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PARDUBICE - V Komunikač-
ním prostoru Galerie města Pardubic 
se od 6. října do 1. listopadu koná vý-
stava fotografií „Vaše pomoc v našem 
světě“.  Jedná se o soubor nejlepších 
snímků, které vzešly z letní fotosoutě-

že pro amatérské fotografy. Soutěžící 
mohli zpracovávat dvě témata: „Po-
máháme si navzájem“ a „Česká ruka 
za hranicemi“. Na úterní vernisáži v 
17 hodin vyhlásí organizátoři výsled-
ky a předají ceny výhercům.  (zr)

Vaše pomoc v našem světě

Cena sládka F. O. Poupěte je ve správných rukou,
srdečně blahopřejeme profesoru Dostálkovi 

Také v příjemném prostředí hospody v Brozanech se minulý týden uskutečnila 
zábavná soutěž v rámci Dnů českého piva. Po jejím skončení zbyl čas na hod-
nocení nad sklenicemi dobře ošetřeného moku z Pardubického pivovaru. Ten 
otevřel v sobotu své brány všem zájemcům. Foto: MARTIN KOUDELKA

PRAHA/PARDUBICE - Čes-
ký svaz pivovarů a sladoven udělil 
Cenu českého sládka Františka Ond-
řeje Poupěte pro rok 2015 prof. Ing. 
Pavlu Dostálkovi, CSc (na snímku). 
Ocenil tak jeho přínos pivovarství, 
sladařství a návazným odvětvím. 
Profesor Dostálek, který je rovněž 
členem dozorčí rady Pardubického 
pivovaru, toto významné ocenění 
převzal na Svatováclavské slavnosti 
českého piva, která se konala kon-
cem září v hotelu Ambassador - Zlatá 
Husa v Praze. Vedení Pardubického 
pivovaru a redakce Týdeníku Pern-
štejn se připojuje ke gratulantům. 

„Vysoká škola chemicko-tech-
nologická v Praze byla a je líhní nej-
lepších odborníků pro české pivo-
varství a sladařství. Pavel Dostálek 
je člověk, který na této škole působí 
od počátku své profesní kariéry a 
po celou dobu se věnuje výzkumu 
a vzdělávání v oboru pivovarství a 
sladařství,“ říká František Šámal, 
předseda Českého svazu pivovarů 
a sladoven. „Na cenu F. O. Poupěte 
byl nominovaný za to, jak neúnav-
ně své nabité znalosti a zkušenosti 
přenáší do praxe, a to nejen v oblasti 
vzdělávání, ale i ve výzkumu piva.“

Pavel Dostálek vystudoval Vy-

sokou školu chemicko-technologic-
kou (VŠCHT) v Praze, obor Kvasná 
chemie a bioinženýrství. Absolvoval 
pedagogickou stáž na Dublin City 
University v Irsku a v roce 1996 
úspěšně dokončil jako nejlepší ab-
solvent mezinárodní kurz Techno-
logie v potravinářství na Hebrew 
University v izraelském Rehovotu. 
Roku 2007 se habilitoval na Vysoké 
škole chemicko-technologické Pra-
ha v oboru biotechnologie a v roce 
2012 byl jmenován profesorem v 
oboru biotechnologie. V současné 
době pracuje a přednáší předměty 
pivovarství a sladařství na Ústavu 
biotechnologie na VŠCHT. Je au-

torem více než stovky odborných 
článků, řady patentů a spoluautorem 
několika knižních publikací.

„Spousta lidí si myslí, že pivo je 
obyčejný nápoj, o kterém se nedá 
nic studovat. Je to však řemeslný 
nápoj a s pomocí vědy teprve dnes 
nacházíme vysvětlení, proč je nutno 
některé procesy dělat přesně tak, jak 
je dělávali naši předkové,“ říká o 
své disciplíně profesor Dostálek.

Svou vědeckou činnost soustře-
dil na oblast koloniální, senzorické 
a mikrobiální stability piva, využití 
odpadních kvasnic a vývoj nových 
analytických metod, technologií a 
výrobků. Mezi nejvýznamnější prá-
ce patří vývoj metod, které umožní 
stanovit obsah těžkých kovů a oxidu 
siřičitého v pivu. Dále se podílel na 
vývoji a testování metody pro stano-
vení obsahu prolaminových štěpů v 
pivu, která po aplikaci vedla k for-
mulaci principů výroby bezlepkové-
ho piva. Dalším úspěchem byl vývoj 
a aplikace polyamidového sorbentu 
pro odstranění zákalotvorných poly-
fenolů z piva. Byl vedoucím týmu, 
který sekvenoval a kompletoval ge-
nom průmyslového kmene pivovar-
ských kvasinek českého původu.

Během celé své kariéry nezapo-

mínal ani na propagaci prospěšných 
účinků piva – studium obsahu kře-
míku v pivu, obsahu polyfenolu v 
surovinách a propagaci unikátnosti 
českých odrůd chmele. Tato prá-
ce byla završena technologiemi na 
výrobu piva se zvýšeným obsahem 
chmelových polyfenolů a výrobu po-
travního doplňku, který výrazně sni-
žuje vedlejší příznaky menopauzy.

Také pro Pardubický pivovar 
odvádí profesor Dostálek velký kus 
práce, spojené především s neustá-
lým zvyšováním kvality zdejších 
značek. V posledním období jde, 
zjednodušeně řečeno, o zkvalitňo-
vání technologií, jejichž cílem je 
prodloužení přirozené doby trvanli-
vosti pardubického piva.

Letošní Cena sládka Poupěte tak 
je ve skutečně pravých rukou. A kdo 
byl muž, po němž je oborové ocenění 
pojmenováno? Sládek František On-
dřej Poupě, rodák z Českého Štern-
berka, povýšil vaření piva v českých 
zemích na skutečné umění. Kromě 
jiného zavedl metody pro stanovení 
jakosti sladu a chmele a jako první 
začal používat „pivní váhu“, před-
chůdkyni hustoměru. Založil také 
první pivovarskou školu v českých 
zemích.                                  (zr-ro)    

PARDUBICE - Podzimní část 
20. Pardubické stavební výstavy ve 
Výstavním a společenském centru 
Ideon přilákala 162 vystavovatelů 
nejen z regionu, ale i z větších vzdá-
leností (na snímku pohled do hlavní 
haly). Byla ve velké míře zaměřena 
především na úsporné vytápění v 
souvislosti s možnostmi využívat 
takzvané kotlíkové dotace. Návštěv-
níci se zajímali o všestranné mož-
nosti zateplování domů a budov, o 
možnosti získání dotací, míry jejich 

čerpání i samotnou realizaci. To po-
tvrdili i organizátoři výstavy Josef 
Kašpar spolu s Milanem Juklíčkem. 
Většina vystavujících nabídla zá-
jemcům i zajímavé slevy, bylo na-
vázáno hodně kontaktů a uzavřena 
řada obchodů. Největší podzimní 
stavební výstava v České republi-
ce, jejímž generálním partnerem je 
Pardubický pivovar, tak splnila svůj 
účel a potvrdila svůj vysoký kredit. 
V příštím vydání uveřejníme výherce 
ze slosování anketních lístků. (maj)

Stavební výstava splnila účel

PARDUBICE - I když je název 
Retroměstečko poněkud zavádějí-
cí, neboť součástí dlouho a pečlivě 
připravované akce byly i ukázky 
ryze současné vojenské, policejní, 
záchranářské a hasičské techniky, 
vzpomínkám na minulost se člověk, 
který ji navštívil, nemohl ubránit, 
snad s výjimkou těch nejmenších... 
Do bývalých kasáren TGM na Zbo-
rovském náměstí proudily po páteč-
ním prologu na Labi po celou sobo-
tu a neděli davy lidí. Bylo se na co 

dívat a co obdivovat. A rovněž bylo 
v místech, kde ještě před pár lety 
probíhaly nástupy vojáků základní 
či profesionální služby, co hodovat. 
Cennými suvenýry z letošního Retro-
městečka, zařazeného do programu 
Městských slavností, se pro mnohé 
s nostalgií vzpomínající návštěvní-
ky stala zbrusu nová balení dvou 
výrobků Pardubického pivovaru - 
nakouřené pivo a malinovka v ple-
chovkách. Za pár let by z nich mohl 
být zajímavý sběratelský artikl. (ro)   

Retroměstečko ovládlo víkend

Domalováno jest! Vize Viléma z Pernštejna na zdi bývalé Prokopky, společné 
dílo dánského malíře bangladéšského původu Rahula Kajola a několika sto-
vek občanů a návštěvníků Pardubic (od dětí ze škol přes náhodné kolemjdoucí 
a představitele města až po zaměstnance Pardubického pivovaru, který akci 
inicioval a sponzoroval) byla minulý týden slavnostně předána veřejnosti. 
Palackého třída je zase o něco atraktivnější. Foto: TOMÁŠ KUBELKA    

BRUSEL - Tři tematická pracov-
ní setkání s odborníky z oblasti in-
vestic, vědy a výzkumu a podnikání 
uspořádal Pardubický kraj ve čtvrtek 
v Bruselu. Zástupci Univerzity Par-
dubice, Pardubického kraje a Hospo-
dářské komory seznamovali přítomné 
se zajímavými výsledky aplikované-
ho výzkumu na univerzitě i v sou-
kromých firmách i s investičními 
příležitostmi a krásami našeho kraje.

„Chceme tu ukázat, proč byl Par-
dubický kraj v loňském roce skupinou 
Financial Times vyhlášen regionem 
budoucnosti ve východní Evropě,“ 
uvedl 1. náměstek hejtmana Roman 
Línek. Univerzitu Pardubice předsta-
vil její rektor Miroslav Ludwig. Dě-
kan Fakulty restaurování Karol Bajer 

s Janem Vojtěchovským vysvětlili a 
prakticky předvedli využití nanoma-
teriálů pro konzervaci historických 
omítek a uměleckých děl z kamene 
a práci s románským cementem. 

Krajská kancelář Hospodářské 
komory představila servis, který po-
skytuje podnikatelům v různých od-
větvích i svou roli v podpoře technic-
kého vzdělávání. Využitím výsledků 
vědy a výzkumu se zabývali také ře-
ditelé firem Explosia a RCD Radioko-
munikace Josef Tichý a Tomáš Ditrt. 

A protože má Pardubický kraj ve 
znaku také lyru jako kraj hudebních 
velikánů, nemohla chybět ani hudba. 
Svým výkonem všechny okouzlila 
studentka pardubické konzervatoře 
houslistka Sára Schumová.       (zun) 

Kraj se prezentoval v Bruselu
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MARIÁNSKÉ LÁZNĚ - V 
západních Čechách se uskutečnilo 
jubilejní 20. Mistrovství Evropy 
v radiovém orientačním běhu. Na 
šampionát dorazilo téměř 300 účast-
níků z 26 evropských zemí, kteří se 
utkali ve čtyřech závodních disci-
plínách v jedenácti kategoriích. Jak 
v nich obstáli pardubičtí závodníci 
reprezentující české barvy? 

Češi již několik let patří mezi 
světovou špičku, což potvrdili nejen 
svými výsledky, ale i organizací celé 
akce. Na náročné tratě v krásných 
terénech se dostalo i pět pardubic-
kých běžců, kteří měli zastoupení v 
nejmladší i nejstarší kategorii. 

Prvním závodem byl foxoring. 
Zakladatelem této disciplíny, která 
je kombinací radiového a klasické-
ho orientačního běhu, je pardubický 
Karel Koudelka. Ten si svůj závod 
odběhl v kategorii veteránů nad 70 
let. Závodu se zúčastnili ještě další 
dva pardubičtí běžci, ale nikdo z 
nich na medaili nedosáhl. To ovšem 
hned druhý den napravil Martin Ši-
máček, který nenašel přemožitele 
v kategorii juniorů a doběhl si pro 
evropský titul ve sprintu. Stříbro 
získaly shodně Alžběta Léharová v 

kategorii žen a Jitka Šimáčková v 
kategorii nejmladších veteránek. 

Pro Ondřeje Šimáčka byl tento 
šampionát premiérou v kategorii 
mužů, ale to nijak neovlivnilo jeho 

výkon a na klasické trati v pásmu 
144 MHz se s náskokem více než 
pěti minut stal mistrem Evropy. 
Zlato získala také Jitka Šimáčko-
vá, která běžela závod v pásmu 3,5 

MHz. Sbírku pardubických medailí 
doplnili stříbrem Alžběta Léharová 
a bronzem Martin Šimáček (oba 144 
MHz). 

Druhá klasika se konala po dni 
volna. Na stupně vítězů vystoupal 
Martin Šimáček, který si doběhl pro 
třetí místo v pásmu 3,5 MHz a stal 
se tak nejpilnějším sběratelem cen-
ných kovů mezi českými běžci. Ve 
stejném závodě obsadili v hlavních 
kategoriích shodně čtvrté místo On-
dřej Šimáček a Alžběta Léharová. 

Česká reprezentace potvrdila 
svou dominanci v tomto sportov-
ním odvětví a získala téměř třetinu 
ze všech udělených medailí. Ziskem 
největšího počtu medailí zvítězila 
v celkovém hodnocení národů před 
druhým Ruskem a třetí Ukrajinou. 
Příští rok se bude konat světový 
šampionát, který bude hostit bulhar-
ská Varna. 

Velkým příslibem do budoucna 
je pardubický běžec Jakub Křen, 
který na červnovém Mistrovství 
Evropy žáků a dorostenců v Pol-
sku vybojoval bronzovou medaili 
ve sprintu. Příští rok ho pak čeká 
evropský šampionát dorostenců v 
Norsku.                      (zr, tra) 

PARDUBICE - Závěrečný díl 
letošního ročníku extraligy družstev 
na ploché dráze se uskutečnil na 
svítkovském stadionu, kde triumfo-
val Slaný, který získal o dva body 
více než AMK Zlatá přilba Pardu-
bice. Již před závodem ovšem bylo 
jasno, že z mistrovského titulu se 
budou radovat právě plochodrážníci 
Pardubic. 

Jezdci Zlaté přilby vyhráli šest z 
osmi extraligových závodů. Sezonu 
zakončili druhým místem, ke které-
mu bodově nejvíce přispěl Václav 
Milík (18 bodů), jenž vyhrál všech 
svých pět jízd. 

Poslední extraligový závod vyhrál Slaný
Výsledky: 1. AK 3ton Slaný 42 

bodů (Eduard Krčmář 14, Jakub 
Jamrog 14, Michael Hádek 10, Mi-
chal Dudek 4), 2. Zlatá přilba Par-
dubice 40 bodů (Václav Milík 18, 
Tomáš Suchánek 11, Aleš Dryml 7, 
Patrik Mikel 3, Josef Novák 1), 3. 
AK Markéta Praha 25 bodů (Zde-
něk Holub 10, Josef Franc 8, Michal 
Škurla 5, Ondřej Smetana 2, Filip 
Hájek), 4. Grepl Mšeno 16 bodů 
(Martin Málek 11, Jan Holub 4, 
Martin Mejtský 1, Jaroslav Petrák). 

Konečné pořadí extraligy: 1. 
ZP Pardubice, 2. Praha, 3. Slaný, 4. 
Mšeno.                                      (tra) 

PARDUBICE - Již tuto neděli 
se poběží nejtěžší dostih na kon-
tinentu Velká pardubická. Letos 
se odehraje její již 125 dějství a o 
prvenství bude bojovat dvaadvacet 
koní včetně několika zajímavých 
zahraničních akvizic. Slavnostní za-
hájení je naplánováno na 11 hodin, 
kdy mj. požehná koním i jezdcům 
lanškrounský kněz Zbigniew Czen-
dlik,  samotná Velká je na programu 
od 16.40 hodin. 

Velká pardubická není ovšem jen 
vrcholem nedělního dne, ale patří k 
ní i dostihy sobotní. Letos poprvé 
budou místo tradičních rovinových 
dostihy překážkové. První sobotní 
dostih zahájí ve 12 hodin, brány zá-
vodiště se ale otevřou již v 9 hodin.  

Minulý pátek byly uzavřeny star-
tovní listiny 125. Velké pardubické s 
Českou pojišťovnou. Startovní čísla 
vylosoval rychlostní kanoista, mis-
tr světa a bronzový z olympiády v 
Londýně Josef Dostál. Jednadvacet 
účastníků Velké pardubické je v pří-
pravě tuzemských trenérů, ze zahra-
ničí do Pardubic míří květnový vítěz 
dostihu v seriálu Crystal Cup Pas-
quini Rouge. Ve Francii jej připra-
vuje trenér Patrice Quinton. Los mu 
určil startovní číslo 22, v sedle bude 
mít žokeje Jordana Ducheneho. 

Josef Dostál ale z osudí jako prv-
ního vylosoval jednoho ze dvou bě-
loušů Terr Milla, z druhého osudí mu 
připadlo startovní číslo 15. Terr Mill 
je také jedním ze dvou polokrevníků 
v poli (druhým je polobratr Templář) 
a v sedle bude mít Ondřeje Velka. 
Následoval Rabbit Well připravova-
ný Josefem Váňou, s vylosovaným 
startovním číslem jedna byl trenér 
spokojen. Jedinou klisnou v poli 
bude Modena, v jejím sedle Dušan 
Andrés a budou startovat s číslem 6. 
Andrés bude patřit k nejzkušenějším 

Na startu Velké pardubické dvaadvacet koní 

jezdcům letošního ročníku, když 
startoval jedenadvacetkrát. Kromě 
tuzemských jezdců se představí také 
několik jmen ze zahraničí - kromě 
již zmiňovaného žokeje Ducheneho 
to bude například Kevin Guignon z 
Francie (Templář) a Thomas Gar-
ner z Anglie (Sokol - druhý bělouš 
v poli). Ještě ve chvíli losování ne-
bylo známé jméno jezdce Klause, 
jehož majitelem je prezident Jockey 
Clubu ČR Jiří Charvát. Nakonec jej 
povede bývalá italská jednička Raf-
faele Romano. V sedle „šestnáctky“ 
Gauner Danona se objeví bulharský 
jezdec Sertash Ferhanov - bulharský 
jezdec naposledy ve Velké pardubic-
ké zvítězil v roce 1970.

Losování startovních čísel přih-
lížel i Josef Váňa starší, kterého sice 
v letošním ročníku jako aktivního 
jezdce neuvidíme, ale má přihlášeno 
nejvíce koní v poli. Kromě Rabbit 
Wella (ž. Josef Váňa ml.) jsou to 
ještě Hipo Jape (Petr Tůma) a Zarif 
(ž. Josef Bartoš). Josef Váňa poprvé 

ve Velké pardubické startoval před 
třiceti lety, v sedle bude chybět 
teprve potřetí. „Netěším se, že se 
budu muset dívat ze země. Ale mám 
tam koníka, kterému se nechce 
startovat, tak možná požádám o 
pomoc při startu a při troše štěstí 
nic neuvidím,“ pronesl s humorem 
vlastním Josef Váňa. Legenda také 
vzpomněla na Velkou pardubickou 
v dobách, kdy začínala. „Časy, kdy 
jsem se málem utopil na Haďáku, 
jsou dávno pryč. Běhá se mnohem 
rychleji než za dob Železníka. Je to 
i díky úpravám, kterými pardubická 
dráha prošla.“ 

O dostihové dráze se zmínil pre-
zident Jockey Clubu Jiří Charvát, 
který ocenil její dobrou úroveň v 
posledních dvou letech. Totéž si 
myslí i místopředseda představen-
stva Dostihového spolku Michael 
Skalický. „Za poslední tři roky se 
dráha dostala do dobré kondice, je to 
i díky novému vedení města, které 
má o dostihy zájem. Chci poděko-

PRAHA - Na posledním kole 
prestižního Českého poháru v atle-
tice vozíčkářů se sešlo 30 závodníků 
z celé republiky, aby využili posled-
ní příležitosti a zabojovali o přední 
příčky v tomto závodě. Startovalo 
zde i sedm handicapovaných atletů z 
Hvězdy SKP Pardubice. Největším 
překvapením bylo vítězství Micha-
la Engeho z Hvězdy, jenž překonal 
i reprezentanty Vaňka, Běleše a 
Zvolánka, kteří se chystají na MS 
do Kataru. Ani toto vítězství již nic 
nezměnilo na faktu, že v celkovém 
pořadí Českého poháru zvítězil také 
atlet Hvězdy Jan Vaněk.  

Z výsledků - ženy: 8. Vendula 
Písaříková (F 32) koule - 2,20 m 
(32 %), kuželka - 10,20 m (43 %). 
Muži: 1. Michal Enge (F 51) kužel-
ka - 24,21 m (87 %), 3. Jan Vaněk 
(F 51) kuželka - 23,36 m (84 %), 6. 
Martin Zach (F 51) kuželka - 21,81 
m (78 %), 7. Petr Vesecký (F 51) disk 
- 8,27 m (65 %), kuželka - 21,07 m 
(76 %), 12. Leoš Kroužel (F 53) disk 
- 9,03 m (34 %), oštěp 8,39 m (36 
%). Mimo pořadí startoval Jaroslav 
Petrouš, který v hodu diskem dosá-
hl výkonu 36,14 m (77 %). (ewi) 

Předposlední příprava

vat také České pojišťovně za dlou-
hodobou spolupráci, díky které se 
daří držet dotaci Velké pardubické 
na pěti milionech korun,“ řekl Ska-
lický s tím, že na sváteční víkend 
Dostihový spolek připravil tradiční 
program. Novinkou snad je jen čás-
tečná přeměna struktury dostihové-
ho programu, kdy se například Křiš-
ťálový pohár či Zlatá spona tříletých 
přesouvají na sobotu.  

„Velká pardubická je naše rodin-
né ne stříbro, ale zlato. Jsem hrdý na 
to, že Velkou pardubickou máme. 
Snažím se o to, aby město k areálu 
závodiště přistoupilo proaktivněji, 
zasloužilo by si řádově miliony ko-
run,“ prohlásil člen představenstva 
Dostihového spolku a náměstek pri-
mátora Pardubic Jan Řehounek. O 
Velké pardubické jako o „zlatu“ ho-
vořila i mluvčí České pojišťovny Iva-
na Buriánková. „Česká pojišťovna 
je partnerem Velké pardubické už po 
dvaadvacáté. Těšíme se na to, kdo si 
tu naši trofej převezme letos.“ (kan)

PARDUBICE - Pardubická 
malá kopaná měla o víkendu na 
programu zápasy 3. ligy a veteránů. 
Tím ale přísun malé kopané nekon-
čí. Dnes, tedy 5. října, bude v areálu 
na Hůrkách odehráno utkání Ligy 
malého fotbalu mezi Pardubicemi 
a Milovicemi. Začátek zápasu je v 
19 hodin.

3. LIGA A

Rohatý kolo Stéblová - Bad 
Boys Rosice 1:4, Hrubý - Hájek 2, 
Posledník, Šedivý. DPMP - FK Pa-
norama cafe  3:1, P. Zvolenský 2, 
Čihák - Jezdinský. PFC Hertogh - 
Rohatý kolo Stéblová 2:7, Balcar, 
Janura - Kučera 5, Hrubý 2. Sparta 
Young Guns - Peltovi koně 1:1,  
Hegar - Vlček. Rohatý kolo Stéb-
lová - DPMP 3:1, Kučera 2, Leno 
- P. Zvolenský. Peltovi koně - PFC 
Hertogh 0:1, Janura. Matadors - 
Apendix 13:3, Kukla 4, Bohuš, Jakl 
a Pešek po 3 - Kaplan, Kotraš, Ou-
lický. Blue Storm - Bad Boys Rosi-
ce 4:5, Courtois 2, Klempíř, Ryšavý 
- Šedivý 3, Štursa. 2. FK Panorama 
cafe - Matadors 4:2, Nedvěd 2, Jez-
dinský, Knotek - Jakl, Kukla. Apen-
dix - Blue Storm 1:3, Schmoranzer 
- Klempíř 2, Plšek. Bad Boys Rosi-
ce - Sparta Young Guns 6:1,  Há-
jek a Štursa po 2  Procházka, Šedivý 
-  Morávek. Pořadí: 1. Rohatý kolo 

V pondělí na Ligu malého fotbalu
Stéblová 18 b. 2. DPMP 15 b. 3. Bad 
Boys Rosice 13 b. 4. PFC Hertogh 
13 b. 5. Matadors 12 b. 6. Peltovi 
koně 8 b, 7.  FK Panorama cafe 6 b. 
8. Apendix 6 b. 9. Blue Storm 4 b. 
10. Sparta Young Guns 4 b.

VETERÁNI

Obětí 24.srpna - Vichr z hor 
2:0, Doležal, Veselý. FC Boca Se-
niors - FC Sharp 3:0,  Hác 2, Tesař. 
Obětí 24.srpna - Realma-veteráni 
5:1, Heřmanský a Chudomský po 
2, Hála - Bednář. FC Boca Seniors 
- Albatros 5:1, Hác 4, Horák - Ty-
rychtr. Obětí 24.srpna - FK Trofok 
4:2, Heřmanský 3, Chudomský - 
Rejda, Sochacký. FC Boca Seniors 
- Famlog rebel 6:1, Hác 2, Hájek, 
Horák, Korbel, Tesař -  Binar. Stav-
baři - Realma-veteráni 6:1, Petráň 
2, Bartaloš, Khol, Košťál, Kubišta - 
Bednář. Stavbaři - FK Trofok 6:0, 
Košťál 4, Dědek, Holanec. Mida 
Sport - Famlog rebel 0:3, Binar, 
Helfert, Troják. Stavbaři - Vichr 
z hor 2:4, Kubišta, Petráň - Jirsa, 
Kábele, Kreml, Štancl. Mida Sport 
- FC Sharp 1:1, Urbánek - Henzl. 
Poslední šance - FK Trofok 1:0, 
Čermák. Milk Star - Famlog rebel 
5:0, Janovský 3, Křivka, Šmahel. 
Poslední šance - Vichr z hor 0:4, 
Kábele 2, Jirsa, Novotný. Milk Star 
- FC Sharp 1:0, Vašíček. Poslední 
šance - Realma-veteráni 1:1, Fle-
kač - Bednář. Milk Star - Albatros 
6:1, Janovský a Pech po 2, Křivka, 
Vašíček - Valenta. Pořadí: 1. Milk 
Star 18 b. 2. FC Boca Seniors 18 b. 3. 
Stavbaři 15 b. 4. Mida Sport 11 b. 5. 
Obětí 24.srpna 10 b. 6. Famlog rebel 
9 b. 7. Albatros 7 b. 8. Vichr z hor 
6 b. 9. FC Sharp 5 b. 10. Poslední 
šance 4 b. 11.  Realma-veteráni 1 b. 
12. FK Trofok 0.                          (rtr)

ZHOŘELEC - Nový ročník 
Kooperativa NBL se mílovými kro-
ky blíží a pardubičtí basketbalisté, 
kteří ho zahájí v pondělí 12. října v 
Tipsport areně s Opavou, finišují s 
přípravnými zápasy. Předposlední 
test odehráli na palubovce polského 
vicemistra Zhořelec. V nové aréně 
tři čtvrtiny dominovali, v průběhu 
třetí čtvrtiny dokonce vedli bezmála 
třicetibodovým rozdílem a v závěru 
zkontrolovali výhru. Poslední pří-
pravné utkání je naplánováno na úte-
rý 6. října se svitavskými Tury. Zá-
pas začíná v 16.30 v hale na Dukle.

PGE Turów Zhořelec - BK JIP 
Pardubice 90:105 (25:25, 41:56, 
65:85). Body: Wall 30, Kotas 12, 
Švrdlík 10, Sanders a Nečas po 9, Půl-
pán a Šoukal po 8, Příhonský 7, Pan-
dula a Potoček po 5, Škranc 2. (zrp-lč)

Michal Enge vítězem 
závodu Českého poháru

Velmi úspěšnou premiéru v kategorii mužů má za sebou Ondřej Šimáček, 
který se stal mistrem Evropy v radiovém orientačním běhu na klasické trati 
v pásmu 144 MHz.                                                                      Foto: ODDÍL

Češi potvrdili nadvládu, výrazně přispěli i pardubičtí běžci

PARDUBICE - Po výhrách nad 
Třincem a Karlovými Vary se třetí 
domácí zápas v řadě Dynamu nevy-
dařil. Pardubičtí hokejisté dokázali 
odpovědět na první vítkovický gól, 
ale v dalším průběhu utkání inka-
sovali ještě pětkrát. Na výkon týmu 
reagovalo vedení klubu pokutou a 
změnami v hráčském kádru. 

HC Dynamo Pardubice - HC 
Vítkovice Steel 1:6 (1:2, 0:1, 0:3). 
Branky a nahrávky: 12. Rolinek 
(Sýkora) - 11. Vandas (Húževka), 
15. Pastor (Kovář, Olesz), 33. Ku-
csera (Kolouch), 52. Zdráhal (Če-
rešňák, Sloboda), 57. Hlinka (Če-
rešňák), 59. Balán (Kovář, Burger). 
Rozhodčí: Hribik, Úlehla - Hlavatý, 
Tošenovjan. Vyloučení: 7:8, navíc 
Vandas (Vítkovice) 10 minut osob-
ní trest. Využití: 0:1. Diváků: 6874. 
PARDUBICE: Kristan - Gregorc, 
Čáslava, Štajnoch, L. Havlík, Ščot-
ka, Šeda, Bokroš, Roupec - Sýkora, 
Nahodil, Rolinek - Svoboda, Diví-
šek, Starý - A. Havlík, Marcinko, 
Tybor - Moučka, Tomášek, Poulíček. 

Pardubice úvodní dvě přesilové 
hry nevyužily, naopak na druhé stra-

ně zazvonila po střele Zdráhala tyč. 
V 11. minutě již vítkovický Vandas 
otevřel skóre, ale za deset vteřin vy-
rovnal Rolinek, když zpoza branky 
s odrazem od gólmana dostal puk za 
brankovou čáru. Hosté si vzali vede-
ní zpět v 15. minutě, kdy za Krista-

na propadlo Pastorovo nahození od 
mantinelu. 

Ve druhé části se domácí ubránili 
v oslabení ve třech proti pěti, ale i 
potom čelili aktivnějším Vítkovi-
cím. Po střele pardubického Svobo-
dy se rozhodčí ještě ujistili na videu, 

že kotouč nepřešel brankovou čáru. 
A pak už Kucsera prostřelil Krista-
na, zatímco domácí nevyužili téměř 
dvouminutovou přesilovou hru pět 
na tři. Další branky přidali Vítkovič-
tí v poslední desetiminutovce, když 
uzavřeli na konečných 1:6. 

„Podali jsme katastrofální výkon, 
který u většiny hráčů nedosahoval 
úrovně extraligy. To se podepsalo 
i v závěrečné třetině na výsledku. 
Vítkovice byly za námi, i přesto 
jsme předvedli tristní výkon. Za to 
se musíme divákům omluvit. Čeká 
nás schůzka s vedením, kde situaci 
budeme řešit,“ řekl po utkání trenér 
Miloš Říha. 

Druhý den dopoledne proběhlo 
setkání hráčů s vedením klubu, které 
jim vytklo přístup k utkání a udělilo 
celému týmu souhrnnou pokutu ve 
výši 300 tisíc korun. Její část bude 
poskytnuta na úhradu nákladů spo-
jených s výjezdy fanoušků. Zápasem 
s Vítkovicemi bylo ukončeno testo-
vání útočníka Tomáše Divíška, hrá-
či David Roupec a Jaroslav Moučka 
budou působit v prvoligovém Šum-
perku.                                        (tra) 

Návratu na pardubický led si zkušený útočník Tomáš Divíšek užíval necelý 
měsíc. Na poslední zápas ale dobře vzpomínat nebude, Vítkovice totiž vy-
práskaly Dynamo 6:1.                                            Foto: MILAN KŘIČEK

Klub udělil týmu pokutu, Divíškův test končí

Cestu za ziskem extraligového titulu zahájil plochodrážní klub AMK Zlatá přil-
ba Pardubice v následující sestavě: zleva nahoře Aleš Dryml, Tomáš Suchánek, 
Patrik Mikel a manažer Lubomír Vozár, zleva dole Martin Vaculík a Václav 
Milík. V průběhu sezony ještě za Pardubice bojovali Hynek Štichauer, Josef 
Novák, Jaroslav Petrák a Slovinec Matej Žagar. Foto: MILAN KŘIČEK
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