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Hráči Sapeli Polná podzim nezvládli. Šéf klubu JIŘÍ BABÍNEK (53)má jasno:

Tahle sezona je za dvanáct let
v přeboru suverénně nejhorší

VÍT BRABEC

M ají co napra-
vovat! Fotba-
listé Sapeli
Polná první
polovinu

uplynulé sezony v přeboru
neodehráli podle představ
předsedy klubu Jiřího Ba-
bínka (na snímku), který ale
před odvetami svůj tým roz-
hodně neodepisuje. Hráčům
věří, že se s těžkou situací
popasují.

Dvanáctémísto po podzimu,
to vámurčitě úsměv na
rtech nevykouzlilo. Jste asi
zklamaný.
To každopádně, přitom nic

nenasvědčovalo tomu, že to
bude tak hrozné. Letní pří-
prava byla kvalitně odtréno-
vaná, chlapi pracovali s chutí,
hráli jsme o něco ofenzivněji,
hráčům se to zamlouvalo,
stříleli jsme góly.

Co se tedy pokazilo?
Začalo to ukončením čin-

nosti gólmana Hajého a po-
kračovalo to prakticky celý
podzim obrovským počtem
absencí. Nakonec jsme byli
rádi, že jsme všechna utkání
dokázali se ctí odehrát. Ve
třech utkáních nám chybělo
hned deset hráčů, ve čtyřech
devět. Třináct hráčů chybělo
v pěti a více podzimních
utkáních. To je neskutečné!

Přitom rozjezd nebyl tak
špatný. Čtyři body po dvou
kolech nebylomálo.
Ale bylo. Na Bedřichově

jsmeměli po dvaceti minu-

tách vést minimálně o tři
góly, už tam jsme se připra-
vili o dva body. Měli jsme jich
mít po dvou kolech šest.

A pak se to zaseklo a do
konce podzimu jste vyhráli
už jen jednou.
Velmez nás herně přejel, s

Chotěboří jsme bohužel pro-
hráli, i když bod jsme si za-
sloužili. V Náměšti jsme hráli
výborně, bylo to určitě
nejméně na bod, ale nakonec
penalta, která byla, rozhodla
pro domácí. Potom jsme
zvládli Přibyslav, remizovali
v Ledči i doma se silnými
Speřicemi. Výborný výkon
jsme předvedli v Nové Vsi,
ale prohráli jsme. Vrcholem
všeho byla dvě domácí
utkání, hlavně tedy to s
Šebkovicemi. V Třebíči
jsme nezahráli dobře, a
tak byla slabou náplastí
remíza s Pelhřimovem
v posledním kole.

Dá se tedy říci, že
vám chyběly góly.
Velmi slabá

střelecká
pro-

duktivita byl další akutní
problém. Ve většině utkání
jsmeměli dostatek šancí, ale
zahazovali jsme je. Někteří
hráči si neodpustili podce-
nění situací amy jsme z toho
inkasovali a přišli o body.
Sešlo se snad vše
dohromady….

Určitě hrála roli hlava. Bylo
znát, že si kluci tolik nevěří?
Ano u některých hráčů

ano, brali si naši prohru vel-
mi osobně. Zvláště nepro-
měňování gólových šancí se
na nich hodně projevovalo.
Ve druhé polovině soutěže
jsme často prováděli poho-
vory s hráči, snažili jsme se je

povzbudit, podpo-
řit. Hodně oce-
ňuji to, že se
nikdo na nic
nevymlou-
val, svoje
chyby
uznávali a
velmi je
mrzelo, že

poškodili tým. Za celý zpac-
kaný podzim nedošlo k žád-
nému vyčítání. Tomě velmi
těší.

Jak bude vypadat zimní pří-
prava, změníte něco oproti
minulým rokům?
Ano, změníme. Budeme

trénovat více namíči, sehra-
jeme více příprav, část tré-
ninků bude individuálních.

A co kádr, zůstane stejný,
nebo přemýšlíte o nějakých
posilách?
Již nyní víme, že končí

gólmanMartin Pokorný, s
čímž jsme opravdu nepočí-
tali. Pokračovat nebude ani
Jirka Horký, který nám velmi
pomohl a chtěli bychommu i
touto cestou poděkovat. Mo-
mentálně se plně soustředí-
me na doléčení všech hráčů,
někteří jdou na drobnější lé-
kařské zákroky. Po pravdě
bychom chtěli přivést dva
hráče do ofenzivy, uvidíme
jak to dopadne.

Na jaře vás čekají záchra-
nářské boje, na které nejste
z posledních let zvyklí. Co
vymyslíte?
Sapeláci působí v krajském

přeboru dvanáct sezon. Tato
je suverénně nejhorší. A co
vymyslím? Nic neobvyk-
lého. Pokusíme se tým
dobře natrénovat a se-
hrát ho. Potom už je
jen na hráčích, zda
tuto nelehkou situ-
aci zvládnou. Náš
tým potenciál má,
ale musí ho přenést
na trávník. Věřím
svému týmu a vě-
řím, že budeme na
jarní část dobře při-

praveni.

Přibyslav si musí přes zimu
hledat nového trenéra
Hlavním důvodem
neúspěšného podzimu
byl vlažný přístup
některých hráčů.

EDITA VESELKOVÁ

Přibyslav – Přibyslav stejně
jako v posledních letech bu-
demuset na jaře bojovat o
záchranu nejvyšší krajské
soutěže. Na podzim totiž po-
sbírala jen je-
denáct bodů,
což jsou jen tři
body od po-
sledních Šeb-
kovic.
Přitom úvod

sezony neroz-
jeli svěřenci
Františka Po-
láka úplně
nejhůř. Z Ná-
měště nad
Oslavou při-
vezli remízu
1:1. A následně stejné výsled-
ky uhráli i se silnou Žirovnicí
a i v derby s Ledčí nad Sáza-
vou. „Jenže pak se to trochu
otočilo, borci se uspokojili.
Mysleli si, že už to půjde sa-
mo a bez poctivé práce,“ po-
steskl si přibyslavský trenér
Polák. Jeho svěřenci pak po
třech porážkách se štěstím
dokázali uhrát vítězství se
Šebkovicemi. „Bylo to ale

úporné,“ dodal. Pak vydolo-
vali výhru s Okříškami a dvě
remízy na Bedřichově a do-
ma v posledním kole v derby
s Chotěboří.
„Chtěl jsem po podzimu

mít patnáct bodů. Myslím, že
mančaft je to schopný uhrát,
ale z nějakých důvodů se na
toto číslo nedosáhlo,“ řekl
František Polák.
Velké ztráty, respektive

body, které Přibyslavi hodně
chyběly, byly ze hřišť soupe-
řů. Venku totiž ani jednou
nedokázala vyhrát, jen dva-

krát remizovat.
„Nezvládli
jsme třeba zá-
pas se Sapeli.
Hned v úvodu
jsme prohrá-
vali, ale jinak
zápas byl hra-
telný. A to ne-
byl jediný,
který jsme ne-
zvládli. A bylo
to hlavně o
hlavě,“ pokrčil
rameny Polák.

Dalším problémem, který
přibyslavský tým sráží na
kolena, je přístup některých
hráčů. „Někteří mají vlažný
přístup. Člověk se snaží, ale
někteří z nich ne,“ zlobil se
Polák, kterého tak tyto okol-
nosti už v půlce podzimu
donutily přemýšlet nad tím,
jestli má cenu ještě v Při-
byslavi zůstávat. A konec
první poloviny sezony při-
nesl i jeho konečné rozhod-
nutí, že u týmu skončí. A po
volném trenérovi tak hned
sáhla Ledeč nad Sázavou.
„Nabídka přišla na konci
podzimu a díky důvodům,
které jsem uvedl, jsem se
rozhodl ji přijmout,“ potvrdil
Polák.
Přibyslavská lavička tak

zeje trenérskou prázdnotou.
„Nikoho nemáme. Zatím
hledáme nového trenéra,“
potvrdil přibyslavský sekre-
tář František Prchal.

Bilance
Pořadí: 11. místo
(doma 9., venku 14.)
Bilance: 2 – 5 – 6
Skóre: 16:29
Počet bodů: 11
Střelci:
4 – Vostál, 3 – Škacha,
2 – Novotný, Krčál,
Bačkovský
Čistá konta:
1 – Pazderka

Extraliga začíná: O sezoně Spartaku napoví předkolo s Pardubicemi
PAVELMIKEŠ

Jihlava – S přáním zopako-
vat loňský úspěch vstoupí
tenisté jihlavského Spartaku
do letošního ročníku extrali-
gy smíšených družstev. A
mohlo by to být příjemné
deja vú, protože loni v pro-
sinci v souboji kdo s koho o
semifinálovou skupinu po-
razili Pardubice. Stejný scé-
nář by se Spartaku pochopi-
telně zamlouval i v pátek v
hale v Říčanech.
Pro Jihlavu hraje fakt, že

díky loňskému postupu byla
v losu pro předkolo nasazená
a vyhnula se přetěžkému
soupeři. „Loni to byl masakr.
Rozhodovaly body a sety ve
druhé skupině. Kvůli tomu
skončil v ní až třetí Přerov, na
který bychom narazit oprav-
du nechtěli,“ přiznává ne-
hrající kapitán Jihlavy Kamil
Vondráček.

RYCHLÉ ZMĚNY
Nicméně dění v posledních
dnechmu přidělalo vrásky
na čele. „Máme omezený
rozpočet, chtěli jsme sázet na
osvědčené tváře,“ připomněl
Vondráček a pokračuje:
„Kvůli nemoci nám na po-

slední chvíli vypadl ze stavy
Němec Nils Langer. Naštěstí
se nám podařilo sehnat ná-
hradu, a to v podobě dalšího
Belgičana Jannicka Reutera.“
Jedničkoumužské části

týmu totiž bude Niels Desein.
Už dříve bylo jasné, že kvůli
zranění nebudemoci na-
stoupit Martin Slanař, ale i
tady se podařilo problém vy-
řešit. „Na třetí kurt jsme an-

gažovali Štěpána Holiše. Te-
nhle tenista pochází z Haví-
řova, ale v poslední době pů-
sobí v Americe,“ představuje
další posilu Vondráček.
Týmovou čtyřkou bude

Dušan Lojda, který už zažil v
Jihlavě nejeden úspěch. „V
zálozemáme Leoše Friedla,
se kterým kvůli jeho velkým
zkušenostem počítáme do
čtyřhry,“ jmenuje Vondráček
vítěze patnácti deblových
turnajů okruhu ATP.

SÁZKANA SESTRY
Dramatický kolotoč se udál v
dámské části týmu. Spartak
stál o služby velmi dobře
hrající Slovenky Rebeky
Šrámkové či Francouzky
Stephanie Foretzové. Nako-
nec se však dohodl s praž-
skou Spartou na hostování
sester Frühvirtových. Na
jedničce nastoupí starší

Brenda, na dvojcemladší
Linda, která sehrála skvělé
zápasy už vloni. „Právě holky
by námmohly hodně pomo-
ci. Loni jsme díky nim Par-
dubice porazili, takže by ne-
bylo špatné to zopakovat,“
přeje si Vondráček.
Pokud by Spartak Pardu-

bice porazil, nastoupí v Říča-
nech v semifinálové skupině
proti I. ČLTK Praha a Spartě
Praha. V případě porážky by
se utkal 14. prosince s horším
ze dvojice Přerov – TK Seve-
ročeská. Poslední instancí
záchrany je pak baráž proti
vítězi první ligy Liberci. Se-
veročeši údajně ale o postup
moc zájem nemají.

STÁLE V KURZU. Leoš Friedl, vítěz Wimbledonu vmixu, je stále nedílnou a důležitou součástí jihlav-
ského Spartaku. Jeho zkušenosti budou potřeba hlavně ve čtyřhře. Foto: Deník

Tenisová extraliga
Extraliga smíšených družstev odstartuje v pátek
dvěma zápasy předkola: Spartak Jihlava – LTC Pardu-
bice (Říčany) a Přerov – TK Severočeská tenisová
(Přerov). Vítězové postoupí do semifinálových sku-
pin.
Do semifinále jsou nasazeni: I. ČLTK Praha (obhájce
titulu), Sparta Praha, TK Prostějov a Říčany. Obě
skupiny se budou hrát od 14. do 16. prosince. Vítězové
dvou skupin postoupí do finále, mistr bude znám 18.
prosince.
Poražení v předkole se utkají proti sobě o sedmé
místo, poslední tým byměl podle programu změřit
síly s vítězem I. ligy – Libercem.

Foto: archiv Deníku

1512. prosince 2019 Deník
www.denik.cz


