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PARDUBICKO NÁ SVÉ NEJÚSPĚ NĚJ Í SPORTOVCE UPLYNULÉHO ROKU

eslaři, atleti a fotbalisté Čest hokejistů zachra oval Novák
PARD
C - Další ročník
pravidelné sportovní ankety
o Nejúspěšnějšího sportovce
Pardubicka, jejíž vyhlášení
nepřekazila ani koronavirová pandemie, přinesl v minulých dnech desítky nových oceněných a doplnil Sí
slávy pardubického sportu
o další dvě zvučná jména.
Letošní anketa vyzvedla zejména veslaře, atlety či fotbalisty,
slušné zastoupení měli i plavci,
na pódiu se několikrát otočili
i basketbalisté. Kdo však tentokrát mezi oceněnými chyběl,
byli hokejisté Čest rodinného
stříbra Pardubic tak zachraňoval alespoň někdejší elitní centr
Jiří Novák v kategorii Síně slávy.
Všichni sportovci nominovaní
na ocenění, často doprovázení
svými blízkými či rodinou, se každoročně scházejí v Kulturním
domě
ronovická, letos však
byli organizátoři nuceni, s ohledem na epidemická opatření,
pojmout slavnostní večer poněkud odlišně. „ pidemická situace nám neumožnila uspořádat
slavnostní večer v takové podobě, jak jsme zvyklí. Proto jsme se
přiklonili ke komornější variantě a přesunuli konání této akce
do prostor Společenského sálu
radnice, a to bez účasti veřejnosti a za dodržování přísných hygienických opatření. Abychom
však tento slavnostní večer všem
oceněným a jejich rodinám, které byly o tento zážitek ochuzeny, alespoň nějak vynahradili,
rozhodli jsme se jej tentokrát
doplnit také o online přenos,“
popsal průběh slavnostní akce
náměstek primátora zodpovědný za sport Jakub Rychtecký.
Oceněných výkonů i přes četná
omezení při pořádání sportovních akcí nebylo rozhodně málo.
„Mnohé soutěže byly kvůli vládním nařízením a řadě opatření
omezovány, rušeny, případně
bylo obtížné účastnit se zahra-

dula se představil
na M v Poděbradech
POD RAD
V minulých
dnech se v lázeňském městě
konalo mistrovství
vropy v
chůzi, na kterém se představil
i zástupce pardubické atletiky
Lukáš
dula. Devětadvacetiletý závodník vězdy Pardubice
a účastník olympiády v brazilském Riu dosáhl na dvacetikilometrové trati času 1:30:57,
což mu v cíli vyneslo v kvalitní
evropské konkurenci solidní 39.
místo. „Tímto výkonem v Poděbradech si Lukáš zlepšil svůj
nejlepší letošní čas z dubnového mistrovství České republiky
o více než čtyři minuty,“ řekla
našemu týdeníku místopředsedkyně spolku vězda Pardubice
Jana Kárníková.
saf

Pardubice), Tomáš Kletečka
(veslování, Český veslařský
klub Pardubice), Jiří Krejčí
(fotbal, otbalový klub Pardubice).

Kategorie mimořádný výkon:
Jan Jeřábek (fotbal, otbalový klub Pardubice).

Sí slávy pardubického sportu:

Pro ocenění si v kate orii renér došel i kouč pardubick ch prvoli ov ch otbalist
ničních závodů v podobě mistrovství světa či vropy. Je úžasné, že
i navzdory koronaviru se reprezentantům našeho města i celé
republiky podařilo dosáhnout
ve svých disciplínách výrazných
sportovních úspěchů a kvalitních
výsledků, které určitě stojí za připomenutí,“ doplnil primátor Pardubic Martin Charvát.
Během slavnostního večera se
ve Společenském sále vystřídaly
desítky sportovců oceněných v celkem sedmi kategoriích zahrnujících jednotlivce mládež a dospělí,
kategorie družstev dospělí, trenéři, handicapovaní či mimořádný
výkon a zkrátka nepřišla ani Síň
slávy pardubického sportu, do které byli letos uvedeni hokejista Jiří
Novák a basketbalový trenér Jan
Procházka a která tak nově čítá již
36 členů.

Kategorie mládež jednotlivci:
Jan Doležálek (atletika,

vězda

Pardubice), Martin Roudný (orientační běh, OK Lokomotiva Pardubice), David Kubeš (alpské lyžování,
TJ Tesla Pardubice), Lydie těpánková (plavání, Sport Club Plavecký
areál Pardubice), Lucie Krpatová
(badminton, TJ Sokol Polabiny), Magdaléna Novotná (veslování, Český
veslařský klub Pardubice), Veronika
Činková (veslování, Český veslařský
klub Pardubice), Simona Bundová
(kanoistika, TJ Synthesia Pardubice), Petr Kurka (fotbal, otbalový
klub Pardubice), Jakub Klec (radiový orientační běh, ROB Pardubice).

Kategorie dospělí jednotlivci:
Tomáš Vyoral (basketbal, BK JIP
Pardubice), Nikola Rychtaříková
(krasobruslení, Krasobruslařský
klub Pardubice), Michal
lavatý
(fotbal, otbalový klub Pardubice),
Ondřej Kopecký (atletika, Atletický
klub AC Pardubice), Jiří Vondráček
(atletika, vězda Pardubice), Lada
Vondrová (atletika, vězda Pardu-

iří rejčí. Foto: PARDUBICE.EU

bice), Ondřej Rolenc, (Kanoistika,
TJ Synthesia Pardubice), Zuzana
těpánková, (veslování, Český veslařský klub Pardubice), Pavlína lamíková (veslování, Český veslařský
klub Pardubice), Petra ančová (lyžařský orientační běh, OK Lokomotiva Pardubice).

Kategorie dospělí družstva:
Družstvo mužů Sport Club Plavecký areál Pardubice (plavání), Družstvo mužů BK JIP Pardubice (basketbal), Družstvo mužů otbalový klub
Pardubice (fotbal).

Kategorie handicapovaný sportovec:
Jaroslav Petrouš (atletika, Atletika
Bez Bariér Pardubice), Wheelchair
Basketball Studánka Pardubice
(basketbal).

Kategorie trenér:
Iva Tlapáková (atletika,

vězda

Pardubičtí Stallions začali trénovat
PARDUBICE - V úterý odstartovala prvním společným tréninkem
příprava druholigového mužského
týmu amerického fotbalu Pardubice
Stallions na nadcházející sezonu. Její
start sice ještě není potvrzen, nicméně se počítá se začátkem v červenci.
„Pracuje se s variantou, že by sezona

začala na začátku července a končila v září. Mimo však není ani varianta podobná loňsku, kdy se začalo
až na konci srpna,“ nechal se slyšet
prezident klubu Radim Kroulík. Loni
pro „ řebce“ skončila sezona po čtyřech odehraných zápasech, když byla
v říjnu soutěž mužů předčasně ukon-

čena. „Po tak dlouhé odmlce bereme
nyní prakticky všechno jako přijatelnou daň za to, že můžeme trénovat
alespoň v nějakých podmínkách,“
okomentoval start přípravy Kroulík.
Jistotou je, že domácí zápasy již nebudou Stallions hrát na Letním stadionu
(psali jsme v minulém vydání). saf

Cyklista Karel Camrda vyhrál. A vévodí Českému poháru
M ADÁ O C - Druhý závod Českého poháru v cyklistice přivítaly jižní Čechy a perfektní týmový výkon pardubické profi stáje Topforex ATT Investments pomohl
jeho členu Karlu Camrdovi k prvnímu místu v kategorii
do 23 let a zároveň k průběžnému vedení v této kategorii
V mužské kategorii LIT dojel Camrda na třetím místě.
„Karel Camrda byl určen jako lídr týmu. Kluci mu pomáhali, fungovali v každém kole a statečně bojovali, i když

odpadalo mnoho závodníků. Jeho triumf jen podtrhl náš
skvělý týmový výkon,“ popsal průběh závodu sportovní
ředitel Petr Kaltofen, který zároveň vyzdvihl i výkony
Karla Tyrpekla a Petra Klaboucha. Závod mužů kategorie LIT a U23 se skládal z osmi okruhů a závodníci
v rámci něj urazili 157,72 kilometrů. V každém okruhu
cyklisty čekal šestikilometrový kopec, během těžké trasy
nastoupali celkem 4400 metrů.
saf

Jiří Novák (lední hokej)
a Jan Procházka (basketbal): - Jiřímu Novákovi se
podařilo za svou kariéru
hokejisty získat řadu medailí i titulů. Zazářil nejen
v dresu československé hokejové reprezentace, s níž
získal stříbrnou medaili
na zimních olympijských
hrách v roce 1976 a několik
medailí v rámci mistrovství
světa, s Pardubicemi navíc dokázal vybojovat také
první titul mistra ligy. Novák byl členem legendární
trojice Martinec – Novák
– ťastný, která zřejmě navždy zůstane nejslavnějším
útokem v dějinách pardubického hokeje. Druhá
osobnost Síně slávy, Jan
Procházka v roli mládežnického
basketbalového
trenéra BK Pardubice pro
změnu dokázal se svými
svěřenci vyhrát 11 titulů
mistra ČR v kategorii kadetů a tři tituly s týmem juniorů. Procházka se jako trenér národního družstva se
svým týmem účastnil také
mistrovství
vropy mládeže a trenérsky vychoval
řadu reprezentantů a ligových hvězd jako například
Jiřího Welsche, Jiřího Trnku, Vladana Vahalu, Mariana Přibyla, Lukáše Kotase,
Martina Peterku či v neposlední řadě třeba Viktora
Půlpána.
iko, saf

Začalo MS v hokeji
R A
Po dvou odehraných
zápasech mají čeští hokejisté
nula bodů. Stejný počet jich
mají zatím na svém osobním
kontě i současní či někdejší hráči Dynama - Zohorna, Bl mel,
Radil i Zadina. Jediný kanadský bod za asistenci v utkání
s Ruskem má pouze Michael
paček.
saf

Trončinský je po smrti
PARDUBICE - V noci na včerejšek zemřel za dosud nejasných
okolností někdejší hokejový
reprezentant a bývalý obránce Pardubic Marek Trončinský.
V Dynamu působil v sezonách
2016 – 2019, ve kterých si připsal
celkem 81 kanadských bodů.
Odešel ve věku 32 let
saf

elka elká nemine. No Time To ose ovládl první kvalifikaci

PARD
C
Úvodní
kvalifikaci na letošní elkou pardubickou ovládli
Ondřej elek v sedle No
Time To
ose.
ítěz tohoto prestižního závodu
z roku 201 porazil v sobotu krásným závěrem
téměř kompletní tuzemskou špičku, která se postavila na start této první
kvalifikace.
Všech 14 koní dostih dokončilo a zajistilo si právo v legendárním dostihu startovat.
Od startu udával tempo Player,
který pod žokejem Marcelem

Novákem vedl až do cílové roviny. Tam se přes něj ale přehnali Sztorm (ž. Pavel Složil
ml.), Casper (Daniel Vyhnálek)
a také již zmiňovaný vítěz No
Time To Lose. Trenér Josef
Váňa vítězného koně tentokrát
nasedlal pro žokeje Ondřeje
Velka. „Kdo tomu rozumí, věděl, že je to taková malá Velká pardubická na jaře. Kromě
loňského vítěze tady byli téměř všichni, kteří u nás v republice můžou ve Velké pardubické startovat. Od začátku
bylo jisté, že to bude dostih
jako řemen. Byla těžká půda.
Chvílemi jsem si říkal, že je do-

První letošní kvali ikaci na elkou ovládli v sobotu o ime o Lose
s okejem ndřejem elkem v čele .
Foto: M AN K Č K

stih rychlejší, než by se v takových podmínkách měl jet. No
Time To Lose po neúspěchu
v loňské Velké pardubické dokázal, že když mu naprší pod
nohy, tak je prakticky neporazitelný,“ okomentoval průběh Josef Váňa st. Další bývalí
vítězové „Velké“ Theophilos
(ž. Josef Bartoš) a Tzigane du
Berlais (ž. Jan altejsek) se seřadili za Playerem na pátém,
resp. šestém místě. Kvalifikaci
na 131. Velkou pardubickou si
zajistili také Mr Spex, Talent,
Mahony, Paris
iffel, Bugsie
Malone, Dulcar de Sivola, Vandual a vžen.
kan, saf

