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Ve Stáji rozhodly standardky
Babínek: Nová Ves
měla kvalitu, a pro ty
vymrzlé diváky to byla
dobrá podívaná

VÍT BRABEC
TOMÁŠ POHANKA

Polná, Nová Ves – Šlágrem
uplynulého 18. kola fotba-
lového krajského přeboru
byla bezesporu řež mezi
Sapeli Polná a Novou Vsí.
Domácí chtěli potvrdit jarní
formu a ve Stáji si opět při-
lepšit, což se jim nakonec
povedlo, a to přitom museli
dvakrát dotahovat ztrátu.
Nakonec se ale zrodila cel-
kem přesvědčivá výhra 5:2.
Tomu ale předcházela

úvodní pětačtyřicetiminu-
tovka, v níž šli po vlastní
brance Baráka záhy do ve-
dení hosté, a Polná musela
poprvé mazat manko. Vy-
rovnání zařídil z přísně na-
řízené penalty Dvořáček.
„První půlka byla hodně
vyrovnaná,“ uznává trenér
Sapeli Jiří Babínek.
Když krátce po začátku

druhé části vrátil Jan Šan-
dera Nové Vsi vedení, zdálo
se, že nováček neodjede ze
Stáje s prázdnou. Jenže dva
inkasované góly v rychlém
sledu ze standardních situ-
ací, kterými Dvořáček
zkompletoval hattrick, vše
změnily. „Domácí využili

svých tradičních zbraní,
hodně těžko se to bránilo,“
reaguje kouč Nové Vsi Jan
Nečas.
Že si ale výběr Sapeli po-

mohl právě standardkami,
z nichž dal dohromady tři

branky, překvapilo i samot-
ného trenéra. „Při obran-
ných jsme měli obrovské
problémy, oni je kopou
dobře, a také z toho prame-
nily oba inkasované góly.
Ale my jsme se také doká-

zali prosadit, což mě pře-
kvapilo a je to milé,“ dopl-
ňuje Babínek.
Závěr nedělního dopo-

ledního duelu už patřil tře-
tímu týmu tabulky. Matějí-
ček s Navrátilem vítězství
pečetili čtvrtou, respektive
pátou branku. „Mě mrzelo
to, co jsme od stavu 2:3 za-
čali na hřišti předvádět. Do
té doby jsme hráli naši hru,
a podle mě jsme také za-
slouženě vedli. Pak jsme
se ale začali bezhlavě hnát
dopředu a Polná mohla do
naší otevřené obrany dát
více než jen pět gólů. Při-
tom jsme prohrávali pouze
o gól, a vyrovnání mohlo
přijít třeba až v poslední
minutě,“ mrzelo kouče Nové
Vsi Jana Nečase.
Jeho tým se mohl v pří-

padě výhry dotáhnout na
Sapeli na rozdíl jediného
bodu. Místo toho je mezi
nimi mezera sedmibodová,
což domácí těší. „My jsme
závěr ovládli, protože oni
začali hrát vabank, a my
chodili do brejků. Mohli
jsme přidat další branky,“
potvrzuje Babínek, kterého
těší hlavně fakt, že jeho
svěřenci dokázali vývoj
utkání otočit. „To je pro mě
to nejdůležitější,“ tvrdí kouč
Sapeli a dodává: „Myslím, že
se hrál dobrý fotbal, soupeř
měl kvalitu, a pro ty vy-
mrzlé diváky to musela být
dobrá podívaná.“

ATRAKTIVNÍ PODÍVANÁ. Na hřišti ve Stáji se hrál o víkendu dobrý
fotbal. Domácí tým Sapeli Polná (v červenobílých dresech) nako-
nec přestřílel Novou Ves 5:2. Foto: Jan Černo

Tiskovka
Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: Derby
bylo vyrovnané, ale vypracovali jsme si ví-
ce šancí a dvě jsme dokázali proměnit. To
rozhodlo o našem vítězství.
Josef Soural, trenér Chotěboře: Vyrov-
naný zápas, který rozhodl zlepšený výkon
Brodu ve druhém poločase a jeho dva
vstřelené góly. My jsme výsledek pouze
kosmeticky upravili. V poli jsme byli asi o
něco lepší, v obou šestnáctkách ale byli dů-
raznější domácí a po zásluze vyhráli.

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Neměli
jsme co ztratit, přesto jsme chtěli urvat ně-
jaký bod, ale nezískali nic a z výsledku jsem
zklamán. Herně jsme nepodali špatný vý-
kon, ale zkušený soupeř naše chyby po-
trestal.
Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: Utká-
ní mělo několik klíčových okamžiků. První
byl, že se nám z první akce podařilo dát gól.
Následně samozřejmě domácí začali hrát
jinak a v největší šanci nás podržel gólman.
Vyšlo nám taky, že jsme na menším hřišti
dali příležitost jiným typům hráčů.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Vyrov-
nané utkání s částečnou herní převahou
hostů ke konci prvního poločasu. Dali jsme
dvě krásné branky a soupeř nedal dvě vy-
ložené šance. Hráči příkladně bojovali a ve
druhé půlce jsme si náskok pohlídali, i když
to bylo těžké, zejména posledních deset
minut po našem vlastním gólu. Hráči si za-
slouží velkou pochvalu za bojovnost a vel-
mi dobré zvládnutí taktických pokynů.
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B:
Dobrých sedmdesát procent hry jsme měli
míč pod kontrolou, ale na to se fotbal ne-
hraje, s tím už si dnes nevystačí ani Barce-
lona. Fotbal je o gólech a v tom jsme v
Okříškách selhali, ačkoliv šance jsme si vy-
pracovali. Ztracené body teď musíme zís-
kat doma s Žirovnicí.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Hráli jsme
doma a chtěli získat tři body. Máme jeden,
určité zklamání tam je. Na druhou stranu
tenhle výsledek je asi zasloužený. Oběmuž-
stvaměla podobný počet šancí.
Ján Kubík, trenér Humpolce: Jsem zkla-
maný, měli jsme vyhrát. Byli jsme lepší, ale
neproměnili šance. Za čtyř příležitostí sou-
peře jsme dostali dva góly. Hlavně ve dru-
hém poločase jsme měli jasnou převahu,
získali vedení, které jsmeměli pojistit. Dva-
krát jsmepostupovali saminabrankáře, ale
gól jsme z toho nedali. V závěru soupeř tro-
chu náhodně po odraženémmíči vyrovnal.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: I přes
velkounepřízeňpočasí předvedly oba týmy
výborný fotbal. Navíc padlo sedm gólů, k
vidění byla spousta skvělých akcí a výbor-
ných zásahů obou gólmanů, diváci se jistě
nenudili. I při vší úctě k soupeři, proti kte-
rému byla nařízena přísná penalta, musí-
me vyzdvihnout výkon našeho týmu.
Jan Nečas, trenér N. Vsi:Hodinu hry jsem
mohl být s naším výkonem spokojený. Bo-
hužel po inkasovanévyrovnávacíbrancena
2:2 jsme pro mě nepochopitelně začali být
hodně zbrklí. Polná se dostala do vedení a
při našem bezhlavém útočení, kdy jsme
otevírali defenzivní vrátka, to mohlo skon-
čit i vyšším rozdílem.

Milan Bednář, trenér Jaroměřic: Zápas
plný osobních soubojů. Chtěl bych kluky
pochválit za bojovnost po celý zápas. Sou-
peř hrál tvrdě, ale my jsme se s tím dobře
vyrovnali. Ustáli jsme poločas (1:1) proti
větruapovětruvedruhépůli rozhodli. Jsou
to pro nás veledůležité body.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: V
prvním poločase jsme neproměnili tři vy-
ložené šance a nastřelili břevno. Domácí se
dostali po chybě obrany a gólmana do ve-
dení, ale do přestávky se nám povedlo vy-
rovnat. Druhý poločas ovlivnil silný vítr, se
který si soupeř dokázal poradit. Druhý gól
jsme dostali z půlky a třetí, když jsme už
hráli na velké riziko. Dlouho jsem se nese-
tkal s takovou agresivitou realizačního tý-
mu a diváků. Tohle chování je pro mě ne-
pochopitelné.
Jaroslav Holcman, trenér Přibyslavi: Po
třech těžkých utkáních jsmepotřebovali už
naplno bodovat. Od začátku jsme si za tře-
mi body šli. Za stavu 2:0 jsme nechali sou-
peře snížit, ale dokázali brzy na tuto trefu
reagovat. Vyhráli jsme naprosto zaslou-
ženě.
TomášKyzlink,trenérM.Budějovic:Měli
jsme jiné představy o výsledku, ale zejmé-
na druhý poločas byl z naší strany dnem
otevřených dveří.

Servis 18. kola KP
HAVL. BROD – CHOTĚBOŘ 2:1
JEMNICKO– ŽDÍRECN. D. 0:3
OKŘÍŠKY –VEL.MEZIŘÍČÍ B 2:1
ŽIROVNICE – HUMPOLEC 2:2
SAPELI POLNÁ –NOVÁVES 5:2
JAROMĚŘICEN. R. – LEDEČN. S. 3:1
PŘIBYSLAV–M. BUDĚJOVICE 4:1

5-1-1, góly: 18:11, průměr gólů na zápas:
4,14. Celkem: 66-21-39, góly: 385
(224:161), průměr gólů na zápas: 3,05.

7 gólů (Sapeli Polná – Nová Ves). Rekord
sezony: 8 gólů (Přibyslav – Ledeč n. S., 10.
kolo).

Střelci kola: 3 – F. Dvořáček (Sapeli Pol-
ná), 2 – Kolouch (Ždírec n. D.), Adamec
(Přibyslav). Celkem: 11 – F. Dvořáček (Sa-
peli Polná). 9 – Veselský (Havl. Brod), J. Pe-
šek (Ledeč n. S.), O. Šandera (Nová Ves),
Somerauer (Chotěboř). 8 – Háněl (Havl.
Brod), Dvořák (Chotěboř). 7 – Bastl (Okříš-
ky), Štukhejl (Ždírec n. D.), Liška (Velké
Meziříčí B), Adamec (Přibyslav), Barák
(Jaroměřice n. R.). 6 – F. Kříž (Jemnicko),
M. Příhoda, (Sapeli Polná), J. Gramer (Le-
deč n. S.), P. Novotný (Ždírec n. D.).

Čisté konto: Nikdo neudržel čisté konto.
Celkem: 10 –Herink (Sapeli Polná).8 – Po-
metlo (Ždírec n. D.). 6 – Bezděk (Ledeč n.
S.). 5 – Fuksa (Nová Ves), Kříž (Humpolec),
Kubát (Havl. Brod).

Vyloučení: Máca (Jemnicko). Celkem: 36
(17:19).

Diváci: 780, průměr na zápas: 112. Nejví-
ce: 150 (Jemnicko – Ždírec n. D., Okříšky –
Velké Meziříčí B), nejméně: 80 (Sapeli Pol-
ná – Nová Ves, Jaroměřice n. R. – Ledeč n.
S.). Celkem: 17 772, průměr na zápas: 141.
Rekordní návštěva: 520 (Havlíčkův Brod –
Ždírec n. D., 16. kolo).

Filip Dvořáček, záložník Sapeli Polná:Ši-
kovný štírek se stal hattrickem katem fot-
balistů Nové Vsi.

Tomáš Bastl, obránce Jemnicka: Zápas
s favorizovaným Ždírcem mu nevyšel. Po
půhodině hry prohrál souboj s Kolouchem,
jenž skóroval, a prsty měl i při brance Čal-
kovského po špatné rozehrávce.

„Dobrých sedmdesát procent hry jsmemě-
li míč pod kontrolou, ale na to se fotbal ne-
hraje, s tím už si dnes nevystačí ani Barce-
lona.“ (Petr Munduch, trenér Velkého Me-
ziříčí B)

Největší událost:Dlouhých 11 kol čekal na
porážku nováček z Ledče nad Sázavou. Na-
posledy prohrál 11. září ve Stáji, vzhledem
k výsledkům je neúspěch v Jaroměřicích
překvapivý.

Největší zklamání: Slušnou střeleckou
nadílku 29 gólů vidělo jen 780 diváků. To
je v 18. kole chabý průměr 112 fanoušků na
zápas.

Zajímavost: Žádný gólman nevychytal
čisté konto. Nulu uhrál pouze ždírecký Ta-
tran, ale zkušeného Mellera střídal v 56.
minutě Bílek.
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