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Pardubický kraj
Motosport

Poblíž Lanškrouna
zaburácejí motory

Příznivci motoristických sportů
mohou slavit. Do kraje se totiž vracejí závody automobilů do vrchu.
Zatím se sice nekoná návrat populární Ústecké 21 na Andrlův chlum,
ale i tak se dá čekat nové pěkné zápolení speciálů do kopců. Dnes a zítra se v Tatenicích u Lanškrouna
pojede první ročník Tatenických
serpentin, které jsou zařazené do
kalendáře mezinárodních mistrovství a seriálu Maverick Rescue Euro
Cup. Od 8.30 do 12.00 se po oba
dny uskuteční dvě tréninkové
jízdy. Starty závodu na 3050 metrů
dlouhé trati jsou na programu ve
12.30. Do závodu je přihlášená
téměř šedesátka vozů, včetně formulí. Rychlou jízdu předvedou i závodníci v upravených starších škodovkách. Ve startovní listině ale figuruje také nadějná lanškrounská
závodnice Nela Grundová se silným
Mitsubishi Lancer EVO VIII. (mšv)

Běh

Na běžce čeká
náročné převýšení
Od hotelu Vista v Dolní Moravě odstartuje dnes v 11 hodin 3. ročník
běhu do vrchu, který je součástí série závodů Salomon Trail Running
Cupu. Na 28 kilometrů dlouhé trati
překonají sportovci celkové převýšení 1300 metrů. Do cíle se musí
dostat v časovém limitu sedmi hodin. K dispozici budou mít během
výkonu i tři občerstvovací stanice.
Rekord zatím drží známý vytrvalec
Robert Krupička s časem 1 hodina
53 minut a 52 vteřin. Pro méně
zdatné zájemce bude připravena
trať v délce 10 kilometrů s převýšením 400 metrů. Na mnohem kratší
klání se od 11.30 vydají i závodníci
v dětských kategoriích. (mšv)

Rusko pro mě byla priorita, říká
odcházející reprezentant Radil
Máte informace, zda v týmu budou hrát i nějací další čeští či slovenští hráči?
Mají tam být dva Američané, jeden
Kanaďan a finský gólman, takže si
tam „zaspíkuju“ slušně (úsměv).
Ale anglicky se domluvím, s tím by
problém být neměl.
Tušíte, jak by měla vypadat příprava na sezonu?
Věci se dost mění, ale podle posledních informací by všichni cizinci
měli mít nástup 16. července. Času
je poměrně hodně. Teď trénuji, pak
bych rád odletěl ještě někam na týden pryč. Připravuji se zatím individuálně s kondičním trenérem, který sem dojíždí. Mám od něho plán a
vypadá to suprově. Hrozně se mi
příprava líbí, protože dělám úplně
jiná cvičení než doposud. Ta pestrost mě baví. Věděl jsem, kde mám
mezery, které bych v týmové přípravě nemohl až tak zlepšit. Proto jsem
rád, že to takhle dopadlo. Jsem
předsvědčen, že mi to svědčí, ale
hlavní bude výsledek na ledě.

Martin Švec
redaktor MF DNES
PARDUBICE Ruská metropole je
nechvalně známá svým hustým provozem, na který si brzy bude zvykat i Lukáš Radil. Než se tak stane,
mohou ho jeho fanoušci stále ještě
vidět, jak brázdí pardubické ulice
na svém červeném bicyklu. Podle
slov čtyřiadvacetiletého forvarda
už do podpisu nového kontraktu
zbývá málo.
„Podepsané to ještě nemám, ale
je to blízko. Do konce týdne by to
mělo být dle agenta hotové,“ říká šikovný křídelník.
Už se učíte rusky?
Před pár dny jsem trochu začal, ale
není to moc valné. Chtěl jsem mnohem dříve, byl jsem však líný
(úsměv). Musím se naučit alespoň
nějaké základy. Výrazně hrotit to
nebudu.
Na technickém oboru příliš jazyky nebyly, že?
Moc ne. Míval jsem angličtinu a
němčinu, ruštinu jsem vůbec nepoznal. Chci do sebe dostat alespoň
něco málo, abych tam nebyl jak v Jiříkově vidění. Ale na druhou stranu
mi dost lidí říká, že je docela blízká
češtině, takže věřím, že se do toho
dostanu.
Je obtížné se po zdárném ukon-

Poslední sok Chrudimi:
Čáslav odvracející sestup
CHRUDIM Bude to vlastně derniéra z donucení. Chrudimští fotbalisté už prakticky v neděli od 17 hodin
v Čáslavi nemají o co hrát - podle
všeho v ČFL zůstanou na stávající
páté příčce.
„Cítím z kluků, že je konec sezony a že vědí, že se nejde nikam posunout. I když jsme trénovali každý
den, je to volnější, hráči si před dovolenou potřebují odpočinout,“ poznamenal trenér chrudimského
MFK Pavel Jirousek.
To patnáctá Čáslav oč bojovat
má, ovšem setrvání ve třetí nejvyšší
soutěži nebude úplně v její moci.
„Potřebují vyhrát a a zároveň musejí doufat v příznivé výsledky ostatních zápasů,“ uvedl Jirousek.
Toho „vytočilo“, že se přesunul

doprava tam nebyla ideální. Ale už
to je dost let zpátky. Jsem zvědavý a
uvidíme, jak to vše budu zvládat.

Hokejový útočník
Lukáš Radil si vyzkouší
první zahraniční angažmá. Z Pardubic zamíří
v nejbližších dnech
do Spartaku Moskva,
a vymění tak českou
extraligu za Kontinentální hokejovou ligu.

původní páteční termín utkání, na
kterém se Chrudim s Čáslaví dohodla. „Vedení ligy to změnilo s ohledem na údajné zajištění její regulérnosti. Ale dávat závěr sezony na neděli od pěti je necitlivé, kluci se těšili na páteční rozlučku, Tomáš Vácha se navíc žení, takže nebudou
moci být na svatbě. A změna vadí i
soupeři,“ rozčiloval se Jirousek.
Zatím není jisté, zda v Čáslavi zasáhne do hry matador Radim Holub, který laboroval s naraženými
žebry. „V závěru týdne bezkontaktně trénoval a do hry měl velkou
chuť. Ale měl by mít ještě klid, uvidíme,“ řekl kouč Chrudimi.
Stoprocentně mu budou na lavičce chybět Vácha a také disciplinárně potrestaný Adámek. (vot)

Skluz Chrudimští fotbalisté sehrají v neděli od 17 hodin v Čáslavi poslední
utkání aktuálního ročníku ČFL. Foto: Michal Klíma, MAFRA

V reprezentaci Lukáš Radil si už vybojoval místo v národním týmu. Do sestavy na letošním mistrovství světa se ale nedostal. Foto: Pavel Paprskář, ČTK
čení vysokoškolského studia
opět vracet k učení?
Je to nezvyk. Vypadl jsem z rytmu,
takže se mi teď už tolik nechce.
Bavil jste se o tamním prostředí
s bývalým spoluhráčem z lajny
Robertem Kousalem, který šel
do KHL před rokem?
Probíral jsem to nejen s ním. Ale je
pravda, že s Kousym jsem v kontaktu docela dost. I kluků z Pardubic,
se kterými jsme byli na mistrovství,
jsem se ptal. S Honzou Kolářem

jsem byl na pokoji, takže jsem se
něco dozvěděl.
Co se vám vybaví, když se řekne
Moskva?
Byl jsem tam jednou asi v osmé třídě. Tenkrát jsme tam byli jako mladí kluci na turnaji. Pamatuji si to
matně. Bydleli jsme v hotelu Ukrajina, což byl možná jeden z nejlepších.Všechno je takové hrozně megalomanské. Vybavím si ještě, že
do haly na zápasy a tréninky jsme
to měli docela daleko, takže vím, že

Byly i jiné nabídky z Ruska kromě Chanty Mansijsku, o kterém
se dříve hovořilo?
Ta byla první, ale nějakým způsobem padla. Měl jsem zprávy, že
Spartak zájem měl, a jsem rád, že
to dopadne. Realita může být jiná,
ale těžko teď předjímat.
Objevilo se i něco z jiných evropských lig?
Byla jedna nabídka z Finska, ale ta
se mi nezdála tak dobrá. Nešlo ani o
peníze, ale spíše o ambice toho
týmu. Nechci říci, že mi bylo jedno,
kam půjdu, ale Rusko mě lákalo asi
nejvíce. Byla to priorita. Z KHL jsem
viděl pár zápasů. Hokej není tak svázaný systémem a je hodně o indivi-

duálních dovednostech. Dokud si to
člověk neozkouší na vlastní kůži, tak
může těžko něco porovnávat. Proto
pro mě bylo lákadlem zkusit i jinou
soutěž než jen českou extraligu.
Spartak už soutěž hrál, poté se
z ní odhlásil a nyní je přihlášen
znovu. Nemáte obavu, že jdete
do nestabilního prostředí?
Nad tím ani moc nepřemýšlím. Věřím, že když už se opět přihlásili,
tak věci budou fungovat. Chtějí obnovovat starší ruské týmy, které dříve hrály. Proto se na to koukám z tohoto pohledu, vše ostatní stejně nemohu nijak ovlivnit. Mám z angažmá spíše přirozený zdravý respekt,
protože je to pro mě první zahraniční zkušenost. Určitě nebudu chtít
zklamat a dám do toho všechno.
Buď to vyjde, nebo ne.
A strach z toho, že si můžete zavřít cestu do reprezentace?
Jdu do něčeho nového a zatím se těmito věcmi až tak nezabývám. Těším se na nové prostředí, ale samozřejmě to může být v tomto směru
riziko.
KHL má jiný herní režim, než na
který jste zvyklý. Jak se vyrovnáte třeba s létáním?
To bude v pohodě, protože mi cestování letadlem nevadí a mám ho
rád. Je to pohodlné. Nikdy jsem ale
nezažil častější létání, které je tam
běžné, a tak jsem zvědav.
Vaším odchodem přijdou Pardubice o útočnou sílu. Víte, kdo by
vás měl nahradit?
Zprávy mám, ale nechci Dušanovi
Salfickému pokazit práci a prozradit to za něj. (úsměv).
Avizoval jste vedení, že budete
chtít zkusit zahraničí?
Ve smlouvě jsem případný odchod
měl ošetřený. Ale zda s tím počítali,
tak to je otázka spíše na ně.

V České Třebové se jede cyklomaraton
ČESKÁ TŘEBOVÁ V místech, kde
rád ladívá formu olympijský vítěz z
Londýna Jaroslav Kulhavý, se zítra
od 11 hodin uskuteční již sedmý ročník Cyklomaratonu Česká Třebová.
Závodu, který bikerský šampion z
nedalekého Ústí nad Orlicí v minulosti třikrát sám vyhrál.
Také na jeho následovníky čeká
trať, na které budou s koly šplhat
na Kozlovský vrch k chatě malíře
Maxe Švabinského či na Andrlův
chlum a na níž se plným tryskem

spustí dolů po českotřebovské sjezdovce Peklák, v jejíž blízkosti je
start i cíl.
„Okruh doznal jenom jedné kosmetické úpravy, když nás jeden majitel nepustil do lesa. Ale na její profil, který má v případě hlavního závodu na 65 kilometrů převýšení
1600 metrů, to nebude mít vliv,“
uvedl pořadatel cyklomaratonu Vladimír Vaněk.
Do závodů juniorů a dospělých
(kratší varianta má délku jednoho

okruhu, tj. 34,5 kilometru) bylo včera přihlášeno 130 sportovců. „Myslím, že jich ve finále bude tak 180,“
soudil Vaněk, kterému vadí, že se
spousta kvalitních závodníků nepřihlašuje předem. Dosud tedy není
jisté, zda se v Třebové objeví vítěz z
let 2013 a 2014 Filip Adel nebo další
medailisté Michal Kaněra a Jan Jobánek. A stejně tomu je i u žen.
„Moc tomu nerozumím, přece
vím, že chci závodit, že mám možnost vydělat peníze (vítěz kategorie

mužů bere pět tisíc, vítězka v ženách
tři). Ale zkrátka to funguje tak, že
tihle jezdci přijíždějí až těsně před
závodem,“ konstatoval Vaněk.
Potvrzeným účastníkem je zlínský Ondřej Fojtík. „To je špičkový
cyklistický ultramaratonec, který
dokázal vyhrát australskou Crocodile Trophy nebo maraton v Německu,“ upozornil Vaněk.
Součástí akce jsou i soutěže dětí,
které se konají v areálu místního
fotbalového klubu. (vot)

Podhůra bike vede tam, kde to drncá
CHRUDIM Kdo má v Chrudimi
doma kolo, nejspíš už si vyzkoušel
populární singltrek nedaleko rozhledny Bára. Jenže nedělní závod,
letos s novým názvem Podhůra
bike 2015, se mu záměrně vyhýbá.
„Využijeme z něho jen jednu klopenou zatáčku. Pojede se po lesních cestách, pěšinách a po kořenech - zkrátka tam, kde to drncá.
Bude to tak zajímavější. Singltrek je
navíc rychlý a my chceme, aby závodníci museli být opatrnější a jeli
pomaleji,“ řekl hlavní organizátor
závodu Ondřej Budínský.
Bikeři budou na Podhůře soupeřit už počtvrté, dříve však jezdili
„Velkou cenu Chrudimi MTB XC“.
„Bylo to příliš dlouhé. Chtěli jsme,
aby to byl název modernější a lehce
zapamatovatelný,“ vysvětlil změnu
Budínský.

Na nynější Podhůra bike vyrazí i
nejmenší děti, pro které je vypsáno
klání na 100 metrů na odrážedlech.
Maximální délka tratě pak činí pět
krát 4800 metrů, tj. 24 kilometrů
(junioři, muži, masters, start ve 12
hodin).
Pořadatelé se snažili okruh dokonale „vyčistit“. „Procházel jsem to
pěšky s ředitelem tratí, odstraňovali jsme různé klacky a podobně. V
sobotu odpoledne vyznačíme
závod páskou a přejezdy přes příkopy vyrovnáme paletami,“ řekl Budínský.
Ačkoliv podle něho není zvykem
se na podobně dlouhé závody cross
country horských kol hlásit předem, letos v Chrudimi spustili přihlášky on-line. „Bylo tam 80 lidí, celkově očekávám zhruba 150 ve všech
kategoriích,“ tipoval Budínský.

Na Podhůře V chrudimských lesích
poblíž rozhledny Bára se zítra uskuteční 4. ročník závodu bikerů.
Foto: Martin Veselý, MAFRA

Nejlepší tuzemští bikeři u Báry nebudou, v sobotu mají závod na Evropských hrách v ázerbájdžánském
Baku a v neděli je navíc Český pohár. Loňští vítězové Luboš Němec i
Anna Kolářová by však u Báry měli
obhajovat triumf.
„Kromě Němce tu budou i další
borci z pražského Vokolek Cycling
Teamu a regionální špička. V masters se představí například Pavel
Svoboda,“ sdělil Budínský.
S kolegy, s nimiž Podhůra bike připravuje, si pohrává s myšlenkou,
že by okruh závodu mohl v budoucnu sloužit širší veřejnosti stejně
jako v úvodu zmíněný singltrek.
„Ta trasa se docela dostala do povědomí, potkáváme na ní lidi, kteří
tam jezdí trénovat. Mohla by to být
další z aktivit na Podhůře,“ mínil
Budínský. — Luděk Votava

