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SPORT PARDUBICKA Zl

Vevodách okresního preboru ctrnáct ryb
Tento víkendstartuje fotbalová sezona v nižšíchsoutežích,cinovníciv léte nezahálelia pohyb na fotbalovém trhu neustal

BANíKCHVALETICE

(8. místo, 36 bodu}

Prišli: Josef Brunclik (prodl.
host z Kojic), Jan Brunclik
(prodl. host, z Kolina), Ondrej
Matoušek (prestup z Recan),
David Cincibus, Radim Novák
(oba návrat z host), Jakub
Šlechta, Marek Sekerka"Filip
Marata (prerazeni zdorostu).

Odešli: Tomáš Grubr (ukon-
cení hostovaní).

Cíl pro sezonu: "Chceme se
vrátit na prícky v horní polo-
vine. Postupne zabudovat do
systému mladé hráce," uvedl
trenér Milan Šourek.

SPARTADAŠlCE
(5.místo,41bodu)

Prišli: nikdo.
Odešli: Vlastimil Englich

(prodl. hostování v Holicích),
Filip Cabicar (hostování v Mo-
ravanech), Procházka (ukon-
ceníhostování z Tesly).

Cíl pro sezonu: "Máme v.
plánu pohybovat se ve stredu
.tabulky,". naznacil odstupující
sekretár Josef Kašpar .

ZDENEKZAMASTlL
TOMÁŠRAIS

Odešli: Lukáš Moravec (hos-
tování y Kolesách), Zdenek
Šanda (hostování v Prevýšo-
ve), Martin Cerný (prodlouže-
níhostování v Chlumci nad
Cidlinou), Jirí a Jaroslav Bou-
dyšové (do Soprece).

Cíl pro sezonu: " S cílem po-
ckáme po odehrání nekolika
kol. Vkaždém prípade chceme
predvést lepší podzimnež ten
minulý a tím si na jare ušetrit
nervy," poznamenal hrající
sekretár Jirí Zima.

dal vedoucí mužstva František
Vondrouš.

hostování z Tesly Pardubice),
Radek Bažant, Patrik Pithart
(oba hostování v Mneticích),
Kamil Reznícek (hostování v
Nemošicích). .

Cíl pro sezonu: "Nezustal
.kámen na kameni, tak budou
na podzim dostá~at šanci mla-
dí hráci. Presto bychom chteli
hrát kvalitní fotbal a pohybo-
vat se v klidném stredu," preje'
si sekretár MilanPilný.

TJUBlŠANY
(novái;ek,vítezIII. tr. Prel.)

Prišli: Ringel (prestup z
Predmeric nad Labem), Vích
(hostování z Trebechovic pod
Orebem), Straka, Vydarený,
Jan Zadrobílek (všichni hos-
tování z Predmeric), Nun(hos-
tování z Roudnice), Palina
(hostování ze Lhota pod Ub-
cany), CernohlÁvek (hostová-
ní zeChvojence),

Odešli: Korinek,'Ehl, Šimák
(všichni hostování ve Starých
Ždánicích), Jan Bidman, Ku-
ric, Kudlácek (všichni hosto-
vání v Opatovicích.

Cílpro sezonu: "Vzhledemk
možnostem a kvalite kádru
chceme'hrát v popredí tabulky
a i nadále predvádet atraktiv-
ní fotbal pro diváky," ríká se-
kretár Jan Novák.

Pardubic/ro/O víkendu se fa-
noušci fotbalu na okresní
úrovni dockají startu nejvyšší
souteže - okresního preboru.
Letní prestávky využila vetši-
na oddílu ke zmenám v hrác-
ských kádrech, které se odra-
zilyna ambicích mužstev.

,
SKRECANYNADt.ABEM .

(novácek; sestup zL Btrídy)
Prišli: Bahník (jednání se

Selmicemí), Šup (obnovení
cinnosti),PavelMoravec,F1la
(obaprerazeni zdorostu).

Odešli: Kanuka, Chára, 'Ta~.
lacko, Janák (vš. hostování ve
Zdechovicích), Pavel Linhart
(host v Újezdu),Petr Linhart
(prerušení cinnosti), Matou-
šek (prestúp doChvaIetic).

Cíl pro sezonu: ,;Vzhledem
ke znacnému oslabení nemá-
me velké oci. Hlavne se za-
chránit," Znásílu svéhokolek-
tivu trenér Martin Živný.

SPARTAK~EZEMICE
(3.místo, 46 bodu)

Prišli: Vácha (prodloužení
hostování z Mnetic), R. Zbudil
(náVrat z hostování ve Chvo-
jenci), Zd:Plechácek, Brychta,
Šterovský (vš. prerazeniZ do-
rostu), Slezák, Nemec (oba
strídavý start z dorostu).

'Odešli:níkdo.
Cíl pro sezonu: '"Chcemese

. pohybovat v lepší spolecnosti
horní poloviny tabulky," sde-
lil sekretár PavelReinberg.

TESLA PARDUBICE C

. (6. místo, 40 bodu}
Prišli: Procházka (návrat z

hostování v :Qašicích),Suchý
(návrat z host v Pardubic-
kách), Krupicka (host z Mne.,
tie), Tišl (obnovenícinnosti).

Odešli: Zetek (ukoncení
host z Mu.etic), Petrovický
(ukon~ní host z Jicinevse),
Bina (hostováriív Lipolticích),

.Mrázek (hostQvání v Pardu-
. bickách), Fliger (hostování v
Srchu B), Mert (ukoncení cin-
nosti), Remeš(vojenskámíse).

Cíl pro sezonu: "Pohybovat
se vhorní polovinetabulky, na
co nejvyšších príckách. Fun-
govat jako rezerva pronevytí-
žené hráce bécka," objasnil
sekretár Lukáš Ouredník.

SOKOLCHVOJENEC
(]L místo,28 bodu)

Prišli: Michal Moravec
(prodloužení hostování z Re-
dic), David Velinský, Lukáš
Moravec, Jaroslav Parízek
(vš. hostování z Holic), Jakub
Cach (hostování z Jelení) .

Odešli: Roman Izák (hosto-
vání ve Chvojne), Robert Zbu~
dil (ukoncení hostování ze Se-
zemic), Bretislav Zajíc (ukon-
cenícinnosti). .

Cíl pro sezonu: "Navázat na
jaro, hrát stred tabulky," pra-
vil sekretár Jan Kreizl.

TORPEDOPARDUBlCE
(9. místo, 30 bodu)

Prišli: Lukáš Tešitel (hosto-
vání z Parama), Jan Šváb(hos,
tování ze Srchu), Ladíslav No-
vák (prodloužení hostování z
Tesly),MílošÚlehla (návrat k
cinnosti po dvaceti letech),
Jan Hurta (jednání z MFK
Pardubice o hostování), Mílan
Kváša (jednání s Pardubicka-
mi ohostování).

Odešli: Richard Cervenka
(prodl. hostování v Paramu);
Jakub Klecka (ukoncení hos-
tování z AFK SKP), Filip Re-
hák (ukonceníhost zRosic).

Cíl pro sezonu: "Hrát kolem
stredu tabulky," doplnil ved.
mužstva ZbynekKrejcar.

SOKOLDRÍTEC
{novéÍCék,vítez III. tr. HoIic.}

Prišli: Lukáš Formánek
(hostování z AFKSKP),David
Haan (prodlouženíhostování z
Rosic), Petr Novotný (hosto-

. vání z Hradište),Jan a Libor
Pithartové, Tomáš. Havlícek
(vš. prodloužení hostování z
Hradište).

Odešli: Jirí Frinta (pr-odlou-
žení hostování v Rosicích),
Martin' Benák '(prodloužení
hostování v Chocni).

Cíl pro sezonu: "Conejrych-
leji se prizpusobit vyšší soute-
ži a pohybovat se kolem stredu

'!:tabulky,"nastínil sekretár Mi-
lan Voríšek.

TJUPOLTlCE

{4. místo, 44 bodu}
. Prišli: Formánek (prestup ze
Slatinan), Nedved (návrat z
hostování v Prelouci), Vlasák,
Kotraš (oba hostování z FK
Pardubice 1899),Chvojan(hos-
tování z Cervené Vody), Sva-
ton (prodloužení hostováníz
Kosicek),J. Doležíleka Havlas
(prodl.hostování zPtelouce).

Odešli: Reng(prestup do Ro-
hovládovy Belé), Hladík
(ukoncení hostování z Bílého
Podolí).
- Cíl pro sezonu: "Záchrana v
souteži,"-konstatoval trenér
Jirí Lidmila. .

SKPARDUBICKY
{2. místo,57 bodu}

Prišli: MichalJambora (pre-
stup z Mnetic), Martin Svobo-
da I. (hostování z MFKPardu-
bice), Tomáš Mrázek (hostu-
vání z Tesly Pardubice), Mar-
tin Svoboda II. (hostování z
Prostejova), Lukáš Dufek(hos-
toviiní. z Ceské Trebové), Mi-
chal Kostenko(hostování z Os-
tré), Filip Krejcí, Karel Krejcí
(obaprechod zdorostu).

Odešli: Jirí Spevák (ukonce-
ní hostování zeStarého Máte-
rova), Luboš Suchý (ukoncení

SOKOLOPATOVlCE
(l2. místo,Zl bodu)

Prišli: Lukáš Fibiger (hosto-
vání z AFK SKP), Miroslav
.šiška (prodlo.uženéhostování
z Roudnice), Petr Kuric, Jan
Bidman (oba hostování z .Li-
bišan), Michal Kulhánek (hos-
tování zeSlavieRK).
. Odešli: Petr Kulhánek (pre-
stup doVysokénad Labem).

Cíl pro sezonu: "Po nevyda-
rené jarní sezone se vrátit do
horní 'poloviny tabulky," dO:

SOKOLŽlvANICEB

[l. místo, 37 bodu}

Prišli: Peterka. (prerazen z
ácka), Soucek (prodloužení
hostování z Dolan),Šváb (strí-
davý start sáckem).

Odešli: Skalický (hostování
vMaterove). .

Cíl pro sezonu: "Pokusit se
umíStit doctreti prícky," po-
dotkl trenér Jaroslav Kucera.

SOKOLWEZD

QO; místo, 29 bodu}

Prišli: Ondrej Bendžík (hos,
tování z PrelQuce),.Pavel Str-
nad (návrat z hostování v Ko-
lesách), Pavel Linhart (hosto-
vání z Recan).


