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Perleťový pohár: Tři pražské týmy
v Žirovnici trumfla Banská Bystrica
Nejstarší fotbalový turnaj v Česku i na Slovensku ovládl poprvé v historii tým našich východních sousedů
ONDREJ DUDÁŠ

Žirovnice – Fotbalisté Banské Bystrice jsou překvapivými vítězi 79. ročníku Perleťového poháru v Žirovnici.
Účastník Corgoň ligy ve finále nejstaršího turnaje v Česku i na Slovensku porazil před
zraky šesti stovek diváků Viktorii Žižkov. Třetí skončili obhajující Bohemians 1905, poslední byla Dukla Praha.
„Bystrica nás všechny mile
překvapila,“ pochvaloval si
organizátor turnaje a předseda žirovnického klubu Jiří
Tůma. V letošním ročníku se
přepsaly dějiny. Poprvé totiž
vyhrál slovenský tým; zástupce ze země našich východních sousedů navíc na
Pelhřimovsko
dorazil
po
dlouhých pětačtyřiceti letech.
Naposledy se pohárového klání zúčastnil v roce 1967 Slovan
Bratislava.

8
branek viděli diváci během 79.
ročníku Perleťového poháru v Žirovnici, který se pyšní přízviskem
nejstarší v Čechách. Žádné ze
čtyř utkání neskončilo bezbrankovým výsledkem, ani v jednom
případě nerozhodovaly pokutové
kopy. Gólů mohlo být ještě více, o
třináct minut totiž přítomné diváky ochudilo nepříznivé počasí.

Pohár České
pošty zná los
Praha – Pohár České pošty
začne předkolem v neděli 22.
července, týden nato se bude
hrát první kolo, do něhož se zapojí druholigová mužstva.
Druhé kolo má termín ve středu 29. srpna a třetí ve středu
26. září. V letošním kalendářním roce se pak stihne odehrát ještě osmifinále, které se
už koná dvoukolově. Finále
Poháru České pošty se uskuteční 18. května 2013.
Tři týmy z Vysočiny se
představí už v předkole. Ve
vzájemném duelu vyzve Třebíč Vrchovinu, Pelhřimov bude hostit Líšeň. Úspěšnější z
vysočinského derby narazí v
prvním kole na Polnou, pokud
uspěje Pelhřimov, čeká ho
opět doma druholigové Znojmo. Třetiligový nováček ze
Žďáru naskočí do soutěže ve
Svitavách. FC Vysočina Jihlava je nasazena až do 2. kola a
narazí na vítěze z tohoto duelu.
(red)

Dukle chyběl
kanonýr
„Záměrem byla konfrontace
české a slovenské nejvyšší
soutěže,“ podotkl Tůma. K
očekávanému souboji došlo
už v kvalifikačním utkání o
finále. Bystrica se dostala do
rychlého vedení, Dukla si poté
vytvořila řadu vyložených
příležitostí, ale v koncovce selhala. „Chyběl nám kanonýr
typu Lietavy, proto naše hra
postrádala jakýkoliv efekt.
Vždycky jsme navíc vzadu
udělali chybu, kterou soupeř
potrestal,“ řekl trenér Dukly
Luboš Kozel. Jeho slova platila i v zápase o třetí místo, ve
kterém tým z Julisky prohrál
s Bohemians 1905. Klokani v
předchozím souboji čerstvých
druholigistů nestačili na Žižkov.
Ve finále to dlouho vypadalo, že alespoň jeden ze tří pražských týmů slovenského soka
porazí. Žižkovští vedli po hlavičce Roubala, ve druhém dějství ale vyrovnal Slančík a
Podstavek proměněnou penaltou poslal Slováky do vedení. Třináct minut před kon-

ČÍSLO DNE

Třebíč vyřešila
brankářský post

PŘEKVAPIVÝ VÍTĚZ. Fotbalisté Banské Bystrice (v modrém zprava brankář Peter Boroš a Saša Savič) získali Perleťový pohár. Ve finále
nejstaršího turnaje porazili Viktorii Žižkov (v bílém Daniel Bartl). Foto: Deník/Libor Plíhal
cem se ovšem nad stadionem
Budín přehnala silná bouřka
a rozhodčí Nenadál utkání
předčasně ukončil.
„Udělal to nejlepší, co
mohl,“ podotkl Tůma.
V prvopočátku se rozhodnutí samozřejmě nelíbilo žižkovskému kouči Romanu Nádvorníkovi. „Se zápasem se

ještě dalo něco udělat, je to
škoda, ale šlo o zdraví hráčů,
takže to rozhodčí udělali dobře,“ přiznal Nádvorník.
Deštivá tečka za turnajem
nakonec nikoho moc nemrzela. „Podle předpovědi to mohlo přijít daleko dřív. Takhle
jsme přišli jen o třináct minut,“ mávl rukou Tůma, který

už jednu pořádnou přeháňku
na turnaji pamatuje. „Tehdy
to ale trvalo jen chvilku a zápas se pak dohrál. Horší to
měli diváci, protože to tady
ještě nebyla krytá tribuna,“
dodává organizátor, který už
střádá plány na příští, jubilejní 80. ročník.
„Něco už v hlavě mám.

Možná by stálo za to pozvat
slavné odchovance, zpestřit to
nějakou exibicí, vytvořit all
stars tým. Uvidíme. Teď jsem
rád, že se nám povedl aktuální
ročník a všichni pozvaní
účastníci dodali turnaji ligovou úroveň,“ uzavřel Tůma.
Podrobnosti o turnaji najdete
na straně 19.

Třebíč – Divizní tým HFK
Třebíč má zřejmě na postu
brankářské jedničky jasno. Na
roční hostování přichází
Lukáš Zrzavý, který už v týmu působil na jaře a byl jedním z tahounů při vzestupu z
pásma sestupu na čtvrtou
příčku. Vedení naopak uvolnilo na přestup do Náměště,
nováčka krajského přeboru
Vysočiny, Miroslava Rouska.
„Tím pohyb v týmu nekončí,
další hráči jsou v jednání,“
uvedl sportovní manažer klubu Pavel Němec.
(keš)
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