
Junioři přetlačili v herní premiéře České Budějovice
Hokejisté jihlavské Dukly
vyhráli po nájezdech

Jihlava – Hokejoví junioři
Dukly otevřeli herní blok pří-
pravy na novou extraligovou
sezonu. V prvním utkání svě-
řenci trenéra Karla Nekvasila
zdolali po nájezdech českobu-
dějovický Motor. Už včera Jih-
lava hrála další zápas ve Žďáře
nad Sázavou (skončilo po uzá-
věrce). V pátek se poprvé
představí hokejisté Dukly do-
ma, kde hostí od 18 hodin
Olomouc.

Č. BUDĚJOVICE – JIHLAVA
2:3sn
První třetina byla opatrná a
kvůli spoustě chyb a ztrát se
toho moc před brankami neu-
dálo. Ve druhém dějství se
skóre už pohnulo. A to díky
jihlavskému Piglovi, který
udeřil hned v úvodu. Jihočeši
ale zanedlouho přispěchali s
odpovědí. Na Pouzarovu dě-
lovku pod břevno neměl Ho-
lata nárok. Jenže Dukla si po
dalších čtyřech minutách vzala
vedení zpět. Pigl šikovně nad-
zvedl puk mimo dosah Dvořá-
ka.

V závěrečné dvacetiminu-
tovce mohl rozhodnout v
oslabení jihlavský Brož, který
pláchl obraně, jenže jeho po-
kus branku minul. Domácí
nakonec srovnali krok. Šidivý
byl faulován a z následného
trestného střílení se nemýlil.
Na řadu přišly další nájezdy,

tentokrát se v nich hráči stří-
dali, a protože Dukla dvakrát
proměnila a Budějovičtí jen
jednou, byl vítěz jasný.
„Pro oba týmy šlo o klasické

první přípravné utkání, ve
kterém bylo vidět spousty ne-
přesností a spousty chyb. Ale

na druhou stranu padly hezké
góly po pěkných akcích. My
jsme byli spokojeni s pohybem
hráčů, který kluci dokázali ce-
lých šedesát minut udržet,“
zhodnotil na klubovém webu
trenér Karel Nekvasil.
Branky a nahrávky: 28. Pouzar, 59. Šedivý
(TS) – 22. Pigl (Vala, Krajíček), 32. Pigl (Tráv-
ník, Vala), rozh. náj. V. Brož. Rozhodčí: Horáček
– Kreuzer, Bělohlav. Vyloučení: 4:4. Bez využi-
tí. V oslabení: 1:0. Průběh utkání: 0:1, 1:1, 1:2,
2:2, 2:3. Třetiny 0:0, 1:2, 1:0. Dukla Jihlava:
Holata – Rašín, Trávník, Marek, Bouška, Smol-
ko, Zvěřina, Křišta, Barák, Juda, V. Brož, Pigl,
Krajíček, Vala, Zadražil, Čermák, Kardoš, P.
Brož, Piskač, Kratochvíl. (vb)

Sport

Tým Sapeli bude hledat střelce
Babínek: Chvilku bude
trvat, než si to sedne
VÍT BRABEC

Polná – S velmi obměněným
kádrem vstoupí do nového
ročníku fotbalového krajského
přeboru tým TJ Sapeli Polná.
Trenérské duo Babínek, Tržil
se bude muset obejít bez ně-
kolika dlouholetých opor,
místo nichž přišlo několik
mladých nadějí, ale také třeba
exjihlavský Pavel Bartoš nebo
krajem ostřílený Lukáš Ada-
mec z Přibyslavi.
V kádru Sapeli to byla přes

krátkou letní pauzu pěkná
škatulata. Předseda klubu a
zároveň jeden z koučů Jiří Ba-
bínek je rád, že se počet vý-
razně nesnížil. „Jsem spokoje-
ný, že jsme dokázali reagovat
na velký odchod hráčů starší
generace, nebo těch, kteří hle-
dali jinou cestu a odešli z klu-
bu. Byli jsme najednou bez
nějakých osmi hráčů, ale roz-
hodli jsme se, že se do toho
ještě pustíme, a náhradu se-
hnali,“ reaguje Babínek.
Na místo osmi hráčů, kteří

skončili, sehnal šestici nových
tváří. Mládí hru určitě oživí
aktivitou, Bartoš s Adamcem
by zase měli vnést do utkání
trochu klidu. „Dali jsme mys-
lím do kupy dobrý mančaft,
který nebude moc zkušený, ale
myslím, že sílu bychom mohli

mít v záložní řadě. Ta se jeví
dobře a myslím, že časem se
sehraje i obrana. I brankáři
jsou na úrovni, ale neříkám, že
ani útočníci nejsou na úrovni,
jen to nejsou rození útočníci,“
ví jeden z trenérů Sapeli Polná.

A právě ofenziva mu dělá
trochu vrásky. Po odchodu
Szabóa, Kozojeda a Příhody se
bude hledat střelec. „Přiznám
se, že nevím, jak budeme dávat
góly. Jsme bez tří útočníků, a
teď to musíme nějak rozčlenit

mezi ty nové, kteří si na post
útočníků teprve zvykají,“ do-
plňuje Jiří Babínek.
Na druhou stranu chápe, že

od takřka nového mančaftu
nemůže chtít hned od začátku
zázraky. „Každý hráč, co přišel,
je vytržený z kontextu týmu,
kde působil. A navíc ne každý
jde na post, na který byl zvyk-
lý. Musí si s tím poradit on i
spoluhráči. A my musíme mít
vizi, jak se to musí zlepšovat.
Jsme teprve na začátku, takže
chvilku bude trvat, než si to
všechno sedne,“ má jasno.
A protože výběr Sapeli čeká

ostrý start, o kvalitách a úrov-
ni nejspíš napoví právě první
kola. „Myslím, že Bystřice s
Chotěboří nám nastíní, jak na
tom jsme. Pro některé to bude
křest ohněm, ale myslím, že
nás to může posunout do ně-
jakých mantinelů, jak hrát.
Podle mě je skoro dobře, že
ten los je takový,“ míní trenér,
jehož tým v neděli hostí ve
Stáji Bystřici, o týden později
pak jede na hřiště Chotěboře.
„My jsme se vezli na vítězné
vlně spoustu let, a buď se na
ní povezeme dál, nebo to bude
skřípat. Nějak to dopadne, je to
jen fotbal,“ říká Jiří Babínek,
který si žádnou metu a umís-
tění, do kterého by chtěl
skončit, nevytyčil. „Cíl je uhrát
každý zápas co nejpoctivěji,
pak uvidíme, na co to bude
stačit,“ dodává.

TĚŽKÝ START. Fotbalisté Sapeli Polná (v modrobílém Filip Dvořáček)
přivítají v úvodním kole favorizovanou Bystřici. Foto: Jan Černo
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