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MŮJ TIP  vítězství  remíza vítězství
 domácích  hostů
 1 0 2

. kolo

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

HRAJI ZA TÝM:

TIP LIGA
TIPUJTE 
A VYHRAJTE 
TELEVIZI
Každý týden 
hrajeme o balení piv. 
Vítěze čeká sud piva a nejlepšího tipéra v kraji televize.i é k ji

ČTENÁŘŮ
DENÍKU

Své tipy odevzdejte nejpozději do 25. května do 14.00 hodin na adresu redakce Jihlav-
ského deníku: Masarykovo nám. 43., Jihlava, 586 03, nebo tipujte na www.denik.cz.
Správný tip = plus 2 body, špatný tip = minus 1 bod. Každý hráč může poslat jen jeden ti-
ket. Chcete-li mít zajištěný kupon, předplaťte si Jihlavský deník. Poprvé musí každý tipér
poslat kupon z tištěného vydaní do redakce, poté již může tipovat i přes web.
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1. Jihlava – Karviná (I. liga)
2. Stará Říše – Slavoj Polná (divize)
3. Humpolec – Sapeli Polná (KP)
4. Bedřichov – H. Borová (I. A)
5. Telč – Světlá n. S. (I. A)
6. Leština – Třešť (I. A)
7. Mírovka – Dobronín (I. A)
8. Lípa – A. Důl (I. B)
9. Hartvíkovice – Rantířov (I. B)
10. V. Beranov – Bohdalov (I. B)

600500

TiskovkaFavorité se nadřeli,
body přesto získali
Potřebujeme všechno vyhrát, ví kouč Humpolce Ján Kubík

KAMIL VANĚK
TOMÁŠ POHANKA

Vysočina – Víkendové kolo
postupové trumfy v kraj-
ském přeboru nepřerozděli-
lo. Oba kandidáti na divizi
vyhráli, jednobodový náskok
si udrželi fotbalisté Bystřice.
Ti přehráli Jaroměřice,

soupeře, který soutěž už jen
dohrává. Sestup ho minout
nemůže. „Měl jsem obavy z
možného profesorského vý-
konu, což se také potvrdilo.
Hrálo se na jednu branku,
Jaroměřice přijely jen v je-
denácti a celý zápas se jen
bránily. Několikrát zvonila
tyč, spálili jsme další tutov-
ky, naopak ze dvou střel na
branku jsme dostali dva
góly. Vždy po inkasovaném
gólu jsme ale pokaždé do-
kázali odpovědět,“ popsal
nelehkou cestu za vítěz-
stvím trenér lídra tabulky
Oldřich Veselý a dodal: „Byla
to utrápená výhra. Tutovek
jsme měli na čtyři zápasy,
důležité je, že jsme získali
tři body.“

ROZHODL ŠERÝ
Všechny body má rovněž
Humpolec. Přivezl je z Při-
byslavi, i on výhru nad
soupeřem ze suterénu ta-
bulky vyloženě vydřel.
„Dlouho jsme neproměňo-
vali šance, chybělo nám i
štěstí. Až v závěru se po-
vedlo Šerému dotlačit míč
do branky a rozhodnout o
našem vítězství,“ oddechl si
trenér Ján Kubík. Ten moc
dobře ví, že s blížícím se
koncem sezony už začíná
být důležitý každý zápas a v
boji o postup budou rozho-

dovat i maličkosti. „Už je to
jen o nás a Bystřici, bodová
ztráta ostatních týmů je
velká. Je v zásadě jedno,
jestli jsme teď první, nebo
druzí, protože potřebujeme
všechno vyhrát. Stejně je na
tom Bystřice,“ ví Kubík.
Přesto si zachovává i před
nervózním koncem sezony
nadhled: „Mužstvo pracuje,
zlepšujeme se. Pokud to s
postupem klapne, bude to
fajn, na druhou stranu se
svět nezboří.“
Také v Bystřici hned po

odehrání víkendového zá-
pasu hledí dopředu. „Nevím,
co nás čeká v Košeticích.
Pak máme doma Okříšky,
jedeme do Pelhřimova a
končíme doma s rezervou
Velkého Meziříčí, vesměs
celky ze spodní poloviny
tabulky. Podle výsledků z
vyšších soutěží ještě nejsou
některé týmy zachráněné, ty
zápasy jsou kolikrát těžší
než proti těm ze špičky ta-
bulky,“ upozornil Veselý na
na ošidnost bystřického lo-
su.

NA CHYBY NENÍ PROSTOR. Potřebujeme všechno vyhrát, ví tre-
nér Humpolce Ján Kubík. Foto: Deník/Kamil Vaněk

Josef Soural, trenér Chotěboře: Ledeč
byla po dlouhé době skoro kompletní, a to
ovlivnilo její výkon. Výsledek je určitě spra-
vedlivý, i když musím říct, že v závěru jsme
měli víc ze hry i šancí. Byl to zápas gólma-
nů, oba předvedli parádní zákroky.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.:My
jsme do Chotěboře jeli s tím, že bychom rá-
di získali alespoňbod, a to senám díky zlep-
šenému výkonu podařilo. Dokázali jsme
zlepšithru,dodržettaktiku,ahlavněsenám
začínají vracet hráči do sestavy. Byl to ur-
čitě zápas obou brankářů, kteří oba vý-
borně zachytali. Nakonec je remíza za-
sloužená.
František Polák, trenér Přibyslavi:
Humpolec byl kvalitnější, byl silnější na ba-
lonu. My jsme hráli spíše na rychlé brejky.
Vítězství je pro hosty asi zasloužené. My
jsme mohli bod urvat, ale neubojovali, pro-
tože nejsme schopní to v závěru dotáhnout
od konce.
Ján Kubík, trenér Humpolce: Čekal jsem
těžkéutkání, a to se potvrdilo. Vprvnímpo-
ločase jsme měli převahu, mohli jsme dát
více než jeden gól. Místo toho jsme umož-
nili soupeři vyrovnat. Po přestávce jsme
usilovali o vítězný gól, ale dlouho jsme ne-
proměňovali šance, chybělonám i štěstí.Až
v závěru se povedloŠerémudotlačitmíč do
branky a rozhodnout o našem vítězství.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Zvláš-
tě v první půli podali hráči výborný výkon,
bohužel to na body nestačilo. Novoveští ex-
celentně kopli dvě standardky, k tomu pro-
měnili dvě penalty, a potom jim stačilo dát
jeden gól ze hry. Otázkou pro sudího Rygla
je, jak by se vyvíjelo utkání od 34. minuty,
pokud by byli hosté v deseti bez gólmana
Fuksy. Je jen škoda, že kvůli sudímbylome-
zi dvěma spřátelenými kluby tolik urážek a
zloby.
Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Po celý
zápas jsme předváděli velice dobrou hru. V
první půli s námi však trochu zacvičil hlav-
ní rozhodčí, a prohrávali jsme tak již 1:4. Po
změně stran už byl výkon sudího v pořádku
a nám se podařilo zápas otočit. Zisk tří bo-
dů mě hodně těší, i to, že hráči to i přes ne-
příznivý vývoj zápasu nezabalili.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Byla to
zbytečně utrápená výhra, moje obavy se
potvrdily, protože po neproměněných šan-
cích v úvodu a inkasovanémgólu to bylo od
nás nervózní, tutovek bylo snad na čtyři zá-
pasy, ale jinak důležitý zisk tří bodů.
Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic: Sou-
peř měl v první čtvrthodině snad pět vylo-
žených šancí, které trestuhodnězahodil. Ve
druhé půli byl scénář úplně stejný. Soupeř
útočil, my jsme dali gól a vzápětí znovu in-
kasovali. Bystřice pak přidala ještě dvě
branky a zaslouženě zvítězila.
Pavel Regásek, trenér Pelhřimova:
Okříškypřijely probodauhrályho.My jsme
jim k tomu pomohli chybou v souboji jeden
na jednoho, po které jsme inkasovali. Jsem
rád, že kluci neustoupili od stanovené tak-
tiky, snažili se o kombinační fotbal, ale
hlavně v druhém poločase to bylo jen o do-
bývání branky soupeře.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: První po-
ločas jsme byli Pelhřimovu minimálně vy-
rovnanýmsoupeřem, co se týče šancí. Těch
jsme měli víc a škoda, že nedali druhý gól.
Druhou půli se už nedalo hrát v tak vyso-
kém tempu. Bod je pro nás úspěch, získali
jsme ho díky bojovnosti a zlepšené hře.
Jiří Holenda, trenér Speřic: Vyhráli jsme
6:1, což je samozřejmědobrý výsledek, kte-
rý mě těší. I předvedená hra byla dobrá.
Dařilo se nám plnit taktické pokyny. Jedi-
né, co mě mrzí, je, že jsme inkasovali. Bylo
to zbytečné, gól se zrodil po naší nesou-
středěnosti v závěru.
Richard Chylík, trenér Koutů: Jedno-
značný zápas, domácí byli jasně lepší a vy-
hráli zaslouženě. Bohužel jsme museli na-
stoupit v poslepované sestavě bez pěti zra-
něných, a z tohoto důvodu nedokázali sou-
peři vzdorovat.
PetrMunduch,trenérV.MeziříčíB:Jsem
rád za důležité vítězství, protáhli jsme naši
tříbodovou šňůru. Pětadvacet minut jsme
hráli dobře, poté jsme se soupeři přizpů-
sobili, to se mi moc nelíbilo. Výsledek si ale
hráči zkušeně pohlídali, jsou to zasloužené
tři body.
Miloslav Vejsada, jednatel Košetic: O
výsledku zápasu rozhodla už 3. minuta.
Ztratili jsme míč ve středu hřiště a ná-
sledně po centru nepokryli soupeřova hrá-
če před vlastní brankou. Velké Meziříčí by-
lo lepší v poli, ale do dalších šancí jsme ho
nepustili. My jsme vyrovnat nedokázali,
vepředu jsme byli doslova plonkoví.

SPORT | Jihlavsko

Servis 22. kola KP
VÝSLEDKY
CHOTĚBOŘ – LEDEČN. S. 0:0
SAPELI POLNÁ –NOVÁVES 4:5
PŘIBYSLAV–HUMPOLEC 1:2
BYSTŘICE – JAROMĚŘICE 5:2
VEL.MEZIŘÍČÍ B – KOŠETICE 1:0
PELHŘIMOV–OKŘÍŠKY 1:1
SPEŘICE – KOUTY 6:1

BILANCE
Bilance kola: 3-2-2, góly: 18:11, průměr na
zápas 4,14. Celkem: 73-25-56, góly: 566
(323:243), průměr gólů na zápas: 3,67.

STŘELNICEKOLA
9 gólů (Sapeli Polná – Nová Ves). Rekord
sezony: 15 gólů (Chotěboř – Jaroměřice n.
R., 10. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 4 – M. Sadský (Speřice), 3 –
O. Šandera (Nová Ves), 2 – Jančík (Speři-
ce), P. Sodomka (Bystřice n. P.).
Celkem: 15 – M. Odvářka (Chotěboř), 12 –
Szabó (Sapeli Polná), Šerý (Humpolec),
Sklenář (Bystřice n. P.), 11 – Dalík (Hum-
polec), 10 – Hanousek (Chotěboř), J. Pešek
(Ledeč n. S.), 9 – Pikl (Humpolec), O. Starý
(Nová Ves), Mazač (Pelhřimov), Dvořák
(Chotěboř), Dvořáček (Sapeli Polná), 8 – O.
Šandera (Nová Ves), Trpišovský (Ledeč n.
S.), Homolka (Pelhřimov), Vlček, Jančík
(oba Speřice), Kožojed (Sapeli Polná), P.
Štěpán (Humpolec), 7 – Kubů (Košetice),
Chocholáč, Malý, Padrtka (všichni Bystři-
ce n. P.), Coufal (Kouty), M. Pohan (Speři-
ce), J. Šandera (Nová Ves), Martin Some-
rauer (Chotěboř), Vopšal (Přibyslav), Ne-
povím (Ledeč n. S.), Faltýnek (Pelhřimov),
Cejpek (Kouty), D. Poul (Pelhřimov), Pech
(Velké Meziříčí B), Dubský (Okříšky), Ada-
mec (Přibyslav), 5–Koutný (Chotěboř),Vlk
(Pelhřimov), Eis (Přibyslav), Turek (Ledeč
n. S.), Mazanec (Pelhřimov), Starý (Koše-
tice), Tůma (Okříšky).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čisté konto: T. Bezděk (Ledeč n. S.), Vy-

koukal (Chotěboř), T. Pokorný (Velké Me-
ziříčí B).

OCHOZY
Diváci: 880. Průměr na zápas: 126. Nejví-
ce: 200 (Přibyslav – Humpolec). Nejméně:
60(VelkéMeziříčíB–Košetice).Celkem:22
016, průměr na zápas: 143. Rekordní ná-
vštěva: 560 (Humpolec – Pelhřimov, 5. ko-
lo).

HVĚZDA
Marek Sadský, útočník Speřic: Z dvojice
Marek Sadský, David Jančík měla koutská
defenziva pořádný vítr. Jančík vládl ve
středu pole, Sadský pálil ostrými hned čty-
řikrát.

SMOLAŘ
Ivan Rezničenko, brankář Sapeli Polná:
Když si bral soupeř míč k rozehrání stan-
dardky, tušil zkušený brankář, že je zle. Od
fotbalistů Nové Vsi inkasoval dvakrát z
trestného kopu a dvakrát z penalty.

VÝROKKOLA
„Je jen velká škoda, že kvůli sudímbylome-
zi dvěma stak přátelenými kluby tolik urá-
žek a zloby.“ (Jiří Babínek, trenér Sapeli
Polná)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Ve všech ohledech zají-
mavý zápas se hrál ve Stáji. Domácí tým
vedl těsně před půlkou 4:1, ale Nová Ves
otočila na konečných 5:4. Po zápase pak
oba trenéři kárali rozhodčího Rygla za ve-
dení zápasu.

Největší překvapení: Fotbalisté Ledče v
poslední době neměli vůbec oslnivou for-
mu. Dokázali však vyprázdnit marodku a
černou sérii zastavili na hřišti třetí Chotě-
boře.

Zajímavost: Ve 22. kole krajského přebo-
ru měli kanonýři pořádně nabito. Celkem
padlo 29 branek, což znamená na jaře nej-
produktivnější kolo.
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