
Ambiciózní Vítězná na úvod v Poříčí nezaváhala
Okresní přebor dospělých nabídl o víkendu kompletní program 17. kola. Jediným střelcem zápasu v Kunčicích byl kocbeřský Vojtěch Hulík

TOMÁŠ OTRADOVSKÝ

Trutnovsko – Tříbodový ná-
skok na čele tabulky si na úvod
jaravytvořilSokolVítězná.Do
druhé poloviny sezony lídr
vstoupil cennou výhrou z Po-
říčí a odvrátil tak plánovaný
atak právě domácího muž-
stva. Aktuálně druhé Staré
Buky měly navíc v 17. kole vol-
ný los a třetí Kunčice nečeka-
ně zaváhaly na vlastním hřiš-
ti proti kocbeřské Jiskře.

Poříčí u Trutnova – Vítězná
2:3 (1:2)

Branky: Nývlt, Kuric z pen.
– Šourek, Andrle, V. Robek.
Rozhodčí: J. Říha st. ŽK: 4:4.
ČK: 1:0 (Zdeněk Tomšík ml.).
Diváci: 110. Utkání mužstev z
horní poloviny tabulky bylo
mizerné úrovně. Šlo více o
okopávání a simulování, než o
hru samotnou. Nakonec si tři
body z Poříčí odvezli šťastněj-
ší hosté z Vítězné.

Kunčice nad Labem – Kocbeře
0:2 (0:2)

Branky: V. Hulík 2. Roz-
hodčí: Zlámal. ŽK: 0:1. Diváci:
100. Hostující hráči byli po-
hyblivější a ukázali větší pro-
duktivitu v zakončení. Jejich
výhra je zasloužená. Domácí
trochu nečekanou porážkou
odmítli zůstat na dostřel ve-
doucím celkům soutěže.

Strážné – Podhůří 3:1 (2:1)
Branky: Stejskal 2, Sokol –

Smejkal. Rozhodčí: Matras.
ŽK: 2:1. Diváci: 80. Na těžkém
terénu se nehrál příliš po-
hledný fotbal. Celý zápas byl
herně vyrovnaný, ale domácí
byli produktivnější. Podhůří
neproměnilo v prvním polo-
čase pokutový kop a domácí se
poté ujali vedení 2:0. Hosté sta-
čili do pauzy snížit. Když ale ve
druhé půli zvýšilo Strážné na
rozdíl dvou branek z penalty,
bylo o výsledku rozhodnuto.

Mostek – Rtyně 1:2 (1:0)
Branky: Hampl – Novák,

Brát. Rozhodčí: Kučera (OFS
Jičín). ŽK: 1:3. Diváci: 60. Fot-
balovými momenty zápas
zrovna neoplýval, a tak se bo-
jovalo. Lepší v tomto směru
bylo hostující družstvo, ovšem
domácí neměli utkání špatně
rozehrané.Vprvnímdějstvíse
ujali vedení, kdy po průniku
do vápna skóroval Hampl. I za-
čátek druhé půle ještě patřil
domácím, jenže pak hosté vy-
rovnali po standardní situaci,
kdy se na malém vápně odra-
zil míč k volnému Novákovi. O
výhře Rtyně rozhodl v 70. mi-
nutě gólem přímo z rohového
kopu Brát. V nastavení
Hamplovu střelu odvrátili
hosté na brankové čáře.

Janské Lázně – Bohuslavice
5:1 (3:0)

Branky: Miloš Dvořák st. 2,
Michal Dvořák 2 (1 z pen), Hra-
decký – Kozák z pen. Rozhod-
čí: Prokop. ŽK: 3:1. Diváci: 50.
Utkání hrané na umělém tráv-

níku v Trutnově mělo od za-
čátku jednoznačný průběh.
Skóre otevřel už v 6. minutě
proměněnou penaltu Michal
Dvořák a první poločas do-
mácí vyhráli o tři branky. Jed-
ním z hrdinů zápasu byl ne-
stárnoucí Miloš Dvořák, jenž
vstřelil dva góly a při dalších
třech šancích nebyl daleko od
hattricku.

Vrchlabí B – Lánov 2:0 (2:0)
Branky: Sommer 2 (1 z pen.).

Rozhodčí: Tandler. Hráno bez
karet. Diváci: 85. V derby se ze
tří bodů radovali domácí fot-
balisté, kteří o svém vítězství
rozhodli již v prvním poloča-
se. Po pauze se již utkání spíš
jen dohrávalo.

Sběrná místa Tip ligy
1. Redakce Krkonošského deníku (Bulharská 140, Trutnov).
2. Prodejna piva Tambor „Na Bráně“ ve Dvoře Králové nad Labem.
3. Fortuna, Spojenecká 234/21, Trutnov.
4. Motorest Na Kovárně Dolní Branná (do čtvrtka).
5. CATOMA, ul. dr. Hejny Úpice.
6. Sportovní centrum Semily, kancelář OFS (do čtvrtka).

Aktuální tabulka
1. Vítězná 15 9 4 2 37:21 33
2. Staré Buky 15 10 0 5 40:37 30
3. Kunčice 15 7 5 3 42:27 29
4. Poříčí 16 7 4 5 41:33 28
5. Rtyně 15 7 3 5 31:27 27
6. Vrchlabí B 14 7 4 3 52:30 26
7. Strážné 16 7 3 6 33:33 26
8. Kocbeře 16 5 5 6 40:33 21
9. Mostek 15 6 1 8 23:33 19

10. Lánov A 15 4 2 9 29:38 15
11. Janské Lázně 15 4 2 9 30:44 15
12. Podhůří A 15 3 2 10 27:50 13
13. Bohuslavice 14 3 3 8 22:41 12

* Tým Úpice B po podzimu odstoupil ze sou-
těže a je prvním sestupujícím mužstvem.

Výsledky III. třídy
Svoboda n. Ú. – Malé Svatoňovice 3:2
Libotov – Bílá Třemešná B 1:1, pen. 1:0
Dolní Kalná B – Hajnice 2:2, pen. 5:6
Volanov – Černý Důl 2:1
Starý Rokytník – Libeč 3:2
Pilníkov – Prosečné 5:0
Lánov B – Lampertice 3:2

Výsledky IV. třídy
Hostinné B – Radvanice 2:0
Borovnice/Mostek B – Chvaleč 3:1
Mladé Buky B – Bernartice/Žacl. B 1:2
Chotěvice – Kuks 1:7

BANÍK RTYNĚ dokázal uspět na hřišti Mostku. Na ilustračním snímku hlídá
míč před soupeřem ze Strážného Rostislav Farský. Foto: Zdeněk Matura

Program 18. kola
Sobota 18. dubna (17.00)
Podhůří – Kunčice nad Labem

Kocbeře – Mostek
Staré Buky – Poříčí u Trutnova

Vítězná – Janské Lázně
Bohuslavice – Vrchlabí B (UMT Trutnov)

Neděle 19. dubna (17.00)
Lánov A – Strážné

(WWW.JAKOJEDENTEAM.CZ)

4. kolo

1. Hradec Králové – Příbram (Synot liga)

2. Dvůr Králové – Trutnov (divize C)

3. Pěnčín-Turnov – Náchod (divize C)

4. Jablonec n. J. – Letohrad (divize C)

9. Bílá Třemešná B – Volanov (III. třída)

10. Borovnice/Mos. B – Hostinné B (IV. třída)

5. Úpice – Kratonohy (krajský přebor)

6. Harrachov – Mírová (I. A třída, LK)

7. Trutnov C – Rudník (I. B třída, sk. G)

8. Staré Buky – Poříčí (okresní přebor)

Jabloneček i na pátý pokus
prohrál. Tentokrát v Náchodě

JAROSLAV PICH

Turnov, Jablonec n. J. – Po-
hodu do svých řad zatím mar-
ně hledají pojizerské fotbalo-
vé oddíly působící v divizní
skupině C, tedy čtvrté nejvyš-
ší soutěži v republice. Obě
mužstva totiž o víkendu pro-
hrála, když o gól nestačila na
domácí hráče Kutné Hory, re-
spektive Náchoda.

Náchod – Jablonec n. J. 2:1 (2:1)
Jabloneček potřeboval v

příhraničním městě už ur-
gentně bodovat, jarní čekání
se však prodloužilo. I když by-
li hosté fotbalovější, nedoká-
zali převahu vyjádřit gólově. Z
kraje zápasu se neprosadili
Šedý s Chropůvkou, na druhé
straně naopak ze smrtícího
brejku poslal do vedení Ná-
chod Vaněček. Hosté se spolé-
hali na obranu, jejich šance
však byly výrazně nebezpeč-
nější. Dvakrát zvonilo břevno,
ve 41. minutě pak Vaněček
vstřelil druhý gól svého týmu.
Až těsně před poločasovým
hvizdem Povr překonal skvě-
le chytajícího Kobose a snížil.

Po změně stran branko-
vých příležitostí ubylo. Diváci
viděli bojovný fotbal, příleži-
tosti na obou stranách buď ne-
nacházely správný směr nebo
si s nimi poradili brankáři.
Jablonečtí fotbalisté tak i v pá-
tém jarním zápase prohráli.

„Celý zápas jsme byli lepší,
fotbalovější, jenže se hraje na

góly a ty my nedáváme. Ztra-
tili jsme tady tři body, protože
Náchod byl zatím nejslabší,“
řekl k zápasu vedoucí Sokola
Jablonec David Holman.

Fakta – branky: 7. a 41. Vaněček – 45.
Povr. Rozhodčí:Dujsík. ŽK: 0:1. Diváků: 190.
Jablonec n. J.: Krásný – Helm, Karásek,
Halama, Žemba – Krejčík, Kmoníček (86.
Žitka), Rozkovec, Šedý (76. Kozel) – Chro-
půvka (64. Šilhán), Povr.

Kutná Hora – Turnov 1:0 (0:0)
Petřík a spol. nesehráli v

Kutné Hoře špatné utkání, do-
platili však na mizernou kon-
covku. V první půli soupeře
mačkali, vytvořili si dvě velké
šance, ale Hadaščok sólo ne-
proměnil,Papouškovaránake
konci poločasu olízla tyč. Do-
mácí si vypracovali jednu pří-
ležitost, leč ani Vácha Kubá-
tovu branku netrefil.

Po změně stran se v tutovce
po akci Hadaščoka zjevil Ber-
nát, ale ke své smůle trefil na
brankové čáře posledního za-
chraňujícího obránce. A když
Turnov gól nedal, byl potres-
tán. Sudí Kapoun v 77. minutě
nařídil diskutabilní penaltu
za faul Hadaščoka, kterou
Franc proměnil. Hosté odjíž-
děli s křivdou, o body je ale při-
pravila střelecká impotence.

„Jsme nazlobeni. Nedali
jsme tři opravdu tutové šance
a Kutná Hora z ničeho vstřeli-
la jediný gól. Nebyl to pro nás
šťastný zápas,“ byl smutný ve-
doucí Turnova Petr Horáček.

Fakta – branka: 77. Franc. Rozhodčí:
Kapoun. ŽK: 4:2. Diváků: 170. FK Pěnčín-
Turnov: Kubát – Mudra, Karišik, Novotný,
Petřík – Finklár, Beníšek, Papoušek, Ber-
nát – Bárta (79. Korček), Hadaščok.

Dvě podkrkonošské pilotky zamíří na šampionát

Trutnov – Dvojice podkrko-
nošských plachtařek bude le-
tos reprezentovat Českou re-
publiku na osmém mistrov-
ství světa v bezmotorovém lé-
tání. To se uskuteční v první
polovině srpna na severu Ev-
ropy, přesněji v Dánsku.

Zkušená Vepřeková,
mladší Teichmannová
První závodnicí je rekord-
manka počtem účastí na me-
zinárodních závodech, mis-
tryně světa z roku 2005 a vice-
mistryně z let 2007 a 2009, zku-
šená plachtařka z Aeroklubu
Dvůr Králové Jana Vepřeko-
vá. Druhou pak rodačka z
Trutnova Klára Teichmanno-
vá, létající v Aeroklubu Hro-
nov. Po čtyřech letech závo-
dění si tato studentka se svý-
mi sportovními výsledky vy-
bojovala první nominaci na
šampionát.

Obě ženy již byly ve svých
třídách několikrát mistryně-
mi České republiky. Vepře-
ková je členkou reprezentač-
ního družstva od roku 1982,
Teichmannová byla nejlepší
ženou na juniorském klání v
letech 2012 a 2013. V tomto ro-
ce navíc skončila i na senior-
ském mistrovství v třídě klub
nejvýše z ženských závodnic.

Mezinárodní závod se koná
pouze na úrovni mistrovství
světa. Ženy jinak závodí v sou-
těžích s muži, a to jak na re-
publikové úrovni, tak v pres-
tižních mezinárodních závo-
dech. Do Dánska v termínu 1. –
14. srpna vyrazí reprezento-
vat Českou republiku devítka
závodnic, které budou soutě-
žit ve třech třídách, rozděle-
ných dle výkonnosti kluzáků.

Jana Vepřeková bude s
kluzákem LS 8 závodit ve stan-
dardní třídě, kde na posled-
ním šampionátu ve Francii
skončila ze 14 závodnic na
pěkném čtvrtém místě. Klára
závodí s kluzákem Standard

Cirrus v klubové třídě. Na le-
tiště u městečka Arnborg se

nastěhuje přibližně 60 závod-
nic se svými kluzáky a po-
mocníky již týden před závo-
dem k tréninku. Celá akce po-

trvá dvacet dní a z toho sa-
motný závod dva týdny.

Není náhoda, že z našeho
okresu jsou hned dvě repre-
zentantky v tomto sportu. V
kraji je hustá síť aeroklubů a i
když tento sport není moc vi-
dět, východočeští piloti pra-
videlně z mezinárodních zá-
vodů vozí cenné medaile. Ja-
na Vepřeková je pro mladší
Kláru vzorem již od jejích pat-
nácti let, kdy letošní matu-
rantka začínala v Hronově lé-
tat. Jana se ráda dělí o své zku-
šenosti s plachtěním a repre-
zentací a obě závodnice jsou v
osobním kontaktu.

Zajímavostí je jistě fakt, že
za dva roky proběhne již 9. mi-
strovství světa žen v bezmo-
torovém létání v České re-
publice, a to na letišti ve
Zbraslavicích, kde budou mít
naše závodnice výhodu do-
mácího prostředí. (tei, to)

Způsob hodnocení
Létat a soutěžit se dá pouze v počasí,

které umožní svým intervalem uletět vy-
hlášenou disciplínu. Jedná se o počasí,
kdy jsou vytvořeny podmínky pro vznik
stoupavých proudů, v nichž pilotky se
svými kluzáky krouží a získávají výšku k
dalšímu klouzavému letu po předem ur-
čené trati do dalšího stoupavého prou-
du. Vyhrává pilotka, která určenou trať
uletí nejrychleji, nebo doletí nejdále.
Jednotlivé disciplíny jsou bodovány slo-
žitým výpočtem a součtem bodů ze všech
disciplín je určeno pořadí závodnic. Pro
platnost závodu musí být uletěny 4 bo-
dované disciplíny.

LETECTVÍ

LÁSKA KE KLUZÁKŮM je patrná nejen u zkušené Jany Vepřekové, ale
také mladší Kláry Teichmannové (dolní snímek). Foto: Antonín Teichmann


