
Kouč Sapeli Polná JIŘÍ BABÍNEK (54) s podzimním ziskem spokojen není:

Měli jsmemít o šest bodů víc
VÍT BRABEC

Polná – Čekalo se od nich víc,
zejména začátek byl kostr-
batý. Ale nakonec se fotba-
listé TJ Sapeli Polná v průbě-
hu nekompletního podzimu
krajského přeboru vzchopili
a začali sbírat body, které je
posunuly do horního patra
tabulky. Ke spokojenosti ale
chybí trenérovi Jiřímu Ba-
bínkovi (na snímku) šest
bodů. Podle něj si je jeho tým
zasloužil, jenže v cestě stály
výroky rozhodčích, na které
si kouč postěžoval.

Před sezonou jsteměli vyšší
ambice, než zisk čtrnácti
bodů. Bylo reálné z deseti
zápasů jich získat víc?
Já si myslím, že reálné bylo
mít jich dvacet. O těch šest
bodů jsme různými vlivy
přišli. Měli jsme vyhrát doma
s Šebkovicemi, měli jsme
vyhrát v Přibyslavi a v Okříš-
kách, a také v Třebíči. I když
tam to beru tak, že remíza
odpovídala.

Jaké vlivymáte namysli?
Když vypíchnu jen ty nej-
zásadnější: je to neuznaný
regulérní gól v Přibyslavi,
vymyšlená penalta
v Okříškách na 4:4,
v Chotěboři nám dal ve
druhé půlce dva góly hráč,
kterýměl být v první vy-
loučený, a v Třebíči to byl
faul na našeho hráče při
vyrovnávacím gólu.

Nelíbila se vám tedy práce
rozhodčích?
Můj pocit je, že z deseti
utkání byla slušným způso-
bem odřízená jen čtyři. Mu-
sím říci, že všechny sporné
situace, které vznikly, byly
písknuté proti nám. Za prav-
du nám dalo i video, nebo
třeba delegát a komise roz-
hodčích.

Dá se také říci, že vás
hned v prvním kole
přibrzdila neče-
kaná domácí re-
míza s Šebkovi-
cemi?
Určitě se nám

začátek soutěže nepovedl. S
Šebkovicemi jsme se nepro-
sadili střelecky a dva body
ztratili. K pohodě nepřispěl
ani zápas v Chotěboři a po
výborném výkonu jsme
v Okříškách brali jen bod, což
byla škoda. Nebyli jsem spo-
kojeni, trápilo nás to a pře-
mýšleli jsme, co změnit a jak
udělat jinak. Ale bylo vidět,
že kluci chtěli a makali.

Od pátého kola jste ale tro-
chu ožili.
Podlemě byl zlomový zápas
se Žirovnicí. Mužstvo si věři-
lo, a dokázalo to výsledkově
zvládnout. A i když jsme pak
dostali relativní výprask ve
VelkémMeziříčí, kde jsme
nastoupili v hodně okleštěné
sestavě, tak už to bylo v dal-
ších zápasech lepší. S Novou
Vsí jsme to nevzdali a vybo-
jovali cenou remízu, proti
Bedřichovu to bylo

jednoznačné a s Náměští
jsme to fantasticky odehráli
po taktické stránce. A vyhrát
jsmemohli i v Třebíči.

Pro vás asi škoda, že se ne-
pokračovalo dál.
Škoda to je, protože do formy
se dostávalo postupně víc
hráčů. Sice jsmeměli těžký
los, Speřice a Pelhřimov, ale
my se na tyhle zápasy těšili.
Mohlo dojít k překvapení
amohli jsme nějaké body
přidat.

Do sezony jste šli i s tím, že
chcete zapracovat na ofen-
zivní stránce. To se povedlo?
To se, myslím, podařilo. Bra-
nek střílíme víc, dali jsme
jich třiadvacet, to není málo.
Máme i více šancí. Myslím, že
nás to tentokrát více táhlo
dopředu.

Ale tímmožná trpí obranná
fáze. Dostali jste i dost bra-
nek.
Určitě je to i tím ofen-
zivnějším pojetím
hry, ale hlavně
proto, že jsme
v obraně proto-
čili jedenáct
hráčů. Zaplať
Pán Bůh, že
obnovil čin-
nost Tomáš
Reiterman,
který svými
výbornými

vý-

kony kluky kolem strhával.
Ale je pravda, že to, co jsme
vždyměli, jistotu vzadu, při-
šlo trochu vniveč. Amy
bychom chtěli, aby ta obrana
hrála konsolidovaněji.

Což je ale tvrdý oříšek, když
jste sestavou hodně točili.
V dnešní době to nebude
lehké. Ti hráči kvůli práci,
zdraví, rodinám, nemohou
nastupovat pravidelně,
a budou se tam tím pádem
víc točit. Ale tak tomáme
nastavené. Nechceme jít
cestou, že řekneme: ty tři zá-
pasy nemůžeš, tak končíš.

I proto běhempodzimu váš
dres obléklo rekordních
pětadvacet hráčů. Kde jste je
vzali?
Máme kmenové hráče, a také
hráče, kteří tu působili a teď
hrají nižší soutěže, a když se
na ně obrátíme a je to v jejich
možnostech, neřeknou nikdy
ne. Pakmáme dobrou spolu-
práci s okolními kluby z niž-
ších soutěží.

To je ovšem celkem složitý
proces.
Sice je to nesystematické, ale
když není dorost ani béčko,
je to pro nás jediná varianta.
Kdybychom si na některé
zápasy, kdy nám chybělo
třeba osm hráčů, tyhle kluky
nepozvali, nebyli bychom
schopni nastoupit. Je to sice
náročnější, ale myslím, že se
nám to daří a ten kolektiv je
životaschopný. A je důležité,
že sem tam nastoupí i ti

starší kluci, kteří té hře
mají pořád co dát.

Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Sapelákem podzimu je kapitán.
Cením si toho, říká Dvořáček
Polná – Je to tradice, a přes-
tože se podzim neodehrál
kompletní, tahle anketa se
znovu vyhlásila. Fotbalisté
TJ Sapeli Polná volili mezi
sebou nejlepšího hráče
uplynulé části krajského
přeboru, takzvaného
Sapeláka podzimu.
Polenský klub

zavedl tuto anketu
před několika lety
a hlasování probí-
há vždy anonymně.
Každý z hráčů pošle
předsedovi Jiřímu Ba-
bínkovi v pořadí od jedničky
do pětky jména, která by si
ocenění zasloužila. První
získá pět bodů, druhý čtyři,
atd…
Po sečtení všech hlasů

skončila letošní anketa oče-
kávaně. „Čekal jsem to, pro-
tože Filda (Filip Dvořáček –
pozn. autora) měl podzim
famózní. Nejenže výborně
hrál, ale byl i střelecky pro-
duktivní,“ zhodnotil Babínek.

VYHRÁLO 32 BODŮ
Vítězný Filip Dvořáček získal
od svých spoluhráčů, kterých
dohromady hlasovalo osm-
náct, skvělých 78 bodů. Dru-
hý Ondřej Přibyl měl 46 bodů
a třetí Tomáš Reiterman
o dvaméně. Až sedmý skon-

čil několikanásobný vítěz
Petr Barák, který ale kvůli
zranění nastoupil jen ve
třech utkáních.
Kapitán týmu a Sapelák

podzimu si vítězství v anketě
váží. „Cením si toho hodně,

protože v týmumáme
spoustu jiných kva-
litních hráčů,“ ko-
mentuje Filip Dvo-
řáček, který ale tri-
umf nečekal a ne-
vadilo bymu, kdyby
ho získal někdo jiný.

„Je těžké někoho zmínit,
každý hráč na podzim odvedl
kus práce. Osobně semi líbily
výkony Tomáše Reitermana
a Ondry Přibyla,“ doplnil.

KASA SE NAPLNÍ
Tahle „sranda“ ale nebude
zadarmo. „Myslím si, žemě
to něco do kasy stát bude.
Stejně tak se určitě kluci
ozvou, až uvidí tento rozho-
vor,“ směje se.
Vážně však bere to, že ho

hráči takto ocenili. „Pořád
patřímmezi nejmladší hráče
v týmu, takže jako kapitán
cítím velkou zodpovědnost.
Na hřišti se vždycky snažím
nechat vše a jsem rád, když
semi pak dostane takového
ocenění,“ dodává šestadva-
cetiletý záložník. (vb)

Další hokejová porce. Trenéři mají vítězné choutky
VÍT BRABEC

Třebíč, Jihlava – Druhé kolo
po restartu. Hokejová Chance
liga nabírá pomalu ale jistě
na obrátkách. Dnes je na
programu šest zápasů. Ho-
rácká Slavia se pokusí doma
navázat na úvodní výhru
a porazit Benátky. Dukla
zbrojí na venkovní duel
amladými reprezentanty
prošpikované Litoměřice.
Třebíčský výběr se před-

staví na svém ledě od půl

šesté, a soupeřemmu budou
Benátky nad Jizerou. Ty,
stejně jako domácí, restart
výsledkově zvládly. Porazily
Vrchlabí 2:1. „Nám se do do-
mácího zápasu určitě půjde
po výhře v Sokolově lépe.
A udělámemaximum pro to,
abychom ho zvládli,“ chce
trenér Horácké Slavie Jaro-
slav Barvíř další tříbodový
zisk. „Připravíme na to hráče,
abyměli co nejvíce informací
o soupeři a byli na něj na-
chystaní,“ plánuje.

KROK POKROKU
Kouč bílých hvězd byl s mi-
nulým výkonem v Sokolově
spokojený a doufá, že jeho
svěřenci na něj navážou, aby
se začali z chvostu tabulky
posouvat výš a výš. „Půjdeme
krok po kroku, budeme dál
poctivě pracovat a věřím, že
tam bude progres a dostaví
se i výsledky. A s tím bude

lepší i nálada,“ tvrdí Barvíř.
„Jen doufám, že po úterních
testech nám nikdo neubude
a budou všichni zdraví.
Abychomměli k dispozici

alespoň stejný tým jako
v sobotu,“ přeje si.
Jihlavský celek čeká po

dlouhé pauze venkovní mač.
V Litoměřicích, které v so-

botu prohrály ve Vsetíně 4:5,
by hosté rádi navázali na ví-
tězství v prodloužení nad
Havířovem. „Ten výsledek
považuji za ztrátu a pevně
věřím, že se nám zlepší kon-
covka. Minule jsme domino-
vali, ale jen tím, že jsme ne-
byli produktivní, jsme nezís-
kali všechny tři body,“ říká
trenér Dukly Viktor Ujčík.
Podle něj to ale bude v Li-

toměřicích těžká zkouška.
„Samozřejmě bychom byli
rádi za výhru, ale respektu-
jeme sílu soupeře. Tenmá
v týmumladé kluky, repre-
zentanty do dvaceti let, kteří
budoumít dobrý pohyb, hrát
útočný hokej,“ vyzvedává
přednosti dnešního soupeře.
„Musíme se připravit na hru
pod tlakem, abychom doká-
zali zvládat rychle rozehráv-
ku. Jejich hrumáme nastu-
dovanou. Když se jim ale vy-
rovnáme pohybem a nasa-

zením, tak bymohla být vý-
hoda, žemáme zkušenější
kluky. Mladí je super věc, ale
tihle hráči se dají strhnout,“
vidí jednu z cest k úspěchu.

PÍSKAT JAKOREPRE
Tou druhou je disciplína.
„Mají skvělou přesilovku,
nejúspěšnější v Chance lize,
takže pokud chceme pomýš-
let na body, nemůžeme hrát
moc oslabení,“ má jasno
kouč, který tím naráží i na
fakt, že dnešní zajímavý duel
bude v jistém směru trochu
jiný. „Dnes (v pondělí – pozn.
autora) nám ještě přišlo
upozornění, že rozhodčí bu-
dou pískat ve stejném stylu
jako namezinárodní scéně,
protože Litoměřice tammají
kluky z reprezentace. Bude-
me si tedymuset dávat větší
pozor na hákovaní, přidržení.
To klukůmmusíme zdůraz-
nit,“ plánuje.

Chance liga
DNEŠNÍ PROGRAM:
Vrchlabí – Ústí n. L.
(17.00), TŘEBÍČ – Be-
nátky n. J., Litoměřice
– JIHLAVA, Poruba –
Vsetín (vše 17.30), Ko-
lín – Sokolov, Frýdek-
Místek – Havířov (oba
18.00).

STŘELEC. Třebíčský Ladislav Bittner (v bílém) se i minule radoval
z gólu. Ukáže kanonýr svůj um také dnes? Foto: Deník/Jaroslav Loskot
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  1. Pelhřimov  10  9  0  1  29:4  27
  2. Nová Ves  9  7  1  1  23:8  22
  3. Speřice  9  6  1  2  22:8  19
  4. V. Meziříčí B  10  5  2  3  20:11  17
  5. Chotěboř  10  5  2  3  16:13  17
  6. SaPeli PolNá 10  3  5  2  23:21  14
  7. Náměšť-Víc.  9  4  0  5  15:15  12
  8. Žirovnice  10  4  0  6  23:27  12
  9. HFK Třebíč  10  3  3  4  15:23  12
10. okříšky  10  2  4  4  16:18  10
11. Přibyslav  10  3  1  6  12:25  10
12. ledeč n. S.  10  2  1  7  12:19  7
13. Šebkovice  9  1  3  5  6:21  6
14. Bedřichov  10  1  3  6  10:29  6

PODZIMNÍ STATISTIKY 
TJ SAPELI POLNÁ
TaBUlKa DoMa – 4.
TaBUlKa VeNKU – 10.
oFeNZiVNÍ SÍla – 2.
DeFeNZiVNÍ SÍla – 9.
NeJlePŠÍ STŘeleC – Filip Dvořáček (7 gólů)
HoDNoCeNÍ DeNÍKU - 3
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