
1. kolo

1. FC Hradec Králové – Pardubice (FNL)

2. Jablonec n. J. – Trutnov (divize C)

3. Dvůr Králové – Ústí n. O. (divize C)

4. Košťálov – Chrastava (KP Liberecký kraj)

9. Přepeře B – Mříčná (Okresní přebor SM)

10. Horní Maršov – Libeč (III. třída)

5. Vrchlabí – Třebeš (I. A třída)

6. Kunčice n. L. – Rudník (I. B třída, sk. B)

7. Trutnov C – Dolní Kalná (I. B třída, sk. B)

8. Jilemnice – Horní Branná (I. B třída LK)

Obhájce trofeje vykročil pravou nohou
Start Transport Trutnov Okresního přeboru mužů tropická vedra neohrozila. Klobouk dolů!

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

Trutnov – Pouze jedno vítěz-
ství si v úvodním kole Trans-
port Trutnov Okresním pře-
boru mužů připsali domácí
fotbalisté. Stalo se tak v Mla-
dých Bukách, kde si loňský
účastník krajské soutěže I. B
třídy poradil s rezervou
Vrchlabí. Na čele tabulky bu-
de minimálně týden evidován
tým ze Rtyně, který dokázal na
úvod ročníku vyhrát nejvyš-
ším rozdílem.

Okresní přebor
Janské Lázně – Staré Buky

0:2 (0:1)
Branky: Tošovský, Brutov-

ský.Rozhodčí:F.Pilný.ŽK:2:1.
Diváci 60. Obhájce prvenství v
soutěži byl lepším týmem v
prvním poločase i v závěru
utkání. Domácí se několikrát
nadechli k obratu, ale v obou
případech následovalo inka-
sování branky po chybách v
obranných řadách. Několik
šancí hostujícího mužstva po-
chytal výborný Bernasinski v
brance. V závěru už domácí
neměli sílu na obrat.

Vítězná – Strážné 1:3 (1:1)
Branky: Kotopulos – Sokol,

Stejskal, Srnský. Rozhodčí:
Lebeda. ŽK: 1:1. Diváci: 41. Za
úmorného horka se hrál vy-
rovnaný zápas. Domácí z růz-
ných důvodů nastoupili k
utkání pouze s dvanácti hráči,
z toho byli ale dva gólmani. Ke
všemu se jim brzy zranil Koto-
pulos, který sice dokázal ve 12.
minutě otevřít skóre, ale o de-
set minut později musel ze zá-

pasu odstoupit. Náhradní gól-
man tak vystřídal v brance
Daniela, jenž se musel přesu-
nout do útoku, což výkon do-
mácího mužstva do jisté míry
ovlivnilo. Šikovní hráči hostů
toho dokázali ve druhé půli
využít a dovedli zápas k vítěz-
nému konci.

Mladé Buky – Vrchlabí B
2:1 (1:1)

Branky: Marcel Štěpánek,
Ruml – Panýr. Rozhodčí: Fi-
kejz. ŽK: 1:1. Diváci: 56. Do-
mácí vstoupili do utkání špat-
ně, když v 5. minutě faulovali
ve vápně a vrchlabská rezerva
se z penalty Panýrem ujala ve-
dení. Ve 24. minutě však hos-
tující obrana nestačila na
Marcela Štěpánka, jenž vybo-
joval míč a záhy proměnil sa-
mostatný nájezd. Remízový
stav vydržel do konce prvního
poločasu. Ten druhý začali lé-
pe domácí, po rychlé akci za-
končil únik krásným blafá-
kem Pavel Ruml. Poté hosté si-
ce zvýšili úsilí, soupeř však do
konce svůj náskok udržel.

Poříčí – Bílá Třemešná B
2:2 (1:0), na penalty 3:2

Branky: Chaloupka, Kuric –
Daniel Wagenknecht, Michal
Wagenknecht. Rozhodčí: Sei-
del. ŽK: 2:1. Diváci: 30. V prv-
ním poločase po několika ne-
proměněnýchšancíchna obou
stranách rozvlnil hostující síť

po centru Kurice krásnou
střelou z voleje Chaloupka. Do
druhépůlevstoupilidomácíse
snahou navýšit své vedení a
zatlačili soupeře na vlastní
půlku. Skórovat se ale podaři-
lo z rychlého protiútoku hos-
tům. I nadále domácí tlačili, po
dalekonosném centru Grube-
ra prodloužil hlavou mezi
obránce ve vápně Pilný a Ku-
ric chytře před gólmanem Já-
klem šajtlí skóroval. Domá-
cím se však vedení ani napo-
druhé nepodařilo udržet. No-
váčkovi soutěže totiž nádher-
nou ranou do šibenice vystře-
lil bod Michal Wagenknecht.
Jelikož poté hosté nepromě-
nili samostatný únik na bran-
káře, následovaly penalty a v
nich byli šťastnější domácí.
Výborně duel rozhodovala
trojice rozhodčích.

Podhůří – Kocbeře 0:1 (0:0)
Branka: Šmíd. Rozhodčí:

Kučera (OFS Jičín). ŽK: 2:1.
Diváci: 70. V Hartě se ve čtyři-
cetistupňovém vedru hrál vy-
rovnaný fotbal, v němž byli
šťastnější hosté. Ti dokázali

využít jednu z nemnoha šancí
ke vstřelení vítězné branky.
Uznání ale patří všem akté-
rům utkání, protože v tako-
vém horku předvedli vcelku
slušný výkon, na který se
opravdu dalo dívat.

Lánov – Rtyně
1:4 (0:1)

Branky: Havránek – Hof-
man, M. Pich, Krátký, Černý.
Rozhodčí: Tandler. ŽK: 0:1. Di-
váci: 40. Hosté se ujali vedení
sedm minut před půlí. Domácí
korigovali za stavu 0:2 střída-
jícím Havránkem, ale soupeř
přidal ještě další dvě trefy. Za-
slouženě se tak všechny tři bo-
dy stěhovaly do Rtyně.

Mostek – Bohuslavice
2:2 (1:2), na penalty 4:5

Branky: Plch, Hampl – Vi-
lám, Najman. Rozhodčí: Pelc.
ŽK: 2:3, ČK: 1:1 (Hlušička – Kří-
žek). Diváci: 50. Utkání začalo
obrovským nedorozuměním
domácích v defenzívě, kdy se
ve 2. minutě na malém vápně
obránci nedohodli, kdo od-
kopne míč, a tak přiběhl hos-
tující Vilám a skóroval. Vy-
rovnat se mosteckým fotba-
listům podařilo z přímého ko-
pu. Plch prostřelil děravou bo-
huslavickou zeď, jenže o pár
minut později se hosté znovu
dostali do vedení. Domácí hrá-
či přestali hrát při signalizo-
vaném ofsajdu a Najman pře-
konal Hlušičku. Ve druhém
poločase se utkání hrálo za
převahy domácího celku, hos-
té fyzicky odpadali. Po něko-
lika mosteckých šancích se
prosadil až Hampl zakonče-
ním takřka z autové čáry. V
penaltách měl ve třetí sérii
Mostek mečbol, nevyužil ho
však a Bohuslavice poté roz-
hodly v šesté sérii.

Transport Trutnov
Okresní přebor

1. Rtyně 1 1 0 0 0 4:1 3
2. Strážné 1 1 0 0 0 3:1 3
3. Staré Buky 1 1 0 0 0 2:0 3
4. Mladé Buky 1 1 0 0 0 2:1 3
5. Kocbeře 1 1 0 0 0 1:0 3
6. Poříčí 1 0 1 0 0 2:2 2
7. Bohuslavice 1 0 1 0 0 2:2 2
8. Bílá Třemešná B 1 0 0 1 0 2:2 1
9. Mostek 1 0 0 1 0 2:2 1

10. Vrchlabí B 1 0 0 0 1 1:2 0
11. Podhůří 1 0 0 0 1 0:1 0
12. Vítězná 1 0 0 0 1 1:3 0
13. Janské Lázně 1 0 0 0 1 0:2 0
14. Lánov 1 0 0 0 1 1:4 0

1. kolo OP Semilska
Libštát – Studenec 1:1
Mříčná – Mírová pod Kozákovem 4:2
Nová Ves n. P. – Přepeře B 2:4
Poniklá – Lomnice B 5:1
Bozkov B – Bělá 6:0
Košťálov B – Stružinec 3:1
Jilemnice B – Horní Branná B 3:2

Juta Cup vyhráli Michal Franěk a Kristýna Hrabalová
V areálu Hrubá luka se na rozdíl od předcházejícího roku turnaj kvůli počasí prodlužovat nemusel. Naopak jej zdobilo nádherné letní počasí

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

Dvůr Králové – S velkým
ohlasem skončil před týdnem
další ročník prestižního teni-
sového turnaje Juta Cup. V
příjemném areálu Hrubá luka
se sešlo více než šedesát tenis-
tů a zároveň i více než padesát
tenistek, aby spolu svedli
bitvu o body do série Optim
tour.

Mezi muži se z vítězství ra-
doval Michal Franěk, tedy bo-
rec, který pod Zvičinou uspěl
už v roce 2013. Ve finále hráč
pocházející z Jirkova narazil
na Daniela Knoflíčka, zároveň
obhájce trofeje z roku minu-
lého. Nijak velké drama se ale
nekonalo. Před zraky desítek
milovníků tenisu si Franěk
podmanil úvodní sadu vý-
sledkem 6:1. Ve druhém setu
sice Knoflíček brzy vedl 3:1, ve
zbytku utkání už mu ale sou-
peř nepovolil ani jednu hru a
zápas hraný ve velkém vedru
dovedl k úspěšnému cíli.

Přišel si tak na slušné prize
money, jelikož zásluhou ge-
nerálního partnera turnaje
byly odměny na velmi dobré
úrovni.

Na krásnou sumu si ale při-
šli také nejlepší hráči v dal-
ších kategoriích. Mezi ženami
dokráčely až do finále dvě nej-
výše nasazené hráčky. Tereza
Janatová z LTC Liberec (od-
chovankyně Nové Paky – pozn.
aut.) dlouho kladla odpor br-
něnské Kristýně Hrabalové
(na menším snímku), ta ale
nejprve uspěla v tie-breaku a
následně zvládla lépe i kon-
covku druhé sady.

Jak už to při podobných tur-
najích bývá, chybět ani ve
Dvoře Králové nemohly
čtyřhry. Ve finále té mužské si
náladu z nepovedeného finále
vylepšil Daniel Knoflíček, jenž
společně s Petrem Makrlíkem

porazil pár Michl, Řezníček
6:3, 6:7, 10:5. V ženském deblu
pak domácí Gabriela Knutso-
nová s parťačkou Tomanovou
vyhrály 4:6, 6:1, 10:2 nad duem
Jarošová, Orlová.

Úroveň akce a kvalitu ode-
hraných utkání si v průběhu
turnaje i po jeho skončení ne-
mohl vynachválit ředitel tur-
naje Michal Vágner. Ten se
znovu účastnil i jako hráč, fi-
nálovou účast ve čtyřhře z mi-
nulého ročníku však nezopa-
koval. „S turnajem jsem
opravdu velmi spokojen. Vy-
šlo nám skvěle počasí, což nám
trochu vynahradilo minulý
rok, kdy jsme bojovali s vytr-
valýmidešti.Těšímětakéfakt,
že se stal náš turnaj jedním z
největších v republice, proto-
že v ženském pavouku bylo 54
hráček a mezi muži se dokon-
ce musela hrát kvalifikace.
Přesto se vše povedlo odehrát
během tří dnů a v naprostém
poklidu,“ řekl Vágner.

Jak on, tak i hráči se již do-
předu mohou těšit na ročník
2016.

POŘÁDNÉ HORKO provázelo letošní ročník Juta Cupu, při němž se
vedle více než šedesáti mužů představilo i 54 žen. Foto: Radko Hrma

.. na slovíčko s vítězem mužské dvouhry

„Moc jsem chtěl ve Dvoře vyhrát“
Dvůr Králové – Zcela za-
slouženým vítězem letošního
ročníku Juta Cupu se ve
dvouhře mužů stal šestadva-
cetiletý rodák z Jirkova
MICHAL FRANĚK (na snímku
vlevo), člen TC Realsport
Nymburk. Zopakoval tím
svůj stejný úspěch z roku
2013, kdy taktéž v turnaji tri-
umfoval.

Vy jste se ve Dvoře
Králové neúčastnil Ju-
ta Cupu poprvé. Jak se
zde pod Krkonošemi
líbí?

Líbí se mi tu a
právě proto jsem
sem přijel. Býval
bych tu byl i loni, ale
kvůli ligovým due-
lům jsem musel dát
přednost jinému
programu. Je to tady
pěkný, vzal jsem na
turnaj i budoucí
manželku a oba jsme
si to zde užili.

Vy jste zde vyhrál po
dvou letech. Který úspěch pro
vás byl náročnější?

Těžko říct. Ale obhajoba je
asi vždycky těžší. Podle vý-
sledků to sice tak nevypadá,
ale pocitově to pro mě bylo
náročnější letos.

Vy jste ve finále hladce vyhrál
úvodní set, v tom druhém jste
ale prohrával 1:3. Byl právě to-
hle nejtěžší moment v turnaji?

Asi bych ani neřekl, že to
byl nějaký těžký moment. Já
jsem si svůj servis vyhrával
a de facto na příjmu musel
bojovat spíš Knoflíček. Byl

jsem v klidu a věřil si, že ten
nepříznivý stav zlomím.
Přece jen nějaké ty zkuše-
nosti už mám, tak bylo jen
potřeba se víc soustředit.

Kolika turnajů jste se letos již
zúčastnil a dokázal jste nějaký i
vyhrát?

Áčkový je tohle můj druhý
turnaj, když v tom předcho-
zím jsem neuspěl už ve dru-

hém kole. Povedlo se mi vy-
hrát céčkový turnaj, ale ty
ani tak nepočítám. Já přijel
pro úspěch hlavně sem, moc
jsem chtěl ve Dvoře vyhrát a
těšil jsem se.

Kam byste tedy ve své kariéře
právě dva dvorské triumfy za-
řadil?

Na nejvyšší úroveň asi ne,
tam už nějaké větší úspěchy
byly. Na některých akcích se
mi povedlo semifinále na fu-
tures, vyhrál jsem už i
čtyřhru, to bylo asi nejvíc.
Ale mezi úspěchy je tenhle

turnaj rozhodně hodně na-
hoře. Byla tu silná konku-
rence a ti mladí kluci vám
nikdy nedají nic zadarmo.

Letošní Juta Cup se hrál popr-
vé s umělými lajnami. Bral jste
to jako výhodu? Jak jsou na
tom jiné turnaje?

Ty umělé lajny jsou
dneska už skoro všude. Prá-
vě proto ale byl turnaj ve

Dvoře takovou pří-
jemnou raritou, s
tím se sem jezdilo.
Vzhledem k tomu
ale, že pocházím z
Jirkova, kde se také
muselo lajnovat, tak
to byla vždy příjem-
ná změna. Takhle je
to ale krok k lepší-
mu.

Vy jste už naznačil, že
s přítelkyní čekáte
rodinu. Takže prize
money se, hádám,
budou také hodit.

Jasně, to se hodit
určitě budou. Ve

Dvoře se sice celková suma
více rozděluje mezi hráče,
ale spokojen rozhodně jsem.

Na závěr se ještě optám: vizáží
připomínáte tenisovou legendu
Peta Samprase, byl právě on i
vaším tenisovým vzorem?

Tak samozřejmě nejste
první, kdo mi to říká. Mým
vzorem sice nebyl, ale jeho
hra se mi hodně líbila. Ser-
vis, síť, to mě vždycky bavi-
lo. Já ale jinak nějaký vzor
nemám. Jsou hráči, na je-
jichž hru koukám rád, ale
vzor, to ne. (to)

Spanilá jízda
Michala Fraňka

- Tomáš Blažek 6:2, 6:1
- Lukáš Vojtěchovský skreč
- Jakub Rozlivek 6:1, 6:4
- Lukáš Jedlička 6:2, 6:1
- Daniel Knoflíček 6:1, 6:3


