
Hra Pelhřimova je velké zklamání
V sousedském derby
zaskočily Speřice tým
Ledče. „Měli jsme
štěstí,“ uznal trenér
Jiří Holenda

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Ve druhém kole
krajského přeboru se děly
věci. V domácím prostředí
prohrály oba exdivizní týmy
(Pelhřimov a Bystřice), nao-
pak nováček z Košetic je
stále stoprocentní.

OKŘÍŠKY – KOUTY 1:0
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Na za-
čátku jsme hráli velmi dobře a vypracovali
si tři čistéšance,aležádnouneproměnili.To
hosty uklidnilo a až do přestávky byli ak-
tivní i nebezpeční. Jednou nastřelili břevno
a jednou výborně zasáhl Fiala. Po přestáv-
ce jsme byli aktivnější my, ale další tři dob-
ré šance Bastl, Tůma, ani Dubský nepro-
měnili. Naštěstí se hosté také nepotkali se
střeleckou muškou a znovu čaroval Fiala.
Rozhodla až v závěru hezká akce z levé
strany, kterou Dubský zakončil skluzem.
Kluci opět zabojovali a některé akce,
zejména na začátku obou poločasů, se mu-
sely divákům líbit.
Richard Chylík, trenér Koutů: Utkání se
divákůmmuselo líbit. Hrál se otevřený fot-
bal ve vysokém tempu a k vidění byly čtyři
dobré příležitostí na obou stranách. Do-
mácípo jednépěknékombinaciskórovali tři
minuty před koncem a my už odpovědět
nedokázali. Štěstí a trošičku více chuti po
vítězství bylo na domácí straně. Můžeme
soupeři jenpoblahopřát,alepozitivemje, že
se náš výkon oproti prvnímu zápasu zvedl.
Teď už zbývá na to v dalším utkání navá-
zat.

BYSTŘICE N. P. – CHOTĚBOŘ
0:1
Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Ačkoliv
jsme měli stálou herní převahu, vytvářeli
jsme si pouze náznaky šancí. Pořádnou pří-
ležitost měl pouze Adamec, bohužel pře-
střelil. Hosté to zkušeně ubránili, k ničemu
pořádnému jsme se nedostali. Je to škoda,
na body jsme určitěměli.
Josef Soural, trenér Chotěboře: Samo-
zřejmě jsou to příjemné tři body. Hráli jsme

to, co nám dovolil soupeř, ale my jsme ne-
nechali soupeřeskórovat.Hernídojemjsme
tamasi nezanechali, ale další šanci jsmene-
využili. Bystřice měla více míč na kopač-
kách, ale nikam to z jejich strany nevedlo.
Jsou to vybojované body.

V. MEZIŘÍČÍ B – PŘIBYSLAV
4:1
PetrMunduch, trenérV.Meziříčí B:Ten-
tokrát musím kluky pochválit. Vše, co jsme
si v týdnu řekli, jsme také splnili. Náš výkon
měl parametry toho, co si představuji,
takhle má vypadat výkon v krajském pře-
boru. Jedinou drobnou kaňkou na dobrém
výkonu byla zbytečně inkasovaná branka,
kterou jsme Krubovi překazili čisté konto.
Jinak ale naše naprosto zasloužená výhra.
Miloš Krčál, trenér Přibyslavi: Domácí
byli ve všech činnostech lepší a navíc bo-
jovnější. U nás si kluci mysleli, že to přijde
samo. Nezopakovali jsme nasazení z prv-
ního zápasu proti Pelhřimovu, bylo to pros-
tě hrůzostrašné.

KOŠETICE – NOVÁ VES 3:2
Jan Starý, hrající trenér Košetic: Neza-
čali jsmedobře. Špatně jsmesi pohlídali roh
a inkasovali. Ve zbytku poločasu byla Nová
Ves lepší, problémy nám dělala hlavně cen-
trovanýmimíči. Podle mého názoru soupeř
popřestávcetrochupodlehluspokojení,my
jsme dvěma góly otočili a měli více ze hry.
Nové Vsi se ještě povedlo z penalty srov-
nat, ale v závěru jsme to strhli na svou stra-
nu. Bylo to další příkladně odbojované
utkání.
Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Po celý
zápas jsme byli lepším a fotbalovějším
mužstvem, o poločase jsme také zaslou-
ženě vedli 1:0, náš náskok všakměl být vyš-
ší. Bohužel místo toho, abychom po změně
stran pojistili naše vedení, dovolili jsme do-
mácím zápas otočit. Dokázali jsme vyrov-
nat, ale v úplném závěru jsme školácky ne-
udrželi alespoň remízu, cožměmrzí nejvíc.

JAROMĚŘICE – HUMPOLEC
1:3
Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic: Bylo

to vyrovnané utkání, kterému by spíše od-
povídala remíza. První gól soupeře ovliv-
nilo špatné rozhodnutí sudího. Také nám
nevyšel vstup do druhého poločasu, když
jsme inkasovali a následně neproměnili vy-
loženou šanci. Kluci to ale nezabalili, bojo-
vali a za to jimmusím poděkovat.
Ján Kubík, trenér Humpolce: Splnili jsme
si tříbodový cíl, ale lehké utkání to nebylo.
Na malém hřišti jsme se prosazovali těžko.
Ve druhém poločase nás na chvíli zmrazil

kontaktní gól soupeře, ale dostali jsme se z
toho a vítězství si pohlídali.

PELHŘIMOV – SAPELI POL-
NÁ 1:4
Martin Moravec, trenér Pelhřimova:
Jsem zklamaný z toho, co momentálně
předvádíme. Velice snadno si necháváme
dát góly, v naší hře chybí pohyb i agresivi-
ta. Nezvládli jsme ani standardní situace.
Soupeř byl v řadě momentů fotbalovější,
vyhrál zaslouženě.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Ne-
chali jsme domácí hrát a čekali na brejky, a
to bylo správné rozhodnutí. Mohli jme těch
gólů dát víc, kluci to odehráli s chutí. A při
vší úctě k Pelhřimovu, myslím, že rozhodla
hráčská kvalita. Naši hráči věděli, co mají
hrát, až na chviličku na konci první půlky to
odehráli koncentrovaně. Měli jsme s sebou
i silnou lavičku, jeli jsme v dobré sestavě, a
možná to byl i tlak na tu základní jede-
náctku, aby to odhrabala.

SPEŘICE – LEDEČ N. S. 2:1
Jiří Holenda, trenér Speřic: Půl hodiny
čtyřicetminut jsmenehráli dobře. Naše hra
byla chaotická, zmatená. Kluci měli až pří-
liš velký respekt, soupeř nás přehrával. I ve
zbytku zápasu byla Ledeč lepší, ale kluci
příkladně bojovali a neustále jsme se lep-
šili. Měli jsme štěstí, ovšem šli jsme mu na-
proti. Hráli jsme dobře v obraně, přesto
jsme nezalezli. Snažili jsme se o svou hru a
vyšlo to.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.:Mě-
li jsme ve Speřicích vyhrát. Dostali jsme se
do vedení, které jsme mohli potvrdit po-
kutovým kopem, ale ten jsme neproměnili.
Domácí vyrovnali krásnou střelou, potom
jsme hru trochu otevřeli a v poslední mi-
nutě přišla chyba, kterou soupeř využil.
Možná jsme mohli hrát na remízu, ale my
chtěli vyhrát.

DRUHÁ NULA.Chotěbořský brankář TomášDobrovolný ani ve druhémkole krajskéhopřeboru nein-
kasoval. K další nulemupomohla i zodpovědnádefenziva jeho spoluhráčů. Foto: David Mahel

SPORT | Jihlavsko

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

Uděluji tímto společnosti 

VLTAVA LABE MEDIA, a.s. výslovný 

souhlas ke zpracování mých shora uvede-

ných osobních údajů, a to do písemného 

odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí 

své právo kdykoliv udělený souhlas odvolat 

a svá další práva dle příslušných obecně 

závazných právních předpisů, zejména 

přístup k osobním údajům a jejich ochrany.

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:  .............................................................

TIP LIGA 
ČTENÁŘŮ DENÍKU

HRAJTE O HLAVNÍ VÝHRU 
– SUD PIVA GAMBRINUS
a každý týden o sadu 

plechovek piva Gambrinus.

MŮJ TIP  vítězství  remíza vítězství
 domácích  hostí
 1 0 2

. kolo

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

HRAJI ZA TÝM:

Své tipy odevzdejte nejpozději do 18. srpna do 14 hodin na adresu redakce Jihlav-
ského deníku:Masarykovo nám. 43, Jihlava, 586 01. Po registraci v soutěži (poprvé
musíte vždy vyplnit tištěný kupon) se dálmůže soutěžit na www.denik.cz. Správný tip
= plus 2 body, špatný tip =minus 1 bod. Každý hráčmůže poslat jen jeden tiket.
Chcete-li mít zajištěný kupon, předplaťte si Jihlavský deník.

1

1. Jihlava – Plzeň (I. liga)
2. Blansko – St. Říše (divize)
3. Slavoj Polná – Šumperk (divize)
4. Sapeli Polná – V. Meziříčí B (KP)
5. Telč – Pacov (I. A)
6. Třešť – Žirovnice (I. A)
7. Měřín – Luka n. J. (I. B)
8. Brtnice – Stonařov (OP)
9. Kamenice – Bítovčice (III. třída)

10. Pavlov – Mrákotín (IV. třída)

756612

Servis KP
OKŘÍŠKY –KOUTY 1:0
BYSTŘICE – CHOTĚBOŘ 0:1
V.MEZIŘÍČÍ B – PŘIBYSLAV 4:1
KOŠETICE – NOVÁVES 3:2
JAROMĚŘICE – HUMPOLEC 1:3
PELHŘIMOV– SAPELI POLNÁ 1:4
SPEŘICE – LEDEČN. S. 2:1

Bilance:4-0-3, góly: 12:12, průměr gólů na
zápas: 3, 34. Celkem: 9-0-5, góly: 46
(29:17), průměr gólů na zápas: 3,29.

Střelnice kola: 5 gólů (Velké Meziříčí B –
Přibyslav, Pelhřimov – Sapeli Polná, Koše-
tice – Nová Ves). Rekord sezony: 5 gólů
(Chotěboř – Velké Meziříčí B, 1. kolo, Velké
Meziříčí B – Přibyslav, Pelhřimov – Sapeli
Polná, Košetice – Nová Ves – 2. kolo).

Střelci kola: 2 – Jan Starý (Košetice), Ko-
zojed, Szabó (oba Sapeli Polná).Celkem: 2
– M. Odvářka (Chotěboř), Jan Starý (Ko-
šetice), Kozojed, Szabó (oba Sapeli Polná),
Dubský (Okříšky), Škacha (Přibyslav), O.
Starý, O. Šandera (Nová Ves), Štěpán
(Humpolec). 1 – Dvořák, Janda, Martin So-
merauer, Hanousek (Chotěboř), Dočkal
(Okříšky), Dalík, Tomovič (Humpolec),
Adamec (Přibyslav), Mazač, Faltýnek
(Pelhřimov), Neumann (Kouty), Zelenka,
Kubů, Tržil (Košetice), F. Nečas, V. Komí-
nek (NováVes), Samek,Malý,Chocholáč,R.
Sklenář (Bystřice n. P.), Vlk, D. Krčál, Mu-
žátko, Nevoral (Velké Meziříčí B), Hutař
(Jaroměřice), Jiří Holenda ml., Vlček (Spe-
řice), Machala (Ledeč n. S.).

Čisté konto: Dobrovolný (Chotěboř), Fiala
(Okříšky). Celkem: 2 – Dobrovolný (Cho-
těboř), Fiala (Okříšky). 1 – Fuksa (Nová
Ves), Kříž (Humpolec), F. Svoboda (Bys-
třice n. P.).

Vyloučení: Ve 2. kole nebyl nikdo vylou-
čen. Celkem: 1 (1:0).

Diváci: 1 132, průměr na zápas: 162. Nej-
více: 300 (Speřice – Ledeč n. S. a Okříšky –
Kouty), nejméně: 52 (V. Meziříčí B – Při-
byslav). Celkem: 2 137, průměr na zápas:
153. Rekordní návštěva: 180 (Speřice – Le-
deč n. S. a Okříšky – Kouty, 2. kolo).

Hvězda – Petr Kozojed, záložník Sapeli
Polná: Má lví podíl na tom, že Pelhřimov
opět vyšel bodově naprázdno, svůj tým
uklidnil dvěma góly v prvním poločase.

Smolař –MartinToula, záložník Ledčen.
S.: Ve Speřicích mohl poslat z penalty svůj
celek do dvoubrankového vedení, ale po je-
ho selhání domácí tým zápas otočil a vy-
hrál 2:1.

Výrok kola: „Hráli jsme to, co nám dovolil
soupeř, alemy jsme nenechali soupeře skó-
rovat.“ (Josef Soural, trenér Chotěboře)

Největší událost: Exdivizní Pelhřimov a
Bystřice doma prohrály. Pro prvně jme-
novaný tým to je už druhá porážka.

Největší zklamání: Pelhřimovu se po pá-
du do krajského přeboru nedaří. Po Při-
byslavi nechal všechny body i Sapeli Polná.

Zajímavost: Nováčci táhnou. Na soused-
ské derby ve Speřicích přišly tři stovky di-
váků, stejně i na další derby v Okříškách.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

FOTBAL
Včerejší první zápasy play-off Ligy mistrů
včetně utkání APOEL – Slavia skončily po
uzávěrce tohoto vydání. Výsledek najdete
na www.denik.cz/fotbal

HOKEJ
Přípravný zápas:
Soči – Kanada 1:5.

TENIS
Turnaj v Cincinnati:
Dvouhra žen – 1. kolo: Giorgiová (It.) – Si-
niaková 6:2, 6:2.

VÝHRY
Šťastných 10 – úterý poledne:
3, 7, 8, 11, 16, 30, 35, 36, 45, 46, 48, 49, 51,
55, 59, 63, 68, 71, 77, 79. Královské číslo: 79.
Šance milion: 6, 3, 3, 9, 2, 8.
Korunka – úterý:
1. tah: 2, 5, 13, 23, 36, 39.
2. tah: 22, 23, 31, 35, 40, 44. (bez záruky)
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