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TLAPNET
KRAJSKÝ PŘEBOR

PARDUBICE - Po třech prohra-
ných utkání na palubovkách soupeřů 
se Pardubičtí představili v domácím 
prostředí proti městu na Labi - Ko-
línu. Utkání skončilo těsným roz-
dílem 66:64 ve prospěch domácího 
výběru. Nedělní duel prohráli 92:99.

18. kolo, BK JIP Pardubice - 
BC Geosan Kolín 66:64 (17:19, 
41:37, 55:53). Body: Pandula 24, 
Sanders, Půlpán a Škranc po 10, 
Bohačík 9, Hezekiah 2, Příhonský 
1 - Field 18, Chán 17, Machač 12, 
Hammond 8, ... Trojky: 4/27 - 4/20. 
Doskoky: 39 - 45. TH: 8/17 - 10/18. 
Jednotlivé čtvrtiny:  17:19, 24:18, 
14:16, 11:11. Hráč utkání: Dušan 
Pandula. Diváků: 820. Z pětice zra-
něných hráčů mohl do hry zasáhnout 
Levell Sanders a byl to právě on, 
kdo v klíčových okamžicích podržel 
pardubický tým. Ale pěkně popořád-
ku. Úvod vyšel lépe hostům, kteří si 
udržovali mírný náskok. Maximálně 
však vedli o pět bodů. Pardubické 
srážela po celý zápas neúspěšná 
střelba za tři body, například Wall z 
pěti pokusů nedal ani jeden. Trojky 
byly „zakleté“ i pro hosty. Ti však 
po první čtvrtině vedli o dva body. V 
té druhé Pardubičtí utekli až na roz-
díl devíti bodů, ale Kolín se dokázal 
opět přitáhnout na poločasových 
41:37. Mírný náskok si Pardubičtí 
udržovali po většinu třetí i čtvrté 
části hry. Tři minuty před koncem se 
ale hosté dostali do vedení (62:64). 
V kritický moment však zasáhl zku-
šený Sanders. Nejprve uzmul míč 

Uspěli jen proti polabskému Kolínu 

kolínskému rozehrávači Ličartov-
skému a snadno vyrovnal a krátce 
nato dvojkou vrátil Pardubickým 
vedení. Dalšího koše se už domácí 
ani hosté nedočkali, i když pardu-
bickému publiku zatrnulo tři vteřiny 
před koncem, kdy si střelecký pokus 
kolínského hráče udělal okružní jíz-
du po obroučce a vyletěl ven...

Dušan Bohunický, trenér Par-
dubic: „V druhé půli jsme se ex-
trémně trápili na útočné polovině. 
Myslím si, že kdybychom dokázali 
proměnit otevřené pozice, které jsme 
měli dát, tak by zápas měl úplně jiný 
charakter. Nicméně tohoto vítězství 

si hrozně moc cením. Je to v obdo-
bí, kdy se potýkáme se zraněními a 
hráči nehrají na svých pozicích. Ve-
lice si vážím i toho, že jsme dokázali 
uhrát 64 bodů z pohledu obrany“

19. kolo, Sluneta Ústí nad La-
bem - BK JIP Pardubice 99:92 
(26:26, 52:46, 78:69). Body: La-
roche 20, Vette 18, ... - Bohačík 
22, Pandula 21, Wall 16, Hezekiah 
10, Půlpán 9, Sanders 8, Příhonský 
4, Škranc 2. Jednotlivé čtvrtiny: 
26:26, 26:20, 26:23, 21:23. Hosté 
trojkou Walla dohnali tříbodovou 
ztrátu (5:5) a od 5. minuty byli ve 
vedení (8. min. 13:18). Domácí v 

 BASKETBAL

1. Nymburk
2. Děčín
3. Prostějov 
4. Pardubice
5. Opava
6. Ústí nad Labem
7. Jind. Hradec 
8. Ostrava 
9. Svitavy
10. USK Praha
11. Kolín
12. Brno

 7   6  1    651:549    85.7 
18 14 4  1438:1330  77.8 
18 12 6  1607:1492  66.7 
18 12 6  1547:1470  66.7 
18 11 7  1482:1387  61.1 
18 10 8  1482:1486  55.6 
18  9  9  1528:1570  50.0 
18  8 10 1379:1363  44.4 
18  7 11 1354:1454  38.9 
17  5 12 1227:1286  29.4 
18  5 13 1324:1401  27.8 
18  3 15 1301:1532  16.7

Pardubickému publiku se poprvé v domácím utkání proti Kolínu (66:64) 
ukázal americký pivot Matthew Hezekiah.             Foto: MILAN KŘIČEK

PARDUBICE - Kolona šestnác-
ti účastníků Tlapnet krajského pře-
boru dojela do poloviny své trasy. 
Jaká je výchozí pozice čtyř zástupců 
pardubického regionu před jarním 
pokračováním cesty? V popředí se 
usadily Holice, na které ztrácí šesté 
Moravany pět bodů. S velkou ztrá-
tou na své soky uzavírají průběžné 
pořadí Pardubičky a Horní Jelení.  

SK HOLICE 
2. místo, 31 bodů

Holice se po loňském šestém 
místě vyhouply do popředí tabulky. 
Dlouho se zdálo, že získají podzim-
ní prvenství, ale po prohře v posled-
ním utkání je zásluhou lepšího skóre 
předstihla chrudimská rezerva. „Cel-
kově jsme s podzimní části sezony 
spokojeni, hráli jsme celkem solidní 
fotbal, dávali hodně branek a málo 
inkasovali,“ rekapituluje jeden z ho-
lických trenérů Václav Velinský. 

Podzim v podání Holic by se 
dal rozdělit na tři části. V té úvodní 
Holičtí vyhráli dva domácí zápasy, 
ale ve dvou venkovních duelech 
neskórovali a odjížděli bez bodové-
ho zisku. Potom ovšem hráči Holic 
vyhráli v Žamberku a vítěznou sérii 
natáhli až na sedm zápasů (jeden 
na penalty). „V tomto období jsme 
předváděli fotbal, který snesl přís-
nější měřítko. Klukům prakticky ne-
šlo nic vytknout a body přibývaly,“ 
uvádí Velinský k nejlepšímu holic-
kému období. 

Další klopýtnutí přišlo až v závěru 
podzimu, kdy Holičtí ve čtyřech 
zápasech brali jen pět bodů. „Je 
potřeba říci, že jsme ve dvou zápasech 
venku s kvalitními soupeři remizovali, 
jen nás zradily dovednostní soutěže. 
Těchto výsledků si ceníme, protože 
každý bod z venku se počítá. A poslední 
zápas podzimu se nám nevydařil 
výsledkově, neproměnili jsme slibné 
příležitosti,“ dodává Velinský k do-
mácí prohře s týmem Moravan. Ta 
byla překvapivá vzhledem k tomu, že 

Králem podzimu jsou Holice, v horní polovině se drží i Moravany
Holice doma neprohrály od loňského 
října. „Dlouhá série asi některým 
soupeřům, kteří k nám přijeli, sva-
zovala nohy. Vypadali předem pora-
žení, v pár zápasech nám zase přálo 
sportovní štěstí.“ 

Holice patřily k nejlepším celkům 
i při výjezdech na venkovní utkání. 
Nebylo však v silách týmu vydolovat 
o nějaký bod více? „Není důvod toho 
litovat. Jednalo se o zápasy, kdy jsme 
měli štěstí a nemuseli některé vyhrát 
nebo zremizovat. Proto postavení 
v tabulce bereme a budeme se 
v jarní části snažit zlepšit,“ plánuje 
Velinský. „Když si vezmu, jak málo 
jsme bodovali v minulé sezoně na 
soupeřových hřištích, tak vlastně každý 
zisk venku pro nás byl úspěchem. Až 
na Moravskou Třebovou. Tam to byl 
nejhorší výkon na podzim i přesto, že 
jsme remizovali a poprvé a naposledy 
vyhráli na penalty. V tomto zápase 
jsme si nezasloužili žádný bod,“ říká 
holický kouč. 

Holičtí se mohou pyšnit nejlepší 
obranou v soutěži, vždyť v patnácti 
utkáních inkasovali jen devět bra-
nek. „Počet obdržených branek nás 
překvapil. To jsme opravdu nečekali 
a jsme velice spokojeni,“ doplňuje 
Velinský. O střílení branek se nejví-
ce starali Jedlička s Kopřivou, autoři 
poloviny holických gólů. 

Nejlepší střelci: 9 - T. Jedlička, 
8 - Kopřiva, 4 - Michalec, Václavek. 

TJ SOKOL MORAVANY
6. místo, 26 bodů

Poslední ročník nejvyšší kraj-
ské soutěže Moravany zakončily na 
osmé pozici. Po polovině aktuální 
sezony si o dvě příčky polepšily, 
patří jim šesté místo. „Myslím si, 
že současné umístění odpovídá tré-
novanosti a kvalitě našeho týmu,“ 
tvrdí trenér Miroslav Kaluža. 

Moravanský tým zažil velko-
lepý vstup do sezony, když vyhrál 
první čtyři zápasy a získal hned 
téměř polovinu svých podzimních 

bodů. „Začátek sezony jsme měli 
impozantní a možná by vše pokra-
čovalo déle, kdybychom nemuseli 
nuceně improvizovat v sestavě a 
to hlavně v defenzivních řadách,“ 
popisuje Kaluža. Jeho mužstvo pak 
vyvedlo z rytmu následující utkání 
a přibývající zranění. „Vše začalo 
nepovedeným utkáním v Litomyš-
li, kde se nechal zbytečně vyloučit 
J. Lukas, a jeho trest trval do konce 
podzimní části. K tomu pár zranění, 
uspokojení hráčů a rázem jsme byli 
ze sedla.“ 

Nejhorší výkon předvedly Mora-
vany ve Svitavách, kde šestkrát in-
kasovaly. „Tento výbuch mi ukázal 
vnitřní chyby v týmu, které budeme 
v zimě odbourávat. Jako povedené 
bych viděl utkání s Chrudimí a Ho-
licemi. Oba zápasy jsme kvalitně 
odmakali a sáhli si až na samé dno,“ 
říká Kaluža. Tyto dva duely se řadí 
mezi cenné skalpy, jedná se o výhry 
nad vedoucími celky soutěže. Mora-
vany doma těsně zdolaly Chrudim a 
v posledním podzimním kole ukon-
čily domácí neporazitelnost Holic. 

Na hřištích soupeřů ukořistili 
hráči Moravan celkem deset bodů, v 
domácím prostředí jich získali o šest 
více. „Výkony hráčů při venkovních 
zápasech nebyly vždy optimální, ale 
spojil bych to i s častými nucenými 
změnami v sestavě,“ uvádí Kaluža. 
O dvě třetiny vstřelených branek 
se postarali Poláček s Křížem, dva 
nejlepší střelci. Byli to klíčoví hrá-
či Moravan? „Tak bych to neviděl. 
Jsou to hráči, kteří mají kvalitu v 
zakončení. Tedy Jendovi Poláčkovi 
sem tam vysychal střelecký prach. 
Jinak sázím na vyrovnanost týmu, 
každý hráč má svou úlohu a tu si 
musí plnit,“ dodává Kaluža. 

Moravanského trenéra zaujaly 
minimální bodové rozestupy jednot-
livých mužstev krajského přeboru. 
„Překvapila mě vyrovnanost týmů 
co se týče tabulkového postavení. 
Myslím si, že toto vše je zapříči-
něné i realizací pokutových kopů 
při remízových zápasech,“ uzavírá 
Kaluža. 

Nejlepší střelci: 11 - T. Kříž, 9 - 
Poláček, 2 - Knotek, M. Lukas. 

SK PARDUBIČKY
15. místo, 11 bodů

Fotbalisté Pardubiček završili 
první polovinu své druhé sezony v 
elitní krajské soutěži. V té premiéro-
vé obsadili konečné dvanácté místo. 
Aktuálně jim pouze jedenáct zís-
kaných bodů zajistilo předposlední 
pozici. „S umístěním nemůžeme 
být spokojeni, očekával jsem daleko 
víc. Opět nás poznamenalo zranění 
klíčových hráčů. Náš kádr není tak 
zkušený, abychom dokázali nahradit 
absenci tří až čtyř hráčů ze základu,“ 

má jasno trenér Luboš Pilař. 
Začátek sezony se dal pohledem 

Pardubiček označit jako úspěšný. Z 
prvních čtyř zápasů získaly sedm 
bodů, když doma mimo jiné zdolaly 
i Holice. „Úvod nám vyšel. Dá se 
říct, že i herně to nebylo špatné. Bylo 
otázkou času, kdy se kluci ještě víc 
sehrají,“ ohlíží se Pilař. Pak ovšem 
přišel zlomový zápas v Hlinsku, kde 
hráči Pardubiček prohráli a zahájili 
dlouhou sérii devíti porážek v řadě 
(jedenkrát na penalty). „V Hlinsku 
se to zlomilo a potkalo nás znovu 
to, co v minulé sezoně. V pátém 
utkání se nám zranili dva krajní zá-
ložníci, potom Münzberger, vypadl 
i Klement. Absencí bylo hodně. Na 
střídavý start jsme přivedli Jiráské-
ho, ale jeho mateřský klub nám ho 
neuvolňoval tak často, jak bychom 
potřebovali. Kádr je relativně širo-
ký, ale hráčům schází zkušenosti 
z krajských soutěží,“ objasňuje tre-
nér Pardubiček. 

Zatímco doma Pardubičky dva-
krát vyhrály, na venkovním hřišti 
vybojovaly jen čtyři body. „Ve 
Svitavách jsme hráli remízový zápas. 
Dva body jsme ztratili v Žamberku, 
kde jsme inkasovali ze standardky 
v 91. minutě. A na hřišti Jelení jsme 
domácí tým ve druhé půli přehrávali, 
ale nakonec jsme padli na penalty. 

PARDUBICE - V chrudimské 
hale se uskuteční finálový turnaj Po-
háru FAČR. Pardubický Torf ve dru-
hé lize nenavázal na úspěšné domácí 
zápasy a z Brna odjel s debaklem.  

Pohár FAČR - Final Four: V 
pátek jsou na programu dva semifi-
nálové duely, v sobotu od 20 hodin se 
rozhodne o vítězi poháru. Balticflo-
ra - Benago (pátek 17.30), Nejzbach 
VM - ERA-PACK Chrudim (pá 20).

Chance Futsal liga - 11. kolo: 
Slavia Praha - ERA-PACK Chrudim 
1:5 (33. Brychta - 27. a 40. Max, 12. 
Alvarito, 17. Rešetár, 29. Kilmer), 
Nejzbach Vysoké Mýto - Tango 
Brno 7:2 (8. a 35. Vladyka, 14. a 33. 
Sklenář, 3. Michalec, 30. Šabata, 32. 
Formánek - 27. Belej, 40. Chlad), Hr.  
Králové - Benago Zruč n. S. 3:4, He-
las Brno - Třinec 4:0, Mělník - Tep-
lice 2:12, Sparta Praha - Kladno 9:2.

2. liga východ: Žabinští Vlci 
Brno - FAZ Torf Pardubice 9:1 
(5:0). Branky: 21., 23. a 29. Svobo-
da, 2. a 25. Kuldan, 13. a 16. Hansl, 
7. Pospíšil, 19. Chroust - 31. Bau-
dyš. ŽK: 2:3. PARDUBICE: Báča 
- Prokůpek, Haan, Voleský, Baudyš, 
Vratišovský, Tesař, Braun, Haná-
ček. Již ve 2. minutě Kuldan zblízka 
překvapil brankáře Báču. Zaskočení 
hosté si připsali hlavně nepřesné 
střely, domácím se naopak podařilo 
využít chybné rozehrávky Pardubic 
a zakončit přečíslení. Hosté měli na 
svém kontě šestý faul již v 16. mi-
nutě a Vlci přidali do přestávky ještě 

Chrudim hostí pohárové finále
další dvě branky. 

I v úvodu druhého dějství kralo-
vali na ploše brněnští hráči, kteří ve 
29. minutě přidali svůj devátý gól. 
Hosté se dočkali prvního úspěchu 
ve 31. minutě, kdy Vratišovský ve 
středu hřiště přešel přes dva bránící 
hráče, přihrál do strany Prokůpkovi, 
který předložil na zadní tyč Baudy-
šovi. V další šanci ještě Prokůpek 
nastřelil tyč. Torf v Brně neuspěl. 
Když už měli hosté možnost proti-
útoku, končilo to často nepřesnou 
přihrávkou. Příště: Volfířov - Torf 
Pardubice (pátek 20.30). 

Ostatní výsledky: Ostrava - Vít-
kovice 1:0, Agromeli Brno - Bílovice 
5:1, Jeseník - Nasan Brno 9:3. (tra) 

FUTSAL

1. Agromeli Brno 
2. Jeseník 
3. VŠB Ostrava 
4. Žab. Vlci Brno
5. Vyškov 
6. Vítkovice
7. Bílovice n/S. 
8. Volfířov 
9. Torf Pardubice 
10. Nasan Brno 

9  8  0  1  60: 24  24
9  7  1  1  51: 29  22
9  5  2  2  44: 39  17
9  5  1  3  37: 27  16
9  4  1  4  42: 36  13
9  4  1  4  30: 30  13
9  2  2  5  27: 36    8
9  2  1  6  57: 62    7
9  1  2  6  16: 54    5
9  0  3  6  29: 56    3

závěru převrátili stav na svoji stranu 
(26:24), ale v posledních vteřinách 
srovnal krok Příhonský. Druhá čtvr-
tina patřila Ústí, které si do 13. mi-
nuty vytvořilo sedmibodový náskok 
(35:28), v 15. minutě už devítibo-
dový (39:30) a na dvouciferný roz-
díl odskočilo v 17. minutě (45:34). 
Ještě dvě minuty před koncem vedla 
Sluneta o devět bodů, ale  úspěšná 
akce Sanderse a trojka Walla  při-
táhly hosty na šest bodů v poločase. 
Ten také platil po trojce Bohačíka ve 
23. minutě (55:49).  Domácí i nadále 
drželi náskok, Pardubičtí si pomáha-
li úspěšnými trojkovými pokusy, ale 
do těsnějšího kontaktu  se nepřiblíži-
li. To se povedlo do 36. minuty, kdy 
bylo srovnáno (83:83). Jenže domá-
cí vzápětí kontrovali čtyřmi body. 
Poté vystihl Čarnecký pardubickou 
rozehrávku a zvýšil na 93:87, vzá-
pětí ale Pandula minutu a půl před 
koncem trojkou dával na 93:90. 
Domácí opět rychle odpověděli 
(97:90) a byl konec nadějí. Příště: 
Pardubice - USK Praha (st 17.30), 
Brno - Pardubice (so 18.30).      (lč)

1. MFK Chrudim B
2. Holice
3. Lanškroun
4. Žamberk
5. Choceň
6. Moravany
7. Svitavy
8. Polička
9. Třemošnice
10. Moravská Třebová
11. Hlinsko
12. Dolní Újezd
13. Litomyšl
14. Letohrad B 
15. Pardubičky
16. Horní Jelení

15  9  2  0  4  41:10  31
15  9  1  2  3  34:9    31
15  8  1  2  4  32:24  28
15  5  6  0  4  21:14  27
15  7  3  0  5  18:19  27
15  7  1  3  4  29:23  26
15  7  1  2  5  36:23  25
15  6  3  1  5  27:22  25
15  7  1  1  6  19:22  24
15  5  2  4  4  24:20  23
15  6  0  3  6  20:17  21
15  5  1  3  6  29:37  20
15  6  0  0  9  24:38  18
15  4  2  1  8  22:33  17
15  2  1  3  9  15:34  11
15  0  2  2 11 12:58    6

1. MFK Chrudim B
2. Choceň
3. Třemošnice
4. Holice
5. Svitavy
6. Lanškroun
7. Moravany
8. Žamberk
9. Polička
10. Dolní Újezd
11. Moravská Třebová
12. Hlinsko
13. Litomyšl
14. Pardubičky
15. Letohrad B
16. Horní Jelení

8  6  1  0  1  30:3   20
8  6  1  0  1  15:6   20
8  6  0  1  1  14:6   19
7  6  0  0  1  24:4   18
7  5  1  0  1  20:6   17
8  4  1  2  1  15:10 16
8  4  1  2  1  17:7   16
7  3  3  0  1  13:6   15
8  3  2  0  3  15:14 13
8  3  1  2  2  17:16 13
7  2  1  2  2  10:11 10
7  3  1  0  3  12:6   10
8  3  0  0  5    9:18   9
7  2  0  1  4    7:12   7
7  0  2  1  4    6:16   5
7  0  1  0  6    8:30   2

1. Holice
2. Moravská Třebová
3. Lanškroun
4. Žamberk
5. Polička
6. Letohrad B
7. MFK Chrudim B
8. Hlinsko
9. Moravany
10. Litomyšl
11. Svitavy
12. Choceň
13. Dolní Újezd
14. Třemošnice
15. Pardubičky
16. Horní Jelení

8  3  1  2  2  10:5   13
8  3  1  2  2  14:9   13
7  4  0  0  3  17:14 12
8  2  3  0  3    8:8   12
7  3  1  1  2  12:8   12
8  4  0  0  4  16:17 12
7  3  1  0  3  11:7   11
8  3  0  2  3    8:11 11
7  3  0  1  3  12:16 10
7  3  0  0  4  15:20   9
8  2  0  2  4  16:17   8
7  1  2  0  4    3:13   7
7  2  0  1  4  12:21   7
7  1  1  0  5    5:16   5
8  0  1  2  5    8:22   4
8  0  1  2  5    4:28   4

KRAJSKÝ PŘEBOR DOMA VENKU

Nebyly to venku špatné zápasy, ale 
chybělo štěstí, aby se to zlomilo 
na opačnou stranu,“ vysvětluje 
Pilař. Jeho tým je druhým nejhůře 
střílejícím celkem soutěže. V celku 
Pardubiček se nenašel fotbalista, 
jenž by dokázal vstřelit více než 
tři branky. „Klasický koncový 
hráč u nás není. Ale naše hra trpěla 
především absencí zraněných hráčů. 
V úvodu jsme doma porazili Holice a 
Lanškroun, které potom hrály v horní 
polovině tabulky.“ 

Podle kouče Pardubiček jeho 
týmu nejvíce vyšlo utkání v Mora-
vanech, které Pardubičky vyhrály na 
penalty. „Zápas měl úroveň a patřič-
né nasazení. Nejhůře hodnotím zá-
pas s Moravskou Třebovou. Na pod-
máčeném terénu nás soupeř přejel a 
vstřelil pět branek. Právě Třebová 
mě svým výkonem na našem hřišti 
nejvíce překvapila,“ dodává Pilař.  

Nejlepší střelci: 3 - Mráz, 
Rössler, 2 - Jiráský, Pleskot. 

AFK HORNÍ JELENÍ
16. místo, 6 bodů

 

Aktuální sezona má pro fotba-
listy Horního Jelení velmi nezvyklý 
průběh. Po dvou postupových sezo-
nách v řadě se po posunu do přebo-
ru usadili na dně tabulky. „Podzim 
hodnotím hodně tragicky, vůbec 

nám nevyšel. A to jak výsledkově, 
tak herně,“ říká hrající trenér Ro-
man Hendrych. 

Z patnácti pokusů se jim ani 
jednou nepodařilo získat tříbodové 
vítězství. Jen dvakrát se radovali po 
úspěšném penaltovém rozstřelu. „Je 
pravda, že jsme ani jednou nevy-
hráli, což je špatná vizitka. Nejblíže 
jsme měli k vítězství v Dolním Újez-
du, tam jsme měli po prvním polo-
čase vést 4:1,“ připomíná Hendrych. 
Jeho tým získal čtyři ze šesti bodů 
na hřištích soupeře. „Je pravda, že 
venku se nám asi hrálo lépe, proto-
že jsme nemuseli tolik tvořit. Doma 
nás hnali naši super diváci a kolikrát 
jsme zapomněli na zadní vrátka.“ 

Umístění Horního Jelení odpo-
vídá i nejmenší počet vstřelených 
branek a vysoký počet obdržených 
gólů. „Bylo více aspektů, proč jsme 
dostávali tolik gólů. První byla kva-
lita soutěže, k tomu se přidaly hlou-
pé chyby v defenzivě, kterých bylo 
až moc. Navíc soupeř prakticky kaž-
dou potrestal,“ komentuje Hendrych 
a pokračuje ofenzivní činností týmu. 
„Je pravda, že jsme góly nedávali, i 
když šancí jsme měli dost. Není to 
vina jenom útočníků, protože si 
myslím, že neměli kvalitní podporu 
od záložníků a obránců.“  

Podle slov trenéra Horního Jele-
ní se mezi nejvydařenější duely řadí 
dva venkovní zápasy, v nichž jeho 
hráči remizovali a potom prohráli na 
penalty. „Nejvíc se nám povedl už 
zmiňovaný zápas v Dolním Ujezdě 
a pak v Žamberku. Naopak na Ho-
lice bych nejradši hned zapomenul,“ 
dodává Hendrych k zápasu, v němž 
jeho tým obdržel osm branek. 

Premiérová sezona je pro Horní 
Jelení velmi náročná. „Hlavně mě 
překvapila kvalita a úroveň krajské-
ho přeboru. Hráči jsou tady rychlej-
ší a takticky vyzrálejší.“ Lze najít 
něco přínosného na podzimních zá-
pasech? „Jediné pozitivum je, že si 
kluci uvědomili, že na tuhle soutěž 
musejí ještě hodně potrénovat,“ uza-
vírá Hendrych.  

Nejlepší střelci: 4 - Houžvič-
ka, 3 - Pecivál, 2 - Kaňkov-
ský.                TOMÁŠ RAIS

U vzájemného duelu nechyběli ani nejlepší střelec Moravan Tomáš Kříž (vle-
vo) a zkušený obránce Pardubiček Václav Strnad. Foto: MILAN KŘIČEK

Očekávané a divácky atraktivní derby Holic (v červeném) s Horním Jelení 
skončilo pro nováčka drtivou prohrou 0:8.               Foto: LIBOR ČIHÁK
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PARDUBICE - Hodnocení 
Pernštejn okresního přeboru se zá-
stupci oddílů začínáme mužstvy od 
šestého místa. Sumář podzimu Sr-
chu B a Lázní Bohdaneč doplníme v 
nejbližším vydání, stejně jako muž-
stva první pětky. 

V nejen vyrovnaném středu ta-
bulky ztrácí zatím šestá Roveň na 
pátou přeloučskou rezervu jen dva 
body, další týmy následují s mini-
málními odstupy. Na chvostu tabulky 
jsou Křičeň a Valy. S odstupem čtyř 
bodů poslední pak Lázně Bohdaneč.

SOKOL ROVEŇ
6. místo, 21 bodů

Milan Cimfl, prezident oddí-
lu: „Do dalšího ročníku okresního 
přeboru jsme vstupovali jako třetí 
celek předešlé sezóny. Uvědomo-
vali jsme si sílu kolektivu složené-
ho z vlastních odchovanců a hráčů, 
proto naším cílem bylo hrát v lepší 
polovině tabulky. Už vzhledem k 
tomu, že nedošlo k žádnému posíle-
ní mužstva, kterým bylo vlastně jen 
prodloužení angažmá přespolního 
trenéra Františka France, se nám 
cíl podařilo naplnit, dá se říci, jen z 
poloviny. Celkové šesté místo s od-
stupem šesti bodů na prvního je sice 
dobré, kdybychom ale vyhráli dobře 
rozehraná utkání ve Dřítči, v Holi-
cích a především v Horních Ředi-
cích, byli bychom lídrem okresního 
přeboru. Na kdyby se však nehraje. 
Jsme rádi, že domácí prostředí bylo 
pro soupeře nedobytnou tvrzí, horší 
však byly výkony na cizích kolbiš-
tích. Na předváděné hře a výsled-
cích venku musíme zapracovat. Dle 
trenéra nám chybí širší hráčská zá-
kladna a stabilnější možnost usku-
pení sestavy. Prakticky každý zápas 
jsme hráli v jiném složení. Je to jako 
v ostatních mužstvech způsobeno 
pracovními a studijními povinnost-
mi a u nás mnohem více státní služ-
bou některých hráčů. Chybí nám 
vlastní odchovanci, kteří vlivem ne-
moci, zranění nebo možnostmi hrát 
v okolí vyšší soutěž nepomohli ve 
snaze posunout Roveň kousek dále 
(Melc, Machatý, bratři Krpatové, 
Schmeiser, Vach, Kopa). Z toho-
to důvodu nechali vyniknout další 
hráče. Za zmínku stojí stoupající 
výkon Milana Absolona - nejlepšího 
střelce mužstva, Martina Koláčka a 
brankáře Jana Baláše. Jsme spoko-
jeni i s dorůstajícím mládím, i když 

si myslíme, že u mnoha z nich chybí 
více pokory k sobě i ostatním.“

AFK OPATOVICE n/LABEM
7. místo, 20 bodů

František Vondrouš, sekretář od-
dílu: „Pro náš tým, po hororové loň-
ské sezoně, bylo pro podzimní část 
prioritou získat dostatečný bodový 
zisk ke klidnému přezimování. To 
se vcelku podařilo, i když výsledek 
mohl být vzhledem k umístění v 
průběhu podzimu ještě příznivější. 
Kádr zůstal, až na příchod Lukáše 
Trupla, stejný jako v loňském roč-
níku. Na jednotlivých výsledcích se 
výrazně projevily absence klíčových 
hráčů (Petr Šmeral, František Hano-
vec, Jakub Kovařík) ať již z důvodu 
zranění či pracovního zaneprázd-
nění. Proto v některých utkáních 
dostali příležitost i hráči dorostu 
Tomáš Krsek a Hynek Bartoníček. 
Kvalitativně nejlepším zápasem byl 
domácí duel s Cholticemi (2:2) a na-
opak propadákem závěrečný zápas 
v Nemošicích (1:5). Pokud jsme k 
zápasům nastoupili kompletní, měla 
naše hra odpovídající kvalitu. Pro-
blémem, a to zřejmě nejen naším, 
jsou tréninkové možnosti hráčů, 
které odpovídají jejich pracovnímu 
vytížení.“

TJ PŘELOVICE
8. místo, 18 bodů

Miloš Koch, předseda oddílu: 
„Před vstupem do nové sezóny pro 
mě osobně bylo důležité, aby se tým 
držel v bezpečných vodách středu ta-

bulky, abychom dělali radost našim 
divákům a aby hráči měli z fotbalu 
dobrý pocit. K neobvykle mírným 
cílům vedlo vědomí zúžení kádru 
a to zejména na klíčových postech 
brankáře a střelce. Skvělý gólman 
Antonín Rejduga se totiž rozhodl 
odejít do předčasného „důchodu“ 
a hrotový útočník Pavel Hačko se 
odstěhoval ke konkurenci. Když se 
k tomu přidala téměř celopodzim-
ní absence míčového kouzelníka 
Matěje Balady, nemohli jsme čekat 
zázraky. A začátek sezóny to potvr-
zoval více, než bylo zdrávo. Po pěti 
odehraných zápasech jsme se krčili 
s pouhými třemi body na předpo-
sledním místě tabulky. Pak ale přišla 
šňůra čtyř vítězství v řadě a rázem 
jsme se ocitli v našlapané horní části 
tabulky. Škoda, že konec podzimu 
se už nestřetl s naší lepší střeleckou 
produktivitou. Domnívám se, že 
všichni hráči i opory týmu (Martin 
Khun, Vladimír Řehák, Pavel Voh-
ralík, Ondřej Čapek) naplnili naše 
očekávání. Za zmínku také stojí 
velký krok mladého Adama Špryn-
ce, který na sebe vzal zodpovědnost 
střelce a s 11 brankami vede naši 
tabulku kanonýrů. Největší výkon-
nostní posun byl patrný i na dalším 
mladíkovi Ondřeji Šimákovi. Nejví-
ce si cením vítězství i převedeného 
fotbalu v derby s rezervou Přelouče 
(2:0). Naopak druhé očekávané der-
by s Lázněmi Bohdančem se nám 
nevyvedlo podle představ (0:2) a 
nejraději bych zapomněl na po-
tupnou prohru v Holicích (4:9). Za 

PARDUBICE - Do role favorita 
na návrat do okresního přeboru byl 
před sezonou pasován Sokol Újezd. 
Ten tento předpoklad naplňuje mě-
rou vrchovatou, když zatím všechny 
své zápasy vyhrál. Stříbrné místo 
po loňské podzimní části dokázal 
obhájit FC Kolesa. Na třetím místě 
se vyhřívá Sokol Rohoznice, což je 
jisté překvapení. Pouhý bodík na něj 
ale ztrácí rezervní tým Sokola Ro-
hovládova Bělá. Na opačném kon-
ci tabulky se s devíti body seřadili 
nováček TJ Jankovice, Sokol Staré 
Ždánice a druhý novic SK Starý 
Mateřov ji uzavírá. Desátou respek-
tive jedenáctou příčku okupují Jisk-
ra Rybitví (v loňské sezoně celkově 
třetí) a Sokol Staré Čívíce (loni na 
podzim bronzový) se shodným po-
čtem třinácti bodů.

Podzimní část sezony lídra 
hodnotí předseda oddílu Jiří Zima. 
„Po sestupu a odchodu dvou hráčů 
základní sestavy - Martina Vohra-
lík do Starého Hradiště a Michala 
Rozsévače do Řečan nad Labem 
- a dlouhodobého zranění Adama 
Bosmana jsme si v klubu nedávali 
žádné cíle. O to více jsme spokoje-
ni s postavením mužstva v tabulce, 
ale i s předváděnou hrou,“ nastínil 
Jiří Zima. „Z kluků sálá touha všem 
ukázat, že jsme sestoupili velmi 
smolně,“ doplnil předseda oddílu. 

Újezd se může spolehnout na 
střelecké duo Dvořáček - Koblížek 
(celkem nasázeli 39 branek). „Jako 
jediní nejsou odchovanci našeho 
klubu, a tudíž se od nich očekávají 
i nadprůměrné výkony. Oba to do 
puntíku naplňují a svými výkony 
táhnout mužstvo. O tom, že je kva-
lita soutěže nižší než okresní přebor 
nelze polemizovat, ale oba se už v 
našem dresu bez problémů prosazo-
vali i ve vyšší soutěži,“ upozorňuje 
Zima.

„Výkonnostně určitě vyrostl 
Jakub Petříček, který se stal defen-
zivním pilířem. Je ovšem i hodně 
kreativní a tvořivý. V obraně se pak 
výrazně zlepšil Tomáš Rambousek. 
Pochvalu ovšem zaslouží celý tým, 
který tvoří vynikající partu i mimo 
fotbal, což se odráží i v tréninkové 
morálce, kterou by nám mohli závi-
dět i kluby z vyšších soutěží,“ pře-
mítá Jiří Zima. 

„Je těžké hodnotit nejhorší a 
nejlepší zápas, neboť jsme neztratili 
ani bod a všechny své soupeře herně 
jasně přehráli. Pro diváky byl urči-
tě zajímavý zápas s Rohovládovou 
Bělou B. V prvním poločasu u nás 
předvedli velmi dobrý výkon i hrá-
či Selmic a Rohoznice. Je tak spíše 
těžké hráče nabudit na každý další 
zápas, aby nepřišlo podcenění sou-
peře,“ uzavírá hodnocení podzimní 
části předseda oddílu Jiří Zima.

Druhou pozici obhajoval FC 
Kolesa. „Minimálně druhé místo 
po podzimu bylo naší metou i před 
letošní sezonou. S tím jsem spoko-
jen. Získali jsme 30 bodů, což je 
opět rekordní počin půlsezony. Cíl 
jsme tedy splnili,“ uvedl Václav 
Sůra, předseda zdejšího fotbalové-
ho oddílu. Ten se musel vyrovnat s 
odchodem střelce Pavla Strnada do 
Semína. „Do týmu naopak přišel z 
Českých Budějovic Martin Petráň, 
který byl výraznou posilou mužstva. 
Roli střelce převzal další nováček 
v našem dresu Dominik Jelínek, 
který zatížil konta soupeřů celkem 
dvanácti brankami a stal se naším 
nejlepším střelcem. Své si odehráli 
David Machač a bratři Oldřich a Jan 
Fofoňkovi. Oporami týmu byli oba 
gólmani Stanislav Strnad a Roman 
Moravec,“ dodal Sůra, který si po-
chvaluje i přístup hráčů k zápasům. 
„Prezentovali jsme se kolektivním 
pojetím hry. Z devatenáctičlenného 

PERNŠTEJN GRANÁT
III. TŘÍDA PŘELOUČSKO

dané situace jsem však s umístěním 
ve středu tabulky spokojený. Tro-
chu dlužni jsme našim fanouškům v 
podobě více domácích vítězství, ale 
věřím, že jim to kluci spolu s trené-
rem na jaře vynahradí.“

SK SOKOL DŘÍTEČ
9. místo, 16 bodů

Slávek Pech, trenér: „Vzhledem 
k tomu, že jsem přišel do týmu, kte-
rý loni bojoval o přežití v soutěži, 
jsme si dali cíl pro letošek vyhnout 
se boji o záchranu a předvádět po-
hledný fotbal pro oko diváka. Při 
pohledu na tabulku je ale vidět, že 
se nám to zatím moc nedaří. Do 
týmu přišel mladý Pech z Pardubic, 
který je milým překvapením, a pak 
Zollman, který již dříve v Dřítči 
hrál. Dále jsme na hostování přived-
li zkušeného Nedvěda, který měl za 
úkol režírovat hru celého týmu. Na 
podzim nás ale trápila zranění hráčů 
a hráli jsme pokaždé v jiné sestavě, 
což je pro každý tým to nejhorší. 
Další problém vyvstává s trénin-
ky, kdy kluci mají práci, rodiny a 
jiné povinnosti, a tak na trénování 
nezbývá moc času. Ale je pravda, 
že když už se sejdeme, dávají do 
tréninku vše a makají na sobě, což 
je příslib do jarní části soutěže. 
Vzhledem k tomu, že máme velkou 
bolest v zakončování gólových pří-
ležitostí, tak jsem doslova přemluvil 
zkušeného bombardéra z Moravan 
Roberta Kličku, který sice již del-
ší dobu aktivně nehraje, ale věřím, 
že nám do hry přinese klid a dá pár 
tak potřebných gólů. Nejlepší zápas 
jsme odehráli v Přelouči (1:1), kde 
mužstvo po celý zápas dodržova-
lo stanovenou taktiku a ve druhém 
poločase jsme domácí tým i pře-
hrávali. Pokud by proměnil aspoň 
jednu gólovku Kušnír, mohli jsme si 
odvézt všechny body. Nejhorší byla 
naše vystoupení spojená s debakly v 
Nemošicích (7:3) a v Horních Ře-
dicích (6:1). V obou utkáních jsme 
brzy vedli, ale nekoncentrovanost a 
individuální chyby hráčů zapříčinily 
otočení skóre v náš neprospěch.“

SK HOLICE B
11. místo, 15 bodů

David Velinský, sekretář oddílu: 
„Po přihlášení okresního přeboru 
místo krajské 1. B třídy jsme chtěli 
naše „béčko“ postavit na mladých 
hráčích a těch, co skončili a budou 

Domácí výhrou nad Lipolticemi uzavřel Újezd podzimní část sezony bez je-
diné prohry. Na snímku o míč bojují Jakub Petříček s hostujícím Ondřejem 
Beránkem (v modrém).                                           Foto: MILAN KŘIČEK

Některé hráče by na trénink nedostali ani vládní limuzínou 

1. Újezd
2. Kolesa
3. Rohoznice
4. Roh. Bělá B
5. Chvaletice
6. Lipoltice
7. Lány na Důlku
8. Pardubičky B
9. Selmice
10. Rybitví 
11. Staré Čívice
12. Jankovice
13. Staré Ždánice
14. Starý Mateřov B

13 13 0  0  65:8    39
13 10 0  3  34:21  30
13  9  0  4  27:23  27
13  8  2  3  30:15  26
13  7  1  5  36:23  22
13  6  1  6  25:23  19
13  5  3  5  28:25  18
13  4  4  5  25:32  16
13  4  2  7  30:36  14
13  4  1  8  20:28  13
13  4  1  8  26:47  13
13  2  3  8  29:38    9
13  3  0 10 20:42    9
13  3  0 10 20:54    9

III. PŘELOUČSKO
1. Újezd
2. Chvaletice 
3. Roh. Bělá B 
4. Kolesa
5. Rohoznice
6. Pardubičky B 
7. Staré Čívice 
8. Starý Mateřov B
9. Lány na Důlku 
10. Selmice 
11. Lipoltice
12. Rybitví 
13. Staré Ždánice
14. Jankovice

7  7  0  0  34:4   21
7  5  1  1  23:6   16
7  5  0  2  16:9   15
7  5  0  2  17:10 15
6  4  0  2  12:11 12
7  3  1  3  16:20 10
7  3  1  3  19:21 10
6  3  0  3  14:16   9
6  2  2  2  12:13   8
6  2  2  2  16:18   8
6  2  1  3    9:9     7
6  2  0  4    8:11   6
6  2  0  4  11:21   6
7  1  1  5  16:23   4

DOMA
1. Újezd
2. Kolesa 
3. Rohoznice 
4. Lipoltice
5. Roh. Bělá B
6. Lány na Důlku 
7. Rybitví 
8. Chvaletice 
9. Selmice
10. Pardubičky B
11. Jankovice
12. Staré Čívice
13. Staré Ždánice
14. Starý Mateřov B

6  6  0  0  31:4   18
6  5  0  1  17:11 15
7  5  0  2  15:12 15
7  4  0  3  16:14 12
6  3  2  1  14:6   11
7  3  1  3  16:12 10
7  2  1  4  12:17   7
6  2  0  4  13:17   6
7  2  0  5  14:18   6
6  1  3  2    9:12   6
6  1  2  3  13:15   5
6  1  0  5    7:26   3
7  1  0  6    9:21   3
7  0  0  7    6:38   0

VENKU

Za jasným lídrem Újezdem ztrácí třetí Rohoznice na Kolesa tři body

hráčského kádru jsme měli k dis-
pozici na zápasy 15 až 17 hráčů. 
Možnosti střídání jsme využívali v 
hojné míře, aby platilo, kdo přijde 
na zápas, bude hrát,“ vysvětlil před-
seda oddílu. 

Kolesa v podzimní části ani jed-
nou neremizovala, když zazname-
nala deset výher a tři prohry. Vyšel 
jim úvod, když čtyři zápasy za se-
bou vyhráli, pak ale přišla domácí 
prohra s Pardubičkami B. „Pohořeli 
jsme na nevyužívání šancí, byl to 
zápas blbec, branka soupeře pro nás 
byla zakletá,“ pronesl Sůra. Domácí 
prohra s Újezdem (0:1) byla ale zá-
pasem, který kvalitou předčil rámec 
III. třídy. Třetí prohra pak přišla v 
Selmicích. „V utkání jsme vedli, ale 
poté kupili v obraně jednu chybu za 
druhou,“ ohlíží se za zápasem Sůra. 
Které mače ale hodnotí nejvýše? 
„Mimo uvedené prohry s Újezdem, 
jsou to venkovní výhry ve Chvaleti-
cích a Rohovládově Bělé (obě 2:0) 
a Rohoznici (3:1), která má kvalit-

ní mančaft. Doma se nám vydařilo 
utkání s Lány na Důlku (4:2),“ uza-
vřel počínání Koles v podzimní části 
Václav Sůra.

Sokol Rohoznice po příchodu 
trenéra Vratislava Holuba postup-
ně navyšuje své půlsezonní zisky, 
letos ho 27 bodů vyneslo na průběž-
né třetí místo. „U mužstva jsem rok 
a půl a vidím, že jde neustále výkon-
nostně nahoru, což je pozitivní zjiš-
tění. Musím ale přiznat, že na můj 

vkus trochu pomalu. Tým ale dostal 
řád i určité návyky,“ sdělil trenér 
Vratislav Holub, který má dva-
náctileté zkušenosti s trénováním 
pardubické mládeže. „Do soutěže 
jsme vstupovali s úmyslem umístit 
se co nejvýše. Do našeho mladého 
kádru (průměr 25 let) jsme se tak 
snažili získat zkušeného hráče. To 
se nám podařilo nadmíru příchodem 
Martina Moníka z Libčan, který má 
mnoho zkušeností z vyšších soutěží 
a naši mladí hráči se od něj mohou 
hodně z fotbalového umu naučit,“ 
prozradil trenér Holub. „Moník 
přivedl do mužstva i nadějného Mi-
chala Krejsu, který - ač odehrál jen 
osm zápasů - byl platným hráčem,“ 
doplnil Holub. V průběhu podzimu 
zraněného gólmana Francla zastou-
pil v osmi zápasech libišanský Mar-
tin Vida.

„Začátek soutěže se nám příliš 
nepovedl. Ze sedmi zápasů jsme vy-
hráli pouze tři, což bylo ovlivněno 
absencí šesti zraněných hráčů. Poté 
ale přišel herní i výsledkový zlom a 
dokázali jsme posledních šest zápa-
sů v řadě vyhrát,“ hodnotil podzim 
svého týmu Vratislav Holub. Ten 
ale ví, že je nutné posílil o jednoho 
útočníka. „Osmatřicetiletý Miroslav 
Boháček na všechno nestačí,“ dodal 
k s devíti brankami nejlepšímu střel-

ci týmu. 
Herně se Rohoznici nejvíce po-

vedla utkání s rezervními týmy Par-
dubiček (3:1) a Rohovládovy Bělé 
(2:1). Smolné zápasy sehrála doma 
s týmem Koles (1:3) a Lipolticemi 
(0:4). „S Kolesami by byla remíza 
spravedlivější. Lipoltice jsme doma 
jasně přehrávali, ale dostávali bran-
ky z brejků,“ zhodnotil trenér Ho-
lub. Povedený podzim (devět výher 
a čtyři prohry) v Rohoznici ale ne-
přeceňuje a musí co nejlépe připra-
vit kádr na jarní část. 

Nejlepší střelci soutěže: 23 - Jiří 
Dvořáček, 16 - Jan Koblížek (oba 
Újezd), 12 - Michal Hejcman (Li-
poltice), Dominik Jelínek (Kolesa), 
10 - Miloš Hochman, Miloš Telvák 
(oba Selmice), Petr Horáček (Staré 
Čívíce), 9 - Miroslav Boháček (Ro-
hoznice), Jan Kotraš (Rohovládo-
va Bělá B), Jakub Šrám (Lány na 
Důlku), 8 - Jakub Petříček (Újezd), 
Michal Remeš (Roh. Bělá B), Adam 
Tichý (Lány na Důlku), 7 - Filip Do-
ležal (Chvaletice), Jan Levai (Rybi-
tví), Marek Šetina (Jankovice), 6 - 
Marek Molnár (Chvaletice), Tomáš 
Mrázek (Pardubičky B), 5 - Jan 
Huňáček (Újezd), Filip Mařata, Ra-
dek Sajdl (oba Chvaletice), Radim 
Tomiška (Starý Mateřov B), Tomáš 
Zdichynec (Staré Ždánice).        (lč)

končit v dorostu. Věděli jsme, že na 
1. B třídu zatím nemají, ale čekali, 
že na okresní přebor by mohli stačit. 
Bohužel realita byla jiná a bez po-
moci kluků z A týmu bychom těžko 
body uhráli. Morálka - jak treninko-
vá, tak zápasová - byla neuspokojivá 
a to hlavně u mladších hráčů. Dvoji-
ce Derka a Morávek sice excelova-
la, ale na trénink bychom je nedosta-
li ani vládním vozidlem a většinou 
se nedostavili ani na zápas, takže 
nakonec nebýt některých starších a 
ještě starších hráčů a borců „áčka“, 
tak mohla podzimní část dopadnout 
daleko hůře. Pochvalu za odehrané 
zápasy zaslouží Dan Valenta a vě-
kem ještě dorostenec Jakub Tláskal. 
Naopak zklamali kluci, kteří v létě 
vyšli z dorostu, a to jak výkonnos-
tí, tak přístupem k fotbalu. Nejhorší 
zápas podzimu jsme odehráli v Hor-
ních Ředicích (1:5), kde jsme byli o 
třídu horší než domácí a mohli být 
rádi, že jsme nedostali daleko více 
gólů. Naopak nejlepší zápas byl ten 
poslední doma s Rovní, kde jsme 
nastoupili s klasickým béčkem plus 
pět dorostenců, byli jasně lepší a 
měli vyhrát daleko větším rozdílem 
než jen 2:1.“

SK KŘIČEŇ
12. místo, 13 bodů

Petr Hanzl, předseda oddílu: 
„Do druhé sezony v nejvyšší okres-
ní soutěži jsme vstupovali s jediným 
cílem - vyhnout se bojům o záchra-
nu. Stejně jako vloni jsme se chtěli 
spoléhat zejména na bodové zisky 
z domácího hřiště a občas přivézt 
něco i z venku. Bohužel nám to 
však doma nešlo, ze šesti zápasů 
jsme vydolovali jen sedm bodů a tak 
nás čeká krušné jaro. Ve většině zá-
pasů jsme předváděli atraktivní fot-
bal, nevycházeli nám však zejména 
jejich konce. Mrzí hlavně ztráty v 
posledních minutách s Opatovice-
mi (1:2), Bohdančí (2:2), v Srchu 
(2:3) a v Horních Ředicích (2:1), 
kde jsme ale zanechali dobrý dojem. 
Nejlepšími zápasy byli mače doma 
proti Rovni (5:0) a v Nemošicích, 
kde jsme překvapivě zvítězili 2:1. 
Naopak propadákem byl již tradič-
ně zápas doma s Dašicemi (0:3). Po 
celý podzim nás trápila zranění, ani 
jeden zápas jsme neodehráli v úplné 
sestavě. Kádr v létě posílili zkušený 
Miloslav Urbanec (naposledy Roh. 
Bělá) a navrátilec z Lázní Bohdaneč 

Tadeáš Ryšavý, ten však díky zraně-
ní v přípravě neodehrál na podzim 
ani minutu. Do Libišan byl uvolněn 
Petr Hackenberg, na střídavé starty 
pak i Bohuslav Koki. Velmi dobré 
výkony předváděl již tradičně kapi-
tán Daniel Biath, jenž je i nejlepším 
kanonýrem přeboru (16 branek), na-
opak více jsme po návratu ze Srchu 
čekali od Tomáše Karely.“

TJ VALY
13. místo, 13 bodů

Karel Záruba, trenér: „Naším 
cílem po podzimní části bylo umís-
tění v klidném středu tabulky do 
sedmého místa, což jsme nesplnili 
a třinácté místo je pro mne zklamá-
ním. Chtěl jsem poklidné jaro, to 
ale bohužel nehrozí. Za očekáváním 
zůstala i námi předváděná hra, fot-
balovost našim hráčům nechybí, ale 
bez bojovnosti to zkrátka nejde, ni-
kdo neudělá nic navíc. Na tréninky 
nám chodí stejní hráči, ostatní jen 
dle chuti a i to se často projevuje v 
zápasech. Kádr posílili Radek Voj-
tíšek a Pavel Hačko. Od obou jsme 
si slibovali výrazné zlepšení herní-
ho projevu. Vojtíšek tuto roli splnil, 
když v každém utkání patřil k lep-
ším hráčům. Za celou podzimní část 
musím vyzdvihnout výkony a stře-
lecké umění Jaroslava Vohradníka, 
spolehlivost a stálost formy Pavla 
Veselého i výrazné zlepšení branká-
ře Černíka. Výkony Hačka jsou pro 
mne zklamáním, stejně jako ostat-
ních hráčů. Pozitivně vnímám návrat 
Romana Kolmana po roční pauze. 
Jeho přítomnost na hřišti byla v zá-
věru podzimu znát. Naše zápasy se 
vyznačovaly nestálostí, nebyli jsme 
schopni předvádět kvalitní fotbal tr-
vale, nebo alespoň větší část zápasu. 
Nejlepší z pohledu výsledku (7:3) 
byl úvodní zápas s Holicemi B, ale 
ani v něm jsme se nevyhnuli herním 
výpadkům. Naopak nejhorší co do 
kvality bylo derby s přeloučskou re-
zervou (1:2). Společně s hostujícím 
trenérem jsme si přáli konec zápasu. 
Byla to oboustranná bída.“         (lč)

 1. Choltice                           
 2. Horní Ředice                       
 3. Nemošice                           
 4. Dašice                             
 5. Přelouč B                          
 6. Roveň                              
 7. Opatovice n. L.                    
 8. Přelovice                          
 9. Dříteč                             
10. Srch B                             
11. Holice B                           
12. Křičeň                             
13. Valy                               
14. Lázně Bohdaneč                     

13  8  3  2  37:18  27
13  8  2  3  40:18  26
13  8  0  5  51:26  24
13  8  0  5  34:25  24
13  7  2  4  26:20  23
13  7  0  6  28:26  21
13  6  2  5  31:29  20
13  6  0  7  26:35  18
13  5  1  7  31:36  16
13  5  1  7  21:37  16
13  5  0  8  32:42  15
13  4  1  8  24:29  13
13  4  1  8  26:35  13
13  2  3  8  23:54    9

PERNŠTEJN
OKRESNÍ PŘEBOR

U míče jedna z dlouhodobých opor přelovického týmu Pavel Vohralík, které-
ho sleduje nová akvizice v dřítečském dresu Zdeněk Zollman.  Vzájemná zá-
pas na podzim skončil výhrou Přelovic 4:2.              Foto: LIBOR ČIHÁK


