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Polná je opět bez bodů, dobyla ji Velká Bíteš
V Havlíčkově Brodě
padlo v derby se Žďárem
osm gólů, zastřílela
si i Stará Říše. Ždírec
zápase nedohrál

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Fotbalisté Polné
ztrácí po úspěšném vstupu
do sezony dech. V 5. kole
divize D podruhé v řadě
prohráli. Na domácím hřišti
je připravila o body Velká
Bíteš.
Další dvě derby Vysočiny

přinesly divoké výsledky.
Havlíčkův Brod doma v
přestřelce podlehl Žďáru a
Humpolec utrpěl doma de-
bakl od Staré Říše.

BŘECLAV – ŽDÍREC N. D. 2:2
NEDOHRÁNO
Zápas byl ve 24. minutě
kvůli nepříznivému počasí a
nezpůsobilému terénu

předčasně ukončen za stavu
2:2. Duel se dohraje ve stře-
du 19. září.

SLAVOJ POLNÁ – V. BÍTEŠ 1:3
První půlku ovládli domácí,
a jen svou neschopností
udrželi hosty ve hře. Ur-
bánkův hlavičkový pokus
mířil na začátku do tyče. Ve
12. minutě svou gólovou
premiéru mohl slavit Šou-
rek, který dorazil do sítě
odražený míč. Jenže pak už
to byl zmar domácích. Kav-
kův přímý kop vytáhl Pelán,
který se proti polenskému
záložníkovi vytáhl po chvíli
znovu. Bajer pro změnu
orazítkoval břevno. V závěru
poločasu zahrozili hosté, ale
Mrňa hlavičkoval nad bran-
ku.
A to měla být výstraha

pro hráče Slavoje, kteří dru-
hou půlku totálně prospali,
a Bíteš je za to potrestala.

Na začátku ještě mohl zvýšit
Bajer, ale proti byl Pelán. Po
hodině hry se aktivní hosté
dočkali vyrovnání. Sodom-
kovu střelu si srazil do
vlastní sítě Haala. Sodomka
měl pak prsty i v obratu, a
když domácí Rod s Urbán-
kem v závěru odmítli skóre
z jasných pozic dorovnat,
přidal v nastavení třetí gól
Burian.

H. BROD – ŽĎÁR N. S. 3:5
Do desáté minuty bylo der-
by Vysočiny vyrovnané. Pak
ale z první šance šli Žďárští
po standardní situaci do
vedení, kdy hlavou otevřel
skóre Štursa. Hosté se pak
tlačili více k domácí bráně,
paradoxně ale domácí
předvedli do dvacáté minuty
vcelku dobrý výkon. Jenže
poté střela Fialy z dvaceti
metrů zapadla přesně k tyči.
Poté se hned o tři minuty

později parádní střelou pre-
zentoval Bureš a už to bylo
3:0. A když Švoma zvýšil
žďárské vedení na rozdíl
čtyř gólů, tak to hrozilo pro
domácí debaklem. Ovšem v
nastavení prvního poloča-
su dokázal Pleva využít
chybu hostující obrany a
snížit.
Prvních deset minut po

změně stran byli hosté lep-
ší, ale poté převzal otěže
domácí Slovan. Začal hrát a
nebál se kombinační hry.
Krásnou střelou snížil Vrzal
a pak po faulu Nedvěda
proměnil penaltu Veselský.
Utkání dostalo nový náboj,
domácí se pokoušeli vyrov-
nat. Vrzalovi chyběly jen
milimetry, aby hlavou
vstřelil vyrovnávací branku.
Když už domácí hráli va-
bank, tak si hosté pojistili
vítězství, když využili chyby
ve středu hřiště.

HUMPOLEC – STARÁ ŘÍŠE 0:5
Dvacet minut se na hřišti
nováčka, který stále ještě
čeká na první body, relativ-
ně nic nedělo, ale už v
těchto fázích zápasu se
hosté ukazovali jako důraz-
nější v soubojích a rychlejší
ve startu na míč. Pak se
dvakrát řítil do rozvrácené
obrany Plichta. V prvním
případě vystřelil po trávníku
vedle, ve druhém ho vychy-
tal brankář Kříž. Na druhé
straně se důrazně tlačil do
zakončení Pešek, střela byla
zblokovaná, míč skončil v
rohu hřiště. Následně do-
mácí vyrobili hned několik
chyb a zkušený soupeř do
přestávky prakticky rozhodl.
Ve 32. minutě se míč odrazil
ke Švarcovi, ten zpoza váp-
na vystřelil, jak nejlépe
mohl. Míč se sklouzl po
mokrém trávníku a za při-
spění teče ho zastavila až síť

humpolecké branky. O dvě
minuty později si hodně
lehkovážně počínal Kříž,
Plichta mu od nohou ode-
bral míč a střelou do prázd-
né zvýšil na 0:2. Levá strana
obrany Humpolce nestíhala
a rychlonohý Kvych toho
využil. Brejk zakončil pre-
cizní střelou na zadní tyč. Z
pohledu domácích mohlo
být ještě hůře, ve 44. minu-
tě pěkně mířil z trestného
kopu Nehyba, Kříž míč ro-
tující k bližší tyči vytěsnil
do bezpečí a částečně tak
napravil svoji minelu při
druhém gólu.
Přestávka scénář zápasu

nezměnila, proto Stará Říše
vítězství zvýraznila. V 67.
minutě po kombinaci a ná-
sledném závaru před bran-
kou dokopl míč do sítě
Kvych, na 0:5 navýšil po
centru z pravé strany Cej-
pek.

Pelhřimov vyučoval v Třebíči, domácím nasázel pět branek
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Vysočina – Fotbalisté Tře-
bíče utrpěli doma debakl. V
5. kole krajského přeboru je
v souboji exdivizních týmů
vyškolil Pelhřimov, který na
stadionu v Janáčkově stro-
mořadí nasázel pět gólů.
Soutěži nadále vévodí bez

ztráty kytičky Okříšky, které
doma splnily povinnost a
porazily poslední Přibyslav.
Na první výhru v sezoně

stále čeká Nová Ves, která
doma remizovala s Náměští.

BYSTŘICE – V. MEZIŘÍČÍ B 2:1
První poločas okresního
derby nabídl nemastnou
neslanou podívanou, do-
mácí Bystřice si vypracovala
dvě velké šance, které však
neproměnila.
Góly začaly padat až po

změně stran. V 67. minutě z
dvaceti metrů napřáhl Crkal
a krásnou střelou vymetl ši-
benici domácí svatyně – 0:1.
Domácí však okamžitě od-
pověděli, v gólové šanci byl
v pokutovém území sražen
Radek Sklenář, faulující Ne-
voral viděl červenou kartu a

sám postižený z penalty vy-
rovnal. Za další tři minuty
po krásné kombinační akci
otočil skóre Čech – 2:1. I v
oslabení mohlo Meziříčí vy-
rovnat, jenže Crkalovu pe-
naltu v poslední minutě
zlikvidoval gólman Petr.

ŽIROVNICE – SAPELI POLNÁ
1:0
První půlhodina přinesla
rychlý a vyrovnaný boj.
Šance se střídaly na obou
stranách. Do první šance se
dostal domácí T. Hřebecký,
jenže namířil vedle. Podob-
ně se vedlo na druhé straně
Brabcovi, Baráka vzápětí
vychytal Švec. V poslední
čtvrthodině první půle pře-
vzali iniciativu domácí, ale
na gól čekali marně. V dob-
rých příležitostech netrefili
branku Vodáček, T. Hřebec-
ký a Vilímek.
Deset minut po přestávce

už se Slavoj dočkal, v závaru
před brankou se dostal k
míči T. Hřebecký a dorazil
ho do sítě. Domácí pak byli
až do konce lepším týmem,
měli několik šancí, ovšem
druhý gól přidat nedokázali.

Hosté mohli v nastavení
srovnat, Dvořáček přešel
přes dva protihráče, jenže
jeho střelu Švec zlikvidoval.

NOVÁ VES – NÁMĚŠŤ-VÍC. 2:2
Nováček přeboru začal
utkání výborně, už v 7. mi-
nutě jej poslal technickou
střelou do vedení Durajka.
Nová Ves vyrovnala o devět
minut později, pěknou hla-
vičkou se blýskl Komínek.
Ve 37. minutě však zaváhala
domácí obrana i gólman
Fuksa a Kučera z brejku
vrátil Náměšti vedení – 1:2.
Po hodině hry musel po

druhé žluté kartě předčasně
pod sprchy Heres, navíc se
chvíli nato hostům nepří-
jemně zranil i gólman Ko-
váč. Přesto mohl Durajka v
80. minutě rozhodnout,
jenže z pokutového kopu
trefil jen břevno. Trest přišel
v nastaveném čase, kdy Tr-
žil ve vápně fauloval Havlíka
a Michal Novotný z penalty
zařídil pro domácí alespoň
bod.

TŘEBÍČ – PELHŘIMOV 1:5
Hned v úvodu šli do vedení

hosté, když Suchna ve
vápně nešikovně zatáhl za
záchrannou brzdu a Nani-
aš nařízenou penaltu pro-
měnil. Po zbytek poločasu
to na žádnou kanonádu
nevypadlo, byť byly k vi-
dění šance na obou stra-
nách.
Ve druhém dějství však

domácí začali kupit chyby
v podobě ztrát míče, v
rozmezí dvanácti minut se
dvakrát trefil Mazanec.
Další třebíčské chyby pak
ztrestali Benda s Mazačem.

LEDEČ N. S. – KOŠETICE 1:0
Domácí fotbalisté měli po
celý zápas převahu a byla
jen otázka času, kdy se trefí.
Jenže třikrát jim v tom za-
bránila tyč a třikrát hostu-
jící brankář Jíša, který hosty
držel po celý zápas nad vo-
dou. Míč za svá záda pustil
až dvě minuty před koncem
zápasu, kdy se po standard-
ní situaci odrazil balon na
velké vápno a Marek poslal
balon k tyčce. Košetice hro-
zily pouze ze standardních
situací, ale vyloženou šanci
si nevytvořily.

OKŘÍŠKY – PŘIBYSLAV 2:1
V úvodu utkání domácí po-
tvrzovali roli favorita a
hned v první minutě hla-
vičkoval Dubský po roho-
vém kopu těsně vedle. O pět
minut později střílel z dva-
ceti metrů Benda, ale
Pazderka bravurně jeho
střelu vytěsnil mimo své
tyče. Skóre otevřel Bastl,
který přeloboval vyběhnu-
tého hostujícího gólmana.
Přibyslav ke konci poločasu
hru vyrovnala a podařilo se
jí i srovnat výsledek. Vy-
koukal si obhodil domácího
krajního obránce a prostřelil
ze strany Fialu.
Ve druhém dějství už

převzali iniciativu domácí.
Benda přiťukl osamocené-
mu Zemanovi, ale ten pře-
střelil z prostoru penaltové-
ho puntíku hostující bran-
ku. Poté střílel z velkého
vápna Dočekal, jeho střelu
Pazderka konečky prstů vy-
těsnil na rohový kop. Roz-
hodnutí přinesla 78. minuta,
kdy u lajny vybojoval míč
Tůma, nacentroval a Dubský
hlavou rozhodl utkání. V
samém závěru mohl vyrov-

nat Ondra, ale po Bačkov-
ského přihrávce minul z
malého vápna Fialovu
branku.

CHOTĚBOŘ – SPEŘICE 2:2
První poločas byly Speřice
běhavější a živější. Domácí
udělali několik změn, hráli
více zataženější. Nikam se
moc nehrnuli. Opticky byli
lepší hosté, ale vážně situa-
ce se neřešily. A tak se šlo
do kabin za bezbrankového
stavu.
Ale pak hosté během

dvou minut šli do dvou-
brankového vedení. Brankář
domácích nešťastně odkopl
balon na těžkém terénu
přímo ke Kovářovi a ten
měl lehkou úlohu. A poté
stejný hráč lízl centrovaný
balon na zadní tyč. Domácí
se jednoduchými balony
snažili výsledek zvrátit. Po-
dařilo se jim alespoň srov-
nat. Nejprve Dvořák sklepl
balon na Hanouska a ten ho
poslal k tyči. Pak se ve
skrumáži prosadil a míč se
došoural za brankovou čáru.
V dešti se pak hrál jedno-
duchý fotbal.

NEDEJTE SE OŠIDIT!
PŮDA má CENU

ptejte se na  220 922 711 
www.FARMY.CZ, info@farmy.cz

SIMONA je mladá žena (44 let) z Vy-
sočiny, která hledá aktivního přítele, 
se kterým si užije ještě spoustu zába-
vy. Nehledá právě Vás? 906 702 070

NA věku mi nezáleží, hledám spřízně-
nou mužskou duši pro vše hezké. Za-
volejte na tel. č. 906 70 20 70, Jitce/67 
z České Třebové!

MARIE/69/JIHLAVA/906702070. 
Vyjdeš si rád do přírody? Nechceš už 
být sám? Ano?Tak to máme přinej-
menším dvě věci společné. Ozvi se mi!

SNAŽÍM se být stále aktivní. Věnuji se 
také svému pejskovi, se kterým podni-
káme různé výlety. Nechceš se přidat? 
Hana, 61, Vysočina, 906 702 070.

VĚRA (37), Žďár n. S. hledá chlapa se 
smyslem pro humor, co má rád příro-
du, turistiku, děti. Tel.906 702 070!

NEHLEDÁM modela, ale slušného příte-
le. Na věku mi nezáleží. Pokud máš auto, 
můžeme podnikat společné výlety. Mar-
tina, 41, z Bystrice, 906 70 20 70.

LUDMILA (50), t. 906  70  20  70. Hle-
dám klidného muže ve věku 50-55 let 
z Vysočiny. Chtěla bych s ním prožít 
krásné chvilky! Zn.: Život ve dvou.

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

EXPRES SEZNAMKA! 
Vážné se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70 

a spojíme Vás!

  v UherčicíchPENZION PRO SENIORY
u Znojma. Cena 4500Kč/měs., vč. ener-
gií. T. 606 161 830.

 restituční nároky za nevyda-KOUPÍM
né pozemky. Platba ihned Tel.
602 879 396.

 koupím pojízdnou i nepojízd-BABETU
nou. Tel. 704 454 788

 JAWA-ČZ. T: 607 874 048KOUPÍM

 VETERÁNY VŠECH ZNAČEKKOUPÍM
A DÍLY K NIM. TEL.: 732 836 655

 od r.v. 95-2018 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822

 díly na vozy z války KDFKOUPÍM
Horch BMW Audi Mercedes Steyr Adler
Opel DKW hakl tank motorky nákladní
aj: motor převo dif nápravy kola pásy
i malé ND. Dobře zaplatím T.
605948073

 malotraktor TZ-4K-14 s nářa-PRODÁM
dím.Výborný stav.608032560

 MF 70.Tel:608982473KOUPÍM

 traktor Zetor a T4K-14,MT8,KOUPÍM
Slávii i nářadí.603170926

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

 TERU, malotraktor, MT8, TKKOUPÍM
i traktor. T. 774 125 492

 Vari-Tera.Tel:728826125KOUPÍM

 přední dvoububnovou se-PRODÁM
kačku 130cm a mulčovač 115cm k ma-
lotrakt.i samostat.608032560

 motocykly, i díly. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

 POZŮSTALOSTÍ, CHALUP A PŮD,Z
ODKOUPÍM VEŠKERÝ STARÝ NÁBY-
TEK, KŘESLA, STOLKY, ŽIDLE A NÁ-
BYTEK Z CHROMOVANÝCH OHÝBA-
NÝCH TRUBEK DO ROKU 1970. DÁLE
VEŠKERÉ STARÉ VĚCI, SKLO, LUST-
RY, HODINY, RÁDIA, STARÉ HRAČ-
KY. PLATBA HOTOVĚ, SLUŠNÉ JED-
NÁNÍ, ODVOZ ZAJIŠTĚN. TEL.:
608 115 984 P. VAŇOUS.

 JELENÍ, DANČÍ, SRNČÍ SHO-KOUPÍM
ZY A TROFEJE A JINÉ. CELÁ ČR. EMA-
IL: VYKUPPAROZIAEU@GMAIL.COM,
TELEFON 776192242

 nábytek, křesla. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

 perský koberec i pošk. dobřeSTARÝ
zaplatím. Tel. 602340489

 jakýkoliv starožitný nábytekKOUPÍM
i chromovaný do r. v. 1970. Poškození
nevadí. Daněk. Tel.: 603 156 533,
e-mail: daneknabytek@seznam.cz

 tyto i jiné lustry z Kam. Šeno-KOUPÍM
va. Tel.: 607 484 363.

 květinovou stěnu ccaKOUPÍM
6000 Kč, 607 484 363 p. Šmaha.

 nejvyšší cenu za tato křesla.NABÍZÍM
Tel.: 607 484 363.

 žíněnky, kozy, koně, šv. bed-KOUPÍM
ny aj. Tel.: 607 484 363.

 - 20KČ V KVĚTINÁČI, VÝŠKATHŮJE
35-45CM.DOVEZU! T.608979621

 česnek,fialový,velmi ostrý Tel:DOMÁCÍ
604779185

 týdenní snáškové kuřice. Tel.:20
603 326 248

 Přijmeme muže a ženy naHODONÍN:
pozici bezpečnostní pracovník pro prů-
myslový objekt. Získejte stabilní mzdu
až 110 Kč/hodina. Možnost týdenních
výplat a zajištění ubytovny. Volejte
zdarma 800 111 112.

 THK-ČECHPOL hledá do svýchFIRMA
řad důlního technika s praxí.Podmín-
kou je dobrý zdravotní stav, nástup
ihned.Další informace na tel.
596410034, 724074531, e-mail: karvina.
cechpol@seznam.cz.
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