
Víkend rozhodne o postupujícím do baráže
Semifinálová série mezi basketbalisty BC Vysočina a BK Žďár nad Sázavou graduje. Dnes, nebo zítra se rozhodne, komu sezona skončí
VÍT BRABEC
JIŘÍ BUBÁK

Jihlava, Žďár nad Sázavou
– Konečně to přijde. Druholi-
gové basketbalové derby a se-
mifinálová série mezi jihlav-
ským BC Vysočina a BK Žďár
nad Sázavou se po dlouhém
třítýdenním čekání rozsekne.
Žďár v prvním mači zvítězil na
své palubovce 66:63, a tak bu-
de dnes od 11 hodin v jihlav-
ské hale na Rošického ulici od-
vracet domácí tým soupeřův
mečbol.

Cíl BC Vysočina je zcela po-
chopitelný a jasný. Vyhrát!
„Nálada je bojovná a my v do-
mácích zápasech chceme
vždycky uspět. Vše směřuje-
me k tomu, abychom podali co
nejlepší výkon a sérii pro-
dloužili. V každém případě do
toho dáme všechno,“ burcuje
svůj tým trenér Petr Pešout.

Žďár, který je po úspěšném
prvním zápase v lepší výchozí
pozici, si dlouhou velikonoční
přestávku zpestřil příprav-
ným zápasem s JBC Brno. Se-
mifinalistu play-off první ligy
pořádně potrápil, když pro-
hrál jen 78:84. „Nechtěl jsem,
abychom měli třítýdenní zá-
pasovou pauzu. Ze sobotního
duelu jsem měl dobrý pocit,
pokud zopakujeme náš výkon,
věřím, že budeme úspěšní,“
říká trenér Žďáru Jaroslav
Sedlák.

Dnešní odveta bude ale úpl-
ně jiná, mnohem vypjatější, a
jak už to tak u těchto dvou tý-
mů bývá, zřejmě i hodně dra-
matická. „Bylo by hodně veli-
ké překvapení, kdyby se jeden
z nás utrhnul. Bylo to vždy
těsné, a já myslím, že to jiné

nebude,“ míní Pešout po třech
letošních hubených rozdílech
ve výsledcích a doplňuje:
„Bude to bitva se vším všudy,
prostě správné derby.“

Jihlavským basketbalis-

tům by měla k vítězství pomo-
ci i plná hala.

„V Jihlavě je vždy nejbouř-
livější atmosféra a fanoušci
nás určitě nenechají na holič-
kách. A to pro soupeře není

nikdy moc příjemné, hrát
před takovou kulisou,“ ví o
silné zbrani trenér BC Vyso-
čina. Na dobrou atmosféru se
těší i hosté. „Jihlava má stejně
jako my basketbalové publi-

kum. Sám jsem zvědav, zda
návštěva překročí našich 200
diváků. V hledišti ale nebu-
dou jen domácí fanoušci. Co
vím už teď, tak ze Žďáru se nás
chystá podpořit okolo 30 lidí,

včetně našeho ženského fan-
klubu s bubnem,“ upozorňuje
Sedlák na netradiční zbraň
BK.

Pešout na rozdíl od svého
protějšku nebude mít v odvetě
k dispozici kompletní kádr.
„To je opět trošičku ve
hvězdách, protože otazník visí
nad Mísařem a Novákem. No-
votný s Krajcigrem měli tep-
lotu, tak uvidíme. Ale i tak
jsme se přesvědčili ve Žďáře,
kde jsme také nebyli komplet-
ní, že s nimi můžeme hrát.“

To Žďár by měl do krajské-
ho města odcestovat v plné sí-
le.

„Chybět bude jen mladý pi-
vot Zelenka, který má po prv-
ním vzájemném utkání stále
problémy s kolenem,“ nasti-
ňuje Sedlák, který chce navá-
zat na tři vítězná utkání z této
sezony a opět uspět. „Rozhod-
ne momentální forma a větší
klid na útočné polovině,“ do-
dává.

Pokud Žďár v sobotu vy-
hraje, postoupí do baráže o I.
ligu.

V opačném případě ho čeká
rozhodující třetí bitva, která
se rozehraje o den později ve
žďárské hale na Bouchalkách.
Nedělní klání by začalo v
17.30.

TIME-OUT. Basketbalisté BC Vysočiny odehráli úvodní semifinále jen v devíti hráčích. I tak si ale svěřenci kormidelníka Petra Pešouta
(uprostřed) dokázali, že na Žďár zahrát umí. O výhru v derby je připravily až tři ztráty v koncovce. Foto: Veronika Ostrčilová

Program play-off
16. 3. Žďár – Vysočina 66:63

dnes Vysočina – Žďár 11.00
zítra* Žďár – Vysočina 17.30

* Případný třetí zápas se hraje v
halenaBouchalkáchpouzepokudŽďár
v sobotu prohraje.

Bedřichov čeká boj o důležité body
VÍT BRABEC
PETR VESELKA

Jihlava, Havlíčkův Brod –
Fotbalisté Bedřichova vstou-
pí do jarní části I. A třídy sku-
piny A velmi důležitým zá-
chranářským soubojem. O
„šest“ bodů se budou v neděli
prát na havlíčkobrodské
„umělce“ s domácí rezervou.

Poslední celek tabulky, re-
zerva brodského Slovanu, si-
ce bude mít v neděli od 15.30
výhodu domácího prostředí,
ale rozhodně ji nečeká proti je-
denáctému Bedřichovu, na
který ztrácí pouze čtyři body,
nic jednoduchého. „Musíme
vyhrát a pro nás by bylo nej-
lepší, kdyby se soupeř nedo-
stavil,“ vtipkoval nejzkuše-
nější hráč béčka Brodu Pavel
Kuchta a dodal: „Teď vážně.
Pokud se chceme zachránit,
tak v neděli musíme bodo-
vat.“

Ale to samé se dá říci i o hos-
tech. „Náš cíl je určitě tam ne-
prohrát a podržet soupeře pod
námi,“ potvrzuje stoper So-
kola Ondřej Lapeš, i když ví, že
to bude na brodské „umělce“
náročné utkání. „Bude zále-
žet, v jakém nastoupí složení a

jak moc budou posílení z áčka,
které nemá hrát. Od toho se to
bude odvíjet a to by pro nás
mohl být určitě problém. Ale
na druhou stranu, my také ne-
máme špatný tým,“ doplňuje.

A právě na tuto výhodu, po-
sílení z A-týmu, domácí cel-
kem spoléhají. „Kdo nás posí-
lí, se rozhodne až v pátek ve-
čer po přípravném zápase na-
šeho A-týmu s Přibyslaví,“
prozradil trenér Křišťál.

I když se na podzim radova-
li na Bedřichově právě hráči
brodského Slovanu, tak im-
pulzivní trenér hostí Jindřich
Březina dokáže hráče namo-
tivovat tak, že mohou porážku
1:2 Brodu oplatit. „My jsme je
hodně tlačili a měli převahu,
ale nedali jsme góly, a oni pak
krásnou střelou rozhodli,“
vzpomíná Lapeš, který doufá,
že jeho tým podá dobrý výkon.
„Bylo by dobré navázat na po-
slední zápas s Rantířovem,
který nebyl vůbec špatný. A
ještě přidat lepší koncovku a
minimalizovat chyby vzadu,
to by mohl být základ k úspě-
chu,“ dodává bedřichovský
stoper, jehož tým by měl být,
kromě zraněného Škody, v
kompletní složení.

CHTĚJÍ USPĚT. Fotbalisté Bedřichova (v bílých dresech) by rádi na
umělé trávě v Brodě bodovali. Foto: Deník/Kamil Vaněk

Malá kopaná se pomalu, ale jistě rozjela
Jihlava – Sedm z deseti ligo-
vých soutěží malé kopané Jih-
lavy si odbylo jarní premiéru.
Do nové sezony ještě ne-
vstoupily týmy z I. a II. ligy,
které stály kvůli Velikonoč-
nímu pondělí. Podobně na tom
byla i „osmička“, která 1. kolo
předehrávala minulý týden.

III. LEGEA LIGA
1. kolo: VŠP Jihlava – Torpédo 04 Batelov
3:2 (2:1), FC Venezia – Sportvel 10:2 (6:1),
1.FC Strejkové – Hema 2:1 (0:0), Altia – FC
Trialog 4:2 (2:0), Palermo – ŽST 8:0 (3:0),
Little Monsters – Mokováci 11:1 (5:0).

IV. RÁDIO JIHLAVA LIGA
1.kolo:RedHot–KavčíHoryPolná2:1 (1:1),
Zoufalej Chaos – FC Lontov 7:2 (3:1), Klíďo-
píďo Telč – Kozárna 5:3 (1:2), TJ Topičůf
Salóón – FC Jiřín 3:3 (2:0), Ždírec – HK
3Nicom 5:3 (3:1), FC Viktorie – RC Maňana
2:2 (2:0).

V. SABE LIGA
1. kolo: FC Vašíčkova banda – Little
Monsters B 4:3 (1:1), Brojlers Poděšín –
Duňáci 2:8 (1:4), FK Stavgaz Jihlava –
Atik 4:1 (1:1), FC Březinky se vrací – FC
Ajtakrajta 0:2 (0:1), ŽST B – AC Spatra
1:8 (0:2), ABUS GASTRO – Palermo B 3:0
(1:0).

VI. JEŽEK LIGA
1. kolo: 1.FC OJOJÁK – Tel Aviv 3:2 (1:2),
1. FC U Gábinky – Olds Želetava 3:6 (1:2),
JP Gaseco – Football Attack 1:7 (0:0), STS
Chvojkovice-Brod–BetaOlomouc2:1 (0:1),
FC Steak House na Kalvárii – RC Maňána B
5:2 (3:0), FC MOKOV – Some Vysočina
Prachárna B 2:0 (2:0).

VII. DENÍK.CZ LIGA
1. kolo: FC Finlandia Doubrava B – Rail Te-
am 3:5 (3:3), Starlet B – 1.FC JUNIORS 4:1
(0:1), FC Leaders – SK-AZ Chaos 2:3 (0:2),
Rychlé pípy – POLOCHAUSTRALAN 8:1
(3:0), FC Esquadra – FK Klasici B 2:5 (1:0),
www.odbilla.cz B – Old Boys 3:5 (1:2).

IX. RANDE VYSOČINA LIGA
1. kolo: FK BOTA Juniors – Šlapky 2:2 (2:1),
FC Hranatá Koule B – VK Vílanec 6:2 (3:1),
Melbern – Ranč Ztracená podkova Dob-
ronín 3:1 (2:0), Plastoma CZ-Jihlavan B –
Yellow Death 7:2 (2:0), Galaxie – FC Tukan
3:6 (0:3).

I. VETERÁNSKÁ LIGA
1. kolo: Dobrá parta – FK Klasici veteráni
1:2 (0:2),KOOLTřešť– OldBoysseniors4:0
(0:0), Palermo seniors – FC ATIS VEVER-
KY 3:5 (1:3), Kavčí Hory veteráni – Vikto-
rie 40+ 10:0 (3:0), 1.FC Strejkové star –
Krajánci 7:2 (3:2), Pípy veteráni – Poháro-
vá středa S 0:5 (0:3). (vb)

Čtyři týmy o víkendu nezahálí
Jihlavsko – Týmy z Jihlav-
ska hrající fotbalové I. A a I.
B třídy opět budou, kromě
Bedřichova, bez ostrého zá-
pasu, v němž půjde o body.

A tak někteří trenéři do-
mluvili na víkend další pří-
pravná utkání. Luka si dnes
na umělou trávu do Jihlavy
pozvala tým Jemnicka. O den
později pojede Dobronín do
Ždírce nad Doubravou. Na
„umělce“ v Pelhřimově se

představí proti Novému
Rychnovu fotbalisté Třeště a
do Žďáru zavítá rezerva Sla-
voje Polná, která narazí na
Přibyslav. Ostatní mančafty si
naplánovaly na víkend volno.

Víkendové přípravy:
SOBOTA: Luka n. J. – Jemnicko (17.30, UT
Jihlava). NEDĚLE: Ždírec n. D. – Dobronín
(15.00), Třešť – N. Rychnov (17.30, UT
Pelhřimov), Přibyslav – Slavoj Polná B
(11.00, UT Žďár n. S.). (vb)

Okresní fotbal se hrát nebude
Jihlava – Tak ani napodruhé
to nevyšlo. Zima si nadále vy-
bírá daň v podobě odložených
utkání ve fotbalových okres-
ních soutěžích. Tento víkend
se k okresnímu přeboru a III.
třídě přidají i obě „čtyřky“.

Ani druhé, v případě IV. tříd
první jarní kolo, nezačne pod-
le plánu. Dnes ani zítra se o bo-
dy v okresních fotbalových
soutěžích bojovat opět nebu-
de. Snahu měli v Černíči, kte-
rá chtěla přemluvit Kostelec,
aby se hrálo na umělé trávě,
ale tato varianta nakonec také
padla. Hrát nebude nikdo.

„Všichni jsou z toho nešťastní,
ale nic si nepomůže. Na sněhu
to hrát nemůžeme,“ říká Ma-
rie Sobotková z OFS Jihlava,
který už zveřejnil náhradní
termíny odložených kol.

Náhradní termíny
15. kolo (původní termín 30. a 31. 3.): OP
mužů – středa 8. 5. (16.30), III. třída mužů
– středa 1. 5. (16.30).
16., 10. a 12. kolo (původní termín 6. a 7.
4.): OP mužů a III. třídy mužů – sobota, ne-
děle 22. a 23. 6. (16.30). IV. třída mužů sk.
A (10. kolo) – sobota, neděle 8. a 9. 6.
(16.30). IV. třída mužů sk. B (12. kolo) – so-
bota, neděle 22. a 23. (16.30). (vb)

Hokejbalovým dorostencům
Jihlavy dnes začíná play-off
Jihlava – V hokejbalové ex-
tralize staršího dorostu začí-
ná jít do tuhého. Tým SK Jih-
lava, který skončil po základ-
ní části šestý, narazí ve čtvrt-
finále play-off na Ústí nad La-
bem, kde chce o víkendu mi-
nimálně jednou vyhrát.

V sérii hrané na tři vítězná
utkání se začíná v Ústí, se kte-
rým jihlavský výběr oba zá-
pasy v základní části prohrál
(0:2 a 1:3). „Ale já si myslím, že
je to pro nás hratelný a přija-
telný soupeř,“ říká kouč SK

Libor Doležal, jehož tým prý
ale musí ubránit ústecký
rychlý přechod do útoku, a
hlavně zlepšit produktivitu.
„To je naše velká bolest, i když
šancí máme hodně,“ říká tre-
nér.

I přesto ale jedou jihlavští
hokejbalisté do Ústí odhodla-
ní minimálně jednou vyhrát.
„To je náš cíl. Navíc budeme
kompletní, tedy kromě bran-
kářské jedničky Ježka, které-
ho nahradí Machovec,“ dodá-
vá Doležal. (vb)
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