
Své tipy odevzdejte nejpozději
do 5. srpna do 14 hodin na ad-
resu Jihlavského deníku:
Masarykovo nám. 43, 586 01.

1. Liberec – Jihlava (I. liga)

2. Hodonín – St. Říše (divize)

3. Slavoj Polná – Tasovice (divize)

4. M. Budějovice – Sapeli Polná (KP)

5. Rantířov – Želetava (I. A)

6. Třešť – Kouty (I. A)

8. Třebelovice – V. Beranov (I. B)

7. Kostelec – Tis (I. B)

9. Cejle – Kozlov (OP)

10. Puklice – Batelov (OP)

1. kolo

SPORT | Vysočina
David Votava, nový trenér fotbalistů TJ Sapeli Polná, se na novou výzvu v krajském přeboru těší a říká:

Nabídka od pana Babínka
mě oslovila, a já jsem neváhal
VÍT BRABEC

Polná – Fotbalisté TJ Sapeli
Polná patří k tradičním cel-
kům hrajícím nejvyšší kraj-
skou soutěž na Vysočině. Je
to úspěšný tým, který vět-
šinou končí v horní polovi-
ně tabulky, a do nového
ročníku ho povede i nový
trenér. Petra Dvořáčka na-
hradil během letní pauzy
David Votava, který má k
dispozici omlazený kádr. A
s ním by chtěl skončit do 5.
místa.

Po odchodu z Luk jste nako-
nec dlouhou dobu bez fotba-
lové práce nezůstal, nechtěl
jste si odpočinout déle, nebo
už vám to chybělo?
Přiznám se, že jsem ne-

spěchal a nepočítal s tím, že
bych do toho kolotoče na-
skočil už v létě. I když ko-
lem létaly indicie, tak se
kromě Bedřichova nikdo
neozval. Po posledním zá-
pase sezony mi ale zavolal
pan Babínek, ovšem to jsme
se domlouvali, že by ta
spolupráce začala až od jara
2017. Nakonec to ale přišlo
rychleji, a já jsem nyní v
Sapeli Polná.

Váhal jste, nebo jste byl hned
rozhodnutý, že do toho pů-
jdete?
Neváhal. Ta nabídka a

možnost spolupráce s člo-
věkem, jako je Jiří Babínek,
mě maximálně oslovily.

Tým Sapeli se během léta
výrazně obměnil, ale aklima-
tizace a seznámení se s hráči
zřejmě nedělá problém.
Nedělá vůbec žádný pro-

blém. Kluci k tréninku i
utkáním přistoupili stopro-
centně. Jsem s jejich přístu-
pem spokojený. Myslím, že i
oni jsou s náplní tréninků
spokojení. Podle mě si to
sedlo, jak mělo.

Stihli jste během letní pauzy
vše, nebo to prostě bude běh
na delší trať a vy budete ladit
formu i v probíhající sezoně?
Kluci ke všemu přistupují

maximálně, ale samozřejmě
to vše chce čas, a podle mě
se to během podzimu na-
staví tak, jak by mělo.

V Polné se vždy stavělo na
týmovém duchu a zkušenos-
tech. Bude tomu i nadále?
Tím, že odešla řada zku-

šených hráčů, a na jejich
místa přišli mladí kluci, se
myslím změní i fotbalový
vzhled. Prakticky odešli
hráči, kteří v Sapeli působili
i deset a více roků, a ti noví
udělají vše pro to, aby je
zastoupili a nedošlo k vý-
konnostnímu propadu.

Zásah do sestavy je celkem
značný, takže jak je těžké
poskládat dohromady zá-
kladní jedenáctku? Už o ní
máte po těch pár týdnech
jasno?
Já myslím, že ano, že ta

základní jedenáctka už
existuje. I když může klidně
dojít ještě k nějakým změ-
nám, tak ta kostra týmu je
už daná a mám ji v hlavě.

Herní styl „sapeláků“ a roze-
stavení zachováte, nebo se
budou měnit?
Spíš ta druhá varianta. Já

bych chtěl hrát rychlý fot-
bal, což se nám v příprav-
ných utkáních dařilo. Ti
kluci, kteří zůstali v kabině,
se lehce přizpůsobili. A tře-
ba typ fotbalisty jako je Fi-
lip Dvořáček, přímo vybízí
hrát rychlý fotbal. Tak snad
to přinese úspěch.

Herně to tedy v přípravě šla-
pe?
Já myslím, že ano. Už

proti Přibyslavi byly vidět
úseky, kdy to vypadá dobře,
ale ti hráči se znají čtrnáct
dnů, takže je jasné, že pod-
zim pro nás bude jedna
velká zkouška. Pak můžeme
hodnotit, co se povedlo a co
ne.

Kdo tým nejvíce potáhne?
Jsem velmi spokojen, že

se povedlo dotáhnout po-
slední přestup a příchod
Davida Macka, který působil
v Rakousku a během pří-
pravných utkání ukazuje, že
by měl být jeden z nejlep-
ších hráčů soutěže. Spolé-
hám i na Petra Navrátila, a
jednoznačně zkušenou
dvojici stoperů Tržil, Rei-
terman, ti by měli být klí-
čoví.

A co David Padrnos, bývalý
kanonýr Sapeli, který se po-
malu vrací po zranění?
David dlouhou dobu ne-

hrál. Sledujeme jeho stav
kolena a snažíme se to za-
tížení dávkovat, aby se ro-
zehrál. V přípravných utká-
ních nastoupil, do šancí se
také dostával, a pokud se
vrátí do naprostého zdra-
votního pořádku, měl by
být oporou.

V minulém ročníku skončil
výběr Sapeli sedmý, jen s tří-
bodovou ztrátou na třetí
místo. Od vedení se tedy dají
čekat ambice hrát v horní
půlce tabulky, to je asi velká
výzva.
Vedení mi žádné výsled-

kové ani jiné cíle nedalo, ale
samozřejmě je musela urči-
tě ta malá bodová ztráta
loni mrzet. Ale myslím, že
všichni v Sapeli ví, že tato
sezona bude trochu jiná.
Spíše se díváme na další
sezony, ve kterých bychom
pak třeba rádi zamíchali
kartami na předních příč-
kách.

Budete vy osobně pod tla-
kem?
Zatím pod žádným tla-

kem nejsem, a doufám, že
se pod něj ani nedostanu
(smích).

V krajském přeboru před
dvěma lety působil jako kouč
Luk nad Jihlavou, kvalitu
soutěže tedy znáte. Jaká pod-
le vás bude nadcházející se-
zona?
Já si myslím, že ta soutěž

bude těžší než před dvěma
roky, protože se snížil počet
týmů, sestoupily dva silné
týmy z divize, působí tady
béčko Velkého Meziříčí,
které si bude vypůjčovat
hráče z áčka, a Nová Ves a
Ledeč jsou ambiciózní no-
váčci.

Vy jste si nedal cíl, do koli-
kátého místa byste chtěl
skončit?
Já jsem maximalista. Ne-

chci říkat, že chceme hrát o
postup, ale já osobně bych
chtěl být na konci sezony
do 5. místa.

Velmi důležitý bude start.
Ten zřejmě hodně napoví a
ukáže, jak na tom jste, že?
Máme těžký los, po prv-

ním utkání v Moravských
Budějovicích nás, dle mého
názoru, čekají dva favorité.
Chotěboř jsem viděl v po-
háru, Humpolci naposledy
unikl postup o vlásek. Po-
kud by se úvod povedl, bylo
by to jedině dobře. Ten
střed podzimu i závěr by
pak měly být trochu ro-
zumnější.

Jako první vás prověří Mo-
ravské Budějovice. Co čekáte
od premiéry na soupeřově
hřišti?
Sestava by měla být sto-

procentní, všichni hráči by
měli být k dispozici, ale tím,
že jsme se v přípravě takhle
ještě nikdy nesešli, tak to
pro nás bude velká nezná-
má. Je to první kolo a my
očekáváme těžký zápas, ale
samozřejmě tam jedeme
bodovat.

ZPĚTNALAVIČCE.TrenérDavid Votava se v zimě rozhodl opustit
po dlouhédobě Luka nad Jihlavou. Bez fotbalu ale vydržel pouze
přes jaro. V létě totiž kývl na nabídku z krajskéhopřeboru a je no-
výmkoučemTJSapeli Polná. Foto: Deník/Vít Brabec

Podzimní menu
1. kolo (6. srpna, 16:30) Moravské Budějovice – SAPELI Polná :
2. kolo (14. srpna, 16:30) SAPELI Polná – Chotěboř :
3. kolo (21. srpna, 16:30) Humpolec – SAPELI Polná :
4. kolo (28. srpna, 10:30) SAPELI Polná – Velké Meziříčí B :
5. kolo (4. září, 16:00) Nová Ves – SAPELI Polná :
6. kolo (11. září, 10:30) SAPELI Polná – Ledeč nad Sázavou :
7. kolo (18. září, 15:30) Jaroměřice – SAPELI Polná :
8. kolo (24. září, 15:30) Jemnicko – SAPELI Polná :
9. kolo (2. října, 10:30) SAPELI Polná – Okříšky :
10. kolo (8. října, 15:00) Žirovnice – SAPELI Polná :
11. kolo (16. října, 10:30) SAPELI Polná – Havlíčkův Brod :
12. kolo (23. října, 14:30) Přibyslav – SAPELI Polná :
13. kolo (30. října, 10:30) SAPELI Polná – Ždírec n. D. :

SOBOTA
Okresní přebor: Cejle – Kozlov (Jelí-
nek), Jamné – Brtnice (Nerad).
III. třída: Větrný Jeníkov – Hybrálec (K.
Kříž), Třešť B – Puklice B (Bednář).

NEDĚLE
Okresní přebor: Rantířov B – Černíč B
(Novák), Puklice – Batelov (I. Kříž), Nadě-

jov – Stonařov (Zimola), Ždírec – Luka n. J.
B (Nerad), Antonínův Důl – Stará Říše B
(Svoboda).
III. třída:StonařovB–DobronínB(10.30,
K. Kříž), Bítovčice – Dušejov (10.30), Brz-
kov – Roma Jihlava (14.00), Věžnice – Ho-
dice (Wendl), Střítež – Červený Hrádek
(Staněk). (vb)

Není-li uvedeno jinak,
začínají víkendové zápasy v 16.30.

TRIATLON V LUKÁCH

JUBILEUM. Už potřicáté se v Lukách nad Jihlavou bude
závodit o titul Dřevěného muže/ženy v triatlonu. Orga-
nizátoři připravili tradiční distance – 0,5 km plavání, 25
km na kole, a na závěr 5 km běh. Závod startuje tuto
sobotu v 10 hodin u rybníka „Gabčíkovo“, do něhož
skočí triatlonisté, kteří budou rozděleni do šesti kate-
gorií. Foto: Jan Černo

Fotbal na Jihlavsku
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