
Trenér Cibulka chválí
prostředí v Hradištku
Hradištko -1 zápas druhého
zástupce zdejšího regionu ve
fotbalové I. A třídě přinesl vel-
ké překvapení. Toho dosáhli
hráči Cerhovic na půdě dru-
hého Hradištka.

„Náš herní projev nebyl
ustrašený, snažili jsme se hrát
aktivně dopředu a důsledně
bránit," popisoval vstup do
utkání trenér Vladislav Ci-
bulka.

„První půli jsme přečkali
bez gólu, i když soupeř měl ně-
kolik šancí, ale vše pochytal
Lukáš Altman. My jsme za-
hrozili tutovkou Michala
Mantlíka, po chvilce další,
opět to měl na hlavě Michal
Mantlík," litoval trenér Unio-

-nu.
Hradištko chtělo získat tři

body, které by ho přiblížily k
vedoucímu SK Rakovník, ale
Union byl proti.

„V druhé půli se soupeř za-
čal tlačit k naší brance, tím

Hradištko - Cerhovice 0:1
(0:0). Branka: 62. Racek. Union
Cerhovice: Altman L, Huml M.,
FulínR, Hnízdil J.,PichlíkJ,
Vintr P., Lacina 0., Frydrych T.,
Ineman M., Mantlík M., Ptáček
J., střídali Balej T., Větrovský F.

jsme měli prostor na brejky a
při jednom z mnoha Honza
Ptáček po střele z vápna vstře-
lil jediný gól utkání. Hradišť-
ko se snažilo, ale nebylo jim
dáno," uvedl Cibulka, který
dodal: „Kluků si vážím za to, že
jsme třikrát prohráli a přesto
chodili poctivě na trénink a
chtěli to změnit, klobouk dolů.
Přiklonilo se k nám trochu po-
třebného štěstí, které jsme v
minulých zápasech neměli."

Trenéra zaujal i výkon do-
mácích: „Prostředí v Hradišť-
ku bylo super, jak diváci, tak
rozhodčí, kdyby to tak bylo na
každém stadionu." (zb)

CERHOVICE VE FINÁLE

TURNAJ přípravek ročníku 2003 v Králově Dvoře se vydařil
Unionu Cerhovice. Jeho hráči vyhráli skupinu (Zličín 4:2,
Žižkov A 3:3, Kročehlavy 3:0, Hořovicko 8:2). Semifinále s
Loděnicí skončilo 3:3, na penalty byl úspěšnější Union. V na-
pínavém finále podlehly Cerhovice FA AŽ Praha 3:6. Druhý
celek turnaje získal i individuální ocenění, když nejlepším
brankářem byl vyhlášen Petr Riska. (zb) Foto: Kateřina Čapková


