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Krajský přebor Vysočiny zná nového lídra
Ledeč doplácí na velkou
marodku a znovu prohrála,
to Bystřice vystřídala ve
vedení fotbalisty Humpolce

PAVEL MIKEŠ
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Fotbalisté Speřic
v krajském přeboru Vysoči-
ny asi zastavili krizi ze za-
čátku jara, tentokrát vyhráli
přesvědčivě v Okříškách.
Tým Sapeli Polná si vstřelil
v nastavení obou poločasů
gól, a tak jen remizoval
s předposledními Kouty.

KOŠETICE – PELHŘIMOV 1:2
Jan Starý, hrající trenér
Košetic: Bylo to hezké, bo-
jovné a vyrovnané utkání.
Pochopitelně mě mrzí, že to
neskončilo remízou, že jsme
dostali ten druhý gól. Bo-
hužel to už vrátit nelze.
Myslím si ale, že jsme tam
měli dobré pasáže, že se di-
vákům musel fotbal líbit.
Mně se atmosféra zápasu
zamlouvala, přišlo hodně li-
dí, fanoušky tam měly oba
tábory.
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Utkání neslo
všechny znaky derby, přišlo
hodně diváků. Bylo to hod-
ně bojovné, velmi mě těší,
že jsme vybojovali tři body.
Pro hráče na této úrovni je
hrát v Košeticích zážitek.

OKŘÍŠKY – SPEŘICE 0:3
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Herně jsme podali
lepší výkon než v minulém
utkání, ale doplatili na ne-
proměňování šancí. Hosté
nás vyučovali ze střelecké
efektivity. Hráči bojovali, ale
střelecké prokletí posled-
ních zápasů se nám zlomit
nepodařilo, a tak si všechny
body odvezl soupeř.
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Hráli jsme účelně, hodně
jsme drželi míč. Domácí se
snažili naši obranu překo-
pávat, ale s tím jsme se vy-
rovnali. Tři body jsou skvě-

lé, těší mě i nula na kontě
inkasovaných gólů. Jediným
stínem zápasu je zranění
Marka Fukana, které si asi
vyžádá delší dobu léčení.

HUMPOLEC – CHOTĚBOŘ 2:2
Ján Kubík, trenér Hum-
polce: Dvacet minut byla
Chotěboř lepší, pak jsme
měli převahu my. Dali jsme
gól a další nám nebyl
uznán. Podle mého názoru
byl regulérní a bohužel

tento moment nás pozna-
menal. Ve druhém poločase
jsme hráli hodně pasivně,
soupeř brzy vyrovnal a měl
další šance.
Josef Soural, trenér Cho-
těboře: Musím říct, že jsem
se při tomto zápase bavil.
Byl to jeden z nejlepších
výkonů, co jsem v Chotěbo-
ři, zápas se musel líbit. My
jsme spokojení, ale mohli
jsme být i spokojenější, na
tři body jsme měli. Měli

jsme dost příležitostí na
vstřelení branky, domácí si-
ce taky, ale myslím, že jsme
jich měli víc. Jinak herně
jsme měli podle mě navrch.
Takže to je jediná kaňka, že
nemáme o dva body více.

KOUTY – SAPELI POLNÁ 2:2
Richard Chylík, trenér
Koutů: Utkání bylo vyrov-
nané, a tak dělba bodů je
spravedlivá. Jediným stínem
je, že se nám zranili tři hráči

základní sestavy, které v
dalších kolech budeme ve-
lice těžce nahrazovat.
Jiří Babínek, trenér Sapeli
Polná: V posledních utká-
ních se nám nedaří, jsme v
herním útlumu. Koutečtí si
bod jistě zasloužili, ale když
v utkání vedete o dvě bran-
ky, vstřelíte čtyři góly, utká-
ní skončí 2:2 a oba vlastence
si dáte v poslední minutě
jednotlivých poločasů, tak
to je fakt na Chocholouška.
Když k tomu přidáme ne-
rovný trávník a fotbal, na
který se nedalo dívat, zvláš-
tě z naší strany, tak to byla
opravdu bídná neděle.

JAROMĚŘICE – V. MEZIŘÍČÍ
B 2:3
Tomáš Novotný, trenér
Jaroměřic: První poločas
byl z obou stran utrápený,
nikomu se nechtělo v hor-
kém počasí běhat. Soupeř
neproměnil několik slib-
ných příležitostí a nakonec
jsme mohli do šatny udeřit
my, dvakrát jsme postupo-
vali sami na brankáře. Ve
druhé půli jsme se po čtvrt
hodině dostali do vedení,
ale bohužel naše chyby zase
rozhodly, že si body odvezl
soupeř.
Petr Munduch, trenér V.
Meziříčí B: Zápas to byl
nemastný neslaný. S vý-
sledkem jsem spokojený,
méně už s předvedenou
hrou. V dusném počasí se
hráčům obou mančaftů pří-
liš nechtělo běhat, nás v
první půli podržel gólman
Simandl. Za druhý poločas
jsme si výhru zasloužili, ale
kdoví, jak by se utkání vy-
víjelo, pokud by domácí
proměnili své šance z prv-
ního poločasu.

LEDEČ N. S. – BYSTŘICE N.
P. 1:4
Zdeněk Jungvirt, trenér
Ledče nad Sázavou: Zápas
ovlivnilo to, že momentálně
nemáme s kým hrát. Na-
stupují nám hráči ze třetí

třídy a už v 6. minutě jsme
prohrávali o dvě branky. Pak
hosté ubrali na plynu, my
jsme si vypracovali nějaké
příležitosti, ale ke gólu ne-
vedly. O naší porážce defi-
nitivně rozhodl rychlý sled
branek ve druhém poločase.
V zápase se nám zranili
další dva hráči, tak nevím, s
kým to v Chotěboři odehra-
jeme.
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice: Z utkání jsem měl
trochu obavu, protože jsme
k němu přijeli poměrně
pozdě. Úvod nám však vyšel
výborně, po pár minutách
jsme vedli 2:0 a prakticky
jsme rozhodli o výsledku.
Naše hra byla občas až moc
profesorská, ale utkání jsme
si v poklidu kontrolovali. Od
stavu 3:0 už bylo o výsledku
jasno.

NOVÁ VES – PŘIBYSLAV 1:0
František Polák, trenér
Přibyslavi: My jsme mohli
bod uhrát. Víceméně jsme je
pustili do jedný šance tuto-
vý. Měli sice herní převahu
a byli lepší na balonu. My
jsme ale byli nebezpečný z
brejků. Když už to vypadalo,
že to skončí remízou, tak
Novotný se trefil fantastic-
kou střelou z trestňáku, na-
kouřil to do šibenice. Vypa-
dalo to, že letí nad, ale na-
jednou se to zlomilo. O to
víc to zamrzí, že to bylo
takhle z trestňáku. Nechci
říkat, jestli je zasloužené,
nebo nezasloužené vítězství
pro domácí, ale bod jsme si
odvézt mohli.
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: Soupeř hrál od začátku
zápasu hodně odzadu a
spoléhal na brejkové situa-
ce. Do jejich obrany jsme se
tak dostávali jen s velkými
obtížemi. Rozhodnutí tak
přišlo až v předposlední
minutě po krásném trest-
ném kopu Tomáše Novot-
ného, který míč zakroutil do
šibenice. Tři body jsme si
zasloužili.

Šumperk uvidí šlágr, třetí tým přivítá
vedoucí Vrchovinu, které se venku daří
ONDREJ DUDÁŠ

Nové Město na Moravě –
Fotbalisté Vrchoviny mohou
dnes udělat výrazný krok k
celkovému prvenství v divi-
zi. Lídr soutěže se v rámci
vloženého 16. kola představí
na hřišti třetího Šumperku.
Pokud by se svěřencům

trenéra Richarda Zemana
podařilo zvítězit, byl by titul
velmi blízko.
„Byli bychom o krok blíž,

ale do konce soutěže pak
budou ještě zbývat čtyři
kola, druhý Žďár má k dob-
ru dva zápasy, takže je to
pořád otevřené,“ zůstává v
klidu Zeman.
Nicméně jeho tým šlape.

Zvlášť venku. O víkendu to

potvrdil výhrou na půdě
nevyzpytatelných Tasovic.
„V Šumperku chceme na-

vázat na vydařený druhý
poločas a potvrdit, že se
nám v této sezoně daří

venku, kde jsme osmkrát
vyhráli,“ podotkl vrchovin-
ský trenér.
Sám ale ví, že jeho tým

nečeká rozhodně nic jedno-
duchého.
„I když jsme Šumperk na

podzim porazili, s odstupem
času se ukázalo, že to byl
vedle Tišnova nejlepší sou-
peř, proti kterému jsme
hráli. Má kvalitu zejména v
ofenzivní části, čeká nás
těžké utkání,“ řekl Zeman.
Vrchovinu v předchozích

sezonách limitovala pro-
duktivita. Nyní je celek z
Nového Města druhým nej-
produktivnějším v soutěži.
Třináctigólového střelce
Dočekala doplňuje ofenzivní
záložník Kamil Skalník s
deseti trefami. Střelecky se
probouzí i jeho dvojče Mi-
chal, daří se také středopo-
laři Zbytovskému.
„Je to tak, máme teď víc

hráčů, kteří dávají góly, což
nám samozřejmě pomáhá,“
dodal Zeman.
Na dnešním programu

jsou také dvě derby, Třebíč
hostí Žďár, Stará Říše no-
váčka ze Ždírce.

Divizní menu
STŘEDA: Šumperk – VR-
CHOVINA, Bzenec – SLA-
VOJ POLNÁ, TŘEBÍČ –
ŽĎÁR N. S., V. BÍTEŠ–
Strání, ST. ŘÍŠE – ŽDÍREC
N. D., Tasovice – H. BROD,
Rosice – Blansko (vše
17.00).

NOHAMA NA ZEMI. Trenér Vrchoviny Richard Zeman ví, že případ-
né dnešní vítězství v Šumperku by bylo jen dílčím, nikoliv rozhodu-
jícím krokem k diviznímu primátu. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

VÝSLEDKOVÝ SERVIS

CYKLISTIKA
Giro d'Italia – 10. etapa (Penne – Gualdo
Tadino, 244 km): 1. Mohorič (Slovin.)
6:04:52, 2. Denz (Něm.) stejný čas, 3. Ben-
nett (Ir.), 4. Battaglin (It.), 5. Ballerini (It.),
6. Schmidt (Dán.), 7. Gavazzi (It.), 8. Pan-
tano (Kol., 9. Brambilla (It.), 10. Goncalves
(Portug.) všichni -34, ...70. Hirt -1:32, 116.
Kreuziger, 128. Štybar (všichni ČR) oba
-25:25.

HOKEJ
NHL – fináleZápadníkonference(play-off
2. zápas):
Winnipeg – Vegas 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
Branky: 48. Connor – 18. a 49. Mar-
chessault, 14. Tatar. Stav série 1:1.

TENIS
Turnaj mužů a žen v Římě (antuka):
Muži (dotace 5,444.985 eur) – dvouhra
1. kolo: Shapovalov (Kan.) – Berdych (15-
ČR) 1:6, 6:3, 7:6 (7:5), Schwartzman (14-
Arg.) – Jarry (Chile) 6:4, 6:1, Pouille (16-Fr.)
– Seppi (It.) 6:2, 3:6, 7:6 (7:3), Basilašvili
(Gruz.) – Baldi (It.) 6:4, 4:6, 6:4, Džumhur
(Bosna) – Verdasco (Šp.) 6:3, 6:1, Tsitsi-
pas (Řec.) – Čorič (Chorv.) 4:1 skreč. .

Ženy (dotace 2,703.000 eur) – dvouhra
1. kolo: Stephensová (9-USA) – Strýcová
(ČR) 6:7 (4:7), 6:3, 6:1, Kerberová (11-Něm.)
– Dijasová (Kaz.) 6:2, 7:6 (8:6), Kasatkinová
(14-Rus.) – Tomljanovicová (Austr.) 6:0,
6:4, Babosová (Maď.) – Erraniová (It.) 6:3,
7:6 (8:6), Sie Su-wej (Tchaj-wan) – Saba-
lenková (Běl.) 6:2, 6:4, Vesninová (Rus.)
– Siegemundová (Něm.) 7:6 (7:5), 6:2, Col-
linsová (USA) – Cirsteaová (Rum.) 6:3, 4:6,
6:4, Sakkariová (Řec.) – Bertensová (Niz.)
6:2, 4:6, 6:3, Kuzněcovová (Rus.) – Herco-
gová (Slovin.) 6:2, 6:4, Beguová (Rum.)
– Pcheng Šuaj (Čína) 4:6, 6:4, 6:1.

VÝHRY
Korunka – úterý:
1. tah: 11, 12, 29, 30, 31, 36.
2. tah: 3, 5, 28, 29, 35, 37.
Šťastných 10 – úterý poledne:
1, 5, 11, 13, 15, 16, 21, 22, 23, 26, 29, 32, 39,
40, 47, 49, 50, 55, 59, 68. Šance milion: 5, 4,
1, 0, 8, 6. Královské číslo: 50.
Šťastných 10 – úterý večer:
4, 7, 16, 18, 19, 27, 32, 35, 43, 46, 47, 48, 55,
57, 67, 68, 70, 73, 75, 79. Šance milion: 8, 9,
0, 4, 9, 8. Královské číslo: 67.

(bez záruky)

Velké Meziříčí hostí
finále, přijede Rosický?
Velké Meziříčí – Fotbalový
stadion U Tržiště ve Velkém
Meziříčí bude v sobotu od 15
hodin hostit finále Poháru
žen. Pražská Sparta v něm
jako obhájce trofeje vyzve

Slovácko. Do města pod
dálničním mostem se na fi-
nále sjede fotbalová gene-
ralita a také osobnosti.
Účast přislíbil i Tomáš Ro-
sický. (dud)
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