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

Soutěž pořádá společnost 

VLTAVA LABE MEDIA a.s. se sídlem 

U Trezorky 921/2, 158 00 Praha – 

Jinonice, IČ: 01440578. 

Všeobecná pravidla soutěže 

naleznete na www.denik.cz/tipliga 

a Zásady zpracování osobních údajů 

naleznete na www.vlmedia.cz 

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

M J TIP  vítězství  remíza vítězství
 domácích  host
 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 1. června do 14.00 hodin na adresu redakce Jihlavské-
ho deníku:Masarykovo nám. 43., Jihlava, 586 03, nebo tipujte 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. Poprvémusí každý tipér po-
slat kupon z tištěného vydaní do redakce, poté jižmůže tipovat i přesweb.
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1. Slavoj Polná – V. Bíteš (divize)
2. Břeclav – St. Říše (divize)
3. Sapeli Polná – Ledeč n. S. (KP)
4. Kostelec – Bedřichov (I. A)
5. Třešť – Mírovka (I. A)
6. Dukovany – Černíč (I. A)
7. Rantířov – V. Beranov (I. B)
8. Rantířov B – Stonařov (OP)
9. Třešť B – Kněžice (OP)
10. Věžnice – Dobronín B (III.)

124589

Tiskovka

SPORT | Vysočina

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Za-
čátek byl ze strany Ledče až moc opatrný
až profesorský.Měli tři tutovky, takže z to-
ho pohledu byli lepší, ale branky jsme dá-
vali my. Nevyhrál lepší tým, ale efektivněj-
ší tým.
František Polák, trenér Přibyslavi: Hráli
jsme dobře amohli jsme vést 3:0, měli jsme
tři tutovky, ale nedáváme góly. Na klukách
už leží deka a přestávají si věřit. Můžu jim
vyčíst jen tu třetí branku, jinak nic.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Bylo to z
naší strany utrápené vítězství. V první půli
jsme neproměnili dvě vyložené příležitosti,
což ovlivnilo další průběh zápasu. Bereme
sice tři body, ale s naším výkonem roz-
hodně nemohu být spokojený.
Richard Chylík, trenér Koutů: Nová Ves
jezaslouženěnačtvrtémmístě.Domácíbyli
fotbalovější a kvalita byla na jejich straně.
My jsme se snažili se jim vyrovnat a byli dů-
stojným protivníkem. Výsledek 2:1 odpo-
vídal předvedené hře oboumužstev.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Neode-
hráli jsme špatné utkání a po většinu času
byli lepší. Hráči bojovali a snažili se, ale tvr-
dě jsme doplatili na neproměňování šancí,
to nás opět stálo tři body.
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Zá-
pas měl náboj, divákům se určitě musel lí-
bit, chyběly pouze branky. Podržel nás gól-
man Kruba, na druhé straně jsme několik
dobrých příležitostí neproměnili. Rozhodla
jediná branka, která pro nás už znamená
jistotu záchrany, to je nejdůležitější.

Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic: V
prvním poločase jsme dokázali se soupe-
řem v horkém počasí držet krok a dostali
se po tečované střele Aleše Paláta do ve-
dení. To jsme bohužel dlouho neudrželi a po
zaváhání ve vápně inkasovali. Rozhodlo
prvních patnáctminut druhé půle, kdy nám
soupeř vstřelil tři branky. Od té doby nás
Chotěboř jednoznačně přehrávala a za-
slouženě zvítězila.
Josef Soural, trenér Chotěboře: V první
půlhodince se nikomu nic nechtělo. Nám
tamspadla jedna střela s pomocí teče. Roz-
jížděli jsme se pomalu. Co se týče nasazení,
měl zápas podprůměrnou úroveň, už kvůli
počasí amotivaci. Pak jsme góly dali, a mě-
li hru pod kontrolou. Nechci říct, že to bylo
povinné vítězství, ale roli favorita jsme pl-
nili s hodně velký skřípěním zubů.

Jan Starý, hrající trenér Košetic: Bys-
třice potvrdila své kvality. V prvním polo-
čase jsme jí ale ještě stačili, dokázali jsme
vyrovnat. Po přestávce už nás soupeř za-
tlačil a i když jsme bojovali, inkasovali jsme
dva góly. Jak říkám, kvalita soupeře byla
velká.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Košeti-
ce zřejmě, oproti podzimnímu vzájemné-
mu utkání, nastoupily v plné sestavě. Sou-
peř to byl snaživý a bojovný, ale kvalita by-
la na naší straně. Byť to do půle bylo pouze
1:1,byloutkánízcelapodnašíkontrolou.My
jsme hráli, oni bránili, ale z jediné své pří-
ležitosti dokázali skórovat. Po změně stran
to bylo pouze o dobývání jejich branky, k ni-
čemu jsme je nepustili.

Pavel Regásek, trenér Pelhřimova: Přijel
soupeř, který chtěl hrát fotbal, nezalezl do
obrany. To nám vyhovovalo. Zápase nám
povedl, herně se nám dařilo. Stále nás ale
trápí finální fáze, neproměnili jsme pět
dobrých příležitostí. Líbil semi i výkon sou-
peře, klidně nám mohl dát dva góly. Ten-
tokrát bych rád pochválil i rozhodčího, pís-
kal výborně.
Jiří Holenda, trenér Speřic: Výsledek 3:0
je pro nás špatný, ale je zasloužený. Takhle
jsme hrát nechtěli. Soupeř se lépe pohy-
boval, kombinoval a na rozdíl od nás do-
kázal proměnit alespoň některé ze svých
šancí. My jsme nepodali dobrý výkon, ně-
kteří hráči nehráli ani padesát procent to-
ho, čeho jsou schopni.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Vyhráli
jsme, ale náš výkon nebyl optimální. Je vi-
dět, že hrajeme o špičku a někteří kluci to
nezvládají. Bylo to upracované, nervózní,
chyběla nám lehkost. Nepomohlo nám ve-
dení 1:0, neuklidnilonás.Měli jsmeštěstí, že
Szabó neproměnil velkou šanci. Rozhodl až
druhý gól v samém závěru.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Tým
předvedl výborný výkon. Na míči jsme byli
mnohem jistější než domácí a nešťastně
jsme inkasovali z penalty, když předtím ne-
byl odpískaný jeden, možná i dva fauly na
naše hráče. Penalta byla oprávněná, ale to,
co jí předcházelo, bylo pochybení. I ve dru-
hé půlce jsme domácí přehrávali, bohužel
Szabó ani Kozojed své šance neproměnili.

Přibyslavské hráče
zlobí koncovka
V derby s Ledčí nebyla Přibyslav horším týmem, ale nedávala šance

PETR VESELKA

Havlíčkův Brod – Zachra-
ňující se Přibyslav o víken-
du narazila v rámci 23. kola
krajského přeboru na tvrdý
oříšek. Čekal ji výjezd do
Ledče, která se už dává
zdravotně do pořádku a na-
víc se hřeje na poklidném
pátém místě.
Ovšem na hřišti hlavně v

prvním poločase nebylo
znát, že by se střetly týmy z
opačných vod tabulky.
„Na začátku to bylo z naší

strany hodně opatrný, hráli
jsme moc profesorský fot-
bal. Přibyslav byla aktivní,
spoléhala na jednoduchý
přechod do protiútoku. Tři-
krát šli sami na gólmana. Z
tohoto pohledu byli lepší,“
uznal ledečský kouč Zdeněk
Jungvirt.

„Do poločasu jsme měli
tři tutovky, dokonce jsme
nastřelili břevno, kdy-
bychom vedli 3:0, tak se
nemohl nikdo divit, ale bo-
hužel. Nemohu klukům nic
vyčíst, jen to že nedávají
branky a možná tu naši
třetí inkasovanou,“ doplnil
svého kolegu přibyslavský
trenér František Polák.
Ve druhé půli hosté vy-

sunuli presing a snažili si
získat body, ale ledečští
fotbalisté utkání dohráli
velmi dobře takticky. „Ne-
vyhrál lepší tým, ale za-
slouženě jsme vyhráli z to-
ho pohledu, že jsme doká-
zali proměňovat naše šan-
ce,“ řekl Jungvirt.
„My jsme pak přeskupili

řady a malinko hru otevřeli,
a inkasovali. Ale jinak do té
doby byl náš výkon dobrý,“

podotkl Polák. Tou utkání
jasně ukázalo, že na jeho
svěřencích už leží deka.
„Je to vše jen v hlavách.

Kluci si nevěří. Zápas v
Ledči to jen potvrdil. Z ma-
lého vápna netrefíme bran-
ku, nastřelíme břevno, už je
to o hlavě. Dáváme si tam
přednost, kluci si přestávají
věřit,“ uvědomuje si při-
byslavský šéf lavičky.
Ten věří, že ještě se svými

svěřenci zapracuje na psy-
chice a poslední tři duely
zvládnou. „Musíme zapra-
covat na tom, abychom to
střelecky protrhli, pak to
podle mě už půjde. Ovšem
věřit je jedna věc a realita
druhá. Hned na prvním
tréninku na tom budeme
pracovat,“ potvrdil rozhodně
Polák. Přibyslav o víkendu
narazí na Jaroměřice.

EFEKTIVITA. Ta rozhodla v derbymezi Ledčí (v pruhovaném) a Přibyslaví. Domácí nakonec vyhráli
3:0, ale kdyby soupeř proměňoval své šance,mohlo to vypadat i jinak. Foto: Simona Lukšíčková

Servis 23. kola KP
VÝSLEDKY
KOŠETICE – BYSTŘICE 1:3
PELHŘIMOV– SPEŘICE 3:0
LEDEČN. S. – PŘIBYSLAV 3:0
HUMPOLEC – SAPELI POLNÁ 2:0
NOVÁVES –KOUTY 2:1
JAROMĚŘICE – CHOTĚBOŘ 2:5
OKŘÍŠKY –VEL.MEZIŘÍČÍ B 0:1

BILANCE
Bilancekola:4-0-3, góly: 13:10, průměr na
zápas 3,28. Celkem: 77-25-59, góly: 589
(336:253), průměr gólů na zápas: 3,65.

STŘELNICEKOLA
7 gólů (Jaroměřice – Chotěboř). Rekord
sezony: 15 gólů (Chotěboř – Jaroměřice n.
R., 10. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 2 – J. Pešek (Ledeč n. S.).
Celkem: 16 – M. Odvářka (Chotěboř), 13 –
Šerý (Humpolec), 12 – Szabó (Sapeli Pol-
ná), Sklenář (Bystřice n. P.), J. Pešek (Le-
deč n. S.), Dalík (Humpolec), 10 – Hanou-
sek (Chotěboř), 9 –Pikl (Humpolec), O. Sta-
rý (Nová Ves), Mazač (Pelhřimov), Dvořák
(Chotěboř), Dvořáček (Sapeli Polná), 8 – O.
Šandera (Nová Ves), Trpišovský (Ledeč n.
S.), Homolka (Pelhřimov), Vlček, Jančík
(oba Speřice), Kozojed (Sapeli Polná), P.
Štěpán (Humpolec), 8 – Kubů (Košetice), J.
Šandera (Nová Ves), Martin Somerauer
(Chotěboř), D. Poul (Pelhřimov), 7 – Cho-
choláč, Malý, Padrtka (všichni Bystřice n.
P.), Coufal (Kouty), M. Pohan (Speřice),
Vopršal (Přibyslav), Nepovím (Ledeč n. S.),
Faltýnek(Pelhřimov),Cejpek(Kouty), 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.), So-
chor (Pelhřimov), Kruba (VelkéMeziříčí B),
Kříž (Humpolec).

OCHOZY
Diváci: 1 110. Průměr na zápas: 157. Nej-
více: 270 (Humpolec – Sapeli Polná).
Nejméně: 90 (Jaroměřice – Chotěboř).
Celkem: 23 126, průměr na zápas: 144. Re-
kordní návštěva: 560 (Humpolec – Pelhři-
mov, 5. kolo).

TRESTNÁLAVICE
Vyloučení: Tekal (Okříšky), Crkal (Velké
meziříčí B).

HVĚZDA
Jiří Polanský, záložník Velkého Meziříčí
B: Dvacet minut před koncem zápasu v
Okříškách se zmocnil míče po šanci domá-
cího týmu a rozhodujícím gólem zajistil
svému týmu záchranu.

SMOLAŘ
David Jančík, záložník Speřic: Jeho ko-
pací technika je pověstná. Jenže v Pelhři-
mověměl kopec smůly, trefil z přímého ko-
pu břevno i tyč.

VÝROKKOLA
„Nechci říct, že tobylopovinnévítězství, ale
roli favorita jsmeplnili s hodně velkýmskří-
pěním zubů.“ (Josef Soural, trenér Chotě-
boře)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Rezerva Velkého Mezi-
říčí je definitivně zachráněná. Pomohlo jí k
tomu to nejtěsnější vítězství na hřišti Okří-
šek.

Největší zklamání: Fotbalisté Okříšek ne-
mají na jaře zrovna dobrou formu. Černou
sérii bez vítězství natáhli už na pět zápasů,
navíc z toho třikrát prohráli v domácím
prostředí a jednou selhali na půdě posled-
ních Jaroměřic.

Zajímavost: Tři kola před koncem kraj-
ského přeboru se zdá, že budou reálně pa-
dat tři týmy. Ten třetí asi vzejde z dvojice
Košetice – Přibyslav.
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