
Hokejistům
pomáhá boxer
Pelhřimov – Hodně vážně to
s naplněním cíle o zisku
druhé ligy sportovní cestou
v následující sezoněmyslí
pelhřimovští hokejisté. Ti
v pátek zahájili suchou pří-
pravu a kondiční složku si
zčásti vzal pod patronaci bo-
xerský trenér Martin Borek.
Rozhodně to není kouč začí-
nající. Vychoval hned něko-
lik mistrů republiky, jme-
nujme třeba Adama Valentu
či Vendulu Sedláčkovou. (va)

Na lavičku
béčka Žďáru
se vrací Kubiš
Žďár nad Sázavou – Po šesti
letech usedne na trenérský
můstek fotbalistů rezervy
Žďáru Pavel Kubiš. Amá na
co navazovat. V první polo-
vině této dekády totiž jeho
svěřenci si vybojovali právo
postupumezi krajskou elitu.
„Co jsemmělmožnost vidět,
tak úroveň 1. A třídy během
těch let určitě poklesla,“ vši-
ml si sedmačtyřicetiletý lo-
divod. Do staronové role se
přesouvá právě dnes. Až do
konceminulého týdneměl
totiž Kubiš na starosti starší
dorost. „Minulý týden spolu
ještě trénovalymančafty
z uplynulé sezony. Od pon-
dělí už ale zahájíme přípravu
s novým kádrem pro další
ročník,“ vysvětlil. (poh)
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Derby ve Stáji jasně ovládl tým Sapeli
Sedm gólů, tři penalty, z
toho jedna neproměněná.
První mač musel bavit.

VÍT BRABEC

Stáj – Fotbalová příprava už
dostává i herní obrysy. Po
dlouhé dvouapůlměsíční
pauze se na hřišti ve Stáji
poměřily oba celky z kraj-
ského přeboru. Tým Sapeli
Polná díky famóznímu startu
a dobře odehrané první půlce
derby s Bedřichovem vyhrál
5:2.
Domácí začali zhurta a už

po dvouminutách oslavovali.
Přibyla, který si naběhl na
přesný Částkův centr a hla-
vou se trefil parádně do ši-
benice. Díky skvělému na-
padání Částky se po pármi-
nutách dostal kmíči Mužík,
všiml si nabíhajícího Pavla
Matějíčka, a jeho střela podél
Šány rozvlnila síť podruhé.
Ve 12. minutě už to bylo o tři
branky. Mužíkův centr pro-
padl ve vápně a důrazný Rei-
terman propálil vše, co stálo
v cestě. „První minuty daly
ráz celému utkání. My jsme
do něj vstoupili tragicky
a nekoncentrovaně,“ má jas-
no trenér Bedřichova Zbyněk
Peštál.

ZAHOZENÁ PENALTA
Jeho tým v první půlce tahal
za kratší konec. Sapeláci byli
dál nebezpečnější a ve 34.
minutě po průnikové při-
hrávce Víta Brabce obstřelil
Šánu znovu Částka. Bedři-

chov ale také párkrát zahro-
zil. Tu největší šanci měl
v závěru poločasu Lacina,
kterému byl nabídnut poku-
tový kop. Střelu k levé tyči
ovšem čekal i brankář Po-
korný, a skóre se neměnilo.
Druhá půlka už tolik přes-

ná nebyla, ačkoliv šance se
rodily. A to na obou stranách.
Domácí několikrát soupeři
namazali, ovšem v koncovce

to bedřichovským skřípalo.
A tak se o pátou branku zá-
pasu postarali znovu domácí.
Mužík proměnil nařízenou
penaltu za faul na Benáčka.

KOREKCE V ZÁVĚRU
Na domácích borcích bylo
postupně vidět, jak s přibý-
vajícímiminutami „uvadají“.
Toho hosté, kteří vyslali
v poločase na hřiště čerstvé

síly, využili v závěrečných
minutách ke korekci. Tečo-
vaná rána Jakuba Götha
zpoza vápna zapadla k tyči,
a tečku udělal proměněnou
penaltou Kolman.
Několik diváků, kteří si

našli cestu na hřiště do Stáje,
se tak v neděli odpoledne
fotbalemmuselo bavit. „Sa-
peli bylo lepší, ale pro nás
bylo důležité zapojit všechny

hráče. Nechtěli jsme postavit
silnou sestavu a do druhé
půlky poslat tu slabší. Ti
mladí se takmohli trochu
opřít o naše starší hráče. Ale
zejména pro dorostence to
byla škola, zahrát si proti
takhle zkušenému týmu.
Alespoň viděli, jak vypadá
velký fotbal,“ dodává Peštál.
Docela spokojený byl tre-

nér Polné. „První poločas byl
oproti tomu druhému jinde.
Hráli jsme to, co jsme chtěli
a měli. Pak už to za toho roz-
hodnutého stavu, a jak se
sestava přeházela, nebylo
takové. Ta koncentrace byla
jinde, ubývaly i síly, protože
jsme hráli proti dvěma jede-
náctkám. Ale to nás nemrzí.
Kluci si alespoň zaběhali,“
komentuje kouč Sapeli Petr
Tržil. „Utkání splnilo naše
očekávání. Nešlo o výsledek
amy jsme si zahráli pěkně,“
dodal.

SAPELI POLNÁ – BEDŘICHOV
5:2
Góly: 2. Přibyl, 7. P. Matějíček, 12.
Reiterman, 34. Částka, 71. Mužík
(PK) – 82. Jakub Göth, 90. Kolman
(PK). Rozhodčí: Petrlík – Terber,
Pfeifer. Bez ŽK. Poločas 4:0. Sa-
peli Polná: Pokorný – Benáček,
Reiterman, M. Brabec, Flekal –
Průcha, V. Brabec, Přibyl, Mužík,
P. Matějíček – Částka. Střídali:
Skotar, Padrnos, Fišer. Bedřichov
– I. poločas: Šána –Mašek, Paulík,
Fuksa, Mareš – Šaroun, F. Novák,
Neuwirth, Jakub Göth, Lengál –
Lacina. Bedřichov – II. poločas:
Bartoň – Dvořáček, Paulík, Bed-
nárik, Vorálek – Kourek, Diviš,
Pojer, Vaněk – Prchal, Kolman.

PRVNÍ PŘÍPRAVA. Ta vyzněla na hřišti ve Stáji ve prospěch domácího týmu Sapeli Polná (v červe-
ném). V první půlce dostali Bedřichovští čtyři góly. Foto: Michaela Brabencová
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