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Atletům se na šampionátu dařiloFlorbalisté zvou na nábor. Přijďte si 
vyzkoušet druhý nejrozšířenější sport

Hokejový turnaj se po deseti letech vrací 
do Pardubic

Sportovní hala Dašická slouží už dva roky

Šermíři byli v Polsku úspěšní

Čtyři zlaté z mistrovství Evropy 
v radiovém orientačním běhu

Na konci června hostil Jablonec nad Nisou Mistrovství České republi-

ky juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze. Tradičně se dařilo 

sportovcům AC Pardubice. Ve dvaadvaceti disciplínách získali celkem dva-

náct cenných kovů.

Hned devětkrát brali stříbrné medaile a k tomu přidali tři bronzové me-

daile. K nejvýraznějším oporám patřil se třemi stříbrnými junior Michal 

Paďour (110 a 400m překážek, štafeta 4x100m), se stejným medailovým 

ziskem dorostenec Tomáš Kroupa (200m, 400m, 4x100m) a se dvěma stří-

brnými David Sklenář (110  a 300m překážek).

Nejmodernější pardubická sportovní hala se poprvé otevřela sportovcům 

před dvěma lety. Na ploše se střídají především míčové sporty. Pravidelně se 

zde hraje florbal, basketbal, futsal, fotbal a nově i badminton. Svými rozměry 

a vybavením splňuje hala požadavky pro nejvyšší soutěže ve florbalu, basket-

balu a fotbale. Ve školním čase hala slouží především studentům sousedního 

gymnázia Dašická a Sportovního gymnázia, odpoledne ji pak využívají k tré-

ninkům extraligové týmy Sokola Pardubice, BK Studánky Pardubice a TORFu 

Pardubice, v zimních měsících zde pak trénují i mládežnické fotbalové týmy FK 

Pardubice. V nadcházejících letních měsících zde vzhledem k ligovým přestáv-

kám bude možné ve zvýšené míře hrát například badminton. 

Projekt výstavby haly byl součástí Integrovaného plánu rozvoje města a spo-

lečně se na něm podílelo město Pardubice a Pardubický kraj. V současné době 

se vedou jednání o zvýšení komfortu sportovců i diváků. Především extraligové 

týmy by zde uvítaly školící místnost pro porady a pozápasové tiskové konferen-

ce, která by mohla zároveň sloužit pro různé formy aerobiku. Chybí zde i vhod-

nější prostory pro občerstvení, regeneraci nebo posilovna. Hale také scházejí 

dvě šatny pro handicapované sportovce s bezbariérovým přístupem.

Pardubický spolek šermířský, který se věnuje rekonstrukci a cvičení histo-

rických bojových umění v evropské tradici, se koncem května zúčastnil turna-

je šermu středověkým mečem „ŚKUNKS 2013“ v polském Rybniku. Turnaje 

se celkem účastnilo 52 šermířů ze 7 zemí (z Polska, Česka, Maďarska, Sloven-

ska, Německa, Švýcarska a Velké Británie). Pavlína Vacková na svém prvním 

turnaji skvěle zabodovala a získala krásné 3. místo v dlouhém meči žen. An-

tonín Mlejnek v dlouhém meči mužů hladce prošel svojí sedmičlennou sku-

pinou a postoupil do šestnáctky, ze které byl však dalším soubojem vyřazen. 

Kamil Hozák se probojoval do souboje o třetí místo s Peterem Smallridgem 

z Velké Británie a s výsledkem 2:3 přivezl domů bramborovou medaili.

Pardubický spolek šermířský se podobného turnaje zúčastnil poprvé a zisk 

3. a 4. místa je pro nás velkým úspěchem. V listopadu míříme do Göteborgu, 

držte nám palce! www.sermirna.cz.

Ve dnech 13.-16.6. hostila Vysočina již 14. mistrovství Evropy mládeže 

a dorostu v radiovém orientačním běhu. Pro tyto mládežnické kategorie 

je to nejvyšší soutěž, ve které se mohou utkat. Centrem šampionátu byla 

obec Tři Studně. Radiový orientační běh, před lety známý jako „hon na liš-

ku“ , je dnes sport se vším všudy - pevnými pravidly, zavedeným systémem 

soutěží a v neposlední řadě i potřebou tvrdého tréninku, bez kterého se již 

na vrcholové úrovni sotva kdo prosadí. Cílem je pomocí přijímače a mapy 

vyhledat stanovený počet kontrol (vysílačů) a v co nejkratším čase doběh-

nout do cíle. Závodník musí mít dobrou fyzickou kondici, schopnost ovlá-

dat zaměřovací přijímač, rychlý úsudek a umět se pohybovat a orientovat 

podle mapy v neznámém terénu.

Letošní šampionát proběhl za účasti téměř stovky závodníků z 10 zemí.  

I pardubický oddíl SZTM ROB Pardubice, pracující pod záštitou DDM Alfa, 

měl na mistrovství svého zástupce. Martin Šimáček startoval v kategorii do-

rostenců a byl favoritem české výpravy. Tuto pozici potvrdil a ziskem dvou 

titulů Mistra Evropy v závodě jednotlivců, dvou zlatých medailí v soutěži 

družstev a bronzové medaile z premiérové disciplíny ve sprintu, se stal nejú-

spěšnějším účastníkem šampionátu. Česká republika se stala i nejúspěšnější 

zemí a porazila své letité rivaly jako jsou závodníci z Ruska a Ukrajiny.

Největší florbalový klub ve východních Čechách Sokol Pardubice pořádá 

na začátku září svůj tradiční nábor a zápis do všech mládežnických kategorií. 

Florbal je v současné době už druhým nejrozšířenějším sportem v České re-

publice a na vlně zájmu se nese florbal také v Pardubicích. V současné době 

zde funguje sedmnáct týmů, od přípravk až po několik družstev dospělých 

(včetně dívek). Do klubu je možné přihlásit děti už od pěti let. Nábor a zápis 

se uskuteční v úterý 3. 9. a ve čtvrtek 5. 9. vždy od 15.30, jako vždy v nafuko-

vací hale ve Sportovním areálu Na Olšinkách. Už o prázdninách je ovšem pro 

družstva elévů, mladších žáků, starších žáků a dorostenců připravené tradič-

ní letní soustředění. To je na programu od pondělí 26. 8. do pátku 30. 8., vždy 

od 9 do 13 hodin v domácím Sportovním areálu Na Olšinkách.

Napilno mají během letních měsíců i hráči A týmu mužů, kteří se po roč-

ní přestávce vrací zpět do extraligy. Úvodní zápas je čeká v pátek 6. 9., kdy 

ve Sportovní hale Dašická přivítají od 18 hodin FBC Ostravu. Už o víkendu 

3. a 4. 8. se ale fanoušci dočkají skvělého předkrmu v podobě 12. ročníku 

turnaje Sokol Cup. Ve dvou halách (Dašická a Na Olšinkách) se představí 

čtyři extraligové (Pardubice, Bohemians Praha, Liberec a Mladá Boleslav) 

a čtyři prvoligové celky (Svitavy, Znojmo, Pelhřimov a Královské Vinohra-

dy). Více na www.florbalpardubice.eu.

Fanoušci pardubického hokeje se mohou těšit na další díl Euro Hockey 

Tour. Český turnaj tohoto podniku se po deseti letech vrací do Pardubic. 

ČEZ Arena zhlédne klání čtyř hokejových velmocí od čtvrtka 29. srpna 

do neděle 1. září. Elitní evropská čtveřice (Česká republika, Rusko, Finsko 

a Švédsko) se naposledy utkala v Pardubicích začátkem září roku 2003. „Je 

pro nás velkou ctí, že tento turnaj budou Pardubice hostit po deseti letech. 

Stojíme na prahu olympijské sezony a věříme, že všechny čtyři země na-

leznou v ČEZ Areně kvalitní zázemí,“ uvedl generální manažer HC ČSOB 

Pojišťovna Pardubice Ondřej Šebek.

Hráči A týmu Pardubic budou v uvedeném týdnu na soustředění v Trut-

nově. Informace o prodeji vstupenek na turnaj Czech Hockey Games zveřej-

ní Český svaz ledního hokeje a hokejový klub během letních prázdnin.

Permanentky na extraligový hokej na splátky
Hokejový klub přichází s nabídkou, kterou vloni využila řada jeho fa-

noušků. Permanentku na novou sezonu si můžete koupit na splátky. Při 

nákupu poukazu zaplatíte pět set korun, zbylou část doplatíte při výměně 

poukazu za vlastní permanentku.

Permanentky na splátky (500 korun + doplatek do řádné ceny) lze za-

koupit pouze na pokladnách ČEZ Areny, kde si můžete pořídit i permanent-

ku na celou sezonu včetně play off. 
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za šermíře Kamil Hozák

Filip Sedlák, AC Pardubice

Vít Drašar, předseda klubu
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