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Rieter zve na Rosola i Safiullina
Na kurtech pardubického klubu LTC se od
23. do 30. června uskuteční čtvrtý ročník turnaje Rieter Open 2018.
Hlavním tahákem
bude český tenista
Lukáš Rosol a chybět
nebudou ani vycházející hvězdy Rus Safiullin
či Srb Miladinovič.
Marek Votke
redaktor MF DNES
PARDUBICE Dá se už o něm mluvit jako o tradičním. Na začátku letních prázdnin budou Pardubice patřit tenisovému turnaji Rieter Open
z žánru ITF Futures. Půjde již o
jeho čtvrtý ročník.
Loni diváci takřka do poslední
chvíle nevěděli, zda se objeví největší hvězda turnaje, nebo ne.
Letos je jasno. Dvaatřicetiletý daviscupový šampion Lukáš Rosol dorazí. 261. hráč světového žebříčku
do turnaje půjde jako první nasazený.
Ředitelka turnaje Eva Nováková
si vůbec obecně pochvaluje organizaci letošního Rieter Open.
„S přípravou turnaje jsme nezaznamenali vůbec žádné problémy.
Ani se nám nikdo neodhlásil,“ říká
spokojeně.
Turnaj totiž podle ní zraje jako
víno. „Přece jen jde již o čtvrtý ročník, takže se během organizace držíme zajetých věcí a vše probíhá
standardně. Věřím, že jsme dobře
připraveni,“ dodává Nováková.
Loňský turnaj se nesl ve znamení
souboje generací, kdy se v Pardubi-

Daviscupový šampion Loni kolem účasti nebylo do poslední chvíle jasno. Letos jde Lukáš Rosol do turnaje Rieter
Open 2018 jako první nasazený a v Pardubicích bude jedním z největších lákadel. Foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Česká Třebová bude
v neděli patřit cyklistům
ČESKÁ TŘEBOVÁ Kdo má doma
kolo, ten se v neděli v České Třebové rozhodně neztratí.
Pojede se zde totiž 10. ročník cyklomaratonu. Připraveny jsou tratě
na 28 a 50 kilometrů.
Závody odstartují v České Třebové a přes okolní obce se do ní zase
vrátí. Pojede se terénem, lesními i
polními cestami, ale také po silnici.
„Závod se koná za běžného silničního provozu. Každý cyklista tedy
startuje na vlastní nebezpečí a musí
dodržovat pravidla silničního provozu,“ upozorňuje dopředu ředitel
závodu Vladimír Vaněk.
Zúčastnit se cyklomaratonu může
prakticky kdokoliv. Mladší osmnác-

ti let budou ovšem potřebovat písemný souhlas rodičů.
Vítězové závodů rozhodně nebudou odcházet s prázdnou. Celková
dotace cyklomaratonu činí 18 500
korun, přičemž mužský vítěz delšího závodu na 50 km získá pět tisíc,
nejlepší žena o dva tisíce méně.
Dále také vítěz a vítězka závodu
na 50 km získají broušené poháry
věnované starostou města Česká
Třebová Jaroslavem Zedníkem.
Oceněn bude ale také nejstarší
účastník, nejmladší účastník a mnoho dalších.
Pro každého pak bude po závodě
k dispozici teplé jídlo a dříve přihlášení dostanou tričko. (mvo)

cích vedle ostřílených tenistů představila řada mladíků. Letos tomu
nebude jinak. „Řekl bych, že to zůstává stejné. Letošní Rieter Open se
bude hrát ve velmi mladém duchu.
Startovní listina je plná tenisových
nadějí,“ přemítal další z organizátorů turnaje David Novák.
Ten speciálně vypíchl Romana Safiullina. Dvacetiletý Rus, vítěz juniorského Australian Open v roce
2015, jde do turnaje jako druhý nasazený hned za Lukášem Rosolem.
„Pokládám jej za vrchol listiny.
Dokázal vyhrát už jedenáct turnajů
Futures, což je v jeho věku neuvěřitelné číslo,“ smeká Novák s tím, že
Saffiulin je aktuálně 364. na světě.
Jako další klenot letošního Rieter
Open Novák označil sedmnáctiletého Srba Marka Miladinoviče.
„Jde o druhého juniora na světě.
Dostává divoké karty na podobné
turnaje jako je ten náš a jsem moc
rád, že se v Pardubicích představí,“
říká Novák.
Zve však diváky i na spousty dalších mladých hráčů.
„Budou zde hrát kluci do třiadvaceti let, kteří se pohybují kolem třetí čtvrté stovky ve světovém žebříčku, což je obrovský příslib do budoucna,“ myslí si David Novák.
V Pardubicích se objeví také řada
Jihoameričanů, ale nesmíme opomenout také další Čechy.
Jako jedenáctý nasazený se ukáže
šampion z roku 2013 Jan Mertl či David Poljak nebo Petr Michnev a další.
Turnaj má dotaci 25 tisíc dolarů.
Vítěz dvouhry si jich odveze 3 600
a první pár ve čtyřhře 1 550.
Vstupné na turnaj zůstává stejné
jako loni.
„Návštěvníci zaplatí za lístek 50 Kč
a v týdnu k němu dostanou ještě vstupenku na finále. Důchodci a handicapovaní pak mají na celý turnaj přístup zdarma,“ upřesňuje Nováková.

Na Seč míří nejlepší plavci
SEČ Už po čtyřiačtyřicáté se zítra
na sečské přehradě rozčeří vodní
hladina po té, co do ní naskáče několik desítek mladších i starších
plavců.
Uskuteční se zde totiž tradiční memoriál Miroslava Kroufka. Akce obsahující závody na jeden, tři, pět a
deset kilometrů. Poslední závod je
vrcholem memoriálu.
„Startovní listina se bude teprve
dotvářet, ale řekl bych, že ten hlavní závod na deset kilometrů poplave zhruba 40 závodníků,“ odhaduje Michal Štěrba.
K vidění budou děti, amatéři, ale i
česká plavecká špička.
„Přijede náš nejlepší dálkový plavec Matěj Kozůbek z Bohemians
Praha a mezi ženami se předvede

Na Seči opět poplave Lenka Štěrbová. Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Lenka Štěrbová, která je taktéž nejlepší dálkovou plavkyní v Česku,“
avizuje její otec.
Na Seči se Kroufkův memoriál plave už od roku 1975. Pravidelně se
jej zúčastňují děti i dospělí.
Nejmladší účastníci letošního ročníku přišli na svět v roce 2008.
Absolutní vítězové jednotlivých
závodů obdrží putovní poháry a
další plavci diplomy a jiné věcné
ceny.
Celý program startuje v 9 hodin
dopoledne a o dvě hodiny později
se rozplave hlavní závod na deset
kilometrů.
Poslední na řadu přijdou ve dvě
hodiny závody na jeden a tři kilometry a v 16.00 proběhne konečné
vyhlášení všech výsledků. (mvo)

Fakta
Turnaj Rieter Open 2018
Pardubice
Kdy: 23.-30. června
Kde: kurty LTC Pardubice
Kategorie: ITF Futures
Dotace: 25 tisíc USD (vítěz dvouhry získá 3 600 USD, vítězové
čtyřhry 1 550 USD)
Největší hvězdy na turnaji
Lukáš Rosol (CZE)
ATP 261.
Roman Safiullin (RUS) ATP 364.
Marko Miladinovič (SRB) ATP 818.
Fabrizio Ornago (ITA)
ATP 389.
Nejvýše nasazení Češi na turnaji
Lukáš Rosol
1.
Jan Mertl
11.
David Poljak
13.
Petr Michnev
15.

Počasí by letos mělo být pěkné.
Foto: Radek Kalhous, MAFRA

Malá kopaná

Ve Svitavách se po
dvacáté odehraje
Qanto Cup
70 týmů v turnaji mužů a 11 v turnaji veteránů z celé České republiky, Slovenska, Německa a Polska
se představí zítra a v neděli na turnaji v malé kopané ve Svitavách.
Jubilejní 20. ročník tradičního turnaje má start naplánovaný na sobotu v 9 hodin, kdy přihlášené
celky rozehrají své první zápasy.
Ze základních skupin se bude různými způsoby postupovat rovnou
do semifinále a první kolo finálového pavouka, který začíná v neděli ve 13 hodin, si zahraje 32
týmů. Pak už se bude hrát klasickým způsobem vyřazovacím až
do finálového klání. (mvo)

Dynamo definitivně potvrdilo příchod Miloše Bubely
PARDUBICE Hokejové Dynamo
hlásí další přírůstek do útoku.
Vedení klubu už před časem avizovalo, že jsou domluvené s pětadvacetiletým útočníkem ze Slovenska, jenž svou zemi reprezentoval
také na olympijských hrách v
Pchjongčchangu, Milošem Bubelou. Ten ve středu spolupráci s Dynamem stvrdil podpisem jednoleté
smlouvy s opcí.
„Tento krok jsme již avizovali.
Skautovali jsme Miloše celou sezonu a soustředili jsme se na něj hlavně na olympiádě. Jsme přesvědčeni, že se nám hodí do konceptu, na
který sázíme,“ komentuje Bubelův
příchod generální manažer Pardubic Dušan Salfický.
Miloš Bubela v útoku platí za uni-

verzála. Východočeši s ním počítají
na pozici centra.
„Počítáme s ním do prvních dvou
formací. Budeme na jeho univerzálnost sázet, ale jeho primární pozice
u nás bude střední útočník,“ doplnil Salfický.
„S týmy z Česka jsem začal jednat
hned na konci sezony, ale pohovory s Dynamem se mi líbily nejvíce.
Cítím, že klub má o mém působení
zde jasnou představu,“ říká Miloš
Bubela.
Takřka 190 centimetrů vysoký
forvard má za sebou pět let v zámoří.
„Hrál jsem univerzitní ligu a bylo
to úžasné. Můžete studovat univerzitu a přitom hrát hokej na nejvyšší
úrovni. Dá se odsud odrazit do ji-

Posila Do Pardubic přichází slovenský reprezentant Miloš Bubela. S hokejovým klubem podepsal roční smlouvu s opcí. Foto: HC Dynamo Pardubice

ných lig s vystudovanou univerzitou, je to k nezaplacení,“ uvědomuje si Bubela.
Po dokončení školy ještě rok v
Americe zůstal, potom se vydal
domů do Banské Bystrice, které
loni 48 body za 22 gólů a 26 asistencí pomohl k zisku mistrovského titulu.
„Vyšlo to parádně. Vyhráli jsme
ligu a ještě jsem si zahrál za reprezentaci. Před sezonou bych to vůbec nečekal,“ podivuje se Bubela.
Právě zmíněné možnosti zahrát si
za svou zem na olympiádě si možná váží o něco víc než titulu z domácí soutěže.
„Reprezentovat je úžasné a jedinečné. Cítil jsem hrdost. Každý
zápas byl jiný a já sbíral cenné zku-

šenosti,“ rozplýval se usměvavý Slovák.
Po sezoně doléčil zraněné koleno
z konce soutěžního ročníku, kvůli
němuž absentoval na světovém
šampionátu v Kodani, a hlásí nástup do služby.
„Dlouho jsem rehabilitoval, ale
už jsem v plné zátěži. Moc se už těším na led, sledování zápasů z tribuny a dlouhá pauza mi nedělala
dobře,“ říká Bubela.
Hned v srpnu dostane možnost si
za Dynamo zahrát proti Slovanu
Bratislava.
„Moc se na ten zápas těším. Na
Slovensku je to velký rival. Každý
proti němu chce vždy zvítězit. Extraliga je ale extraliga,“ vysvětluje
Miloš Bubela. — Marek Votke

