
Trenér fotbalistů TJ Sapeli Polná Jiří Babínek mohl po první části v krajském přeboru nakonec chválit:

Po nepovedeném začátku
ukázali hráči svůj charakter
VÍT BRABEC

Polná – Zprvu to vypadalo
na veliké trápení, ale po 13.
kolech fotbalového krajské-
ho přeboru mužů je výběr
TJ Sapeli Polná v tabulce
tam, kde byl očekáván,
v horní půlce tabulky.
Ovšem podzim to nebyl
zcela ideální. Trenér
a předseda klubu Jiří Babí-
nek v jednu chvíli dokonce
uvažoval, že se z postu
kouče odvolá!

Úvod soutěže vám nevyšel
podle představ, alespoň
co se bodového zisku týče.
Hned v prvním kole vás po-
razily na domácí půdě Okříš-
ky.
Okříšky jsme válcovali,

ten zápas byl na výhru o pět
šest brenek, ale bohužel
jsme neproměnili šance,
a z jejich jediného brejku
jsme dostali branku. Pak
přišla přísná penalta. Ten
zápas skončil jinak, než měl.
Vypadalo to, že jasnou vý-
hrou v Pelhřimově jste na ten
nezdar rychle zapomněli.
Jenže následovala další do-
mácí ztráta s rezervou Mezi-
říčí, a posléze těsné porážky
s Bystřicí a Chotěboří, takže
po pěti kolech jste měli ne-
čekaně jen pět bodů.
V Pelhřimově nám to vy-

šlo, úžasný výkon. Třetí zá-
pas s Meziříčím byl otevře-
ný, rozhodčí nám neuznal
regulérní gól, a skončilo to
remízou. Pak jsme hráli
v Bystřici výborné utkání,
a tam rozhodla krásná střela
do šibenice. Navíc nám opět
rozhodčí neuznali regulérní
branku, a ani nepískli jas-
nou penaltu na Kozojeda.
A i s Chotěboří to bylo na
remízu.
Takže výkony nebyly roz-
hodně tak hrozné, jak napo-
vídal bodový zisk?
Svým způsobem byly ty

výsledky nezasloužené.
Dejme tomu tam byla po-
chybení sudích, dejme tomu
více štěstí na straně soupe-
ře, ale i naší hře něco chy-
bělo. Nebyli jsme poctiví,
podle mě nás uspokojila
i ta skvělá předešlá sezona.
A co zápas se Speřicemi, další
domácí porážka?

To byl jediný zápas, který
jsme odehráli hrozně. Tam
jsme předvedli strašidelný
výkon.
Po tomto mači jste dokonce
uvažoval o svém odvolání z
postu trenéra. Jak vám v tu
chvíli bylo?
V klubu působím čtvrtou

desítku let, moc mě na něm
záleží, a v tu chvíli jsem
neviděl jiné řešení, než an-
gažovat trenéra, který by to
posunul trochu dál. Ale mou
myšlenku kabina nepotvr-
dila. Hráči znovu ukázali
charakter, kousli se, a více
méně to tím svým přístu-
pem vyřešili za mne. A to
byl pro mě hodně dobrý
pocit.
Závěr jste zvládli skvělým
způsobem. Z posledních šesti
utkání jste dokázali získat 16
bodů.
Druhá půlka soutěže nám

určitě nalila novou krev,
a věřím, že to byla odměna
za poctivou práci.
Přitom jste ale větši-
nu těchto zápasů
hráli v hodně
improvizo-
vaných
sesta-
vách.
Ma-
rodka
se

rozšiřovala a nastupovat
museli i hráči se zraněním.
Je pravda, že letos jsme

bojovali s obrovskou ma-
rodkou. Ale máme štěstí,
že se můžeme obrátit na
některé kluky, kteří mají
ke klubu vztah a přišli nám
pomoci. Alda Kovář, Lukáš
Slezák, nakonec i Petr Kou-
bek, a ke konci se zapojil i
David Padrnos. Těm musím
poděkovat, že pomohli.
Bývávali jste vždy tým, který
měl problémy s disciplínou.
Tentokrát jste ale podzim
zvládli v tomto směru skvěle.
Za celý podzim jsme měli

jen 17 žlutých, ani jednu
červenou kartu. Vedeme ta-
bulku slušnosti a morálka
týmu šla hodně nahoru.
Nastříleli jste 29 gólů, což
není málo, ale na Sapeli Pol-
ná ani ne moc.
Je třeba zmínit problémy

našich útočníků, že náš os-
trostřelec Kuba Szabó na-
stoupil vlivem zranění pou-

ze v několika
utkáních,

Petr
Ko-
zo-

jed

měl
od

třetího kola velké problémy
s kolenem, a v pěti kolech
chyběl další útočník Petr
Mašek.
Jak jste spokojen s 5. místem
a 23 body?
Když si vezmu ty ztráty

bodů, ani ne všechny zavi-
něné z naší strany, tak mě
to skoro mrzí, protože jsme
mohli mít kolem 30 bodů.
Na druhou stranu si myslím,
že ta druhá polovina podzi-
mu hráče nabudí do zimní
přípravy. A když to vezmu
kolem a kolem, tak skoro
spokojený být můžu, ale jen
skoro. Zařazujeme do týmu
mladé hráče, ti starší jim
kryjí záda. A znovu bylo vi-
dět, že to funguje. Když
jsme viděl třeba zápas v
Ledči, kde to odehráli kluci
profesionálně, nebo zápas
v Pelhřimově, tak to byla
odměna. Taková utkání
člověka těší.
Vyzdvihl byste někoho z hrá-
čů, kdo tým táhl, nebo to by-
la, jak už to tak v Sapeli bývá,
týmová práce?
Já vidím, že ta kabina žije

zdravě. Kluci jsou příjemní
a upřímní, mají z toho ra-
dost, a my se snažíme, aby
to byl rodinný klub. Určité
individuality tam jsou. Tře-
ba Tržil, Rezničekno a Kou-
bek dokázali, že jsou velmi
dobří. Kvality Reitermana,
Baráka a Špendlíčka nemá
cenu zmiňovat. A velmi
dobrý byl i přístup a výkony
mladších hráčů, kteří po-
stupně začínají tým táh-
nout. Filip Dvořáček, Petr
Navrátil, Martin Boháček a
další. Velmi dobře do týmu
zapadli nováčci Petr Kozojed
a Lukáš Varhaník, s jejichž
výkony jsme velmi spoko-
jeni.
Plánujete přes zimu angažo-
vat nějaké posily?
V hledáčku máme nějaké

hlavně ofenzivní hráče,
a trochu řešíme post gól-
mana. Ale měli bychom se
zaobírat i obrannou fází,
protože Petr Tržil, Petr Ba-
rák a Tomáš Reiterman už
chtějí několikátou sezonu
končit. Ale já to řeknu po
pravdě, že nemám chuť to
řešit. Při jejich kvalitě
a charakteru. Budu jedině
rád, když tady ještě budou.

SPORT | Jihlavsko

Dramatické derby pro Žďár
Žďár nad Sázavou – Do-
hrávané 23. kola hokejové II.
ligy přineslo velkou řež
dvou rivalů z Vysočiny a zá-
roveň i duel druhého s prv-
ním. Do vedení šel ve druhé
části Havlíčkův Brod, ale
Žďár stačil těsně před pau-
zou zareagovat, a v poslední
dvacetiminutovce otočil na
3:1. Hosté pak sice srovnali,
ale odpovědět na branku
žďárského Pytlíka z 59. mi-
nuty už nedokázali.

II. LIGA
ŽĎÁR N. S. – H. BROD 4:3

Branky a nahrávky: 39. Vítek (Štěpá-
nek), 42. Stehlík (Gregar, Kunstmüller), 50.
Pytlík (Štěpánek, Beneš), 59. Pytlík (Gre-
gar, Krupka) – 24. Semrád (Endál), 55. Tře-
tina (Vašíček), 56. Kuchta (Vašíček, Mi-
chálek). (vb)

1. H. Brod 25 18 1 2 4 134:68 58

2. Žďár n. S. 26 16 3 1 6 116:91 55

3. Tábor 26 15 1 2 8 90:76 49

4. M. Budějovice 25 13 3 1 8 103:78 46

5. Kolín 25 12 3 2 8 83:71 44

6. Klatovy 26 9 2 2 13 88:115 33

7. Nymburk 25 8 2 4 11 85:93 32

8. David Servis 25 6 2 3 14 87:107 25

9. Pelhřimov 26 7 1 1 17 89:123 24

10. Písek 25 4 1 1 19 59:112 15

Společnost GREMIS, s.r.o. přijme:

hlavní účetní/ekonoma(ku)
Nástup dle dohody.

Praxe ve vedení kompletního účetnictví
a v oblasti daní podmínkou.

Strukturované CV zašlete prosím na: m.stola@gremis.cz

akciová společnost

PŘIJME

�  ASISTENTKU ŘEDITELE KVALITY�  ASISTENTKU ŘEDITELE KVALITY
Požadujeme:Požadujeme: VŠ nebo SŠ 
 ak  vní znalost NJ, další znalost cizího jazyka výhodou
 praxe v podobné činnos   výhodou
 organizační schopnos  
 komunika  vnost
 loajálnost 

Nabízíme:Nabízíme: odpovídající mzdové zařazení 
 zajímavou práci v perspek  vní fi rmě
 další profesní a jazykový rozvoj
 závodní stravování 
 vlastní zdravotní středisko 
 benefi ty 
 ubytování, bytová výstavba 
 zázemí stabilní fi rmy

Nástup:Nástup: ihned nebo podle dohody

Váš životopis a telefonické spojení zasílejte na adresu:
AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Dr. Zdeněk Pavlovský, Personální ředitel,

U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov nebo e-mail: zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz

Bližší informace na telefonu 565 360 211. 

 

akciová společnost

PŘIJME

�  MISTRY DO VÝROBY�  MISTRY DO VÝROBY
Požadujeme:Požadujeme:

 minimálně střední nebo vysokou 
školu – technický obor

technické myšlení
praxe výhodou
ak  vní přístup k řešení problémů
ochotu se dále vzdělávat
fl exibilitu a zodpovědnost

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚJESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ
– KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:– KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Dr. Zdeněk Pavlovský, Personální ředitel,
U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov nebo e-mail: zdenek.pavlovsky@agrostroj.cz

Bližší informace na telefonu 565 360 211. 

 

Nabízíme:Nabízíme:

NADSTANDARDNÍ MZDOVÉ NADSTANDARDNÍ MZDOVÉ 
OHODNOCENÍ OHODNOCENÍ  
zajímavou práci v perspek  vní fi rmě
další profesní rozvoj
fi remní jazykové kurzy
moderní technologie
zahraniční stáže         
závodní stravování
vlastní zdravotní středisko
ubytování, bytová výstavba
benefi ty

Nástup:Nástup: ihned nebo podle dohody

Firma uvítá muže i ženyFirma uvítá muže i ženy

akciová společnost

přijme ihned nebo dle dohody větší počet zaměstnanců na profese:

Firma vítá na dané profese muže i ženy.  

�  OPERÁTORY CNC�  OPERÁTORY CNC

�  OPERÁTORY VE VÝROBĚ �  OPERÁTORY VE VÝROBĚ 

�  LAKÝRNÍKY�  LAKÝRNÍKY

– OBRÁBĚCÍ CENTRA
–  OHRAŇOVACÍ LISY
vyučen v oboru nebo praxe

– OBSLUHA PRÁŠKOVÉ LAKOVNY

–  PRO ROBOTIZOVANÉ
PRÁŠKOVÉ LAKOVÁNÍ

� na tyto profese zaměstnance zaučíme
� dvousměnný až třísměnný provoz

 

JESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚJESTLI CHCETE PRACOVAT V EKONOMICKY STABILNÍ A ROZRŮSTAJÍCÍ SE FIRMĚ
– KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:– KONTAKTUJTE NÁS NEBO ZAŠLETE ŽIVOTOPIS NA ADRESU:

AGROSTROJ Pelhřimov, a.s., Miloslav Kubiska, vedoucí personálního útvaru,
U Nádraží 1967, 393 01 Pelhřimov nebo e-mail: miloslav.kubiska@agrostroj.cz

Bližší informace na telefonu 565 360 208. 

NABÍZÍME

VELMI VÝHODNÉ VELMI VÝHODNÉ 
MZDOVÉ MZDOVÉ 
PODMÍNKY!PODMÍNKY!
zajímavou práci 
v perspek  vní fi rmě, 
moderní technologie,
další profesní rozvoj, 
závodní stravování, 
vlastní zdravotní 
středisko,
ubytování, bytová 
výstavba, zázemí 
stabilní české fi rmy
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14 12. ledna 2018Deník
www.denik.cz

Zastoupení Třešť, Nádražní 851/ 30, ☎ 567 224 309, mobil: 775 760 334

Po – Čt: 6.30 – 16.00 hod.Po – Čt: 6.30 – 16.00 hod.
Pá: 6.30 – 15.00 hod.Pá: 6.30 – 15.00 hod.

☎ ☎ 567 302 888567 302 888

Po – Pá: 7.00 – 15.30 hod.Po – Pá: 7.00 – 15.30 hod.

☎ ☎ 567 309 672567 309 672

POHŘEBNÍ SLUŽBY MĚSTA JIHLAVY

ŽIŽKOVA 32 ŽIŽKOVA 32 KOMENSKÉHO 23KOMENSKÉHO 23

NONSTOP NONSTOP služba služba   603 243 2323  603 243 2323


