
Malá kopaná už je v plném proudu
Jihlava – Malá kopaná v Jih-
lavě se naplno rozběhla v tom-
to týdnu. Devět soutěží ode-
hrálo druhé kolo, i když pro
některé to byla letošní pre-
miéra.NehrálosepouzevVIII.
lize, která byla odložena kvů-
li prvoligovému utkání FC
Vysočina.

I. LIGA
2. kolo: www.odbilla.cz – Armagedon 1:5
(1:1), FK Klasici – Pohárová středa 8:4 (3:1),
Global – R.U.M. 2:1 (1:1), Litrpůl – 1.FC
Mudrcové 6:1 (1:0), Ježek – Plastoma CZ
3:4 (2:2), FC ATIS – Starlet 3:7 (1:4).

II. LIGA
2. kolo: Some Vysočina Prachárna – SV
Ayl 8:3 (2:1), FC Finlandia Doubrava – Eu-
rovia 2:5 (0:2), FC Real ´91 – FC Orel Luka
4:2 (0:1), Prolog – FC Hranatá Koule 2:1
(2:0), Ježouři – MKM Dobronín 6:3 (3:1), Ji-
Paintball.cz – Bumerang, 2:5 (2:1).

III. LEGEA LIGA
2. kolo: VŠP Jihlava – 1.FC Strejkové 4:6

(3:6), Sportvel – Hema 4:5 (1:2), FC Tria-
log – FC Venezia 5:8 (2:4), Little Monsters
– Torpédo 04 Batelov 5:2 (2:0), Palermo –
Mokováci 2:5 (0:3), ŽST – Altia 8:0 (3:0).

IV. RÁDIO JIHLAVA LIGA
2. kolo: Ždírec – Kozárna 11:0 (5:0), HK
3Nicom – Kavčí Hory Polná 3:1 (2:0), Klíďo-
píďo Telč – FC Lontov 4:1 (1:1), Red Hot –
RC Maňana 3:2 (1:1), FC Jiřín – FC Viktorie
1:1 (1:0), Zoufalej Chaos – TJ Topičůf Sa-
lóón 15:3 (4:1).

V. SABE LIGA
2. kolo: FC Vašíčkova banda – Atik 1:4
(1:3), ABUS GASTRO – Little Monsters B
3:4 (1:1), ŽST B – FC Březinky se vrací 3:2
(0:2), Palermo B – AC Spatra 2:4 (0:2), FK
Stavgaz Jihlava – Duňáci 2:10 (1:5), Broj-
lers Poděšín – FC Ajtakrajta 2:2 (0:1).

VI. JEŽEK LIGA
2. kolo: Olds Želetava – 1.FC OJOJÁK 2:0
(0:0), 1. FC U Gábinky – Beta Olomouc 7:1
(2:1), Tel Aviv – FC MOKOV 3:2 (1:1), STS
Chvojkovice-Brod – FC Steak House na
Kalvárii 2:1 (0:0), Some Vysočina Pra-

chárna B – Football Attack 2:6 (0:3), RC
Maňána B – JP Gaseco 3:2 (2:2).

VII. DENÍK.CZ LIGA
2. kolo: Rychlé pípy – FK Klasici B 2:12
(0:6), www.odbilla.cz B – Starlet B 3:1
(2:0), SK-AZ Chaos – Rail Team 1:2 (0:1),
FC Esquadra – 1.FC JUNIORS 5:1 (0:0), FC
Finlandia Doubrava B – Old Boys 1:5 (1:2),
FC Leaders – POLOCHAUSTRALAN 2:0
(1:0).

IX. RANDE VYSOČINA LIGA
2. kolo: Galaxie – Ranč Ztracená podko-
va Dobronín 1:1 (0:1), Yellow Death – Mel-
bern 3:2 (1:1), 1.FC Ožujsko – FC Tukan 0:3
(0:1), VK Vílanec – FK BOTA Juniors 1:3
(0:1),Šlapky–PlastomaCZ-Jihl.B0:1 (0:1).

I. VETERÁNSKÁ LIGA
2. kolo: Klokan Team – FK Klasici vete-
ráni 2:3 (1:1), KOOL Třešť – FC ATIS VE-
VERKY 4:5 (2:0), Dobrá parta – Viktorie
40+ 1:4 (0:1), Kavčí Hory veteráni – Po-
hárová středa S 0:4 (0:2), Palermo seniors
– Krajánci 6:1 (2:1), 1.FC Strejkové star –
Pípy veteráni 6:1 (5:0). (vb)

Polná chce doma derby vyhrát
Musíme přidat na agresivitě a nasazení, má před zápasem s Bystřicí jasno trenér Kaplan
VÍT BRABEC
JIŘÍ BUBÁK

Polná, Bystřice nad Pern-
štejnem – Ve fotbalové divizi
si to o víkendu rozdají o dů-
ležité body polenský Slavoj a
Bystřice nad Pernštejnem.
Domácí chtějí v neděli odči-
nit porážku s Hodonínem,
hosté by naopak rádi naváza-
li na úspěšné tažení v Líšni.

Slavoj vkročil do jara ne-
šťastně. S Hodonínem prohrál
1:3 a hlavně výkonem zůstal za
očekáváním. I proto chtějí fot-
balisté Polné své zaváhání v
derby, které začíná v 16 hodin,
odčinit. „Musíme dát o jeden
gól víc než soupeř a zvolit ví-
těznou taktiku, kterou si ale
necháme pro sebe,“ říká hra-
jící kouč Tomáš Kaplan, který
proti Bystřici čeká diametrál-
ně odlišný zápas. „Musíme
přidat na agresivitě a nasaze-
ní. To nám v Hodoníně chybě-
lo,“ tvrdí kanonýr týmu. „A
jsem rád, že se bude konečně
hrát na přírodní trávě. Bude o
to dost jiný fotbal než na
umělce, a my uděláme maxi-
mum pro vítězství před naši-
mi fanoušky,“ doplňuje.

Bystřice rozjela rozkous-
kovanou jarní část mnohem
lépe. Nováček soutěže hned na
úvod šokoval v první Líšni,
odkud si po dvou zásazích
Prášila s Čechem odvezl

všechny body (4:2). „Za výhru
bychom se podobně jako v
Líšni nezlobili,“ směje se kouč
Karel Fencl před derby v Pol-
né a jedním dechem dodává:
„Ale každý zápas je jiný. Pol-
ná je doma velice silná, navíc
prohrála a bude se chtít před
domácím publikem vytáh-
nout. My ale uděláme všechno
pro to, abychom nejeli domů s
prázdnou. Dobrý by pro nás
byl i bod.“

Kaplan si je také vědom síly
soupeře a Bystřici jeho tým
rozhodně nepodcení. Naopak.
Ví o silné stránce hostů, kte-
rou bude chtít eliminovat.
„Bystřice má kvalitní hráče
dopředu. Hraje víc zezadu a
čeká na rychlé brejky. Na to si
musíme dát samozřejmě vel-
ký pozor,“ komentuje polen-
ský hrající trenér, který má o
sestavě pro nedělní derby
takřka jasno, ale jedenáctka
zřejmě stejná jako v Hodoníně
nebude. „Kádr by měl být
kompletní a nějaké změny
uděláme, i když radikální to
určitě nebude, vzhledem k
šířce našeho kádru. Moc si
jich nemůžeme dovolit, ale
nějaké budou,“ říká Kaplan.

Naopak šéf bystřické lavič-
ky nemá po vydařené brněn-
ské misi příliš důvodů hýbat
se sestavou. Po týdenní zápa-
sové pauze se mu navíc uzdra-
vil zkušený záložník Jan Illek.

JASNÝ CÍL. Fotbalisté Slavoje (vpravo Michal Lovětínský) chtějí do-
ma Bystřici porazit a získat důležité tři body. Foto: Deník/Libor Plíhal

Telč i rezervu Slavoje
prověří outsideři
Telč, Polná – Zítra odstartu-
je odvetná část I. B třídy sku-
piny B pro fotbalisty Telče a
Slavoje Polná B. Oba celky če-
kají nedělní zápasy se soupe-
ři z chvostu tabulky.

Telč doma narazí na před-
poslední Bohdalov, ale o pod-
cenění nechce kouč Jiří Ne-
rad slyšet ani slovo. „Mužstvo
je na mistráky natěšené, ale
nás čeká nepříjemný soupeř,
který hraje o záchranu. Vě-
řím, a o to se sám postarám, že
to kluci nepodcení. Chceme
uspět a udržet se v kontaktu s
čelem tabulky. Navíc začátek
je důležitý pro sebevědomí,
tak doufám, že uspějeme,“
přeje si Nerad.

Polenské „béčko“ zítra vy-
razí do Šebkovic, které přezi-
movaly na posledním místě
tabulky. Naopak hosté si uží-
vali přípravu jako třetí nej-
lepší celek podzimu. „Myslím,
že se nám vydařila, i když jsme
se po prohře s Přibyslaví vrá-
tili zpět na zem. Ale na zápasy
o body se už těšíme,“ komen-
tuje kouč Slavoje Jan Rychlý.

Přestože to bude souboj tý-
mů z opačného pólu tabulky,
jsou hosté připraveni na těžké
utkání. „Soupeř potřebuje bo-
dy, tam to bude horká půda,“
myslí si kouč. „Když se nám
podaří urvat nějaký bod, byli
bychom spokojení,“ doplňuje
Rychlý. (vb)

Dorostenci už nesmí zaváhat
Jihlava – O víkendu si ne-
smí dovolit zaváhat, jinak
končí. Řeč je o hokejbalových
starších dorostencích SK
Toptrans Jihlava, kteří stojí
ve čtvrtfinále extraligy na
hraně vyřazení.

Na půdě ústecké Elby se jih-
lavskému výběru výsledkově
nedařilo a v sérii hrané na tři
vítězná utkání prohrává 0:2.

Dnes od 16.30 budou mít jih-
lavští hráči výhodu domácího
prostředí, kde chtějí stůj co
stůj slavit vítězství a snížit na
1:2. „Určitě chceme uspět,“ po-
tvrzuje trenér SK Toptrans Li-
bor Doležal.

Jenomže Ústí je v psychické

výhodě a domácí výběr bude
muset pořádně zabojovat.
„Bude to poměrně těžké, čekal
jsem, že nás trochu podcení,
ale oni se na nás dobře připra-
vili,“ vrací se o týden zpět, kdy
jeho tým na soupeřově hřišti
neuspěl. A opět kvůli slabé
produktivitě. „Naše koncovka
není, co bych si představo-
val,“ říká kouč Jihlavy.

Pokud dnešní zápas jeho
tým zvládne, bude ještě v ne-
děli (10.30) bojovat o semifi-
nálovou naději a pátý rozho-
dující mač, který by se hrál v
Ústí. „Chceme se tam ještě po-
dívat,“ tvrdí trenér Libor Do-
ležal. (vb)

O víkendu se bude
hrát polovina zápasů
Jihlavsko – Fotbalové jaro v
okresních soutěžích se ko-
nečně rozjede. OFS Jihlava dal
klubům zelenou, i když kom-
pletní zápasovou porci sobota
a neděle nenabídnou. Pokud
některý z klubů uznal, že hřiš-
tě ještě není v regulérním sta-
vu, mohl svaz požádat o odlo-
žení. Hrát se bude na dva-
nácti hřištích.

SOBOTA
Okresní přebor: Bítovčice – Brtnice
(15.00). III. třída: Třešť B – Rantířov B.

NEDĚLE
Okresní přebor: A. Důl – Luka B (13.00, UT
Jihlava), V. Beranov – Nadějov, Jamné –
Kostelec, Černíč – Batelov (10.30). III. tří-
da: Dušejov – Brtnice B (15.00), Bítovčice
B – Telč B (15.00). IV. třída – sk. A: Věž-
nice – Smrčná, ROMA – Kamenice (UT Na
Stoupách), Brzkov – V. Jeníkov (14.00). IV.
třída – sk. B: Č. Hrádek – Černíč B. (vb)

Není-li uvedeno jinak,
začínají víkendové zápasy v 15.30.

Sapeláci hostí Okříšky
Polná – Fotbalisté Sapeli Pol-
ná se poprvé v letošní sezoně
představínavlastnímhřištive
Stáji. Tam v neděli dopoledne
zavítají Okříšky, které by
chtěl domácí celek porazit.

Co je nejdůležitější, hrát by
se v neděli mělo. „Předpoklá-
dáme, že se hrát bude, jako ob-
vykle v 10.30,“ komentuje
předseda klubu TJ Sapeli Pol-
ná Jiří Babínek. „Hřiště bude
sice trochu měkčí, ale protože
má být celkem pěkně, tak si
myslím, že to klapne,“ dopl-
ňuje.

Jeho tým už jedno jarní ko-
lo odehrané má. Minulý ví-
kend podlehl v derby Staré Ří-
ši 2:3 a proti Okříškám by za-
váhat znovu nechtěl. „Chtěli
bychom vyhrát a napravit si

reputaci po té prohře. I když
dopadnout to může tak i tak,“
říká Babínek.

Bojovné Okříšky budou
podle něj tvrdým oříškem. „To
je snad ten nejhorší možný
soupeř, co nás může potkat.
Důrazný tým, který bojuje o
každý míč. Pokaždé to jsou s
nimi těžké zápasy a my bude-
me muset také bojovat,“ říká
předseda klubu.

V sapelácké sestavě se
ovšem neobjeví dva lehkonozí
hráči Vacek a Brnický, kteří
by na takovém terénu platili.
Zraněný je i Rychtecký. „Na-
cházíme se v poměrné těžké si-
tuaci a celé jaro budeme asi
horko těžko lepit. Kluci budou
hodně vytížení, ale alespoň si
zahrají,“ dodává Babínek. (vb)
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