Vyhrály Smrčina, Dynamo i Šumava,
nováček remizoval

Jako správný tahoun se předvedl
vyšebrodský kapitán Aleš Jirkal
(na snímku) a hattrickem přispěl
k cenné výhře nad Chelčicemi.
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Českokrumlovsko - Čtvrté dějství nejnižší oblastní soutěže bylo pro kvartet okresních
zástupců účinkující ve skupině B úspěšné, když hned tři si připsali plný bodový zisk a jeden
cennou remízu.
Pozici v tabulce nejvýše postaveného našeho celku potvrdila hornoplánská Smrčina, která si
výhrou v Sedlci polepšila na třetí místo. Rovný půltucet gólů nasázelo vyšebrodské Dynamo
při domácí výhře nad Chelčicemi a poskočilo na průběžnou šestou příčku. První vítězství v
nové sezoně slavili hráči frymburského FC Šumava, kteří si doma poradili s Husincem a jsou
nyní desátí. Nováček v barvách FC Vltava připisoval druhou bezbrankovou remízu venku,
klesl na předposlední místo, ale bod ze hřiště exúčastníka I. A má určitě cenu.
Sedlec – H. Planá 2:3 (1:1)
Domácí začali raketově a už po pár minutách šli do vedení trefou Šindeláře. Hosté
ovšem vzápětí odpověděli, když Švábirt našel ve vápně nabíhajícího Koritara, který
vyrovnal na 1:1. Velkou šanci pak měl ještě Gajdoš, ale jeho gólovou hlavičku skvělým
zákrokem vytáhl brankář Hanzal na roh. Dokonat obrat se tak Hornoplánským povedlo až ve
druhém poločase. Domácí sice měli více ze hry, ale hosté v 68. minutě po rohu Rady trefou
Klika dali na 1:2. Soupeř srovnal ze stejné standardní situace zásluhou Reindla v 80. minutě,
ale poslední slovo patřilo Smrčině. V 83. minutě se po krásné akci do sólového nájezdu dostal
agilní Švábirt a mazácky zajistil našemu týmu všechny tři body – 2:3.
„Výkon tentokrát nebyl moc dobrý, ale výhra venku se počítá. Velmi dobře zahrál trojlístek
Vojta Ryneš, Koritar a zejména Švábirt," chválil vedoucí hornoplánského mužstva Karel
Řepa.
Smrčina: Beránek – V. Ryneš, Novák, Gajdoš (85. Mražík), Kostínek, Kvasnička (56.
Bednář), Rada, Grmela, Klik, Koritar (75. Boháč), Švábirt.

Vyšší Brod – Chelčice 6:3 (3:1)
Utkání začalo pro domácí šokem, když od 4. minuty Dynamo prohrávalo po trefě hostujícího
špílmachra Langa z přímého kopu – 0:1. O minutu později mohlo být srovnáno, když mladý
Syrovátka naservíroval míč Filipovi, ale zkušený útočník z malého vápna branku přestřelil. V
11. minutě domácí opět předvedli ukázkový přechod, do pokutového území se vřítil
Syrovátka, byl faulován a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Marek – 1:1. Dvě minuty
na to již domácí vedli, když Jirkal z trestného kopu uklidil míč k zadní tyči Novákovy branky
– 2:1. Domácí nadále soupeře přehrávali a šest minut před odchodem do šaten přidal po
Dibďákově rohu pojistku L. Rapčan – 3:1.
Do druhého dějství vstoupili lépe domácí, ale svou převahu dlouho nedokázali proti pozorné
obraně hostů korunovat brankou. Naopak, hosté se prosazovali po dobře zvládnutých brejcích.
Nejprve v 61. minutě snížil Turek a minutu na to srovnal Uhlík na 3:3. V 74. minutě ale
neudržel nervy na uzdě hostující Kortus a po faulu na L. Rapčana uviděl druhou žlutou a
následně červenou kartu. A v poslední desetiminutovce se v početní výhodě hrající domácí
nadechli k velkému náporu a přesilovku využili. V 80. minutě hostující gólman neudržel
pumelici Pomijeho a Marek doklepl na 4:3. Čtyři minuty poté se velkým vápnem
proháčkoval L. Rapčan, přistrčil osamocenému Jirkalovi, který dával do prázdné na 5:3. V
86. minutě dal po přesně načasované přihrávce Filipa konečnou podobu výsledku opět kapitán
Jirkal – 6:3.
Dynamo: D. Rapčan – Bartoň ml., Pomije, Vančura – Jirkal, L. Rapčan, M. Syrovátka (60.
Sosna), Dibďák, Gondek – Marek (85. Kovačík), Filip.

Frymburk – Husinec 2:1 (1:0)
Pohled do tabulky velel Frymburským zvítězit, ale hosté, kteří do té doby neprohráli,
rozhodně neprodali kůži lacino. Domácí šli do vedení ve 23. minutě, kdy se po přesné
přihrávce Micáka z voleje opřel do míče Budík a trefil přímo do šibenice – 1:0. Hosté však
neustále hrozili z brejků a po jednom z nich domácí tým bravurním zákrokem zachránil
brankář Vítek. Hned v úvodu druhé půle se pak do velké šance dostal domácí Juhaňák, ale
branku hostů minul. Hosté pak převzali iniciativu a odměnou jim byla vyrovnávací branka ze
65. minuty, kdy se z přímého kopu trefil Votýpka – 1:1. Domácím očividně docházely síly,
ale svůj tým stále držel ve hře výborný Vítek. O rozhodující moment se pak postaral zkušený
Micák, který čtyři minuty před koncem ze strany prošel až před šestnáctku hostů, z úhlu
prostřelil brankáře Medřického a zajistil Frymburku cenné tři body – 2:1.
„Dobře jsme věděli, že nás čeká velice těžký zápas, což se také potvrdilo. Po zranění stoperů
jsme museli v sestavě improvizovat, a to se na naší hře projevilo hlavně ve druhé půli, kdy nás
hosté přehrávali. Hodně nás ovšem podržel brankář Vítek a o výhře pak rozhodl do sestavy se
vracející kapitán Micák, který vzal zodpovědnost na sebe. Tito dva jmenovaní byli našimi
nejlepšími hráči. Jinak nám ale zápas ukázal, že máme velké rezervy ve fyzičce, na čemž
musíme hodně zapracovat," hodnotil frymburský trenér Vlastimil Mertl.
FC Šumava: Vítek – M. Grohman, Jodl (9. Tomka), J. Grohman (52. Salzer), D. Račák,
Juhaňák, M. Račák, Micák, Kaňa, Budík, V. Šisler (74. Liebl).

Zliv – FC Vltava 0:0
Na hřišti exúčastníka I. A se okresní nováček prezentoval velice sympatickým výkonem,
vybojoval zde cenný bodík a dokonce sahal i po všech třech. Jenomže při pokusech Somolíka
a Sládka domácí zachránilo břevno.
„Jasné šance ovšem měli i domácí, ale z malého vápna přestřelili branku a také jednou
nastřelili tyč. Soupeře jsme ovšem překvapili naší aktivitou. Proti předchozímu zápasu se
Strunkovicemi jsme tentokrát zahráli nepoměrně lépe. Stále tomu ale chybí góly a máme tedy
na čem pracovat. Musím ještě zmínit přínos mladého Furika, který po návratu ze zahraničí
hned naskočil do sestavy a byl hodně vidět," chválil kouč Bronislav Bäuml.
FC Vltava: Hüttner – Koutský, Zayml, Louda, Sládek – Furik – Toman (75. Macák),
Somolík (89. Hošek), Březina, Karták – Žák.
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