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Druhý srpnový
víkend odstartují
fotbalové soutěže
TRUTNOVSKO | Po letní pauze se druhý srpnový víkend znovu rozeběhnou
fotbalové soutěže. Úvodní kolo rozehrají fotbalisté v divizi, krajském přeboru a
také v I. A třídě.
Fotbalisté Dvora Králové nad Labem
vstoupí do 14. divizní sezony v neděli
13. srpna od 17 hodin doma proti Kolínu. Svěřenci trenéra Pavla Matějsky se
pokusí obhájit umístění v horní polovině tabulky, což se jim podařilo v posledních dvou ročnících soutěže. Trutnov,
který vloni bojoval o záchranu, vstoupí
do divize ve stejný den i čas s těžkým
soubojem, se Živanicemi. Oba soupeři
se už v polovině července utkali v prvním kole tuzemského poháru. Živanice
tehdy v Trutnově vyhrály 2:0.
Druhý srpnový víkend odstartuje
také krajský přebor. V něm se představí
suverén loňského ročníku I. A třídy
Vrchlabí. Premiéru si horalé odbudou v
sobotu na stadionu Libčan.
První kolo v nižší krajské soutěži přinese derby mezi Tatranem Hostinné a
Trutnovem B. Další zástupce krkonošského regionu v I. A třídě Bílá Třemešná sezonu zahájí na hřišti Kratonoh B,
Sparta Úpice přivítá v sobotu Černilov.
I. B třída zahájí ročník 2017/2018 třetí
srpnový víkend.
(top)

KRÁTCE
Další úspěch pro Klaudu:
bronz ze Světových her
TRUTNOV | Medailové žně trutnovského thajboxera Jakuba Klaudy v letošním roce nekončí. Po zlatu z evropského šampionátu a stříbru z Mistrovství
světa vybojoval bronz na Světových
hrách v polské Wroclawi. Jeho cestu do
finále zastavil domácí borec Lukasz Radosz. V utkání o bronz na turnaji neolympijských sportů porazil Němce Jakoba Stybena a dokázal tak navázat na vítězství z letošního Souboje Titánů proti
stejnému soupeři.
(top)

Antukové kurty přivítají
sportovní svátek
LUPENICE | Výkonnostní i hobby volejbalisté se předposlední srpnový víkend sjedou do Lupenice na Rychnovsku. Uskuteční se zde už 52. ročník antukové turnaje Volejbalová Lupenice. Po
Dřevěnici je to druhý nejstarší turnaj ve
východních Čechách. „Pro obec je to
každoroční svátek. Vesnice se několikanásobně nafoukne a na jeden víkend v
roce má více než tisíc obyvatel,” říká
starosta pořádajícího Sokola David Čižinský. Sobotní turnajový program
bude tradičně patřit soutěžím mužů a
žen, v neděli se na sedmi kurtech budou
odehrávat souboje mixů.
(top)

Trutnovsko

Favority v Krkonoších
zaskočil Brňák Jiří Petr
Krkonošskou padesátku vyhrál rovinový běžec, loňský vítěz Groh byl čtvrtý
TOMÁŠ PLECHÁČ
ŠPINDLERŮV MLÝN | Překvapivého
vítěze měl třetí ročník Krkonošské padesátky, který se první srpnovou sobotu
konal ve Špindlerově Mlýně. Všem favoritům vypálil rybník osmatřicetiletý
Jiří Petr z Brna, který byl dosud považovaný za spíše rovinového běžce. Trasu s
převýšením 2400 metrů zvládl v čase
4:37:44. Obhájce loňského prvenství
Radoslav Groh se tentokrát na stupně vítězů nevešel.
„Chtěl jsem si to dát na zpestřenou, a
vyšlo mi to. Jsem moc spokojený. Celou sezonu mám nějaké zdravotní problémy, tak doufám, že jsem je tady rozehnal,“ neskrýval překvapení vítěz. Na
druhém místě skončil s tříminutovým
odstupem zkušený skyrunner Aleš Palko, minutu za ním domácí borec Michal
Štantejský.
„První část jsme se tam prolínali
s kluky z kratší trati. Pak od rozdělení
na 18. kilometru od Horalu jsem zůstal

Z vítězství v hlavním závodě se radoval Jiří Petr. FOTO | LADISLAV ADÁMEK
na čele sám. Na Medvědíně jsem poprvé viděl Aleše a Michala za sebou.
V tom kopci nemáš takový odhad, začaly mi docházet síly a bál jsem se, že to
ztratím. Ale pak se to zase rozběhlo a
udržel jsem tři minuty náskoku,“ popsal

souboj na trati Jiří Petr. Loňský šampion Radoslav Groh doběhl čtvrtý.
V ženské kategorii zvítězila Marcela
Joglová, třicetiletá pražská fitness trenérka původem ze Šumavy. Dorazila na
celkovém 21. místě za 5 hodin a 44 minut. Druhá Daniela Havránková
z pražského Olympu za ní v cíli zaostala o více než 25 minut. „Na Medvědíně
mě začaly chytat křeče i píchat, myslela
jsem, že to budu muset zabalit, ale naštěstí jsem to z kopce zase rozběhala,“
uvedla Marcela Joglová, která absolvovala první horský běh v kariéře.
Půlmaratonská trať nejlépe sedla Radku Hüblovi, vyhrál v čase 1:54:06. Na
druhého Jana Mrázka měl skoro dvě minuty. Šestý doběhl dálkový běžec na lyžích Stanislav Řezáč, osmá skončila bývalá reprezentantka v běžeckém lyžování Zuzana Kocumová, která suverénně
ovládla ženskou kategorii na poloviční
distanci. „Já jen závodím, protože bych
už v týdnu nestihla regenerovat,“ hodnotila svoji formu Kocumová.

Dvorákům bude radit Lubina
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM | Po posílení hráčského kádru získal druholigový nováček ze Dvora Králové zvučené
jméno také do realizačního týmu. Do
rodného města se vrací hokejový bouřlivák Ladislav Lubina, od nové sezony
bude v klubu působit jako poradce. Hlavním koučem HC Rodos, který si poprvé
v klubové historii zahraje druhou ligu,
zůstává Ivan Houda.
„Ladislav Lubina se stane součástí realizačního týmu, bude poradcem hlavního trenéra, kterým zůstává Ivan Houda.
Ladislav Lubina bude pomáhat na trénincích i na střídačce při zápasech. Je to velká osobnost, která má mužstvu co dát,“
říká prezident HC Rodos Vasil Teodoridis. Bývalý reprezentant dvorské hokejisty krátce koučoval už v sezoně
2009/2010, než odešel do Komety Brno.
Ladislav Lubina se k týmu připojí začátkem září, tedy dva týdny před prvním
soutěžním zápasem HC Rodos ve druhé
lize. S hlavním koučem Ivanem Houdou
už bude spolupracovat na druhé části letní přípravy, která začala v srpnu. „Ladislav Lubina hrál i trénoval v extralize,
přinese do týmu nové poznatky a pomůže nám k tomu, abychom byli na sezonu,
která nás čeká, co nejlépe připravení,“
poznamenává Ivan Houda.
Miloš Hlavsa, který v uplynulé sezoně vypomáhal na střídačce, zůstává ve-

Od nové sezony bude Lubina na lavičce Dvora Králové.
doucím mužstva. Padesátiletý Lubina naskočil do nejvyšší soutěže v roce 1984.
Většinu hokejové kariéry strávil v dresu
Pardubic, se kterými získal tři mistrovské tituly. Působil také v Třinci a krátce
v Dukle Jihlava.
Vyzkoušel si zahraniční soutěže ve
Finsku, Německu a Švýcarsku. S českou
reprezentací získal bronz na zimní olympiádě v Albertville v roce 1992 a tři bronzové medaile na mistrovství světa. Hokejovou kariéru ukončil v roce 2006. Jako
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trenér působil v Chrudimi, extraligových Pardubicích, Brně a Slavii Praha.
Naposledy trénoval kazachstánský celek Ertis Pavlodar.
Kromě Ladislava Lubiny HC Rodos
před nadcházející sezonou angažoval devět hráčů. Z Litoměřic získal pětadvacetiletého útočníka Milana Valáška, z Jaroměře přišel nejlepší střelec uplynulého
ročníku krajské ligy Tadeáš Kocián.
Obranu vyztužili extrutnovský Lukáš Junek a urostlý zadák Michal Petira. (top)

