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PARDUBICE - Již sedmý ročník má za sebou hokejový ples Dynama 
Pardubice. V noci z pátek na sobotu si jej užil zcela zaplněný kongresový 
sál v Atrium Paláci Pardubice. Akce se povedla výtečně, pro příchozí byl 
připraven bohatý program. Hlavními hosty večera, který moderovali Petra 
Beránková s Pavlem Cejnarem, jenž návštěvníky rozproudil na popůlnoční 
diskotéce, byli orchestr StopTimeBand a zpěvačka Monika Absolonová. Tu 
pak, přímo při zpěvu jejího zřejmě největšího hitu „Teď královnou jsem já“ 
vyzval k tanci trenér pardubických hokejistů Miloš Holaň. Účastníky plesu 
pak prostřednictvím krátkých videospotů pozdravili Dominik Hašek a rov-
něž také čtveřice někdejších pardubických hokejistů Radil, Zohorna, Kolář 
a Nakládal, jež jsou členy olympijského výběru.

PLES DYNAMA

SVITAVY - Dva nejlepší týmy 
Českého poháru, Pardubice a Nym-
burk, se včera utkaly ve finále. Přes-
tože Pardubice vzdorovaly, žádné 
překvapení se nakonec nekonalo a 
trofej zvedli nad hlavu basketbalisté 
Nymburku. Postupu do souboje o ti-
tul však nejprve předcházely sobotní 
semifinálové mače, v nichž Beksa 
porazila Děčín a Nymburk nedal šan-
ci Svitavám (111:59). Ve včerejším 
utkání o třetí místo porazily Svitavy 
Děčín 81:65 a získaly tak pro klub 
první velký úspěch. 

Semifinále: BK ARMEX Děčín 
- BK JIP Pardubice 62:75 (21:16, 
10:17, 19:22, 12:20). Body: Šiška 
16, Pomikálek 12, Halada 8, Ježek 

ho poháru. „Hodně důležitý byl náš 
povedený vstup do třetí čtvrtiny, kdy 
jsme získali dvouciferný náskok. Na 
chvíli jsme sice poté vypadli z kon-
centrace, Děčín svou ztrátu ještě stá-
hl, ale naště stí jsme se rychle vrátili 
k naší kvalitní obraně, už jsme jim 
nedovolili žádné jednoduché koše z 
protiútoků a v útoku jsme znovu na-
šli správný rytmus,“ doplnil Tomáš 
Bartošek.

Finále: BK JIP Pardubice - 
ČEZ Basketball Nymburk 65:86 
(15:28; 43:45; 55:66). Nejvíce 
bodů: Beriša 17, Kříž 16, Benda 14, 
Lawrence 13, J. Bohačík 10 - Půlpán 
14, Welsch 12, Pandula 11. Nymburk 
začal finále suverénně a brzy se do-
stal do jasného vedení. Jenže Beksa 
v žádném případě nesložila zbraně a 
šňůrou čtrnácti bodů se k favoritovi 
zase dotáhla. Nakonec však přeci jen 
basketbalisté Nymburka podvanác-
té za posledních 15 let Český pohár 
vyhráli. 

Český pohár ovládl Nymburk. Beksa bere stříbro!

polovinu hřiště poslal míč nastarto-
vanému Brandonovi Spearmanovi 
a ten efektní smečí navýšil náskok 
Pardubic na 15 bodů - 5 minut před 
koncem byla Beksa vpředu 69:54, o 
chvíli později, po další Spearmenově 
smeči, dokonce o 17 bodů, a zcela po 
zásluze postoupila do finále České-

PARDUBICE - Čtrnáct let držel 
český rekord v počtu nastřílených 
bodů v NBA Jiří Welsch. Jeho čes-
ký rekord překonal až v minulém 
týdnu Tomáš Satoranský, kterému v 
duelu jeho Washingtonu s Chicagem 
napočítali pětadvacet bodů. Osmatři-
cetiletý pardubický basketbalista jich 
zvládl v roce 2004 o jeden méně. Své 
čtyřiadvacetibodové galapředstavení 
zaznamenal Welsch 6. prosince 2004 
v dresu bostonských Celtics proti 
sanfranciským Golden State War-
riors. Boston sice ten večer prohrál 
106:110, nicméně Welsch během 
třiatřiceti minut strávených na pa-
lubovce zaznamenal 24 bodů, když 
se čtyřikrát trefil za jeden, sedmkrát 
za dva a dvakrát za tři body. Z jeho 
spoluhráčů byl ve zmíněném utkání 
lepší už jen Paul Pierce, který si teh-
dy připsal ještě o dva body více. V 
tomto bodově nejlepším Welschově 
zápase v NBA se mu ještě podařilo 
třikrát asistovat, odebrat dva míče 
a dopustit se čtyř osobních chyb… 
Celkově Jiří Welsch odehrál v NBA 
v dresech Golden State Warriors, 
Boston Celtics, Cleveland Cavaliers 
a Milwaukee Bucks 247 utkání, v 
nichž si připsal 1519 bodů. 

Beksa na závěr zválcovala Kolín. A „trumfla“ NBA!

NBL. Celková bilance výher a po-
rážek 16/6 je po dvaadvaceti kolech 
vynesla na 2. místo. Sto sedmnácti 
nastřílenými body navíc Pardubice 
suverénně překonaly nejen letošní 
střelecký průměr Kooperativy NBL, 
ale také, chceme-li srovnat nesrovna-
telné, i zámořské NBA! Loni byl v 
nejkvalitnější basketbalové lize světa 
průměr vstřelených bodů na utkání 
105,6...

22. kolo: BC Geosan Kolín vs. 
BK JIP Pardubice 78:117 (22:33, 
17:33, 19:31, 20:20). Body: Skinner 
24, Číž 20 (+5 as.), Šafarčík 10, Vo-
cetka 8, Machač 6, Pajovič 5, Dokou-
pil 3, Bakič 2 - Kent 25, Spearman 
18, Pandula 15, Welsch 12 (+6 as.), 
Půlpán 11, Švrdlík 11, Potoček 11, 
Martin 9, Kohout 3, Nečas 2. 

Oba týmy se potkaly v letošní 
sezoně již počtvrté. V předchozích 
třech případech - dvakrát v Českém 
poháru a jednou v lize - byla úspěš-
nější Beksa, ovšem svůj nejdrtivější 
triumf si schovala na závěr základní 
části. V Kolíně Pardubice ani jednou 
neprohrávaly, nejvyšší rozdíl ve skó-
re byl 44 bodů, ten konečný pak 39! 
„Magickou“ stovku trefil v 32. mi-
nutě - jak jinak, než přesnou trojkou 
- rozehrávač Viktor Půlpán. „Povedl 
se nám vstup do utkání. V útoku jsme 
chytli správný rytmus a to nám vy-

drželo po celý zápas,“ podotkl trenér 
Tomáš Bartošek. Poražení měli dva 
dvacetibodové střelce. Lee Skinner 
zapsal 16 ze svých 24 bodů ve dru-
hém poločase (střelba z pole 9/18, 
trestné hody 5/6), naopak Adam Číž 
stihl 16 z 20 bodů v první půli (z pole 
7/13, trestné hody 3/4). Beksa měla 
hned sedm dvouciferných střelců (!), 
mezi nimiž vynikli top-skórer duelu 
Jackson Kent, autor 25 bodů za 22,5 
minuty (z pole 7/9, z toho trojky 4/4, 
trestné hody 7/7) a Brandon Spear-
man (18 bodů, dvojky 2/2, trojky 4/5, 
trestné hody 2/4). Za zmínku jistě 
stojí i šest Welschových asistencí. 

Tabulka se nyní rozdělí na dvě 
skupiny po šesti, za sebou tak, jak 
týmy po základní části skončily. 

Ve skupinách pak mužstva odehra-
jí každý s každým celkově deset 
utkání systémem doma venku. Tato 
nadstavbová část začíná ve středu 
28. února a končí rovněž ve středu 4. 
dubna. Beksa se na úvod představí na 
palubovce BK Opava a první domácí 
zápas sehraje ve třetím kole s Olo-
mouckem. Desetikolovou nadstavbu 
pak Pardubice zakončí v Děčíně.

BASKETBAL

1. Nymburk     
2. Pardubice   
3. Opava   
4. Děčín   
5. Svitavy   
6. Olomoucko   
7. Ústí n. L.   
8. Kolín   
9. USK Praha   
10. Brno   
11. Ostrava   
12. Jindř. Hradec   

22  22   0  2293:1582  44
22  16   6  1932:1678  38  
22  15   7  1883:1711  37  
22  13   9  1784:1786  35  
22  12  10 1807:1749  34  
22  11  11 1904:1989  33  
22  11  11 1735:1752  33  
22  10  12 1780:1851  32  
22    9   13 1620:1740  31  
22    6   16 1573:1816  28  
22    6   16 1757:2025  28  
22    1   21 1746:2135  23  

KOOPERATIVA NÁRODNÍ BASKETBALOVÁ LIGA

Pardubičtí basketbalisté vyhráli poslední zápas základní části. Foto: BK JIP PARDUBICE

Padl Welschův český 
rekord v zámoří 

7, Feštr 6, J. Houška 5, Krakovič 4, 
Kroutil 2, Grunt 2 - Kent 23 (+9 d.), 
Spearman 13, Martin 8 (+8 d.), Nečas 
7, Půlpán 7 (+5 as.), Kohout 6, Pan-
dula 5, Švrdlík 2, Potoček 2. Přesně 
v polovině poslední čtvrtiny Viktor 
Půlpán obral o míč Ondřeje Šišku, 
po bleskovém přechodu na útočnou 

PCHJONGČCHANG/ KANG-
NUNG - Tři zápasy, tři výhry a po-
stup rovnou do čtvrtfinále. To je do-
savadní bilance českého národního 
týmu na zimních olympijských hrách. 
Přestože žádné ze tří klání ve skupině 
nebylo nijak jednoduché, čeští hoke-
jisté je zvládli a ve skupině A obsadili 
první příčku. Ta jim zajistila vyhnutí 
se osmifinále a katapultovala je rov-
nou o patro výš, tedy do čtvrtfinále! 
Jandačova parta v něm nastoupí ve 
čtvrtek proti lepšímu z osmifinálové-
ho mače USA - Slovensko. 

1. utkání: Korea - ČR 1:2 (1:2, 
0:0, 0:0). Branky a nahrávky: 8. 
Čo Min-ho (Radunske, Swift) - 12. 
Kovář (Řepík, Sekáč), 17. Řepík 
(Birner, Francouz). Rozhodčí: Le-
melin (USA), Öhlund - Pihlblad (oba 
Švéd.), Suominen (Fin.). Vyloučení: 
3:4. Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Di-
váků: 6025.

ČR: Francouz - Němec, Vitásek, 
Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, 
od 30. navíc Jordán - Řepík, Horák, 
Birner - Erat, Kovář, Sekáč - Vondr-
ka, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, 
Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, Jiří 
Kalous, Jaroslav Špaček a Václav 

Tři výhry a postup rovnou do čtvrtfinále!

KOLÍN - Tri-
umfem v Kolíně 
zakončili ve středu 
pardubičtí basket-
balisté základní 
část Kooperativa 

jeho jádro chce stavět na svých od-
chovancích. Jedním z nich je i obě-
tavý útočník Patrik Poulíček, který 
v nejvyšší soutěži dosud nastoupil 
ke 150 utkáním, v nichž nastřádal 
22 bodů, z toho deset (1+9) v této 
sezoně. Čtyřiadvacetiletý forvard 
v pátek podepsal novou smlouvu s 
platností do 30. dubna 2020. „Jsem 
rád, že Patrik v letošní sezoně napl-
ňuje očekávání, která jsme do něj 
vkládali. Svými výkony si řekl o sta-
bilní post v naší sestavě. Jeho přínos 
je markantní hlavně v oslabeních, 
v nichž patří k nejlepším hráčům,“ 
uvedl předseda představenstva a 
generální manažer Dynama Dušan 
Salfický. 

Dynamo si novou smlouvou
 pojistilo Patrika Poulíčka

PARDUBICE - 
Hokejové Dynamo 
pokračuje v uváž-
livém budování 
kádru pro příští 
sezony s tím, že 

PARDUBICE - Až do páteční-
ho večera probíhala v pardubické 
Tipsport areně technická odstáv-
ka. Jejím důvodem byla hned dvojí 
modernizace domácího stánku par-
dubických hokejistů. Vylepšováno 
bylo zdvihací zařízení multifunkční 
obrazovky, která je svými zobrazo-
vacími parametry nejlepší v České 
republice, a nově také byla nainsta-
lována vysoká plexiskla respektive 
kalená skla. Tipsport aréna tak může 
bez sebemenších problémů hostit 
vrcholné hokejové akce, mezi které 
patří i pořádání Carlson Hockey Ga-
mes. „Výška kalených skel, nikoliv 
plexiskel, bude nyní, dle požadavku 
hokejistů vycházejících z legislati-
vy IIHF, po celém obvodu 160 cm 
nad horní hranu mantinelu. Původní 
výška skel na podélných stranách 
mantinelu byla o polovinu menší,“ 
upřesnil našemu Týdeníku vedoucí 
arény Petr Hubička. S dvaceti zapuš-
těnými centimetry do „kapsy“ uvnitř 

„Plexi“ na mantinelech v aréně
je nyní dvakrát tak vysoké

mantinelu je tedy celková výška ple-
xiskla předepsaných 180 centimetrů, 
jak požadují Pravidla ledního hokeje. 
„Samozřejmostí je, že to sklo není jen 
tak položené a musí být zapuštěné do 
mantinelu. Takže zbylá část je oprav-
du v mantinelu,“ doplnila referentka 
střediska Obchod Tipsport Aréna 
Martina Chmelařová. „Každá investi-
ce do Tipsport areny je nejen pro náš 
klub velmi prospěšná. Děkujeme roz-
vojovému fondu za uvolnění finanč-
ních prostředků pro tuto modernizaci. 
Vnímáme zvýšení plexiskel jako vel-
mi důležité pro naše fanoušky, kteří 
tak budou ve spodních sektorech lépe 
chráněni proti vyhozeným kotoučům 
při hře,“ řekl předseda představenstva 
a generální manažer Dynama Dušan 
Salfický. „Stará kalená skla jsou ne-
použitelná a budou likvidována. Zdvi-
hací zařízení pro multifunkční kostky 
je měněno z důvodů zpřísněné legis-
lativy pro tato zařízení v rámci EU,“ 
dodal Petr Hubička. 

„Teď královnou jsem já,“ zpívala
Absolonová při tanci s Holaněm

(HoH, saf)

Moniku Absolonovou při zpěvu jejího hitu „Teď královnou jsem já“ vyzval k tan-
ci trenér pardubických hokejistů Miloš Holaň. Foto: DYNAMO PARDUBICE

Po boku moderátorky promluvil k vyprodanému sálu v Atriu Paláce Pardubi-
ce i kapitán Dynama Tomáš Rolinek.             Foto: DYNAMO PARDUBICE

Moderátorce Petře Beránkové se ze svých někdejších olympijských zážitků zpo-
vídali Otakar Janecký a Bohuslav Šťastný.  Foto: DYNAMO PARDUBICE

(saf)

(saf)

(saf)

Dvě skupiny

Konečná tabulka po základní části

(Kolář), 60. Řepík (Birner, Nakládal) 
- 15. Rüfenacht (Ambühl, Suter). 
Rozhodčí: Olenin (Rus.), Iverson - 
Vanoosten (oba Kan.), Ritter (USA). 
Vyloučení: 5:1. Využití: 1:0. Diváků: 
6137.

ČR: Francouz - Kundrátek, Jor-
dán, Nakládal, Polášek, Mozík, Ko-
lář, Němec - Řepík, Horák, Birner 
- Erat, Kovář, Kubalík - Růžička, 
Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Se-
káč - Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, 
Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav 
Prospal.

Konečné pořadí skupiny A: 1. 
ČR 8 bodů, skóre 9:4. 2. Kanada 7 
bodů, skóre 11:4. 3. Švýcarsko 3 
body, skóre 10:9. 4. Jižní Korea 0 
bodů, skóre 1:14. Rovnou do čtvrfi-
nále pak ze svých skupin postoupily 
kromě Čechů ještě Švédsko, Rusko, 
hrající pod olympijskou vlajkou a 
také Kanada, jako nejlepší z dru-
hých míst. Další program turnaje 
- Osmifinále (20. února): Finsko - 
Korea, Slovinsko - Norsko, Švýcar-
sko - Německo, USA - Slovensko. 
Čtvrtfinále (21. února): ČR - USA/
SR, Švédsko - Švýcarsko/Německo, 
OSR (Rusko) - Slovinsko/Norsko, 
Kanada - Finsko/Korea. Obě semi-
finále jsou na programu v pátek v 
8.40 a 13.10. Zápas o třetí místo se 
odehraje v sobotu ve 13.10 a finále v 
neděli v 5.10 hodin.

Prospal.
2. utkání: ČR - Kanada 3:2 po 

penaltách (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0).
Branky a nahrávky: 7. Kubalík, 

21. Jordán (Birner, Horák), rozhodu-
jící sam. nájezd Kovář - 2. Raymond 
(Vey, Gragnani), 14. R. Bourque 
(Noreau, Brulé). Rozhodčí: Salonen 
(Fin.), Gofman - Lazarev (oba Rus.), 
Ritter (USA). Vyloučení: 5:3. Využi-
tí: 0:2. Diváků: 6731.

ČR: Francouz - Kundrátek, Jor-
dán, Nakládal, Polášek, Mozík, Ko-
lář, Němec - Řepík, Horák, Birner 
- Erat, Kovář, Kubalík - Růžička, 
Mertl, Červenka - Radil, Koukal, Se-
káč - Zohorna. Trenéři: Josef Jandač, 
Jiří Kalous, Jaroslav Špaček a Václav 
Prospal. 3. utkání: ČR - Švýcarsko 
4:1 (1:1, 0:0, 3:0). Branky a nahráv-
ky: 8. Řepík (Erat, Horák), 44. Ku-
balík (Kovář, Kolář), 59. Červenka 

(HoH, saf)

XXIII. ZIMNÍ OLYMPIJSKÉ HRY - LEDNÍ HOKEJ

JAN ŠAFÁŘ

(saf)

Pardubický basketbalový tým kolem Levella Sanderse a Tomáše Bartoška zís-
kal v Českém poháru stříbrné medaile. Foto: WWW.BKPARDUBICE.CZ
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Elitní hokejbalisté i mistr světa v hokeji. To byla Zimní liga

PARDUBICE - Hned trojí za-
stoupení budou mít na korejské 
paralympiádě tři pardubičtí sledge 
hokejisté. Přestože Pavel Kubeš, 
Pavel Doležal a David Motyčka 
zůstali s Mustangy v české nejvyšší 
soutěži těsně pod samotným vrcho-
lem, mohou nyní složit reparát. Ho-
kejová trojice z Pardubic totiž za-
nedlouho zamíří směr jihokorejský 
Pchjončchang, kde bude společně s 
národním týmem bojovat v sledge 
hokejovém turnaji. A jak vidí šan-
ce českého nároďáku nejlepší hráč 
české sledge ligy Pavel Kubeš? 

Na paralympiádu do Koreje poletí i tři pardubičtí Mustangové

OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍ HOKEJBALOVOU LIGOU

PŘELOUČ - Jak jsme již v mi-
nulém vydání informovali, vítězem 
letošního ročníku populární Zimní 
hokejbalové ligy se stala Kenya, kte-
rá ve finále ve dvou utkáních pora-
zila Čuníky. „Celou sezonu jsme ne-
toužili po ničem jiném, než po zlaté 
medaili, a tak jsme k tomu také celou 
sezonu přistupovali. Finálová sestava 
týmu byla bohužel okleštěná, jelikož 
několik klíčových hráčů se rozhodlo 
odejít do zahraničí. Do finále jsme 
tak v prvním zápase nastoupili s nad-
šením a obrovským zápalem a sou-
peře jsme v úvodu přehrávali téměř 
ve všem. Ačkoliv se Čuníci v prvním 
utkání snažili útočit, naše obrana je 
k ničemu nepustila. Podařilo se nám 
vstřelit dvě rychlé branky a zbytek 
zápasu jsme měli pod kontrolou. Ve 

„Přestože se na ledě snažíme trá-
vit co nejvíce času a mnozí z nás 
trénují i individuálně, bude velice 
těžké dosáhnout nějakého solidní-
ho výsledku. Oproti nám jsou ně-
kteří hráči z ostatních reprezentací 
profesionálové, a tak jsou na ledě 
téměř každý den. Teď máme navíc 
velkou marodku, ale doufáme, že 
do odletu bude vše v pořádku. Než 
začne náš sportovní vrchol, odehra-
jeme ještě dvě přátelská utkání, ve 
kterých bychom měli doladit formu. 
Smutným faktem ovšem je, že naše 
reprezentace patří věkově k těm 
nejstarším…,“ řekl našemu Týde-
níku Pavel Kubeš, který se chystá 
již na svoji třetí paralympiádu. Da-
vid Motyčka ji absolvuje podruhé a 
pro Pavla Doležala se bude jednat 
o premiéru. Sledge hokejisté budou 
svůj turnaj hrát na klasických hoke-
jových plochách a český nároďák, 
stejně jako ostatní paralympijští 
sportovci, bude ubytován v jedné z 
olympijských vesnic. 

Čtyřiatřicetiletý sportovec Pa-
vel Kubeš začal ihned po střední 
škole podnikat v truhlářství. Ve 

dvaceti letech si koupil motorku 
a zanedlouho poté se mu změnil 
svět… „Byl jsem na ni asi ještě 
moc mladý nebo hloupý a myslel 
jsem si, že mně se to stát nemů-

že, že to mám tzv. v ruce. Bohužel 
opak byl pravdou a já při jedné ší-
lené noční jízdě vylétl ze zatáčky 
a škrtl jsem o avii. Ráno jsem se 
pak probral na JIPce bez nohy… 
Jelikož jsem ale vždy předtím hod-
ně sportoval, tak jsem i po úrazu 
hledal sport vhodný pro mě. Začal 
jsem lyžovat, ale spíš mě to táh-
lo ke kolektivním sportům. A tak 
jsem ve 22 letech začal hrát sledge 
hokej za Kolín. Pár let nato jsem 
založil klub v Pardubicích, o který 
se starám dodnes,“ svěřil se Tý-
deníku Pernštejn sportovec, kte-
rý bydlí v Němčicích, stále dělá 
truhlařinu, trochu stavebnictví a 
s přítelkyní, kterou si, jak v leg-
raci říká, zatím stále ještě nestihl 
vzít, vychovávají svoje dva syny 
ve věku 4 a 6 let. „Kluky vedu od 
malička ke sportu, oni mě naopak 
strašně podporují ve sledge hokeji. 
A pořad se ptají, jestli vyhraju…,“ 
usmívá se jeden z nejlepších sledge 
hokejistů republiky. 

PAMAKO - Dřenický pohár: Bu-
kovka - Hrochův Týnec 1:4 (0:2). 
Branky: Rež - Spilka 2, Krušina, 
Kadeřábek. Ostřešany - Míčov 16:2 
(7:1), Moravec 5, Vojíř 4, Drbohlav 
a Ledvinka po 2, Dufek, Vilím, 
Bystroň - Šimon, Macina. Mnětice 
- Rohoznice 1:3 (0:1), Lamerský 
- Linha 3. Dřenice - Zaječice 2:1 
(1:0), Palacký 2 - D. Pejcha. 

PAMAKO přátelsky: Dobříkov 
- Luže 4:3 (2:1), Ševčík, Bůžek, 
Svatoň, Vaněk - Hrubý 2, Kroutil. 
Moravany - Zámrsk 3:3 (2:3), 
Švadlenka, Šibal, Mikan - Brychta, 
Forgáč, T. Houžvička.

Příprava: Rohovládova Bělá - 
Choltice 3:0 (2:0), Starý, Kotajny, 
Panchártek. Rosice n. L. - Třebeš 
5:4 (4:1), M. Bartoš 4, Jiří Růžička.

Příprava U15: Hradec Králové 
- FK Pardubice 3:0 (2:0). 

sedmiboji zvítězil Lukáš Kuthan 
výkonem 4.971 bodů před svým 
oddílovým kolegou Vojtou Adam-
cem (4.786 b.). Na čtvrtém místě 
pak skončil Matyáš Franěk s 4.539 
body. Stříbrnou medaili přidala do 
sbírky také dorostenka Sára Zámeč-
níková - v pětiboji získala 3.870 
bodů. V kategorii mužů skončil na 
čtvrté příčce Ondřej Kopecký (sed-
miboj 5.333 b.). Na stejné umístě-
ní pak dosáhl také Ondřej Mikeš v 
sedmiboji dorostenců a Jan Raba v 
pětiboji starších žáků. Za výborné 
výsledky v této tradiční pardubické 
disciplině vděčí mladí atleti z AC 
trenérům Miroslavu Noskovi a Pav-
lu Baarovi.

SLATIŇANY - Pravou spor-
tovní atmosféru vytvořili diváci a 
návštěvníci Halových závodů spře-
žení, které se konaly minulou sobo-
tu ve Slatiňanech. O hladký průběh 
závodů se postaral hlavní rozhodčí 
Jaroslav Pavel. Účastníci všech sou-
těží hobby jednospřeží, jednospřeží, 
dvojspřeží a čtyřspřeží postupně 
absolvovali předem připravenou 
trať stavitele Petra Vozába. Nako-
nec si ve všech čtyřech sportovních 
disciplínách nejlépe vedli zástupci 
Ranče Ladná. Výsledky: Hobby 
soutěž jednospřeží: 1. Michaela 
Lesáková (Ranč Ladná). Překážko-
vá jízda jednospřeží: 1. Michaela 
Lesáková (Ranč Ladná). Překážko-
vá jízda dvojspřeží: 1. Petr Vlašic 
(Ranč Ladná). Překážková jízda 
čtyřspřeží: 1. Petr Vlašic (Ranč 
Ladná). 

druhém utkání jsme již nebyli tak 
jednoznačně lepší a soupeř nás tla-
čil, nicméně náš výborně chytající 
brankář Jan Kraus za svá záda nic 
nepustil. Za vyzdvihnutí stojí výkon 
nováčka našeho týmu Marka Pospí-
šila, který přestřílel všechny tradiční 
střelce zimní hokejbalové ligy a za 
to pak byl také náležitě oceněn dvě-
ma trofejemi - nejlepší střelec a ví-
těz kanadského bodování play-off,“ 
uvedl za vítězný tým „Keňanů“ Petr 
Šanda.

V utkání o 3. místo pak Cepy po-
razily Rockets a brali tak bronzovou 
placku. „Utkání o bronz bylo veli-
ce těžké, my jsme hráli úplně něco 
jiného než jsme chtěli. Jelikož se 
soupeř sešel v malém počtu, chtěli 
jsme je rozběhat, ale jen jsme stáli 
a čekali na ně. Celkově náš špatný 
výkon začal již v semifinále, kde 
jsme rovněž nepodali to, co jsme 
chtěli podat. Bronz jsme získali s 
velkým ště stím až v samém závě-
ru,“ řekl kriticky kapitán HT Cepy 
Jiří Švihlík. Spokojen s bronzem 
byl i reprezentant ČR v hokejba-
lu a hráč pardubických Autosklářů 

PARDUBICE - V pátek pokra-
čoval dalším turnajem Okresní pře-
bor veteránů nad čtyřicet let, který 
se tentokrát konal na umělé trávě 
v Ohrazenicích. Utkání hraná na 
dvakrát dvacet minut v počtu hrá-
čů 6+1 na půlku klasického hřiště 
řídili rozhodčí Školout a J. Ram-
bousek.

Starý Mateřov - Semín 1:7 
(0:3), Vašíček - Sajdl 3, Živný, Pi-
lař, Václavek, P. Strnad. Řečany n. 
L. - Lázně Bohdaneč 1:1 (0:1) na 
pen. 2:3, Půlpán - Řezníček. Se-
mín - Řečany n. L. 1:6 (1:3), Pilař 
- Bajo, Linhart, Vinarčík, Bakeš, 
Hynek, Půlpán. Lázně Bohdaneč - 
Starý Mateřov 5:1 (2:0), Vencl 3, 
Řezníček, Koblížek - Hašek. 

Průběžná tabulka: 1. Lázně 
Bohdaneč 12 bodů, 2. Řečany n. L. 
12 b., 3. Křičeň 9 b., 4. Semín 6 b., 
5. Starý Mateřov 3 b. 

Lázně Bohdaneč 
v čele Okresního 
přeboru veteránů

Los FK Pardubice - U19 a U17

24.02. so
03.03. so
10.03. so
15.03. čt 
24.03. so 
31.03. so
06.04. pá
11.04. st
14.04. so 
21.04. so 
28.04. so
05.05. so
12.05. so
15.05. út 
19.05. so
26.05. so
02.06. so
09.06. so

(d)
(v) 
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(v)
(d)
(v)
(d)
(v)
(d)
(d)
(v)
(d)
(v) 

FC Zbrojovka Brno
FK Teplice                       
1. FK Příbram                
FC Fastav Zlín               
Bohemians Praha 1905 
SK Sigma Olomouc        
FC Baník Ostrava          
AC Sparta Praha            
FC Viktoria Plzeň          
SK České Budějovice    
MFK Karviná                  
MFK Frýdek-Místek      
SFC Opava                      
SK Slavia Praha            
FC Hradec Králové      
FC Zbrojovka Brno       
FC Slovácko                    
FK Mladá Boleslav               

11.00 a 13.15
11.00 a 13.15 
11.00 a 13.15 
11.00 a 13.15 
10.15 a 12.30 
11.00 a 13.15  
11.00 a 13.15 
11.00 a 13.15 
11.00 a 13.15 
12.00 a 14.00 
12.00 a 14.15
13.15 a 15.30
12.00 a 14.15 
11.00 a 13.15 
10.15 a 12.30  
11.00 a 13.15  
11.00 a 13.15 
11.00 a 13.15

FOTBAL  - 1. CELOSTÁTNÍ DOROSTENECKÁ LIGA 

JARO 2018 - hřiště Ohrazenice

(3+8), 3. Mucha (Kenya) 10 (7+3), 
Novotný (Cepy) 10 (7+3), 5. Hudec 
(Motor) 10 (5+5), 6. Hlavsa (De-
vils) 10 (4+6). Střelci: P. Svoboda 
ml. (Kenya), Mucha (Kenya) a No-
votný (Cepy) 7 gólů. Mar. Drápalík 
(Břehy), Tesař (Motor) 6. Brankáři: 
1. Jan Kraus (Kenya) 91,16 %, 2. 
Brykner (Břehy) 90,54 %, 3. Sme-
kal (Rockets) 90,4 %, 4. Synek (Fan 
club) 88,27 %, 5. Křemenák (TPS) 
83,89 %. (Započítány jsou brankáři 
s více než polovinou odchytaných 
zápasů v zákl. části t.j. 5 utkání).

Statistiky play-off kanadské 
bodování: 1. Pospíšil (Kenya) 10 
(7+3), 2. Holub (Kenya) 7 (3+4), 
3. Stýblo (Kenya) 6 (5+1). Střelci: 
Pospíšil (Kenya) 7 gólů. 2. Stýblo 
(Kenya) 5 gólů. 3. Příhoda (Ke-
nya), P. Svoboda ml. (Kenya), D. 
Kubát (Čuníci), Kohoutek (Cepy) 
po 4. Brankáři: Petr Brykner (Bře-
hy) 94,44 %, 2. Jan Kraus (Kenya) 
93,33 %, 3. P. Novelinka (Čuníci) 
91,07 %. Soutěž slušnosti (Pohár 
Vlastimila Sojky) - základní část + 
play-off: 1. Hvězdy - pouze ž trest-
ných minut! 

BASKETBAL: Extraliga kadeti 
U17 - průběžná tabulka po 16. kole:

Extraliga kadetky U17 - průběž-
ná tabulka po 18. kole:

HÁZENÁ: 2. liga starší doros-
tenci - Strakonice - 1. HC Pardubice 
30:35 (15:15). Sestava a branky: M. 
Kubík, Huryta - Joudal 10/2, L. Pa-
devět 4, Velev, J. Sychra 3, Doležal 
2, V. Sychra 2, Kučera 10/1, Vacek 
3, Jeníček, Šmahel 1. 

Vícebojaři AC Pardubice 
zazářili na mistrovství ČR

Závody ve Slatiňanech
ovládli Lesáková a Vlašic

Na fotografii vlevo individuální ocenění nejlepších hráčů a brankáře Zimní hokejbalové ligy. V bílém dresu Čuníků si zahrál finále i někdejší hokejový brankář 
Pardubic a mistr světa Adam Svoboda. Fotografie vpravo pak líčí nezměrnou radost vítězů letošní prestižní přeloučské ligy. Foto: KRISTÝNA ŠURKALOVÁ

(RB, saf)

PARDUBICE 
- Na právě skon-
čeném Mistrovství 
ČR ve vícebojích 
s e  v y z n a m e n a -
li mladí atleti AC 
Pardubice. Junioři 
zcela ovládli svou 
kategorii, když v 

(saf)

Lukáš Vlasák: „V každém případě 
jsme rádi za to, že máme medai-
li, i když je sice jen bronzová, ale 
pořád je to medaile a každá medaile 
se cení. Přeloučskou ligu hraji pro 
kluky, pro tuto partu, která v týmu 
HT Cepy je a beru to jako zpestření 
a chci v tom pokračovat dál,“ nechal 
se slyšet téměř dvoumetrový a přes 
metrák vážící pořízek, který v utká-
ní s Rockets nastoupil proti svému 
někdejšímu spoluhráči z Pardubic 
i reprezentace Janu Bílému. Dal-
ší, pro změnu bývalou hokejovou 
hvězdou byl v turnaji i mistr světa 
a někdejší brankář Pardubic Adam 
Svoboda. Ten musel s Čuníky pře-
kousnout finálovou prohru. I tato 
známá jména tak dokreslují prestiž 
a úroveň této populární přeloučské 
soutěže. Dojem však paradoxně tro-
chu kalí skutečnost, že letos se popr-
vé po ukončení ligy nekonal tradiční 
oslavný banket...

A jak vypadají statistiky letoš-
ní Zimní přeloučské hokejbalové 
ligy? Základní část, kanadské bo-
dování: 1. P. Svoboda ml. (Kenya) 
14 (7+7), 2. Macenauer (Břehy) 11 (saf)

Hokejová legenda byla oceněna Medailí města Pardubic

PARDUBICE - Jedním z vrcho-
lů místní plesové sezony byl Repre-
zentační ples města Pardubic, který 
se konal v sobotu v prostorách Vý-
chodočeského divadla. Kromě tan-
ce, hvězdných hostů a zajímavého 
doprovodného programu zde došlo 
také k předání ocenění osobnostem, 
které byly loni navrženy veřejností 
na vyznamenání. Mezi oceněný-
mi Medailí města Pardubice byla i 
legenda nejen pardubického, ale i 
světového hokeje - Vladimír Marti-
nec. V dresu Tesly Pardubice sehrál 
v letech 1967-1981 539 utkání, v 
nichž vstřelil 343 gólů. V roce 1981 
odešel do německého ESV Kaufbe-
uren, kde roku 1985 ukončil aktivní 

kariéru. Vladimír Martinec startoval 
na jedenácti světových šampioná-
tech, třech olympiádách a rovněž 
na Kanadském poháru. Reprezen-
tační dres s číslem 10 oblékl v 289 
utkáních, ve kterých zaznamenal 
155 branek. Jako hráč získal tři titu-
ly mistra světa, z olympijských her 
pak má bronzovou (1972) a stříbr-
nou (1976) medaili. Čtyřikrát zvítě-
zil v prestižní anketě Zlatá hokejka. 
V roce 1981 byl draftován tehdej-
ším klubem NHL Hartford Whalers, 
v NHL však nikdy nenastoupil. Po 
konci hráčské kariéry se začal vě-
novat trénování. Mezi jeho největší 
úspěch na tomto poli patří bezespo-
ru zlato z olympiády v Naganu, kde 
u reprezentace působil, jako jeden z 
asistentů Ivana Hlinky. V současné 
době působí Vladimír Martinec, je-
hož dres s číslem 13 byl vyvěšen u 
stropu pardubické arény, v hokejo-
vém klubu Dynamo jako šéftrenér a 
rovněž jako člen dozorčí rady. 

Na sobotním plesu města Pardubic byl oceněn i legendární hokejista Vladi-
mír Martinec (vlevo). Přímo na pódiu mu pak pogratuloval i primátor Par-
dubic Martin Charvát.                        Foto: BEDŘÍCH PRÁCHENSKÝ (saf)

Medaile města Pardubice jsou 
od r. 1994 udělovány za dlouho-
době významný přínos pro město 
Pardubice. Medailí může být oce-
něna jakákoliv činnost ve všech 
oblastech lidského působení.

JAN ŠAFÁŘ

Pardubičtí Mustangové, kteří zanedlouho posílí olympijský výběr Čes-
ké republiky na paralympiádě v Jižní Koreji: zleva David Motyčka, Pa-
vel Kubeš a Pavel Doležal.           Foto: ARCHIV PAVLA KUBEŠE

PAVEL KUBEŠ

(zr)

(rtr)

1. Písek   
2. USK Praha   
3. Sokol Pražský   
4. Litoměřice   
5. Nymburk   
6. Prostějov   
7. Ostrava   
8. Liberec   
9. Pardubice   
10. Brno   
11. Ostrava   
12. Plzeň   

16  15  1  1492:940    31  
16  14  2  1262:970    30  
16  13  3  1205:945    29  
16  11  5  1166:1064  27  
16   7   9  1120:1151  23  
16   7   9  1111:1182  23  
15   7   8  1061:1027  22  
16   6  10 1149:1280  22  
14   7  7   1065:1048  21  
16   4  12 1014:1218  20  
15   3  12   988:1247  18  
16   0  16   787:1348  16

1. Basket Slovanka   
2. USK Praha   
3. Žabiny Brno   
4. Trutnov   
5. Hr. Králové   
6. Basket Praha   
7. BA Sparta   
8. Pardubice   
9. KP Brno   
10. Havířov   
11. Strakonice   
12. Chomutov   

18  16  2  1415:980    34  
18  16  2  1319:981    34  
18  12  6  1170:1080  30  
18  11  7  1192:1187  29  
18  10  8  1126:1061  28  
18  10  8  1149:1120  28  
18   8  10 1164:1097  26  
17   8   9  1047:1118  25  
18   6  12 1125:1267  24  
17   5  12 1052:1184  22  
18   2  16   947:1409  20  
16   2  14   960:1182  18  

FOTBALOVÉ PŘÍPRAVY

SOUTĚŽE MLÁDEŽE

(rtr)
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PARDUBICE/ JABLONEC n. N. 
- Kmenový stoper Viktorie Plzeň 
Jiří Piroch se po návratu z úspěš-
ného hostování v Pardubicích stě-
huje opět o dům dál, tentokráte do 
prvoligového Jablonce, kde uspěl 
na herní zkoušce. Dvaadvacetiletý 
fotbalista zamířil s Jabloncem na 
soustředění v Portugalsku, kde za 
severočeský celek dokonce v utká-
ní se švédským Dalkurdem vstřelil 
gól. Na zkoušce jablonecké trenéry 
zaujal, a tak zde stráví hostování po 
dobu jarní části sezony. „Jiří Piroch 
je mladý a perspektivní hráč. Potře-
buje mít herní vytížení, hostování 
v prvoligovém celku pro něj bude 
ideální příležitostí, jak získat cen-
né zkušenosti,“ okomentoval šanci 
tohoto mladíka generální manažer 
Viktorie Plzeň Adolf Šádek. Talen-
tovaný stoper sehrál na podzim za 
Pardubice patnáct utkání, v nichž 
vstřelil tři branky. 

posilovně a odpoledne je už čekal 
první zápasový test v rámci jejich tu-
reckého soustředění.

Cherkasky-Dnipro (Ukraji-
na) - TJ Sokol Živanice 1:0 (0:0). 
Branka 57. Kireev. ŽIVANICE (1. 
poločas): Ptáček - Buriánek, Ferčák, 
Motyčka, Novotný - Polák, Gorol, 
Herzán, Hundák - Kakrda, Ujec. (2. 
poločas): Ptáček - Buriánek, Zdeňka, 
Staněk, Novotný - Hundák (60. Tru-
pl), Gorol (60. Kakrda), Herzán (60. 
Polák), F. Pánek - Petrus, Bukač.

Soupeř z druhé ukrajinské ligy 
měl v první půli územní převahu a 
živanický tým se jen s obtížemi v 
úvodní půlhodince prosazoval na do-
střel branky soupeře. V rozmezí od 
30. do 45. minuty se ale Živanice vy-
manily z tlaku a dostaly se i do kon-
covky. Slibnou standardku Hundák 
rozehrál nepřesně na Gorola a ten se 
tak k razantní střele pořádně nedostal. 
Poté se Živaničtí domáhali penalty za 
ruku ve vápně soupeře, ale sudí ne-
chal tuto situaci bez povšimnutí. Poté 
střela Gorola jen těsně míjela branku 
soupeře a následně Hundák uvolnil 
na pravé straně nabíhajícího Poláka, 
ten z úhlu akci střelecky zakončoval, 
ale brankáře soupeře nepřekonal. 
Nakonec se  Hundák prosadil přímou 

PŘÍPRAVNÝ
FOTBAL

NEUŠLO NÁM

KRÁTCE

FOTBAL - Vstupenky na utkání 
prvního jarního kola mezi FK Pardu-
bice - FC Hradec Králové budou v 
internetovém předprodeji k dispozici 
již od této středy 21. února. Ceny jsou 
následující: do 28. února 100 Kč na 
hlavní tribunu, 80 Kč ostatní sektory. 
Od 1. března pak bude hlavní tribu-
na stát 130 korun, lístky do ostatních 
sektorů budou k mání za stovku.

HOKEJ - Odchovanec pardu-
bického Dynama Matěj Blümel, 
momentálně hájící barvy Waterloo 
Black Hawks v zámořské USHL, se 
na turnaji Pěti zemí výběrů do 18 let 
v americkém Plymouthu blýskl čtyř-
mi góly do sítě Spojených států! Tur-
naj byl generálkou na blížící se MS 
této věkové kategorie.

SÁLOVÝ FOTBAL - V neděli 
25. února se na Olšinkách hraje Po-
hár Steeling ligy. 

HOKEJ - V obnoveném hoke-
jovém Utkání hvězd (All Stars Cup) 
se  v sobotu v Bratislavě blýskl i par-
dubický útočník David Tomášek. V 
zápasu českého extraligového výbě-
ru proti výběru německé DEL Ligy 
(7:6) vsítil hattrick! V konečném 
účtování klání každého s každým 
zvítězil tým slovenské extraligy, na 
druhém místě skončil výběr ČR, třetí 
byla německá DEL a čtvrté místo ob-
sadil výběr mezinárodní EBEL. 

KRASOBRUSLENÍ - V mi-
nulých dnech se v Liberci konalo 
Mistrovství ČR v juniorských a seni-
orských kategoriích. Pardubická ju-
niorka Nikola Rychtaříková obsadila 
3. místo a zároveň získala i celkový 
bronz v Českém poháru.  

ATLETIKA - O víkendu se v 
pražské hale Otakara Jandery kona-
lo Mistrovství ČR v atletice mužů 
a žen. Oddíl Hvězdy Pardubice se 
může pochlubit ziskem celkem čtyř 
cenných kovů!

TENIS - Roger Federer se v dneš-
ním aktualizovaném žebříčku ATP po-
sunul na první příčku a po pěti letech 
se tak stal opět tenisovou jedničkou!

TENIS - V dohledné době se 
vrátí na kurty jeden z nejlepších 
ženských deblových párů světa. Lu-
cie Šafářová a Bethanie Matteková-
Sandsová, které spolu získaly již pět 
grandslamových titulů, spolu nehrály 
osm měsíců od zranění Mattekové 
v loňském Wimbledonu. Populární 
českoamerický pár, přezdívaný Bu-
cie, si odbude obnovenou premiéru 
za čtrnáct dnů na prestižním turnaji 
v Indian Wells.

FOTBAL - Cristiano Ronaldo z 
Realu Madrid pomohl v minulém týd-
nu dvěma góly porazit v rámci Ligy 
mistrů fotbalisty Paris SG. V historii 
se tak stal prvním, kdo za jeden klub v 
této soutěži nastřílel 100 branek!

OLYMPIJSKÉ HRY - Za první 
týden největšího sportovního svátku 
zimy se českým sportovcům podaři-
lo v Pchjongčchangu získat 6 medai-
lí. Ke včerejšku to byla jedna zlatá 
(Ledecká), dvě stříbrné (Krčmář a 
Sáblíková) a tři bronzové (Vítková, 
Samková, Erbanová).

PŘÍPRAVA NA FOTBALOVÉ JARO

Živanice na soustředění: prohra s Ukrajinci

hry, soupeř byl důrazný, naši středo-
ví hráči neměli čas cokoliv s míčem 
udělat. Ve druhé polovině první půle 
jsme se ale herně zvedli a vytvořili 
si několik střeleckých příležitostí. Po 
změně stran jsme nedokázali pokrýt 
po rohovém kopu střelce jediné bran-
ky zápasu a srovnat skóre se nám už 
nepovedlo. Kluci zápas odjezdili, o 
míč se museli rvát, byla to výborná 
prověrka. Soupeř byl pro nás napro-
sto neznámý, netušili jsme, co od něj 
můžeme očekávat. Ze zápasu máme 
vcelku dobrý pocit, určitě jsme ne-
propadli,“ uvedl po utkání pro Tý-
deník Pernštejn trenér Živanic Petr 
Doležal.

střelou, ale gólmana ukrajinského 
týmu neprostřelil. Po změně stran 
oba soupeři prostřídali, Živanice se 
dostávaly před branku soupeře, ale 
byl to ukrajinský tým, který po roho-
vém kopu vstřelil Kireevem zblízka 
jediný gól zápasu. Živaničtí na srov-
nání skóre už neměli sílu a slibné 
střelecké příležitosti si již nevytváře-
li. Prohra o jeden gól s druholigovým 
soupeřem je však přijatelná, vždyť do 
zápasu šli z plné zátěže. Další zápas 
hrají Živanice dnes s FC Jedinstvo 
(Černá hora). „Prohra o jediný gól s 
druholigovým ukrajinským týmem 
není vůbec špatná. Zpočátku jsme 
se ve středu pole nemohli dostat do 

z Otrokovic. Vstřelil ho v prvním 
poločasu domácí Jan Prosek a i když 
měli jeho spoluhráči v utkání celou 
řadu šancí, žádná další již využita 
nebyla.

FK Pardubice - FC Viktoria 
Otrokovice 1:0 (1:0). Branka: 22. 
Prosek. Rozhodčí: Drábek ze Staré-
ho Hradiště (Vodrážka, Dujsík). Di-
váků: 50. FK PARDUBICE: Hrnčíř 
- Prosek (46. Blažek), Rada, Šejvl 
(46. Kopřiva), Čelůstka (70. Pro-
sek) - Fousek (46. Látal), Řezníček, 
Jeřábek, Sokol (46. Mužík) - Černý 
(46. Kovář), Petráň (46. Kašiar). 
OTROKOVICE: Repáň - Zábojník, 
Kiška, Byrtus, Juráň, Mlýnek, Be-
han, Jurča, Pěnička, Škubník, Bo-
daj. Náhradníci: Semanko - Fiala, 
Chwaszcz, Slaný, Vašulka, Kalus.

Otrokovice rozhodně nepřijely 
do Pardubic se špatným týmem a 
i když byli domácí lepší, účastník 
MSFL ukázal, že má kvalitu. Po 
vzájemném oťukávání měl první 
velkou šanci utkání Petráň, který se 
po Fouskově přihrávce dostal sám 
před brankáře Repaně, ale nedoká-
zal ho překonat. Už za čtyři minuty 
se ale síť vlnila, když se přesnou 
střelou prosadil Prosek - 1:0. Za 
malou chvíli měl příležitost srovnat 
Mlýnek, ale Hrnčíř si s jeho hlavič-

PARDUBICE 
- Jen jediný gól 
viděli diváci v so-
botní předposlední 
přípravě pardubic-
kého A-týmu proti 
účastníkovi MSFL 

kou poradil. Pardubice se dál sna-
žily o ofenzivní fotbal a hráčům se 
dařilo dostávat se do zakončení, ale 
to často nebylo přesné. Ve 33. mi-
nutě nadchl hrstku promrzlých fa-
noušků Petráňův pokus „nůžkami“, 
který však zastavila tyč. Ani násled-
ná dorážka si cestu do sítě nenašla. 
Tradiční porce změn v pardubické 
sestavě neubrala nic na rázu utkání, 
kdy domácí byli aktivnější. Jen další 
góly nepřibývaly. A to ani přesto, že 
zejména v posledních 25 minutách 
utkání přišlo hned několik velkých 
šancí. Dvakrát se ve výborné pozi-

PŘÍPRAVA 
NA FNL Prosek zařídil Pardubicím jednogólovou výhru

FK Pardubice B - SFK Vrchovina 
1:1 (1:0). Branky: 19. Spěvák - 70. 
Skalník. Rozhodčí: J. Rambousek. 
FK PCE B: Šmíd - Spěvák, Řehák, 
Outrata, Zelenka - Kudrna, Gašpar 
- Jarosz, Nikodem, Born - Barbarič. 
Střídali: Kuneš, Jirásek, Sytko.

Ve čtvrtém přípravném utkání 
přivítala pardubická juniorka třetí 
celek Divize sk. D z Nového Města 
na Moravě. V mrazivém sobotním 
podvečeru se hrál zajímavý zápas ve 
velmi slušném tempu i s patřičným 
důrazem. Vyrovnané utkání skonči-
lo spravedlivou remízou 1:1.

Pardubic nezafungovala. Florbalisté 
Sokola v sobotu prohráli o gól v Os-
travě, ale i přesto si zatím, dvě kola 
před koncem základní části, stále drží 
s náskokem tří bodů osmou příčku 
zajišťující play-off, což by byl histo-
rický úspěch klubu!

24. kolo: FBC ČPP Bystroň 
Group OSTRAVA - Sokol Pardu-
bice 5:4 (1:2, 2:0, 2:2). Branky a asi-
stence): 12. Zozulák (Teichman), 20. 
Teichman (Burian), 51. Zozulák (Bu-
rian), 58. Kourek (Ďopan). Line-up 
Sokol Pardubice: brankář: Levínský; 
hráči v poli: Bílý, Ďopan, Zozulák, 
Burian, Teichman.

ci zjevil Kašiar, Blažkovu šanci z 
malého vápna zlikvidoval brankář 
hostů a Kovářův pokus uvnitř vápna 
zlikvidoval blok obránců… Posled-
ní šanci utkání ale měli hosté, když 
minutu před koncem zakončoval 
Mlýnek a jen skvělý Hrnčířův zá-
krok zabránil vyrovnání. 

V generálce na ligu pak přivítají 
Pardubice tuto sobotu FK Dobrovi-
ce a první mistrovské utkání FNL 
sehrají doma 3. března v 10.15 s 
Hradcem Králové. 

„Béčko“ se rovněž v sobotu 
utkalo s týmem SFK Vrchovina: 

Plzeň Pirocha zase pustila. 
Ale už ne do Pardubic...

PARDUBICE - Kromě odcho-
du Jiřího Pirocha (píšeme na jiném 
místě), mohou fanoušci místního 
druholigového FK litovat i odcho-
du Křapky, Ladry a Surzyna. I tyto 
tři hráče si totiž jejich bývalé kluby 
stáhly z hostování v Pardubicích 
zpět pod svá křídla. A stejně jako 
Piroch by tak měli hrát nejvyšší 
soutěž. Obránce Antonín Křapka 

Piroch, Křapka, Ladra a Surzyn: 
Odstartoval jim FK prvoligovou kariéru?

by měl být v základu Mladé Bo-
leslavi, stejně jako útočník Tomáš 
Ladra. Trenéři Olomouce se zase 
rozhodli ponechat si pro jaro v kád-
ru Michala Surzyna. I přes citelnou 
ztrátu může pardubický klub hřát, 
že všichni jmenovaní se z dresu 
aktuálně nejúspěšnějšího východo-
českého klubu odrazili do nejvyšší 
soutěže! 

superligového týmu pardubických 
florbalistů jejich dosavadní trenér 
Milan Koubek s asistentem Ond-
řejem Vichrem. Do role hlavního 
kouče Sokola byl následně dosazen 
šéftrenér mládeže Ladislav Štancl, 
jeho asistentem se pak stal bývalý 
hráč A týmu a taktéž trenér pardu-
bické mládeže Jan Černohorský. 
V pozici hrajícího asistenta týmu 
zůstává Martin Zozulák. „Úplně 
na začátku jsem byl šokovaný. Jed-
nak z toho, že to u A týmu dopadlo 
zrovna takhle, a především pak 
proto, že se vedení obrátilo na mě. 
To bylo pro mě velké překvapení, 
které stále vstřebávám, protože 

Sokol potřebuje impuls. Koubka střídá Štancl!

je to velká čest, neskutečný záva-
zek a výzva dohromady. S týmem 
chceme ve zbytku sezony dokázat 
jediné - vrátit ho do pohody z prv-
ní poloviny soutěže. Chceme najet 

na vítěznou vlnu a náladu a udělat 
poslední krok do vysněného play-
off, které by si všichni v Pardubi-
cích zasloužili. Tím jsem jmenoval 
i jasné cíle, které máme. Hlavními 

OSTRAVA - 
Ani „léčba novými 
trenéry“ na lavičce 

Oporou Pardubic v utkání proti Otrokovicím byl brankář Štěpán Hrnčíř.                Foto: MILAN KŘIČEK

atributy našeho herního projevu by 
pak měla být kompaktnost, aktivi-
ta a přímočarost,“ nechal se slyšet 
nový hlavní kouč Sokola Ladislav 
Štancl. Devětatřicetiletý Koubek pů-
sobil v roli hlavního trenéra Sokola 
od sezony 2015/2016 a během nece-
lých tří sezon slavil s týmem dvakrát 
úspěšnou záchranu v nejvyšší soutěži. 
Koubek v probíhající sezoně posbíral 
historicky rekordní počet bodů v zá-
kladní části, ovšem na přelomu roku 
se týmu přestalo dařit a z posledních 
osmi zápasů si připsali pouhé tři 
body... „Chci dát týmu nový impuls 
před klíčovou částí sezony. Při mém 
působení u A týmu ale převládaly ty 
dobré chvíle a samozřejmě klukům 
přeji hodně ště stí,“ řekl končící tre-
nér Koubek. 

PARDUBICE 
- V minulých 
dnech skončili u 

(saf)

Nové trenérské duo Sokola Ladislav Štancl a Jan Černohorský. Foto: ODDÍL

(saf)

Liberecký Blažek další 
posilou Pardubic

PARDUBICE - V minulých 
dnech bylo dojednáno hostování 
Jana Blažka (nar. 26. 6.1997) z prvo-
ligového Slovanu Liberec. V Pardu-
bicích se osvědčil v herní prověrce, 
a tak začala platit jeho spolupráce s 
druholigovým FK, která potrvá do 
30. června. „Dohodli jsme se jak s 
hráčem, tak i se Slovanem, že Honza 
k nám přichází na hostování do 30. 
června 2018,“ řekl sportovní mana-
žer FK Pardubice Vít Zavřel. (saf)

(saf)

První výběh živanických fotbalistů, kteří v těchto dnech polykají tréninko-
vé dávky v turecké Antályi. Součástí tohoto předjarního soustředění u Stře-
dozemního moře jsou i tři přípravné duely. Foto: JAROSLAV MACH 

Živanický trénink u Středozemního moře

(zr)

JAROSLAV MACH

Živanický Lukáš Polák v utkání s ukrajinským Cherkasky-Dnipro. Foto: J. MACH

A N T A L Y A 
(Turecko) - V 
pátek dopoled-
ne měli živaničtí 
fotbalisté indivi-
duální přípravu v 

Zase prohráli, zuby nehty
ale drží osmou příčku!

(saf)

LETEM SVĚTEM

(saf)

(saf)


