
Kámo, 
takhle sportuju!

Chceš vidět, s kým hraju 

v jednom týmu? Jak hezky 

máme vypracovaná těla 

a jak nám sluší dresy? Tak 

si kup Deník každé pondělí, 

protože právě tady najdeš 

originální fotografi e ze živo-

ta městských i vesnických 

sportovních klubů. Kdo je 

na řadě?

V pondělí 16. dubna
představíme účastníka
okresní fotbalové III.
třídy, TJ Noviny pod
Ralskem

Kam za fotbalem o víkendu
SOBOTA 14. dubna

Krajský přebor mužů: Doksy – ŽBS Železný Brod (17.00).
I. A třída mužů: FK Stráž pod Ralskem – Ruprechtice

(17.00).
I. B třída: Lokomotiva Č. Lípa – Jiskra Mimoň A (11.00),

FC Kamenice – Hodkovice (15.00).
Okresní přebor mužů: Jestřebí – Pertoltice (15.00), Svor

– Kravaře, N. Oldřichov – Dubá, Polevsko – Zákupy, Dubnice
– Zahrádky (16.00).
Okresní soutěž mužů: Lindava – Brniště, Kunratice –

Okna (13.00), Velký Valtinov – Starý Šachov (14.00).
Okresní přebor st. žáků: Doksy – Cvikov (10.00).
Okresní soutěž ml. žáků: Lokomotiva Č. Lípa – Žandov

(8.45), Nový Bor B – MAHO Jablonné (10.00).
Okresní přebor st. přípravek: Kravaře – Skalice (13.30).
Okresní soutěž ml. přípravek: Cvikov – N. Bor A, Arse-

nal Č.Lípa B – Arsenal Č. Lípa A (10.00), Doksy – Hor.
Libchava/ Kamenice (14.00).

NEDĚLE 15. dubna
Krajský přebor st. žáků: FC Nový Bor – SK Jilemnice

(9.30).
Krajský přebor ml. žáků: FC Nový Bor – Jilemnice/

Roztoky (11.15).
I. A třída ml. žáků: Jiskra Mimoň – Jilemnice/Roztoky

(11.15, UMT v N. Boru).
Okresní přebor mužů: Stružnice – Sosnová (15.00), Bu-

kovany – Dubice (16.00).
Okresní soutěž mužů: Horní Police – Lokomotiva Č. Lí-

pa B, Mimoň B – Cvikov B (15.00), Tuhaň – Noviny (16.00).
Okresní přebor st. žáků: H. Libchava – Žandov, Jestřebí

– Lokomotiva Č. Lípa, Stráž p. R. – Bukovany (10.00),
Brniště/ Velký Valtinov – Zákupy (11.00, ve V. Valtinově).
Okresní přebor st. přípravek: Doksy – Cvikov A (10.00),

MAHO Jablonné – Cvikov B (10.30), Bukovany – Hor. Lib-
chava (13.00), Stráž p. R. – Stružnice/ Hor. Police (14.00).
Okresní soutěž ml. přípravek: Lokomotiva Č. Lípa A –

N. Bor B, Stružnice/ Hor. Police – Bukovany (10.00),
Jestřebí – Skalice (12.30). (rav)

SPORT | Českolipsko

Krize divizního nováčka: Lípa
prohrála počtvrté za sebou...
Českolipský Arsenal
prohrál v dohrávce na
půdě Kladna 0:2.

MIROSLAV DALÍK

Kladno – Ve středečním
podvečeru zajel českolipský
Arsenal k dohrávce 17. kola
Fortuna Divize B na hřiště
SK Kladno s tím, že chce zde
získat nějaké body.
V úvodu měli hosté tři

dobré příležitosti, ale zaho-
dili je. Naopak Kladno zís-
kalo díky dvěma zásahům z
21. a 28. minuty, které za-
znamenali po standardce
stoper Suchý a pak Čížek,
který si obhodil beka a jinak
dobře chytajícímu doroste-
neckému brankáři Matyáši
Bláhovi, jenž si odbyl debut
v A-týmu, nasadil housličky
– 2:0.

Hlavní trenér Lípy Pavel
Císař k utkání řekl: „Po prv-
ních dvaceti minutách jsme
soupeře nepustili ke slovu.
Dobře jsme kombinovali a
dokonce jsme třikrát ohro-
zili branku soupeře. Poté
jsme však přenechali inici-
ativu protivníkovi.“
Hned na začátku druhé

části domácí doslova zazdili
dvě jasné šance, kdy dvojice
hráčů postupovala na bran-
káře Bláhu.
„Byly to tisíciprocentní

šance, které nedáme a sou-

peře to povzbudilo. Závěr
byl pak zbytečně hektický,“
mrzelo kouče Kladna Jana
Pejšu, který byl jinak s vý-
konem spokojen. „Tak se
šedesáti minutami. Po opa-
trnějším začátku jsme hro-
zili ze standarde a tu pátou
jsme proměnili. Z kluků to
spadlo, dali další gól a měli
šance. Škoda, že jsme v
úvodu druhé půle náskok
nezvýšili,“ dodal Pejša, jehož
tým v závěru téměř neměl
balon a když, tak ho pokazil.
Soupeř se také jednou

hodně hněval za podle něj
penaltový zákrok na
Frömmela, jenž místo po-
kutového kopu uviděl žlu-
tou kartu...
Pavel Císař druhé dějství

okomentoval následovně
ještě: „Druhý poločas byl
vyrovnaný po všech strán-
kách. V 60. minutě jsme
mohli z penalty korigovat,
ovšem sudí byl proti. Ke
konci jsme nedokázali pře-
kombinovat kladenské fot-
balisty a bohužel se nám
nedařilo opět ani střelecky.“

Fortuna Divize B
SK Kladno – Arsenal
Česká Lípa 2:0 (2:0)

Branky: 21. Suchý, 28.
Čížek. Rozhodčí: Sziks-
zay, ŽK: 3:2. Diváků: 130.
Kladno: Tesař – Veselý,
Procházka, Suchý, Kalina
– Čížek (88. Richter),
Bartoš, Hanzlík, Šíma (71.
Borák) – Nesládek (59.
Tóth) – Kafka (90. Kárník).
Č. Lípa: Bláha – Valta,
Hauer, Malý (78. Šimon),
Podroužek – Frömmel,
Ladra (70. Mígl), Zemánek
(57. Sedláček), Lacek (57.
Vacek) – Hodač, Vodráž-
ka.

ARSENALČeská Lípa se v posledních kolech trápí. S kladenským Kalinou (bílý dres) bojuje Štěpán
Hodač. Foto: Deník/ Jaroslav Marek

TIP liga čtenářů Českolipského deníku
Zapojte se do tipování zápasů krajských a okresních fotba-
lových soutěží a vyhrajte hlavní cenu – sud piva Gambrinus!
Nejlepší hráč v každém kraji navíc získá speciální prémiovou
cenu – televizor! Do hry se můžete zapojit i v jejím průběhu a
pořád máte šanci vyhrát. Odměňujeme totiž i vítěze jednot-
livých kol, kterých bude na jaře celkem třináct. Vítěz kola
získává sadu plechovek piva Gambrinus.

Okresní běžecká liga pokračuje už dnes a v neděli
OLDŘICH SLAMĚNÝ

Česká Lípa – Okresní bě-
žecká liga (OBL) se už roz-
jela na plné obrátky. Seriál
pokračoval už druhým zá-
vodem, a to Jarním během v
lesním prostoru za auto-
dromem v Sosnové. Celkem
příjemné běžecké počasí
přilákalo na start na 160
závodníků všech kategorií,
zejména těch nejmladších
dětí.
V hlavním závodě muži

absolvovali trasu dlouhou
9000 m. I když je tento zá-
vod brán spíše jako „rodin-
ná záležitost“, běžce z Čes-
kolipska převálcovali spíše ti
vzdálenější, ale i kupodivu
spíše z veteránských kate-
gorií.
Celkově zvítězil Petr Lajt-

kep (AC Slovan Liberec –
kat. nad 40 let) v čase
32:28,0 min., druhý byl Ma-
rek Černohorský (STM)
32:42,0 min., třetí místo
obsadil další veterán, do-
konce nad 50 let, Jaroslav
Chramosta (Jaboja Děčín)
32:58,0 min.

Ženy měly kratší trať
(5400 m), ale situace byla
stejná. Zvítězila Dáša Musi-
lová (Jílové) z kat. žen nad
35 let v čase 21:52,8 min.,
druhá doběhl Lucie Dospě-
lová (Active Tour CT)
23:02,6 min. Čest českolip-
ských žen zachraňovala tře-
tím místem talentovaná
Kateřina Hadravová (AC

Česká Lípa) věkem teprve
mladší žákyně (23:14,3 min.).
Mílařské tratě se stali ko-

řistí Petra Cmunta z N. Boru
a Terezy Velichové z Ml.
Boleslavi.
Pořadí v bodovací soutěži

OBL už se nám to trochu
tříbí, ale stále šest závodní-
ků má plný počet (29,5) bo-
dů: Petr Cmunt (Jiskra N.
Bor – kat. muži). Petr Louda
(AC Č. Lípa – veteráni nad
50 let), Tomáš Knejzlík
(Triclub Haven Č. Lípa – ml.
žák), Petra Landová (KVK Č.
Lípa – ženy), Kateřina Pet-
rová (SK N. Bor – st. žákyně)
a Oldřich Hladík (Triclub

Haven Č. Lípa – dorost).
Tento týden může dojít k

dalšímu dělení, neboť jsou
na programu dva závody.
Podještědská hodinovka

se běží už dnes na dráze
školního stadionu ZŠ v Jab-
lonném. Závod na 12 minut
startuje v 16.30 hod. a ho-
dinovka v 17 hod. Prezenta-
ce účastníků minimálně 0,5
hod před startem disciplíny.
A v neděli 15. dubna je na

programu Přespolní běh
Cvikováčku Cvikov. Prezen-
tace a veškeré dění v DDM
ve Cvikově. Děti startují od
9 hodin, hlavní závod se
rozeběhne v 10.30 hod.

START závoduna9000mmužů a5400mžen. Foto: Oldřich Slaměný

PETR CMUNT, zatímhlavní fa-
vorit letošního ročníkuOBL. Foto:
Oldřich Slaměný

Bor prohospodařil náskok
Nový Bor – Důležitý zápas v
rámci dohrávky 17. kola
Fortuna Divize (skupina B) s
týmem SK Hrobce fotbalisté
FC Nový Bor nezvládli. Při-
tom jej měli tak dobře ro-
zehraný.
Svěřenci kormidelníka Ja-

na Broschinského prohos-
podařili jednogólový náskok,
který jim zajistil v 21. mi-
nutě Lukáš Havel po ukáz-
kové kolmici od Tomáše Ja-
nů. Hosté se ve 2. půli
zvedli, před brankou gól-
mana Blumentritta nejvíce
hrozili Belák s Mikasem, ale
skóre se mohlo měnit po
hodině hry na druhé straně.
To měli domácí zahrávat
pokutový kop, ovšem než k
tomu došlo, uviděl Jan Čer-
ný červenou kartu za zby-
tečné vražení do soupeře v
přerušené hře. A posléze
exekutor penalty kapitán
Jan Broschinský zaváhal,
neboť mu jeho střelu k pra-
vé tyči brankář Sailer zlik-
vidoval...
To byly dva klíčové oka-

mžiky, které naznačily, že se
Novoborští řítí do záhuby a
tím nastartují soupeře.

Nejprve v 68. dovolili z úhlu
skórovat Faryho a za dalších
osm minut posoudil arbitr
Ježek zákrok Ramische na
Mikase v šestnáctce jako
penaltový a nařídil pokuto-
vý kop. Z něho se Hajdare-
vič nemýlil, a tak Novému
Boru zbyly jen oči pro pláč.
„Prohráli jsme si tento

důležitý jarní zápas a ote-
vřeli sami sobě dveře k se-
stupu,“ konstatoval novo-
borský sekretář Jiří Obrov-
ský.
Už zítra ráno jede muž-

stvo FC Nový Bor k dalšímu
mači do Kladna, kde tento
duel začíná v 10.15.

FC Nový Bor –
SK Hrobce 1:2 (1:0)
Branky: 21. Havel Lukáš –

68. Fary Pavel, 76. Hajdare-
vič Rijad (pen.). Rozhodčí:
Ježek, ŽK: 1:3, ČK: 1:0 (61.
Černý). Diváků: 105.
Nový Bor: Blumentritt –

Penteleichuk, Devátý, Janů,
Broschinský, Kubeš,
Luňák,Šimůnek, Stromecký,
Černý, Havel (Ramisch,
Hruška, Berounský, Hama-
da). (rav)

Fortuna Divize mužů (skupina B)

Aktuální tabulka

1. Velvary 19 13 0 6 30:13 43
2. Český Brod 20 14 0 6 43:24 41
3. SS Ostrá 19 13 0 6 38:17 40
4. SK Kladno 20 14 0 6 36:20 39
5. Neratovice 20 12 0 8 40:27 38
6. Hostouň 19 12 0 7 35:19 37
7. Baník Souš 19 12 0 7 38:25 35

8. Motorlet 20 12 0 8 38:26 35
9. SK Úvaly 20 13 0 7 28:26 35
10. Chomutov 19 10 0 9 34:23 31
11. Louny 20 10 0 10 32:35 27
12. Meteor 20 8 0 12 33:37 24
13. ARSENAL 20 7 0 13 19:40 21
14. Rakovník 19 4 0 15 22:34 16
15. Hrobce 20 3 0 17 18:72 8
16. Nový Bor 20 0 0 20 10:56 1
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