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Vydřená výhra,
barážový cíl
se přesto vzdálil
Fotbalisté Hradce sice
ve svém předposledním utkání sezony porazili 1:0 Ústí nad Labem, ale jejich pozice
v boji o baráž se zhoršila, protože vyhrála i
v tabulce třetí pražská
Dukla.
Radomír Machek
sportovní redaktor
MF DNES
HRADEC KRÁLOVÉ Je to tak trochu paradox, na druhé straně ale s
blížícím se koncem soutěže pochopitelný. řestože si Hradec díky brance ze samého závěru zápasu s
Ústím nad Labem do tabulky připsal všechny tři body, v tu samou
chvíli se mu naděje na třetí příčku
spojenou se šancí zahrát si baráž o
1. ligu výrazně vzdálily.
Pražská Dukla totiž ve druhé půli
otočila skóre svého zápasu v Líšni,
vyhrála ho 3:2 a dvě kola před kon-

cem udržela před Hradcem pětibodový náskok.
Jeho zlikvidování se tím dostalo
do roviny spíše teoretické, protože
k pětibodové ztrátě v tabulce musí
Hradec připočítat ještě horší bilanci vzájemných zápasů. Z toho vyplývá, že Hradec přeskočí Duklu jen v
případě, že v posledních dvou zápasech získá všech šest bodů a Dukla
žádný.
„Kdybychom zvládli některá domácí utkání, byli bychom v jiné pozici, než jsme teď,“ komentoval současnou situaci hradeckého mužstva obránce Jan Král, jenž zápas s
Ústím nad Labem v 89. minutě jediným gólem rozhodl.
Hradec v posledních dvou kolech
hraje nejprve v sobotu ve Vítkovicích a soutěž zakončí v úterý domácím zápasem se Sokolovem. Pražská Dukla nejprve hostí Varnsdorf
a v posledním kole bude hostovat v
Třinci.
Zápas s Ústím nad Labem Hradci
přinesl vydřené vítězství, cestu k
němu si totiž komplikoval hlavně
v některých fázích nepřesvědčivým herním výkonem. Z takového, který tým předvedl do přestáv-

ky, byl kouč Zdenko Frťala právem rozmrzelý.
„O půli jsem musel zvýšit hlas, ne
tak docela jsme plnili to, co jsme si
řekli. Měli jsme hrát víc míčů za
obranu soupeře do sprintových náběhů. Místo toho jsme kombinovali
a u toho dělali chyby, některé momenty jsme prováhali. Soupeř toho
využil k tomu, aby se dostal do několika šancí, my jsme mu to ale nabídli,“ nelíbilo se trenérovi.
I proto brzy přišlo na řadu střídání, už o přestávce šel na hřiště
Šípek, pět minut po ní Kateřiňák a
Firbacher. „Nebylo jednoduché se
rozhodnout, koho střídat. Start do
druhé půle nám podobně jako v minulých zápasech zase nevyšel,“ poznamenal Frťala.
Soupeř měl chvíli navrch, vypracoval si jasnou přiležitost, kterou
naštěstí pro Hradec nevyužil. „Soupeř přišel s pěti, šesti dorostenci, o
to víc ve mně vřelo, že jsme si s tím
neporadili,“ mrzelo hradeckého
trenéra.
Hradečtí se ale nakonec zlepšili,
jenomže ve svých šancích se neprosadili, když jim ve skórování zabránil výborně chytající ústecký mla-

Obejdu tě! Hradecký obránce Otto Urma (vpravo) v zápase s Ústím nad Labem obchází jednoho ze soupeřových
hráčů. Hradečtí se nemohli střelecky prosadit, až minutu před koncem se trefil Jan Král. Foto: FCHK
dík Plachý. Naopak necelých deset
minut před koncem mohli prohrávat, ale proti Matějkovi se blýskl
hradecký brankář Vízek
Až přišla předposlední minuta, v
níž si na rohový kop v podání Kateřiňáka naběhl obránce Král a dal

hlavou gól. „Soupeř mi to dost
usnadnil, byl jsem tam od začátku
úplně sám a pak jsem se už jen snažil trefit bránu,“ popsal svůj gól hradecký obránce.
Gól zápas rozhodl, snaha soupeře o vyrovnání se minula účinkem.

Obhájce je ve formě, první kvalifikaci ovládl
PARDUBICE Loňský vítěz Velké
pardubické Theophilos má start
v té letošní zajištěný automaticky.
Přesto se však hned první kvalifikace na jubilejní 130. ročník zúčastnil
a zvítězil v ní.
Přitom desetiletý Theophilos,
obhájce loňského prvenství z Velké, se v Ceně města Pardubice na
5800 metrů zpočátku držel v zadní části pole kolem osmého místa,
ale na Velkých zahrádkách se dotáhl na Mazhilise, který od začátku vedl.
Nakonec si s přehledem doběhl
pro prvenství, i když v cílové rovince musel svést těsný souboj s dotírajícím Hegnusem a žokejem Markem Stromským v jeho sedle.
„Theophilos tím dostihem prošel krásně. Celou dobu byl v klidu,

Finiš V letošní první kvalifikaci na 130. Velkou pardubickou zvítězil žokej
Josef Bartoš v sedle Theophila (v zelenobílém).

dělal všechno, co jsem po něm
chtěl. Neposlechl jsem ale trenéra
Josefa Váňu, který mi říkal, ať nechodíme dopředu tak brzy. Nevydržel jsem to, kdybych ještě deset
metrů počkal, měl by to Theophilos lehčí. Měl jsem ale horkou hlavu,“ přiznal po závodě v rozhovoru pro Českou televizi vítězný žokej Bartoš.
Radost z výhry měli manželé Váňovi, kteří Theophilose v tréninku
na střídačku jezdí. „Stal se z něj totální profesionál a řídí si to sám,“
řekla Pavla Váňová.
„Chtěli jsme kvalifikaci vyhrát,
abychom mu mohli dát oraz. Jsem
rád, že se nám to povedlo. Teď ho
nachystáme na třetí nebo čtvrtou
kvalifikaci,“ plánuje Josef Váňa.
„Druhé místo mě mrzí, chyběl

tam kousek, ale zase prohrát s vítězem Velké pardubické není ostuda,
Hegnus po něm šel. Věřím, že do
podzimu něco vymyslíme a vyjde
to zase nám, těším se na odvetu,“
prohlásil žokej Stromský, jenž dojel na druhém místě.
Jako třetí kvalifikaci dokončili
Player s Marcelem Novákem, do
Velké pardubické se nakonec v sobotu kvalifikovalo třináct koní ze
čtrnácti. Závod nezvládl pouze Lodgian Whistle s Jaroslavem Myškou,
jenž si „vystoupil“ ze sedla na Irské
lavici.
Druhá kvalifikace na letošní ročník slavného dostihu je v kalendáři
naplánována na 25. července, třetí
se pojede 8. srpna a čtvrtá 29. srpna.
Velká pardubická se Slavia pojišťovnou se bude konat 11. října. (mvo)

INZERCE

Strojírenství

Bezpečnost, ostraha

Skladový manipulant - až 30.000 Kč

Strážný / strážná

Strojní mechanik/zámečník - až 27.000 Kč

Bezpečnostní pracovník - pracovnice

Konstruktér/AutoC ad Designer - až 40.000

Noční hlídač - hlídačka

Sales Executive & Project Manager s NJ

Policista- policistka

Junior Production Manager/ka

STRÁŽNÝ/STRÁŽNÁ - OZP

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

Doprava, logistika

Služby, osobní služby, au-pair

DISPONENT / DISPONENTKA DOPRAVY

Uklízeč - uklízečka

DISPEČ ER / DISPEČ ERKA

Pracovník- pracovnice na úklid

SPEC IALISTA / SPECIALISTKA, SPEDITÉR / SPEDITÉRKA AUTOMOTIVE

Obsluha hostů

DISPEČ ER/DISPEČ ERKA NÁKLADNÍ DOPRAVY

UKLÍZEČ / UKLÍZEČ KA

ŘIDIČ / ŘIDIČ KA SK. B

UKLÍZEČ / UKLÍZEČ KA

Víc e na www.jobdnes.cz

Víc e na www.jobdnes.cz

„Nakonec klasika v zápase, v němž
góly nepadají: rozhodne standardní situace. Ta nám vyšla dokonale,“ poznamenal trenér Frťala,
„těchto tří bodů si ceníme, protože
zápas mohl skončit jakýmkoliv výsledkem.“

Ve výsledcích a
telegraficky
Fotbal
2. LIGA - 28. KOLO: FC Hradec Králové - Ústí
nad Labem 1:0 (0:0) Branka: 88. Král. Rozhodčí: Petřík - Paták, Dobrovolný. ŽK: Jukl - Matějka. Diváků: 640 (limit 5000 osob na stadionu).
Hradec: Vízek - Donát (73. Král), Martinec, Zbrožek, Urma - Jukl (82. Soukeník), Rada (50. Firbacher) - Samko (50. Kateřiňák), Vlkanova, Frýdek
(46. Šípek) - Prekop.
Další výsledky: Jihlava - Prostějov 3:2 (0:1), Líšeň - Dukla Praha 2:3 (2:1), Vyšehrad - Brno 2:7
(0:2), Žižkov - Vlašim 0:1 (0:0), Chrudim - Pardubice 1:3 (0:2), Třinec - Sokolov 2:1 (1:0), Varnsdorf - Vítkovice 3:1 (2:0).
1. Pardubice
27 20 4 3 49:16 64
2. Brno
28 19 6 3 71:29 63
3. Dukla
28 17 2 9 58:38 53
4. Hradec
28 13 9 6 48:28 48
5. Jihlava
28 13 7 8 54:41 46
6. Žižkov
28 14 4 10 43:38 46
7. Ústí n. L.
28 9 8 11 42:45 35
8. Prostějov
28 8 10 10 32:39 34
9. Vlašim
27 10 4 13 28:35 34
10. Chrudim
28 9 6 13 41:57 33
11. Líšeň
28 7 11 10 43:45 32
12. Třinec
26 7 10 9 36:44 31
13. Vyšehrad
28 8 6 14 36:50 30
14. Varnsdorf
28 6 7 15 36:63 25
15. Sokolov
28 6 5 17 31:49 23
16. Vítkovice
28 4 5 19 33:64 17

