MLADÁ FRONTA DNES ❘ středa 2. 8. 2017
Vedoucí redakce: Kryštof Ženatý
Regionální obchodní manažer:
Václav Veselý
Inzerce: 498 515 311

15

Hradecký kraj

Nerudova 37/32, Hradec Králové
tel. 467 303 111, redhk@mfdnes.cz
Předplatné a distribuce: 225 555 522
predplatne@mafra.cz

Fotbalový Hradec nakupoval,
přivedl také borce z Portugalska
Fotbalový Hradec Králové krátce po začátku
druholigové sezony posiluje. Nejprve přišel
obránce Adam Pajer a
včera ho následoval
portugalský ofenzivní
hráč Patrick.
Radomír Machek
redaktor MF DNES
HRADEC KRÁLOVÉ Za fotbalem
se z rodného Portugalska vydal už
do tří zemí, nyní zkusí čtvrtou.
Nyní si Patrick, celým jménem
Walter Patrick Bexigas Ramos Lopes, záložník s předpoklady pohybovat se na místě podhrotového
hráče, vybral po Francii, Norsku a
Kypru také Česko. A pokud se mu
bude dařit a obě strany dodrží včera podepsanou smlouvu, stráví zde
dvě sezony.
„Český fotbal nabírá na popularitě i v ostatních zemích. Vždyť například Danny letos přestoupil do Slavie Praha,“ říkal včera Patrick pro
klubový web poté, se se na dva
roky upsal Hradci.
Pro hradecké fanoušky to je asi zatím nejpřekvapivější posila, na kterou budou hodně zvědaví. Zane-

dlouho pětadvacetiletý bývalý portugalský mládežnický reprezentant
slibuje především velkou fotbalovou kreativitu. „Co jsme měli možnost vidět, v tom je silný. Uvidíme,
jak to potvrdí,“ uvedl trenér hradeckého mužstva Karel Havlíček.
Patrick to začne na hřišti potvrzovat až dnes, včerejší kvůli vedru na
dřívější dobu svolaný trénink totiž
ještě nestihl. Ten odpolední ano,
ale to měl tým, rovněž kvůli vedru,
na programu plavání.
Lisabonský rodák v jedenácti letech odešel do fotbalové akademie
francouzského týmu Valenciennes
FC, odkud si ho ještě jako mládežníka vyhlédl Paris SG. Zde pravidelně
nastupoval za mládežnické a juniorské týmy a v pozdějších letech absolvoval tréninkové jednotky také
s prvním týmem. Rychlonohý,
ofenzivně laděný hráč prošel všemi
portugalskými
mládežnickými
týmy šestnáctkou počínaje a reprezentací do třiadvaceti let konče.
„Na mládežnická léta mám jen ty
nejlepší vzpomínky. Vždyť jsem tehdy hrál se spoluhráči, kteří jsou
dnes ve velkých evropských klubech,“ říká Patrick.
Později absolvoval angažmá
v norském Lynu, kyperském Lokatoniasu či naposledy v portugalském AC Moure, kde v minulé sezoně nastoupil k 25 zápasům a
vstřelil 7 gólů. „Slibujeme si od něj

Posila z Portugalska Nový hráč druholigového FC Hradec Králové Patrick
pózuje po podpisu smlouvy v hradeckém dresu. Foto: FC HK

zefektivnění zakončení. Je to odlišný typ fotbalisty,“ uvedl sportovní
ředitel hradeckého klubu Pavel Krmaš.
Přestože v Česku Patrick nikdy nehrál, přehled hlavně o Hradci ukázal. „Klub jsem nyní na internetu
sledoval. Loňská sezona byla smolná, jít o soutěž níž vinou jediného
gólu, tak to je smůla. Ale jsem rád,
že se v klubu mluví o návratu,“ poznamenal.
Patrick se zařadil ke dvěma posilám, které hradecké vedení přivedlo do obrany. Krátce před Portugalcem to byl Adam Pajer. Dvaadvacetiletý odchovanec Mladé Boleslavi
se do Čech vrací po jarním působení ve slovenské Senici. „Jde o mladého, talentovaného a fyzicky zdatného fotbalistu, který může nastupovat na více postech, především
však v defenzivě,“ řekl na jeho adresu Krmaš.
Jako první do Hradce před nedávnem přišel levý obránce Jiří Funda,
který se dokonce objevil už v základní jedenáctce trenéra Havlíčka
pro první zápas druholigové sezony. Jenomže v duelu s Táborskem
vydržel na hřišti jen půl hodiny,
pak si zranil sval a musel střídat.
„Nevypadalo to moc dobře, ale
hojí se to každým dnem. Na pátek
do Znojma to ale ještě nebude,“
řekl trenér k aktuálnímu zdravotnímu stavu hradeckého levého obrán-

Krkonošská padesátka sedne vytrvalcům
ŠPINDLERŮV MLÝN Královský český trail Krkonošská padesátka odstartuje v sobotu ve Špindlerově
Mlýně. Organizátoři oproti minulému ročníku výrazně změnili trať a
ubrali výškové metry. Jak hlavní
závod, tak půlmaraton bude více sedět běžcům – vytrvalcům.
Závodníci se ze Svatého Petra vydají po modré sjezdovce na Pláně,
od horní stanice lanové dráhy zamíří ke Klínovkám a z jižní strany ob-

krouží vrchol Stohu. Po seběhnutí
do Svatého Petra budou opět stoupat ke Kozím hřbetům. Do cíle poběží přes Špindlerovku, Medvědín
a Horní Mísečky. Velká část trasy
vede první zónou Krkonošského národního parku. „Vybrali jsme dvě
skialpové cesty: jednu okolo Stohu
a druhou z Patejdlovy boudy. Ta je
v zimě určena pouze pro směr nahoru, my půjdeme dolů. Je to
opravdu náročné a troufnu si říct,

že v takovém terénu se u nás nikde
jinde neběhá,“ říká autor trati a ředitel závodu Martin Dvořák.
Loňské vítězství obhajuje vrchlabský skialpinista a horolezec Radoslav Groh. „Trať je v Krkonoších,
takže mi určitě bude sedět. Na
závod se těším, bohužel nemám natrénováno tolik, kolik bych si představoval. Závod proto beru především jako přípravu na zářijovou expedici do Patagonie,“ líčí Groh. Ve

startovním poli se objeví mimo jiné
také český reprezentant v běžeckém lyžování Stanislav Řezáč.
Běžci na 50 kilometrech překonají převýšení 2 400 metrů, na půlmaratonu o 800 výškových metrů
méně. Hlavní závod odstartuje stejně jako kratší v 8 hodin ráno, časový limit na dokončení je 10 hodin.
Král Krkonoš by se měl v cíli objevit
kolem 14. hodiny. Mezi povinnou
výbavu vytrvalců patří mobilní tele-

fon, každý dostane také mapu. Na
trati budou sběrné body, odkud vyčerpané sportovce v případě nutnosti organizátoři dopraví do zázemí závodu. V doprovodném programu vystoupí ve skiareálu od 12.30
kapely Dilated, Mirai a zpěvačka
Lenny. Vítězem prvního ročníku Krkonošské padesátky se stal Vít Pavlišta, který náročnou horskou trasu zdolal v neuvěřitelném čase 4 hodiny 31 minut. (top)

Fakta
Letní změny v Hradci
odešli
Daniel Trubač (záložník - Slavia
Praha, odtud hostuje v Teplicích)
Tomáš Holeš (obránce - hostování s následnou opcí v Jablonci)
Tomáš Malinský (záložník - přestup do Liberce)
Pavel Černý (záložník či útočník Pardubice)
Jakub Chleboun (obránce - hostování v Kazachstánu)
Roman Polom (obránce - ukončení hostování z Mladé Boleslavi, hraje v Olomouci)
Lukáš Hůlka (obránce - ukončení
hostování z Mladé Boleslavi, hraje
v Bohemians 1905)
●

přišli
Jiří Funda (obránce - České Budějovice)
Adam Pajer (obránce - naposledy
působil v Senici)
Patrick (ofenzivní záložník či útočník, poslední angažmá měl v rodném Portugalsku
Jan Shejbal (záložník či obránce),
Filip Zorvan (záložník), Igor
Súkenník (záložník) - všichni návrat z hostování
●

ce, jenž na východ Čech přišel z Českých Budějovic.
Hradec v úvodním druholigovém kole na svém stadionu remizoval 1:1 s Táborskem, ke druhému zápasu se vydá v pátek do
Znojma. Už následující kolo přinese očekávané derby s Pardubicemi, v Hradci se bude hrát v pondělí 14. srpna. Ještě předtím, v úterý
8. srpna, Hradečtí nastoupí ve Velvarech proti místnímu diviznímu
týmu ve druhém kole pohárového MOL Cupu.

Hokej

Mountfield Cup
začíná v Praze
Letní hokejový Mountfield Cup má
dnes na programu úvodní zápas.
Na rozdíl od všech dalších utkání
se nebude hrát v Hradci Králové,
ale v Praze, kde se Sparta střetne
s reprezentací Jižní Koreje. Právě
Sparta zítra otevře hradeckou část
turnaje, jejím soupeřem bude domácí Mountfield. Posledním účastníkem 2. ročníku letního klání jsou
Pardubice. (hek)

