy 10. září od
18 hodin doma proti Plzni. (mg)

Pardubice

Benefice vynesla
77 tisíc
Výsledkem 12:5 zvítězili pardubičtí
městští strážníci v hokejovém utkání nad zástupci Ronalu. Skóre ale
důležité není, podstatné je, že se podařilo vybrat 57 tisíc korun, firma
Ronal pak přidala dalších 20 tisíc.
Výtěžek z charitativního utkání pomůže nemocné dívce, která trpí spinální svalovou atrofií. (sk)

Chrudim

Futsalisté potvrdili
roli favorita
Chrudimští futsalisté zvládli i druhé
utkání před reprezentační přestávkou. V pátečním zápase na hřišti
České Lípy zvítězili 4:1. Východočeši se dostali do vedení již po půl minutě hry, když domácího brankáře
Kirova překonal Balog. První poločas ovládli hráči Chrudimi díky
třem gólům Maxe 4:0. Ve druhé
půli byla k vidění jediná branka, o
tu se postaral domácí Tomáš Fichtner a stanovil konečný stav utkání.
„Odehráli jsme excelentní první poločas, ve kterém jsme dokázali vstřelit čtyři góly a několikrát nastřelili
brankovou konstrukci. Ve druhé
půli šla naše kvalita dolů, a i přes nějaké další šance jsme výsledek nedokázali vylepšit. Navíc jsme z ojedinělé střely bohužel inkasovali,“ hodnotil utkání hráč Chrudimi Tomáš Koudelka. Další zápas odehrají Východočeši 1. října doma proti Slavii. (mg)

Slovenské vítězství Závěrečnou kvalifikaci opanoval Kaiserwalzer. Trenér Jaroslav Brečka jej nasedlal pro Lukáše Matuského. Foto: 2x Roman Vondrouš, ČTK

Slováci uzmuli Váňovcům
vítězství v cílové rovině
Příkladnou spolupráci
předvedli v sobotu na
pardubickém závodišti slovenský trenér Jaroslav Brečka, který
nasedlal valacha Kaiserwalzera svému krajanovi žokeji Lukáši
Matuskému. V cíli pak
kůň porazil favorizovaného Theophila s žokejem Bartošem.
Stanislava Králová
redaktorka MF DNES
PARDUBICE Jedno vítězství se v sobotu na pardubickém závodišti čekalo předem. Sázkaři, realizačním
týmem i záplavou zelených fanoušků. Ti přijeli na pardubické závodiště podpořit svého Theophila, kterého pro více než 50 členů syndikátu
Dostihový klub iSport-Váňa připravuje trenér Josef Váňa.
Ale nedočkali se.
Jakkoli se žokej Josef Bartoš snažil
udělat hnědákovi pohodový dostih

a v poklidném tempu odtáhl do cílové roviny kvalifikační dostih na Velkou pardubickou, v cíli se před něj
dostal mohutně dotírající Matuský
s hnědákem Kaiserwalzerem.
„Kaiserwalzerovi je 8 let, má nejlepší věk a v Pardubicích už se naučil, co má. V sedle ho skvěle podpořil parádní Lukáš,“ řekl trenér vítězného hnědáka Jaroslav Brečka.
Trochu také nastínil nejasné jezdecké obsazení směrem k Velké
pardubické. Lukáš Matuský je
smluvně vázaný u loňského vítěze
Hegnuse, a tak zřejmě čeká trenéra
Brečku shazování kilogramů. „Varianty jsou na majitelích, pokud ale
nebude jezdec, rád si na něj sednu,“ řekl Brečka.
Dostih si přitom sám pro sebe dělal od samého počátku Bartoš s Theophilem. Valach skákal přesvědčivě, a tak se zdálo, že o vítězi nebude pochyb. Kaiserwalzer se držel
na druhém místě, na třetím polykal
doposud neotestovanou vzdálenost Taste of Rock s Jaroslavem
Myškou. Za nimi cválal Star a poslední místo neopustil Beau Rochelais s Martinem Liškou.
V cíli ale nevídaně zapnul turbo
Kaiserwalzer a hnal se vstříc nečekanému vítězství. „Theophilos měl
vyhrát, ale nezbili jsme ho, takže

Letní počasí Na perfektně připravené dráze provázelo účastníky celého dostihového dne slunce a příjemné teploty.
nevyhrál,“ glosoval druhé místo
Theophila jeho trenér Josef Váňa.
Druhé a třetí místo obsadili svěřenci trenéra Josefa Váni. Za Theophilem doběhl šestiletý Mahe King,
v jehož sedle byl žokej Ondřej Velek. Čtvrtý finišoval druhý Brečkův
kůň Star v sedle s Pavlem Složilem
ml. a za nimi Taste of Rock s žokejem Myškou a Beau Rochelais.
V tuto chvíli má podmínky pro
start ve 131. Velké pardubické se Slavia pojišťovnou splněno třicet koní.
Během soboty si Váňa uzmul tři ví-

„Na tribuně jsem si po výhře pobrečela.“
PARDUBICE Když trenérka Kateřina Ilíková viděla, jaká jména se sešla na startu dostihu, kam hlásila
svého svěřence Sacamira, zaskočilo ji to a chtěla ho raději nechat běžet kvalifikaci, kde nebyla taková
konkurence.
Dobře, že to neudělala. Hnědák
porazil všechny koně na startu, za
sebou nechal pět koní, kteří se druhou neděli v říjnu postaví na start
Velké pardubické. „Že bychom
takhle uspěli, to jsem vážně nečekala,“ říká Ilíková.
Společnost koní, kde se představil váš Sacamiro, to už je elita
českých krosařů.

Ano, taky jsem se toho bála. Ale nakonec jsme ho tam nechali. Sacamiro šel perfektně. Na tribuně jsem si
pobrečela.
Kam povede jeho další start?
Půjde Cenu Labe při mítinku Velké
pardubické.
Jaký je to vůbec kůň?
Komplikovaný. V práci musí chodit
sám. Jinak se nervuje. Sám chodí i
skákat. Doma se bojí bodláků, když
vidí trs trávy, uskakuje. Tady v Pardubicích je mu to jedno.
Takže těžko na cvičišti?
Ano, v jeho případě určitě.

Sacamiro do okruhu favoritů patřil, ale vaše druhá svěřenkyně
Maková panenka v posledním
dostihu určitě ne.
Ona byla dobrá jako dvou a tříletá
na rovinách. Pak ale přišla koňská
puberta a překážky dokola ji nebavily. Tak jsme jí teď zamotali hlavu
a šla poprvé krosy. A asi ji baví.
Koním jistě hodně jezdecky pomáhá žokej Odložil, který vám je
jezdí.
Spolupráce funguje perfektně. Řekne, co kůň potřebuje, dobře jezdí.
Představte vaše tréninkové centrum.

Já mám tři tréninková stanoviště. V
Beňově, Penčicích a Nákle v Olomouckém kraji. To objíždím.
Ve vašich stájích jsou ale především koně českého chovu. To
musí potěšit, když pak porazí
drahé importy.
V pátek jsem tady měla importovaného koně, ten nedoběhl, tak jsem
řekla, že končím, a v sobotu mi dva
čeští koně vyhrají.
Jak budete oslavovat?
Sejdeme se všechna tři stanoviště a
oslavíme to, jen nevím kdy. Třeba
teď začátkem srpna jsme slavili silvestra. — Stanislava Králová

tězství, a dosáhl tak čistého hatricku. A začal hned prvním dostihem, kde svoji parketu předvedl
tmavý hnědák Giorgione. „Kupovali jsme ho kvůli jiné disciplíně, trápili jsme se s ním, ale pak se mu rozsvítilo v hlavě a vypadá to, že se našel na překážkách,“ řekl Josef
Váňa.
V dalším si slavnostní ceremoniál
opět zopakoval, tentokrát se v dostihu překážkových sprinterů prosadil No Time To Lose, kterého nasedlal Ondřeji Velkovi.

Do třetice mu vítězství do stáje vybojoval Chelmsford, který se vracel
po zdravotní pauze. Šestiletý ryzák
podporovaný opět žokejem Josefem Bartošem nenechal nikoho na
pochybách, že pokud valachovi vydrží zdraví, bude v Ceně Vltavy těžko chytatelný.
Zřejmě nejzajímavějším dostihem byl ten, kde ladilo formu nejvíce účastníků Velké pardubické.
Ten nejlepší, Casper, však skončil
až na čtvrtém místě. Ostřílené mazáky na nejvyšších místech zastoupily mladší ročníky. Dvě předchozí
druhá místa tentokrát nahradil vítězstvím Sacamiro s žokejem Janem Odložilem.
„Lidé kolem říkali, že teď už vyhrajeme, já tomu ale nevěřila,“ říkala při slavnostním dekorování dojatá trenérka Kateřina Ilíková.
A nebyl by to dostihový mítink,
kdyby se mezi vítězi neobjevil další
moravský trenér Stanislav Popelka.
Na vítězství čekal do šestého dostihu, kdy se prosadila klisna Kornélie
s Jakubem Kocmanem.
„Kornélie v dostihu nejede, nejede, ale konec má super,“ říkal Popelka a nemohl si nevzpomenout,
jak podobným stylem vyhrávala
matka Kornélie Korinka, kterou
měl také v tréninkové péči.

Výhra a těsná prohra
basketbalistů v poháru
SPIŠSKÁ NOVÁ VES Pardubičtí
basketbalisté vstoupili v pátek do
nové soutěže, Federálního poháru,
kde se střetly týmy z České a Slovenské republiky. Úvodní utkání se Východočechům vydařilo, nad Olomouckem zvítězili 88:74.
„Myslím si, že hodně pozitivní
byla naše obrana v druhé čtvrtině,
kdy jsme soupeře dokázali přitlačit, naopak sami jsme dávali jednoduché koše a právě v téhle pasáži
jsme si vytvořili rozhodující
náskok, který jsme pak kontrolovali. Ve čtvrté čtvrtině nás sice soupeř
dotahoval, ale vždycky jsme byli

schopni nějakým způsobem odpovědět a koncovku už jsme si pohlídali,“ hodnotil vítězné utkání Tomáš Vyoral na klubovém webu.
Druhé pohárové utkání měli hráči Beksy včera v 11 hodin proti Spišské Nové Vsi a prohráli těsně
80:83. „Zjišťujeme, v čem máme
největší nedostatky. Myslím si, že
zápas jsme měli dlouhou dobu pod
kontrolou, i ve čtvrté čtvrtině jsme
vedli o 7 bodů. V koncovce rozhodlo několik našich ztrát,“ uvedl křídelník David Pekárek. O konečném
pořadí v poháru se rozhodne 11. a
12. září. (mg)

