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Holicko

III.aIV.n.

PreloucskoVpreboruvedoucítandemuniká
. Necekaná domácí ztráta Sezemic a smutek v Holicích, které ir-kasovalyvyrovnávací
gól v nastaveném case. Po prohre ve Chvojenci spadly Staré Cívice na predposlední
prícku. Lídr III.trídy Holicko ztratil dva body ve Starém Hradišti a pronásledovatel
z Rovne má jen tríbodové manko. Zato.ve III.tríde Preloucsko se zdá být jasno,
protože Choltice prohrály v Srchu . V boji o záchranu domácí selhání Popkovic

iaKR ESr..IÍPREBOR':

V dueludvoupotápejícíchse mužstev
v suterénu okresmno preboru byli
v prvním polocase lepší domácí, po
zmene stran meli navrch .Cívictí. V 16.
presne centroval zprava Moravec a Za-
jíc z maléhó ctverce bez prípravy ote-
vrel brankový úcet. Ve 31. vyrobil fa-
tální chybu ve stredu pole Tomiška, za
cenu faulu zatáhl za záchrannou brzdu
Cihák a Jirí Zbudil penaltu bezpecne
promenil - 2:0. Tesne pred pauzou Izák
hlavou zachranoval na lajne mezi
Trnkovými tycemi..V 66. Nechvíle obe-
šel i Jirouše, ale koncovka z obtížného
úhlu se mu nepovedla. Za okamžik mel.
tutovku na kopacce Zajíc, ale Jirouš se
vyznamenal. V 71. po nejistém zásahu
Trnky byl faulován Fizek a Cihák z pe-
nalty podepsal konecný rezultát. U ví-
tezu Silbernágl teží stále ze svých prvo-

ligových zkušeností v Hradci Králové,
v poli byl nejvíce citelný Jirí Zbudil,
dobré momenty mel i Zajíc. Hostum
prospel príchod dlouhána Fizka a ve
druhém dejství hráli dobre. Slušný mac
bez jediné záludnosti vedl s prehledem
MilošCížek. .

BOHUSLAV JASANSKÝ

Hosté jdou razantne za svým cílem
a hned v úvodu zavarili pred Kabelá-
cem, Dašictí situaci ješte ustáli. Ne na
dlouho, v 6. rozehrál Jehlicka prímý
kop a Kankovský hlavickoval presne do
levého ružku. Tlak neustával, Nemec
však z výhodné pozice zakoncil mimo,
Rejnuš trerd vybíhajícího Kabeláce. Ve
34. zatmení mysli Krále, jinak snad
nejde nazvat nakopnutí Paukera v pre-
rušené hre. Domácí pochopitelne pokra-
covali oslabeni, za chvI1ivšak predvedli
nejhezcí akci zál!.asu.:&oJ!krétnerychlý
brejk dvojiceP. Smejda, Spacek s rych-

lou výmenou míce na jeden dotek
a strelu prvne jmenovaného k pravé
tyci. Hosté meli štestí, že gÓlman Jozl
vyrostl do úctyhodné výšky a na balon
dosáhl. Tesne pred polocasovýmvhviz- .
dem hlavmllo ar.bitra ztroskotal Smid-
berský na Kabelácovi. Oba si situaci
zopakovali i po zmene stran, znovu byl
na výši domácí gólman. Pak na drnova-
tém trávm'ku hluché období, které zrušil
chybou Jar. Hora, volný Rejnuš pálil do
zamracené oblohy. Jelenští fotbalisté
hlídali tesný náskok, m9c práce však
nemeli. Po vystrídání Spacka marne
hledal nejlepší hrác Dašic P. Šmejda
kolegu do kombinace, Polák se venoval
predevším defenzive. Poslední vzrušení
prinesl prímý kop' Paukera, Kabelác
vytesnil mic nad brevuo. U vítezu po-
chválíme jistého stopera P. Tvrdého,
v poli byla znát absence konstrnktivních
hrácu M. Šrajera a Kodýtka.

MILOŠ LETÁCEK

Tesla Pce C - Újezd 0:0. Rozhodcí:
Klíma, CK: Šlégr (2), ŽK: 3:2, 30. TES-
LA: Zavrel. - Siitto, Mert, Doležal, O.
Horák- Luptovský,Kruliš, Hlaváé, Šlégr
- Remeš, Betlach (Petrovický,Kouba, Ze-
tek). ÚJEZD: Jandák - Rusín, Martin
Beránek, Pavel Mrštík, Milan Beránek
- :Jirí Petrícek, Jakub Petrícek, Bendžík, J.

Rozsévac - Doležal, Vavrín (Moravec).
V úvodu zápasu pronikal Šlégr a byl ciste
zblokován na rohový kop. IDavní arbitr
však prekvapive udelil ŽK domácímu
hráci ~ po jeho nevybíravém vyjádrení
vytáhl cervenou. Tesla byl i v oslabení
lepší, Doležaltrefil spojnicibrevna a tyce,
hlavicku O. IDaváce vykopl z prázdné
brankY Martin Beránek. Pred Zavre1em
zavanl Doležal, trefil však brankáre a do-

PARDUBICE - O nastávajícím ví-
kendu bude služba ve sportovní redakci
v nedeli 13.kvetna od 8 do 12 a od 18.30
do 19.45 hodin. Výsledky a obvyklé
podrobnosti z okresních souteží volejte

na telefony 466 714 282, 466 501 650,
466513 751. Fax 466 530 503, e-mail:
pemstejn.noviny@seznam.cz. Kontakty
pro ceské a krajské souteže dospelých
i mládeže: 466 714 283, 466 530 499,
603..849 689 (možno volat na toto císlo
v sobotu ihned po zápase).

rážku Moravce zblokovala obrana. Chva-

letice - Lipoltice 1:0 (1:0). Šnídr, roz-
hodcí: Capek, CK: Oliva (65.), ZK: 2:1,
60. CHV ALETlCE: Josef Brunclík
- Šnýdr, Novotný, Hyhlfk, Vancura - J.
Kuch, Kosprt, Jan Brunclík, Koukal
- Hrbek, Sajdl (Grubr, HaVTda, Kredba).
LIPOLTlCE: Reng - Šurkala; H~vlas,
Zima, Tamchyna - J. Doležílek, Hladík,
Novák, M. Doležílek - Oliva, Švejda (Ka-
sal; Kožený). Jarní krizi snad už domácí
definitvine zažehnali. Ve 22. šli do vedení
a pak duslednou hrou hostím nic nedovo-
lili, situaci jim usnadnil Oliva, který byl
na jare už podruhé vyloucen. Sezemice
- Torpedo 1:1 (1:0). T. KašI!ar - P.
Kacián, rozhodcí: D. Strnad, ZK: 1:1,
130~SEZEMlCE: Levinský ~ Hrdý, Bla-
žek, Kríž, Popilka - T. Kašpar, M. Plechá-
cek, Zd. Plechácek, Knížek - Vácha, Kou-
bek (R. Plechácek, R. Skutil). TORPE-
DO: Bosák - J. KarHk, Hanousek, Kraj-
hanzl, Šimonek - Klecka, Vrbata, Vopršal,
Rehák - Korecek, P. Kacián (P. Karlík,
Pavlícek). Po otukávácí ctvrthódince hra
v režii domácích, kterí trefili brevno
a v 41. otevreli skore. Po obrátce vyrov-
naná partie, V 57. Kacián hlavou Vyrovnal.
Domácím citelne scházeli zranení forvardi
Lába a Belohubý. Hollce B - Opatovice
B 3:3 (1:1). Langr, Moravec, V. Velinský
- Voríšek 2, Filipek, rozhodcí: Sponner,
ŽK: 5:1, 20. HOLlCÉ: Starý - Andrýs,
V. Velinský, Capek, Chejnovský - Kulha-
vý, Moravec,. Uhlír - Langr, Parízek, Hu-
nácek (Nespechal, Pištora, fetránek).

.OPATOVICE: Dufek -:-Píša, Siška, Vo-
sáhlo, Sehnoutka - Valenta, Jelínek, Vorí-
šek, Filipek - Švajdler, Novák (Kulhánek,
Jicínský). Po zmene stran skore jak na
houpacce, domácí 1:2 prohrávali, ale také
o gól vedli. Když už se videli se tremi
body v ka}2se,zkazil jim v nastavení radost
Voríšek. Zivanice B - Pardubicky 0:2
(O:Ol' Kríž, Pithart, rozhodcí,; Brandstein,
60. ZlY ANICE: Skalický - Sirnák, Mádr,
Soucek, Cada - Capek, VohraHk, Jirí Ba-

log, Rehák - TTojácek, KadeTka (Hacko,
Cerník, Taibr). PARDUBICKY: Marší-
cek - Pech, Knotek, Spevák, Bažant - Pit-
hart, Reznícek, Zemek, Jambora - Suchý,
Kríž (JeHnek). Krátce po zahájení zápasu
trefil Rehák tyc a Živanictí byli v první
puli lepší. Gólove však prevahu dokázat
nevyjádrili á po zmene stran pykali. V roz-
petí sedmi minut hosté. dvakrát uderili
a pak tri body pohlídali. Nejlepší Jirí
Balog - Spevák.


