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KDO TRIUMFOVAL V ŠACHOVÉM
TURNAJI PARDUBICE OPEN?

V pátek zahajuje olympiáda. V Riu i ve východočeské metropoli

PARDUBICE - Již tento pátek
odstartuje akce, která nemá v krajském městě dosud obdoby. Olympijský park Pardubice 2016 totiž
ve svém třítýdenním trvání nabídne
sportovní i kulturní vyžití pro celou
rodinu, sportovce aktivní i pasivní,
fanoušky, diváky či prostě jen zájemce a návštěvníky města. „Chystáme se ukázat jeden z největších projektů novodobé historie Pardubic a
vtáhnout všechny přítomné do děje.
Takovou akci zde lze srovnat snad
jen s pořádáním Výstavy tělesné výchovy a sportu v roce 1931, která se
tehdy konala v dnešních Tyršových
sadech,“ nechal se slyšet manažer
Olympijského parku Pardubice
2016 Pavel Stara. A právě Tyršovy
sady, celé historické centrum města
a především park Na Špici ožijí od
5. do 21. srpna po pětaosmdesáti
letech znovu. Celá akce zaměřená
ruku v ruce na olympijské hry v brazilském Riu však nebude jen o fandění a oslavách případných úspěchů
českých sportovců, hlavním účelem
totiž bude prezentace sportu a aktivit s ním spojených. „Sport chceme

ukázat především rodinám s dětmi,
proto vezměte svoje ratolesti a všem
známým dejte vědět, že léto v Pardubicích bude rozhodně stát za to,“
zve k návštěvě Pavel Stara.
Z východních Čech pochází
mnoho veleúspěšných olympioniků, namátkou lze zmínit například
Dominika Haška, Jaroslava Kulhavého, Romana Šebrleho či v neposlední řadě třeba současného šéfa
českých olympioniků Martina Doktora. Mnozí další pak budou hájit
naši část Čech přímo v Riu. Kromě
zmíněného Jaroslava Kulhavého
to bude i Adam Ptáčník či Leopold
König.
Karty jdou na dračku

Už jen pár dnů a největší svátek sportu je tady! Olympijské hry se sice konají v brazilském Rio de Janeiru, v krajském
městě ovšem vyroste Olympijský park Pardubice 2016. Do areálu Na Špici lze dojít i po stále ještě nové lávce přes
Labe. Všichni jste srdečně zváni!
Foto: BEDŘICH PRÁCHENSKÝ

Zahajovací ceremoniál
roztančí nejen třídu Míru
PARDUBICE - Zažijte u Labe
opravdové Rio nejen díky olympijským disciplínám. Tu pravou brazilskou atmosféru můžete okusit také
díky zahajovacímu ceremoniálu,
který odstartuje v pátek 5. srpna
ve 20:16 hodin u fontánky na třídě
Míru. Hudba, exotika, barvy, tanec,
ladné pohyby tanečnic, divoký rytmus samby, smích, hravost a podivné kolostroje… Pardubické Rio
může začít.
Olympijská hravost se tento den
přesune do ulic města. Nejen díky
režii Jany Burkiewiczové nebo scénografa Juraje Kuchárka, pardubických tanečních a pohybových skupin
se můžete těšit na opravdu mimořádný úvod celého Olympijského
parku Pardubice 2016. Nechejte se
strhnout energickým karnevalovým
průvodem, který se s kolostroji (na
snímku) v čele vydá od třídy Míru
směrem k Zelené bráně a odtud k
Tyršovým sadům. „Dvě postavy v
bláznivých oblečcích zjišťují, že
nepřistály na letních olympijských
hrách v Rio de Janeiru, ale kdesi
v Pardubicích. Protože už však do
zahájení olympiády nezbývá moc
času, rozhodnou se vyčarovat si
Rio ve městě na Labi. Rozezvučí se

Do této monstrózní akce se zapojila většina pardubických a také řada
regionálních sportovních klubů.
Kdo si pořídil hrací kartu (momentálně jich je prodáno 15 tisíc!) bude
mít jedinečnou možnost vyzkoušet
si aktivně zhruba šedesát různých
sportovních disciplín. Za zdolání
deseti stanovišť čeká na účastníky diplom, za dvacet pak dokonce

medaile. Ovšem je potřeba zmínit,
že karta není žádným klíčem ani
vstupenkou. Karta je potřeba pouze
na vstup do oficiálních fanzón či na
aktivní zapojení do sportovních disciplín. Kamkoliv jinam je vstup zcela zdarma a bez karty. Hrací karta
je však vytvořena tak, aby sloužila
více účelům, kromě již zmíněných,
bude karta sloužit také jako bezplatná „lítačka“ ve vybraných linkách
MHD, lidé na ni pohodlně zaparkují
na záchytných parkovištích.
„Hrací karta je časově neomezená a její součástí je i mapa areálu
parku s vyznačením stálých i dočasných sportovních stanovišť. Díky
kódu na každé kartě budou mít pořadatelé přehled o aktuální návštěvnosti. Každá registrovaná karta bude
navíc slosovatelná,“ upřesnil manažer Olympijského parku Pardubice
2016 Pavel Stara.
Nezbytnou podmínkou pro uspořádání této rozsáhlé akce bylo to, že
město Pardubice vzalo olympijský
park za svůj a stalo se jeho hlavním pořadatelem. Významnou roli
(Pokračování na str. 2)

Návštěvníky zámku vítají olympijské větrníky

PARDUBICE - Zážitky nabitý program Olympijského parku se
odehrává také v jedinečném prostředí zámku. Nepřehlédnutelné jsou
nyní olympijské větrníky, které se
točí na zámeckých valech a při pohledu od Příhrádku vytvářejí iluzi
pěti olympijských kruhů. „Olympijské kruhy představují symbol, který
je všeobecně známý a srozumitelný.
Větrníky v pěti olympijských barvách, které jsme umístili na zámec-

ké valy, po roztočení skládají obraz
pěti protínajících se kruhů. Symbolizují svět spojený olympijskou myšlenkou a vítají návštěvníky zámku,“
uvedl ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.
„Chtěli jsme vytvořit hravý a
dynamický prvek, který by neustále
evokoval pohyb, upozornil na sebe a
vzbuzoval úsměv,“ řekl o 120centimetrových větrnících autor návrhu a
kurátor VČM Ivo Křen.
(skp)

Na kávu si mohou zajít i lidé, kteří na ni nemají

kolostroje a začne bláznivě zvučný
rej,“ popisuje slavnostní zahájení
OPP 2016 Lucie Břízová, vedoucí
oddělení kultury magistrátu města.
Tanečnice budou všude, na balkonech, kolem kolostroje a rozpohybují tak celý průvod. U Zelené brány
na vás čeká výjev Ria a vaše cesta
může pokračovat. V tajemné krajině
Tyršových sadů uvidíte až nadpozemské umění cirkusového uskupení Losers a svou pouť zakončíte
(Pokračování na str. 2)

PARDUBICE - Kafe. Pro mnoho z nás úplně samozřejmý požitek
všedního dne. Jsou však tací, pro
něž je káva vypitá ve slušném prostředí něčím vzácným. Řeč je o lidech bez domova, kteří mají vstup
do kaváren kvůli svému sociálnímu
postavení velmi ztížen. Právě pro
ně vznikl projekt Coffeeshare, který
jim nabízí kafe zdarma, ba co víc vrací jim pocit důstojnosti.
V říjnu loňského roku se Pardubice staly čtvrtým městem v České
republice, v němž si mohou prostřednictvím iniciativy Coffeeshare
zdarma vychutnat kafe lidé, kteří na
něj běžně nemají. Iniciativa je také
známa pod označením odložená (či
zavěšená) káva a pomáhá lidem v
nouzi tím, že jim umožňuje nejen
uhasit žízeň, ale zároveň si odpočinout v důstojném a příjemném
prostředí kavárny, ze kterého bývají
kvůli své finanční situaci vyloučeni.

peněz, tak jim kavárna nápoj připraví. „Není na personálu kavárny, aby
určoval, kdo má a kdo již nemá právo si o zavěšenou kávu říct. Kdo si
pro ni přijde, má na ni právo. Každá
kavárna má také možnost si vytvořit
své podmínky výdeje kávy,“ vysvětluje Petra Trachtmanová, mluvčí iniciativy Coffeeshare. Zároveň upozorňuje, že lidé by si neměli plést
příspěvek se spropitným určeným
personálu. „Necháváte-li v kavárně

spropitné, čiňte tak prosím i nadále.
Jestliže se vám myšlenka Coffeeshare líbí, zanechte v kavárně spolu
s darem pro nejslabší i spropitné, zaměstnanci tak budou vůči projektu
vlídní,“ vysvětluje Trachtmanová.
Hlavním smyslem Coffeeshare
je podpora sociálně nejslabších a
jejich začlenění do společnosti. „Je
to příležitost pro všechny šťastnější
ukázat svou spoluúčast a pokusit se
v prostředí kavárny vytvořit prostor

Z „azyláku“ do Zámecké

Podpora není spropitné
V Pardubicích najdete kasičku s
logem Coffeeshare na pultu Zámecké kavárny. Štědří zákazníci do ní
vhazují peníze pro potřebné. Všichni ti, kdo na nápoj nemají prostředky, pak mohou přijít a o zavěšenou
kávu si říci. Pokud je v kasičce dost

pro solidární společenství lidí, bez
ohledu na aktuální sociální situaci
člověka. Zavěšená káva je tu pro
každého, kdo je ve finanční tísni,“
říká Trachtmanová. V Pardubicích
projekt Coffeeshare spolupracuje s
organizací SKP-CENTRUM, o.p.s.,
která zde provozuje azylové domy,
noclehárny a nízkoprahové denní
centrum pro lidi bez domova. „Neznamená to ale, že jen jejich uživatelé si mohou pro zavěšenou kávu
přijít. Jste-li student, co má hluboko
do kapsy, matka samoživitelka či
sociálně slabý senior, rozhodně jste
vítáni, káva je tu i pro vás,“ upřesňuje Trachtmanová.

Princip je jednoduchý: vhozením drobných do kasičky přispějete na kávu
těm, kteří si ji nemohou dovolit.
Foto: ARCHIV

Zpočátku se v kasičce nahromadily určité peníze, ale nebyl nikdo,
kdo by jich využil. Lidé, kterým
byly příspěvky určeny, o této možnosti nevěděli. Díky spolupráci s organizací SKP-CENTRUM však do
Zámecké kavárny zavítaly klientky
z pardubického azylového domu i se
svými dětmi, z ulice přišli také lidé
bez domova. Nyní je v pokladničce
drobných tak na dvě kávy. Příspěvky vstřícných hostů jsou tak velmi
vítány.
JAN KLIKA
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Holice ani Libišany nezaváhaly. Naopak padla Přelouč
PARDUBICE - Osmi víkendovými zápasy odstartoval nový ročník Poháru hejtmana Pardubického
kraje. Do prvního kola se střídavými úspěchy vstoupilo i osm týmů z
našeho regionu. Na programu byla
i dvě derby. Pohár odstartoval již v
pátek, přičemž Horní Jelení dostalo
napráskáno od Hlinska. V sobotu
pak Moravany prohrály ve Stolanech, Rohovládova Bělá vypadla
z poháru až po penaltách, když po
devadesáti minutách byl stav s Třemošnicí vyrovnaný. Roli favorita
splnily Libišany, které jasně dominovaly v Načešicích. Ještě o fous
hůře dopadl doma Semín, který
podlehl Holicím. Ve druhém kole,
které je na programu tuto sobotu od
18 hodin, se utkají Třemošnice - Holice, Stolany - Libišany, Luže - Hlinsko a Starý Mateřov - Slatiňany.
AFK Horní Jelení - FC Hlinsko
0:6 (0:3). Branky: 30. Mayer, 35.
Bouška, 45. Křivka, 52. a 89. Pelikán, 87. Chmelík. Rozhodčí: Braun.
ŽK: 2:2. Diváků: 100. HORNÍ JELENÍ: Šumpík (46. Jozl) - Čermák,
Kaplan, Hendrych, Houžvíček - Raich, Pinkas (68. Liška), Velinský,
Horáček (51. Šmidberský) - Michálek, Cach.
Na hřišti v Jaroslavi se Horní
Jelení postavilo Hlinsku, ovšem již
po pár minutách utkání bylo zřejmé,
kdo bude na hřišti pánem. „Prohra je
sice vysoká, ovšem nic zásadního to
pro nás neznamená. Bereme to jako
první utkání v nové sezoně a jako k
takovému jsme k němu přistoupili.
Cíl postoupit jsme rozhodně neměli. Hlinsko bylo jednoznačně lepší,
což může být i důsledek toho, že my
hráli bez tří hráčů základní sestavy,
kteří jsou na dovolené,“ řekl Pernštejnu vedoucí mužstva Aleš Kaplan. Do tohoto klání pak domácí, i
kvůli vynucené absenci klíčových
hráčů, nasadili některé nadějné dorostence.
SK Stolany - TJ Sokol Moravany 2:1 (0:1). Branky: 64. Vácha,
81. Novotný - 14. Novák. Rozhodčí:
Ujec. ŽK: 1:1. Diváků: 50. MORAVANY: Laksar - Horák, Záleský,

Fotbalisté Starého Mateřova (ve žlutém) bojovali jako lvi, aby si nakonec překvapivě vydobyli postup do druhého
kola Poháru hejtmana Pardubického kraje.
Foto: MILAN KŘIČEK
J. Lukas, K. Lukas - Veselý, Hurta
(80. Sokol), Knotek, Novák - Čáň,
Michňák.
Úvod zápasu vypadal pro Moravany slibně, jen škoda, že se jim
z takového množství šancí podařilo skórovat pouze jednou... „Kdybychom v první půlce proměnili
všechny brankové příležitosti, tak
se druhý poločas odehrával ve zcela jiném znění,“ nechal se po utkání
slyšet trenér hostí Miroslav Kaluža.
TJ Sokol Rohovládova Bělá ŽSK Třemošnice 1:1 (0:0). Na penalty 3:4. Branky: 90. Deutsch - 86.
Šindelář z penalty. Rozhodčí: Šlor.
ŽK: 1:1. Diváků: 20. ROHOVLÁDOVA BĚLÁ: Pšenička - Nepivoda, Žoček, Tomič (78. Chovanec),
Kaštánek - Jelínek, Bakule, Braun,
Sokol - Deutsch, Kotajny.
Rohovládova Bělá přišla o postup do druhého kola na pardubickém Dolíčku až po penaltách,

přestože hrobníkovi z lopaty utekla minutu po konci oficiální hrací
doby. Ve vyrovnaném utkání měli
možná maličko více ze hry „domácí“, tedy Rohovládova Bělá. Skóre
se hýbalo až v samém závěru, kdy
nejprve hosté z penalty strhli vedení
na svoji stranu, aby pak Bělá v 91.
minutě vyrovnala. „Nařízená penalta proti nám byla podle mého názoru velmi přísná. Podobný zákrok na
našeho hráče přitom zůstal nepotrestaný... Při pokutových kopech
to pak již byla loterie, ve které jsme
ovšem mohli zvítězit,“ řekl vedoucí
mužstva Bělé Josef Radouš.
TJ Mezilesí Načešice - FC Libišany 1:6 (1:2). Branky. 14. Chmelík - 12. Brož, 38. Slezák, 57. a 80.
Kaufman, 59. Kučera, 61. Vydarený. Rozhodčí: Schmeiser. ŽK: 0:1.
Diváků: 100. LIBIŠANY: Šimon
- Vích (46. Rosůlek), Kršák (60.
Kuric), Kučera, Huňák - Hron (46.

Bydžovský), Brož, Kaufman, Vydarený - Machala, Slezák.
Zjednodušeně řečeno by se dalo
říci, že domácí byli favorizovaným
Libišanům alespoň trochu důstojným soupeřem pouze do doby, kdy
s nimi vydrželi běhat. Pak se jejich
hra i systém rozbořily jako domeček
z karet. Na nechytatelnou bombu
Brože do šibenice zareagovali domácí vyrovnávajícím gólem o dvě
minuty později. Další čtvrt hodiny
drželi krok a když dostali druhou
branku, bylo po všem.
TJ Sokol Semín - SK Holice
1:9 (0:3). Branky: 85. Vojáček - 38.,
61., 78. a 87. Václavek, 47. a 84.
Kopřiva, 43. T. Jedlička, 45. Stárek,
77. Ručka. Rozhodčí: Trocha. Bez
karet. Diváků: 70. SEMÍN: Gabriel
- Hamerník (79. Živný), O. Vokál,
T. Vokál, Vencl - Trubač, Kosina,
Pokorný (54. P. Strnad), Vojáček,
Minařík (67. Gábor) - Vaněk (74. J.

Beksa zná soupeře ve FIBA Europe Cupu

PARDUBICE - BC Siauliai,
Apoel Nikósia a jeden z trojice Rilski, Tsmoki a Nahariya to budou
soupeři BK JIP Pardubice ve FIBA
Europe Cupu, jehož losování se
uskutečnilo v německém Mnichově.
Účastníci FIBA Europe Cupu byli
před losováním rozděleni do dvou
konferencí podle geografické polohy
a nasazeni do jednotlivých košů. Pardubičtí basketbalisté byli ve 2. konferenci nalosováni do skupiny J, v níž
se střetnou s litevským BC Siauliai a

kyperským Apoelem Nicosia. Čtvrtý
tým vzejde z kvalifikační fáze z izraelsko-bělorusko-bulharské trojice
Ironi Nahariya, Tsmoki Minsk, BC
Rilski Sportist.„Jsme velice rádi, že
jsme byli nasazeni rovnou do základní skupiny a nemusíme hrát kvalifikaci, což je i úspěchem diplomacie
České basketbalové federace a samotného klubu,“ předeslal předseda
představenstva Pavel Stara.
Losování, na němž pardubický
klub
reprezentovali
generální

manažer Martin Marek a PR
manažer René Peška, sledoval v
živém přenosu na youtube kanálu
FIBA Europe. „Věřil jsem, že nám
naši zástupci v Mnichově přinesou
štěstí,“ pousmál se Pavel Stara.
„Na evropské scéně jsme staronovými účastníky, když jsme v sezoně
2011/2012 hráli tehdejší EuroChallenge Cup, a dobře si uvědomujeme,
že to budeme mít těžké, například po
stránce zkušeností. Těžko odhadovat
sílu našich soupeřů, nicméně jedná

se o týmy, které hrají evropské poháry pravidelně. Nyní již víme, kdy
a s kým budeme hrát a těšíme se na
přípravu. Motivaci máme velkou,“
uzavřel předseda představenstva BK
Pardubice.
Základní skupiny FIBA Europe
Cupu budou rozehrány 19. října a
přesný rozpis zápasů bude oznámen
v nejbližších dnech. Domovským
stánkem pardubických basketbalistů
pro utkání evropského poháru bude
pardubická Tipsport arena.
(zr)

Vokál). HOLICE: Svoboda - Ručka,
Tláskal (46. Lát), Chvála, Hanč Fotul, J. Jedlička, Kopřiva, Stárek
- T. Jedlička, Václavek.
V předem jasném utkání šlo pouze o to, jak dlouho dokáží domácí
vzdorovat lídrovi krajského přeboru.
Přestože první půle pro ně vyzněla
ještě poměrně milosrdně, ve druhé
pětačtyřicetiminutovce již Holice
sázely gól za gólem. Pro Semín tak
může být snad jedinou útěchou to,
že jeho hráči nakonec nedostali potupnou desítku...
SK Starý Mateřov - FK Přelouč 1:1 (0:1), na penalty 3:2.
Branky: 70. Hlaváček - 2. Vančura. Rozhodčí: Havránek. ŽK: 4:1.
Diváků: 80. STARÝ MATEŘOV:
Skalický - Mzyk (61. Tomiška), Janeček (70. Škrha), Jonáš, D. Holek
(52. Šťastný) - Klíma, Hlaváček,
Zezula, Žďárský (56. Michal) - Fenyk, Holek. PŘELOUČ: Konvalina
- Kačírek, Hladík, Kmoníček, Hanáček - Novák (64. Chaloupský),
Kosek, Klouda, Milan Beránek (53.
Minařík) - Vančura, Machačný.
Utkání mělo favorita v hostujícím týmu, který si měl jako účastník
krajského přeboru poradit se zástupcem 1.B třídy. Všechno ale bylo
jinak, přestože hosté roli favorita
plnili již od druhé minuty utkání,
kdy šli do vedení. Nezáživná hra se
přelévala z jedné strany na druhou
s mírnou převahou hostí, kteří navíc
nedali penaltu. Když však v 70. minutě domácí Hlaváček vyrovnal, začalo se schylovat k překvapení. Tím
byla už samotná plichta po devadesáti minutách. Kalich hořkosti pak
musela Přelouč vypít až do dna, když
v následujících pokutových kopech
zvítězili domácí 3:2 a zajistili si tak
nečekaný postup do druhého kola.
Další výsledky: Luže - Heřmanův Městec 1:0. Tuněchody - Slatiňany 0:3.
(saf)

Za žákovskou lítačku
na kvalifikaci zdarma
PARDUBICE - Dostihový
spolek ve spolupráci s Dopravním
podnikem města Pardubic připravil
pro fanoušky dostihů zajímavou nabídku. Za nákup celoroční žákovské
jízdenky získají vstupenky na III.
kvalifikaci na 126. Velkou pardubickou s Českou pojišťovnou zdarma.
Při nákupu žákovské jízdenky
zájemci o dostihy obdrží vouchery,
které mohou vyměnit za dvě vstupenky přímo u pokladen dostihového závodiště. K dispozici je dva a
půl tisíce takových poukazů. Akce se
týká dostihového mítinku konaného
20. srpna, který vyvrcholí v pořadí
třetí kvalifikací na Velkou pardubickou. Vouchery je možné získat při
nákupu žákovské jízdenky v období
od 1. do 20. srpna. „Děti do 140 cm
výšky mají vstupné zdarma, k tomu
rodiče můžou získat další dva volné
vstupy. To je myslím velké lákadlo
pro celé rodiny přijít na závodiště
a užít si tu pravou dostihovou atmosféru,“ řekl ředitel Dostihového
spolku Martin Korba.
V rámci doprovodného programu si návštěvníci závodiště budou
moci vyzkoušet i některé disciplíny
moderního pětiboje, do kterého patří také jezdectví. Právě v den třetí
kvalifikace půjde tento sport do
olympijského finále v brazilském
Rio de Jaineru. Návštěvníci závodiště si budou moci díky spolupráci
s Olympijským parkem Pardubice
vyzkoušet střelbu, šerm, běh nebo
se svézt na koních. V Riu bude Českou republiku v moderním pětiboji
reprezentovat olympijský vítěz z
Londýna 2012 David Svoboda,
který před dvěma lety také losoval
startovní čísla tehdejších účastníků
Velké pardubické.
Brány závodiště se otevřou v 11
hodin, první dostih startuje ve 13
hodin.
(kan)

Sprinterka Vondrová sedmá na světě!
BYDHOŠŤ - O víkendu vyvrcholilo v polské Bydhošti mistrovství světa juniorů. Pardubickou zástupkyní zde byla sprinterka Lada
Vondrová, která patří k velmi talentovaný závodnicím a je jednou z
možných nástupkyní našich elitních
atletů, kteří se za pár dní představí
na Olympijských hrách v Rio de Janeiru. Před týdnem se Lada představila na mistrovství Evropy dorostu v
Gruzii, tam se jí však nedařilo úplně
podle jejích představ. Ačkoli velmi
hladce postoupila ze svého rozběhu,
zdravotní problémy jí následně neumožnily nastoupit do semifinále, a
pak, tím pádem, ve finále bojovat o
příčky nejvyšší. Zdravotní komplikace se však lékařům po návratu do

Čech podařilo zvládnout a Lada tak
mohla odcestovat na světový šampionát vyšší věkové kategorie. Zde se
představila ve štafetě na 4x 400 metrů. Kvartetu ve složení Lada Vondrová, Lucie Krupařová, Jana Slavíková a Zdeňka Seidlová se v Polsku
zadařilo. Děvčata zaběhla nejprve
čas 3:36,38 min, což stačilo na páté
místo v rozběhu a současně i na postup do finále. Finálový běh dokončila děvčata za 3:37,36 minut a to
naší národní štafetě stačilo na sedmou příčku. Mistrovský titul získaly
Američanky za 3:29,11 min před
štafetou Jamajky (3:31,01 min) a
Kanaďankami (3:32,25 min). Kompletní výsledky šampionátu juniorů
najdete na www.atletika.cz. (yak)

Pardubická stopa na norském ME mládeže v radiovém orientačním běhu

OSLO - Před vrcholem sezony
v seniorských a juniorských kategoriích v radiovém orientačním
běhu MS v Bulharsku, hostilo na
začátku července norské Oslo žáky
a dorostence při 17. Dorosteneckém
mistrovství Evropy. Mezi těmi, kteří si vybojovali svou účast na této
vrcholné akci, byli i tři pardubičtí
závodnici. V kategorii dorostenců
reprezentoval Českou republiku
Jakub Křen (15 let) a v mladší kategorii žáků si svou premiéru zažili
sourozenci Jakub a Johana Klecovi
(oba 11 let).
První soutěžní disciplínou byl
sprint, který se do programu vrcholných soutěží zařadil teprve nedávno.
V těchto mládežnických kategoriích
jde o dosti náročnou disciplínu, kdy
je nárok kladen nejen na rychlý běh,
ale hlavně na rychlé a správné rozhodování. Jakákoliv malá chyba závodníka odsune až do druhé poloviny výsledkové listiny. Tento závod
však nezaskočil nejzkušenějšího
z pardubické výpravy Jakuba Křena, který si s minimálním náskokem
osmi vteřin před dalším českým reprezentantem Dominikem Šromem
doběhl pro titul mistra Evropy. Na
stupních vítězů je ještě doplnil Dalibor Matoušek z Prahy. Johana
Klecová s minutovou ztrátou na
bronzovou medaili obsadila krásné
5. místo.
Druhý den se běžel klasický závod v pásmu 144 MHz. Jestliže je
při sprintu třeba hodně zkušeností,

Barvy České republiky hájili na uplynulém mládežnickém mistrovství Evropy v norském Oslu také tři závodníci ROB Pardubice - Jakub Klec, Johana Klecová a Jakub Křen (zleva). Všichni tři si ze severské země odvezli medaile.
Foto: ODDÍL
o tomto pásmu to platí dvojnásob.
V samotném závodu byl tentokrát
nepřemožen dorostenec Dominik
Šrom z Bílovic nad Svitavou, který
společně s Jakubem Křenem vybojoval týmové stříbro.
Poslední závod se konal na klasické trati v pásmu 3,5 MHz. V kategorii mužů bývá tato disciplína pro
české závodníky prestižní záležitostí, neboť na světových a evropských
šampionátech nenašli již 15 let přemožitele. Ani naši mladí se v Norsku neztratili. Jakub Klec vybojoval
svoji první individuální medaili,
když doběhl na výtečném 3. místě
a společně se Samuelem Svatkem

dosáhli na stříbro v týmové soutěži.
Také Johana Klecová příliš nezaostala za svým bratrem a 6. místem
přispěla k týmovému stříbru.
Česká republika v konkurenci
jedenácti evropských států skončila
na 2. místě za vítězným Ruskem s
celkovým ziskem 16 medailí (dvě
zlaté, osm stříbrných a šest bronzových).
A s čím se vrátili z mistrovství
Evropy závodníci oddílu ROB Pardubice.
Jaké to je stát na bedně na
ME?
Johana Klecová: Stát na bedně
je pozitivní pocit, všichni vám po-

tleskem dávají najevo, že se vám to
povedlo.
Jakub Klec: Super pocit.
Jakub Křen: Je to super, ale ve
chvíli, kdy je vyhlášení, si člověk
ještě pořádně neuvědomuje, co se
stalo, vyhlášením totiž všechny pocity začínají. Nejkrásnější je sledovat reakce nejbližších lidí po tom, co
se to dozvídají.
Největší pozitivní zážitek a
největší smutek na ME. Největší
chyba?
Johana Klecová: Největší zážitek je to, jak vás celý váš tým podporuje, povzbuzuje a když potřebujete, se vším vám pomůže. Největší

smutek byl z neúspěchu a smutku
ostatních. Největší chyba byla moc
se stresovat a neužívat si to.
Jakub Klec: Fandit v cíli ostatním a stát na stupních vítězů. A největší chyba - to byly ty v závodech.
Jakub Křen: Největší pozitivní
zážitek bylo rozhodně koukání na
průběžné výsledky sprintu, a to přesně ve chvíli, kdy se za mým časem
objevil ‚!‘, tedy že už mě nikdo na
trati nemůže předběhnout. Následné radování se celého týmu nikdy
nezapomenu. Nejhorší pocity jsem
měl rozhodně ve chvílích, kdy jsem
viděl na klasikách obsluhu, která
byla pokaždé tak 50 metrů od kon-

troly na tom nejviditelnějším místě
široko daleko, ale kontrola byla zakopaná v největší díře a za křovím.
To se mi dle rozborů stalo přesně na
6 z 10 kontrol, tedy spousta ztracených minut.
Nějaké rady či vzkaz pro čekatele na takovouto akci?
Johana Klecová: Hlavně si to
užijte a berte to jako normální závody, protože když se budete zbytečně
stresovat, tak se vám to tak nepovede.
Jakub Klec: Když se vám na této
akci něco nepovede, nebuďte smutní a věřte, že se vám to další den povede.
Jakub Křen: Dělejte to, co vás
baví a když to budete dělat pořádně,
věnovat tomu svůj čas, myšlenky a
naučíte se ovládat sami sebe, přijde
to samo. Důležité je soustředit se na
budoucí úspěch a ne na neúspěch v
minulosti.
Co dál?
Johana Klecová: Po ME si užívejte radosti nejen z vašich, ale i
z úspěchů ostatních.
Jakub Klec: Těším se na další
takové akce.
Jakub Křen: Za kategorii M16,
která je nejstarší kategorií v ŽDR běhám první rok. To znamená, že příští
rok mě čeká ME na Slovensku. Splněný letošní cíl, dostat se v tvrdé konkurenci do Osla, nahrazuje cíl příštího roku, a to co nejlépe zaběhnout
všechny mistrovské závody, a opět
získat aspoň jednu individuální medaili.
JITKA ŠIMÁČKOVÁ

