
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 23. dubna
představíme úspěšný
florbalový celek star-
ších žáků z klubu FBC
Česká Lípa.

SUPERTREFA (celkový počet vstřelených branek ve výše uvedených zápasech):

Soutěž pořádá společnost 

VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem 

U Trezorky 921/2, 158 00 Praha – 

Jinonice, IČ: 01440578. 

Všeobecná pravidla soutěže 

naleznete na www.denik.cz/tipliga 

a Zásady zpracování osobních údajů 

naleznete na www.vlmedia.cz 

Více na www.denik.cz/tipliga 

Jméno a příjmení:  ...............................................................................

Moje heslo (čtyřmístný číselný kód): ...............................................

Moje startovní číslo:  ..........................  Tel.:  ......................................

Bydliště:  ................................................................................................

E-mail:  ...................................................................................................

Jsem předplatitelem Deníku Ano Ne

Chci se stát předplatitelem Deníku Ano Ne  
Podpis:  ...................................................

M J TIP  vítězství  remíza vítězství
 domácích  host
 1 0 2

. kolo

BONUSOVÝ KÓD (díky tomuto číslu získáte 2 body navíc):

HRAJI ZA TÝM:

TIP LIGA
TIPUJTE 
A VYHRAJTE 
TELEVIZI
Každý týden 
hrajeme o balení piv. 
Vítěze čeká sud piva a nejlepšího tipéra v kraji televize.i é k ji

ČTENÁŘŮ 
DENÍKU

Své tipy odevzdejte nejpozději do pátku do 12.00 hodin na adresu redakceČeskolipské-
ho deníku:Mariánská 216, Č. Lípa, nebo tipujte na www.denik.cz. Správný tip = plus 2
body, špatný tip =minus 1 bod. Chcete-li mít zajištěný kupon, předplaťte si Českolipský
deník.Sběrná místa: Česká Lípa: Tipsport, Sokolská ulice; Redakce Deníku, Mari-
ánská; Doksy: Hospůdka Na hřišti, Husova ulice; Hospůdka u Kozla, Panská ulice;
Mimoň: Restaurace Dřevěnka, Tyršovo náměstí.Uzávěrka na sběrnýchmístechmi-
mo redakci je ve čtvrtek večer společně s uzavírací hodinou dané provozovny!
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1. Baník Souš – Arsenal ČL (divize)
2. Hostouň – Nový Bor (divize)
3. Doksy – Frýdlant (KP)
4. Skalice – Žel. Brod (KP)
5. Stráž p. R. – Rynoltice (I. A)
6. Kamenice – Žandov (I. B)
7. Loko Č. Lípa – Holany (I. B)
8. Kravaře – Dubice (OP)
9. Svor – Pertoltice (OP)

10. Kunratice – Cvikov B (OS)
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Tomáš Knejzlík se dostal do čela běžeckého seriálu
Českolipsko – Okresní bě-
žecká liga (OBL) pokračovala
hned dvěma závody. Nejpr-
ve se běžela Podještědská
hodinovka v Jablonném v
Podještědí a následně to byl
Jarní běh Cvikováčku Cvikov
na 9 100 metrů.
„Jak se dalo předpokládat,

oba závody zamíchaly po-
řadím a vytříbily nám sle-
dovanou první desítku, ale
abych byl upřímný, předpo-
kládal jsem vyšší účast, ta
totiž byla ve srovnání s mi-
nulými ročníky průměrná,“
uvedl ředitel OBL Oldřich
Slaměný s tím, že hodinov-
ky v Jablonném se zúčast-
nilo 66 běžců, ve Cvikově na
130.
Zatímco startovní výstřel

na startu v Jablonném
spustil i hodinový déšť, v
neděli byl už běh opravdu
jarní.
Vítězům hodinovky to

nikterak nevadilo, vítěz Pa-
vel Skřivánek z Jablonce
překonal hranici 17 kilome-
trů, přesně 17054 metrů,
druhý Jiří Fix (Liberec)
16225 m a třetí Jan Karko
(HO Mimoň) 15276 m.
Výborný výkon podala

také vítězka žen Dáša
Musilová z Jílového (14224
m).

V běhu na 12 min. zvítězil
Tomáš Kolařík (Cvikov; 3453
m), v ženské kategorii byla
nejlepší dorostenka Vendula
Ryšavá (AC Č. Lípa; 2852 m).
V neděli už to byla jiná

trasa: náročný zvlněný terén
s táhlými stoupáními. Zde si
Petr Cmunt (Cvikov) se svý-
mi soupeři poradil.
Pořadí dle časů bez kate-

gorií: 1. Cmunt 33:26,1 min.
2. Dušan Podroužek (AC
Slovan Liberec) 34:12,1 min.,

3. Ondřej Petr (Active Tour
CT) 36:18,6 min.
Ženy: 1. Tereza Macháč-

ková (Doksy) 40:25,1 min., 2.
Jana Václavíková (KV Klíč)
40:40,3 min., 3. Štěpánka
Bisová (AC Česká Lípa)
43:17,7 min.
Jaké je průběžné pořadí

OBL po čtyřech závodech?
Zatím první s plným ziskem
bodů vede Tomáš Knejzlík
(Triclub Haven Č. Lípa), jenž
získal 53,5 bodu, druhý je

Milan Nemeth (SK ZŠ Jab-
lonné v P.), který zaostává o
tři body, a třetí Vendula
Ryšavá (AC Č. Lípa), která
má rovněž 50,5 bodu.
Další pořadí: 4. Louda

(AC Č. Lípa) 49,5 b., 5. Pi-
toňák (Jiskra N. Bor) 49 b.,
6. Švácha (AC Č. Lípa) 48,5
b., 7. Peškařová (AC Č. Lípa)
48,8b., 8. Stupka ( AC Č. Lí-
pa)42 b., 9. Karko (HO Mi-
moň) 41,5 b., 10. Cmunt P.
(AC Č. Lípa) rovněž 41,5 b.
Příští závod seriálu se bě-

ží v sobotu 28. dubna v Br-
ništi, a to Brnišťský půlma-
ratón.
„Tento běh bude určitě

největší akcí celého seriálu
OBL, je to jubilejní 5. ročník,
proto bodování do ligy bude
navýšené, takže je oč bojo-
vat,“ zdůrazňuje ředitel Sla-
měný a dodává, že jsou vy-
psány i kratší tratě pro toho,
kdo si netroufne na půlma-
ratón, dále štafety či pro
chodce Nordic walking. Pro
děti budou připraveny tratě
od 50 m.
Prezentace účastníků je

od 9 hodin v areálu lesního
zátiší v Brništi. Starty dětí
od 10.00, hlavní závody za-
čnou ve 12 hodin. Celodenní
doprovodný program bude
probíhat až do večera.

VÍTĚZOVÉ kategoriemužůdo39 let: (zleva) Ondřej Petr, Petr
Cmunt, Filip Švácha. Foto: Oldřich Slaměný

Pozvánky na
tento víkend

SOBOTA 21. dubna
Fortuna Divize mužů: Ar-

senal Č. Lípa – Meteor, N. Bor
– Č. Brod (17.00).
Divize st. a ml. dorostu:

Arsenal Č. Lípa – Neratovi-
ce(10.00 a 12.15).
I. A třída mužů: Cvikov –

Lomnice (17.00).
I. B třída: Holany –

Chrastava B (11.00), Žandov –
Loko Č. Lípa (14.00), Mimoň –
Kamenice (17.00).
KP st. dorostu: N. Bor –

Višňová (10.00).
OP mužů: Zákupy – Struž-

nice, Sosnová – Jestřebí
(14.00), Pertoltice – N. Oldři-
chov, Dubá – Svor, Kravaře –
Bukovany, Dubice – Dubnice,
Zahrádky – Polevsko (16.30).
OS mužů: Brniště – V. Val-

tinov (16.30).
OP st. žáků: Loko Č. Lípa –

H. Libchava, Zákupy – Stráž p.
R. (10.00).
OS ml. žáků: Žandov – N.

Bor A (10.00).
OP st. přípravek: Cvikov A

– Bukovany, H.Libchava –
Kravaře, Skalice – MAHO Jab-
lonné, Cvikov B – Stráž p.R.
(10.00).

NEDĚLE 22. dubna
I. B třída: Jablonné – Pěn-

čín (15.00), Doksy B – Stráž n.
N. (16.00, St. Splavy).
KP ml. dorostu: Stráž p. R.

– Semily (10.00).
KP st. a ml. žáků: Arsenal

Č. Lípa – Nový Bor (9.30 a
11.15, UMT).
I. A třída ml. žáků: Arse-

nal Č. Lípa – Mimoň (11.15,
UMT).
OS mužů: St. Šachov –

Skalice B, Noviny – Kunratice
(15.00), Okna – H. Police, Lo-
ko Č. Lípa B – Lindava, Cvikov
B – Tuhaň (16.30).
OP st. žáků: Bukovany –

Mimoň, Cvikov – Brniště/
V.Valtinov (10.00), Žandov –
Doksy (14.00).
OS ml. žáků: MAHO Jab-

lonné – Loko Č. Lípa (10.30).

Kam za fotbalem

Vladimír Milata zařídil vítězství Lokomotivy
Česká Lípa – Poslední
dvojkolo letošního ročníku
divize stolních tenistů do-
padlo pro hráče Lokomotivy
Česká Lípa nad očekávání
dobře. V přímém souboji o
šesté místo se domácí
utkali s celky Turnova
a Jablonce nad Ji-
zerou.
Nejlepším

hráčem domá-
cích byl v závě-
rečných zápasech
Vladimír Milata
(na snímku). Právě
díky jeho perfektní-

mu výkonu, který velmi
ovlivnil průběh obou utkání,
se Lokomotiva radovala ze
dvou výher. A když se k Mi-
latovi s velmi kvalitním vý-
konem přidal i František

Bříza, nebylo už o vítěz-
ství domácích po-
chyb. František
Just a Miloš
Flanderka
odehráli svůj
standard, a tak
se mohlo v
herně Loko-
motivy slavit.

(mk)

Lokomotiva Česká Lípa A
– TJ Sokol Turnov A 10:1.
Body České Lípy: Vladimír
Milata 3, František Just 2,
Miloš Flanderka 2,
František Bříza 1 a čtyřhry
Just, Flanderka a Milata,
Bříza.

Lokomotiva Česká Lípa A
– TJ Sokol Jablonec nad
Jizerou A 10:7. Body
České Lípy: František Bříza
3, Vladimír Milata 2,
František Just 2, Miloš
Flanderka 2 a čtyřhra
Milata, Bříza.

V krajském poháru jde dál jen Skalice a Stráž
Naopak fotbalisté
Doks jsou vyřazeni.

RADEK VALENTA

Českolipsko – Už pouze dva
své zástupce má českolipský
okres v letošním ročníku
Poháru Libereckého kraj-
ského fotbalového svazu.
Odehrané středeční 2.

kolo rozhodlo o tom, že

Skalice se ve čtvrtfinále
utká s Frýdlantem a Stráž
pod Ralskem vyzve Velké
Hamry.
Skaličtí doslova rozsekali

domácí Libštát vysoko 10:1.
„Zahráli jsme si na kva-

litním trávníku, kluci si za-
stříleli a samotný výsledek
napovídá tomu, jaký průběh
zápasu to byl,“ měl radost
skalický kormidelník Zde-
něk Baťka. „Náš gólman To-

máš Osmančík měl právě ve
středu narozeniny, tak jsme
mu chtěli dát malý dárek v
podobě toho, že utkání
odehrajeme bez inkasované
branky. Ale to se jaksi ne-
povedlo,“ poznamenal s
lehkým úsměvem kouč
Baťka, který už myslí na so-
botní mistrovský duel v Bí-
lém Kostele. „Netěším se na
tamní hřiště, na kterém se
nám vždycky hrálo špatně,

ale pokud podáme optimál-
ní výkon, tak bychom měli
bodovat.“
FK Stráž pod Ralskem si

postup zajistil už před dvě-
ma týdny v předehrávce se
Cvikovem (4:0).
Z poháru však vypadly

Doksy, a to na půdě osmého
týmu tabulky I. A třídy z
Pěnčína. Utkání rozhodl
ojedinělý rychlý brejk do-
mácích z 81. minuty, kdy se

po levé straně probil do po-
kutového území Patrik Fe-
renc a střelou podél vybí-
hajícího gólmana Eberhalta
zařídil postup pro svůj tým
do dalších bojů.
Dokští se tak mohou už

plně soustředit pouze na své
jarní zápasy v krajském
přeboru. Ten nejbližší je če-
ká v sobotu v Českém ráji,
přesněji v Rovensku pod
Troskami.

Okresní kolo Odznaku všestrannosti proběhlo v Zákupech

Zákupy – Na 110 žáků z pěti základních škol Českolipska se ve čtvrtek na zákupském sta-
dionu zúčastnilo okresního kola Odznaku všestrannosti. „Počasí bylo nádherné a děti si
tento výjimečný sportovní den opravdu užívaly,“ netajil spokojenost pořadatel Čestmír
Kopřiva ze ZŠ a MŠ Zákupy. Soutěžní disciplíny (hod medicinbalem, trojskok snožmo, švi-
hadlo, kliky, dribling a běh na 1 km) nakonec nejlépe zvládli žáci Gymnázia Česká Lípa,
(Žitavská ulice), kteří si zajistili postup do krajského finále. To se uskuteční v květnu ve
Stráži pod Ralskem. (rav)

TIP LIGA: zveřejňujeme kupón 6. kola!

1320. dubna 2018 Deník
www.denik.cz


