
SPORT JIHLAVSKA

FOTBAL NA JIHLAVSKU

SOBOTA:
OP mužů: Kozlov – Vysočina C, Pavlov –
Batelov. III. třída – sk. A: Bítovčice B –
Měšín (15.00), Puklice B - Jamné B. III.
třída - sk. B: V. Jeníkov - Kostelec B, Stará
Říše B – Smrčná. III. třída – sk. C: Batelov
B – Růžená. OP dorostu: Puklice - Střížov
(13.30), Kněžice - Cejle (15.30), Telč B - St.
Říše (13.00), Stonařov – Rantířov (15.00).

NEDĚLE:
OP mužů: Puklice - A. Důl, Bítovčice - Pol-
ná B (15.00), Jamné – Brtnice, Černíč -
Rantířov B (14.30), Kněžice - V. Beranov.
III. třída - sk. A: Věžnice - Janovice B,
Kamenice - Střížov (14.30), Hybrálec –
Střítež, Nadějov - Luka B. III. třída - sk. B:
Brzkov - Dobronín B (14.00), Roma - Pav-
lov B (Na Stoupách), Ždírec - Střítež B,
Dušejov - Cejle (15.00). III. třída - sk. C:
Černíč B - St. Říše C (10.30), Hodice B -
Telč B, Mrákotín - Brtnice B, Třešť C - Sto-
nařov B, Rohozná - Č. Hrádek (10.30). OP
st. žáků: Puklice - Rantířov (13.30), Kněži-
ce – Batelov (10.00).
Pokud není uvedeno jinak, začínají zápasy
mužů v 15.30. (vb)

Jihlava chce přes Husovice do finále
VÍT BRABEC

Jihlava – Basketbalisté BK
Jihlava dnes vstoupí do semi-
finále play off oblastního pře-
boru mužů I. V sérii hrané na
dvě vítězná utkání vyzvou
Husovice, u kterých boj o fi-
nálovou účast dnes začíná. Zí-
tra se série přesouvá do Jih-
lavy.

Svěřenci jihlavského tre-
néra mají jasně vytyčenou
metu. V neděli se chtějí rado-
vat z postupu do finále, a to i
přesto, že jim semifinálový
soupeř z Husovic moc nesedí.
„Myslím si, že jsme dostali na
semifinále jednoho z nejhor-
ších soupeřů,“ komentuje
trenér BK Petr Šilhart, jehož
tým se v neděli představí na

domácí palubovce od 10 hodin
v hale na Rošického ulici.
Čeká vás semifinálová série. Jak
jste na ní přichystaní, a budete mít k
dispozici kompletní kádr?

Hráčů je na výběr relativně
dost, protože zapracováváme
i mladé kluky z juniorů. V ne-
děli možná bude chybět Pavel
Tůma a celý víkend zřejmě
Jakub Král. Ale my si věříme
a chceme postoupit.
Střetnete se s Husovicemi, soupe-
řem, kterého jste v základní části
doma porazili, venku mu naopak
podlehli. Dá se tedy očekávat asi
hodně vyrovnaný souboj.

Já doufám, že ne, že bude-
me lepší. V tom domácím pro-
středí jsme nepodali optimál-
ní výkon, u nich jsme jejich
útočnou hru celkem pokryli,

pak jsme tam vypadli na deset
minut, nedali ani bod a oni se
nám utrhli.
Takže důležité bude udržet koncen-
traci a vyhnout se hluché pasáži?

Určitě. Ale bohužel tyto vý-
padky jsme měli tři nebo čty-
ři, tak doufám, že nic takové-
ho nepřijde.

Co na soupeře na jeho palubovce
vymyslíte?
Oni mají hru založenou pře-
vážně na pivotech. Nechci ří-
ci, že na to umíme hrát, ale

dokážeme to eliminovat. Mu-
síme pokrýt jejich střelbu a
hlavně doskok. Oni ty podko-
šové hráče mají lepší než my,
takže naším úkolem je nepus-
tit je do hry, aby zakombino-
vali a udělali jinou sestavu,
než na kterou jsou zvyklí. Po-
kud ty pivoty necháme hrát,
bude to těžké.
V neděli budete mít výhodu domácí-
ho prostředí vy. Ale velkou roli bude
hrát sobotní výsledek, nemyslíte?

To každopádně. Na to jsme
dojeli v minulé sezoně. Když
už prohrát, tak s malým rozdí-
lem. Ale nejlépe vyhrát, aby
to bylo otevřené i v tom ne-
dělním utkání.
Nicméně cíl je asi jasný, vybojovat
postup do finále.

Každopádně.

Malá kopaná rozjela
jarní ligové boje
Jihlava – Jihlavská malá ko-
paná v týdnu vstoupila do
jarní sezony. Ve dvanácti sou-
těžích se představí rekord-
ních 137 mužstev a více než
dva tisíce hráčů! Většina cel-
ků se pustila do jarních bojů
už tento týden. Čtyři soutěže
začnou se zpožděním.

III. Legea liga
Výsledky 1. kola: HK 3Nicom - FC Lontov
4:3, FC Kalvárie - SKP Ježek Jihlava 2:2,
VŠP Jihlava - SK Máma 0:3 , Palermo - FC
Hranatá koule 2:3, Imtec - ŽST 5:1, FC Fin-
landia Doubrava - Hema-Bosch 5:2.
IV. Rádio Jihlava liga
Výsledky 1. kola: Boca seniors - Pošťáci 4:4,
SM Oranjes - TJ Topičůf salóón 1:1, Prolog -
Ji-Paintball.cz 9:2, Kavčí hory Polná - FK
Stavgaz Jihlava 4:1, EFC HEXEN - Vašíčko-
va banda 3:1, FC Orel Luka - RC Maňana 9:1.
V. liga
Výsledky 1. kola: Tel Aviv - SK Kanárci 5:2,
Jiřín - Abbacar 13:3, JP Gaseco - Bolívie 2:1,
AC Spatra - Ajtakrajta 0:1, Little Monsters -
Viktorie 1:3, Olds Želetava - Red Hot 2:2.
VI. liga
Výsledky 1. kola: ŽST B - Brojlers Poděšín
2:0, ABUS GASTRO - Jihlavský balet 2:5,
AC Tipsport - Kalamita 5:6, Some Vysočina -
Netopýr 2:1, MKM Dobronín - Beta Olomouc
3:2, Venezia - Rail team 3:2.
VII. liga
Výsledky 1. kola: STS Chvojkovice-Brod -
SV Ayl 0:4, SK - AZ Chaos - 1. FC U Gábinky
5:7, RC Maňána B - Klan polenských upírů
4:3, SC Cavalera - Kozárna 3:5, FC Březinky
se vrací - Old Boys 0:7, PC Černý balet -
Grizzly Úsobí 2:1.
IX. liga
Výsledky 1. kola: FC Mokov - Red Hot B 4:2,
www.odbilla.cz B - Czervena zvezda 3:1,
Hostinec u lípy - 1.FC Mudrcové B 2:7, Nulová
šance - Leaders 9:0, Klíďo-píďo - FC Finlandia
Doubrava B 2:0, Rondo - Spartak C 2:2.
X. liga
Výsledky 1. kola: EFC HEXEN C - Nohy po
obrně CF 3:3, Legendy se vrací - Atik 1:17, In-
ternational team - Ždírec 0:1, FC Esquadra -
Šlapky 4:0, Zoufalej Chaos - Power Rangers
4:1, Zrezlé pípy - Some Vysočina B 6:1 (2:0).
XI. F&Z Liga
Výsledek 1. kola: EBZ Stavby - Fanklub
FCV 0:0. (vb)

„Když už prohrát, tak
malým rozdílem...“
trenér basketbalistů Petr Šilhart
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Bohemians 1905 - Bohemians 1.73 1.15 3.40 1.88 4.18 
Ostrava - Slovácko 1.37 1.04 4.20 2.62 7.00 
Kladno - È. Budìjovice 2.30 1.30 3.00 1.48 2.92 
Liberec - Teplice 2.55 1.37 2.90 1.39 2.65 
M. Boleslav - Jablonec 2.25 1.27 2.90 1.50 3.11 
Olomouc - Plzeò 2.25 1.27 2.90 1.50 3.11 
Pøíbram - Brno 2.30 1.28 2.90 1.48 3.02 
Sparta Praha - Slavia Praha 1.77 1.16 3.40 1.83 4.02 

CELKOVÝ VÍTÌZ

1. ÈESKÁ LIGA – 24. KOLO

Aktuální nabídka na www.tipsport.cz

Sparta Praha 1.50 
Ostrava 4.00 
Teplice 5.00 
Jablonec 8.00
Plzeò 15.00 

OFICIÁLNÍ PARTNER GAMBRINUS LIGY

Znásobte fotbalové zážitkyZnásobte fotbalové zážitky 
sázkami u Tipsportu!sázkami u Tipsportu!
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• U Fortuny vyhráváte odkudkoliv a kdykoliv 

• Nakupujete se slevou.

• V soutěžích vyhráváte atraktivní ceny. 

• Na začátku obdržíte 200 Kč jako bonus.

• Za každou sázku dostanete klubové 
body,  které vám například zajistí: 

       - na internetu
       - po telefonu

       - z mobilu 
       - v pobočce

Získejte řadu benefitů, výhod a výher.
Získejte řadu benefitů, výhod a výher.
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Staňte se naším věrným klientem Staňte se naším věrným klientem 
a my vás budeme stále odměňovat.a my vás budeme stále odměňovat.

       - navýšení výhry
       - dárky a speciální                  
         předměty

       - informační servis
       - Nabídku PROFÍK 
         pomocníka k vyšším výhrám

POD VILÉMOVSKÝM LOMEM ZAHÁJÍ SEZONU

OSTRÝ START. Každoroční testování autokrosových a rallyekrosových speciálů znovu odstartuje novou sezonu. Testování je pro závodní-
ky povinné, motorističtí příznivci se tedy dnes a zítra můžou těšit v humpoleckém areálu Pod Vilémovským lomem na plejádu nejlepších
českých závodníků (na snímku mladoboleslavský jezdec Petr Bartoš). Dnes je vyhrazen čas od 9 do 18 hodin, zítra od 9 do 15 hodin. V Hum-
polci bývá zvykem, že jezdci i trénují. Zda však umožní trať tréninkové jízdy s otestovanými speciály i letos, rozhodnou pořadatelé až dnes
ráno. „Vše záleží na počasí, pokud vyschne závodní trať do té míry, aby byla bez problémů sjízdná, budou jízdy povoleny,“ uvedl předseda
AMK Zálesí Humpolec Josef Špaček. Foto: Deník/Libor Plíhal

Finále poháru je
blízko, ví Jarolím
Lutych – Obrovská úleva
a radost byly patrné na kapi-
tánovi fotbalistů Hamburku
Davidu Jarolímovi poté, co
jeho tým ve čtvrtek postoupil
přes Standard Lutych do se-
mifinále Evropské ligy.

Tam na bundesligový klub
čeká anglický Fulham a Jaro-
lím věří, že na rozdíl od loň-
ska Hamburk boj o postup do
finále zvládne. Tím spíš, že
závěrečný souboj o druhou
nejvýznamnější klubovou
trofej v Evropě bude hostit
právě Hamburk.

„Finále se hraje u nás, tak-
že momentálně je to určitě
náš cíl, protože jsme tomu
blízko,“ řekl Jarolím po vítěz-
ství 3:1 v Belgii.

„Podruhé za sebou jsme
v semifinále a já doufám, že se
nám podaří další krok a po-
stoupíme konečně do finále,“
pokračoval český reprezen-
tant. „Ten loňský rok byl pro
nás smutný, když jsme vypadli
v semifinále. Doufám, že se
nám to letos vrátí a že dokáže-
me postoupit dál,“ uvedl s při-
pomínkou loňského vyřazení
od Brém po výsledcích 1:0 a 2:3.

Před soubojem s Fulha-
mem je rád, že sérii zahájí
Hamburk doma. „To se zatím
ukázalo, že je pro nás lepší.
Věřím, že to potvrdíme,“ řekl
Jarolím. Před Lutychem totiž
podobným způsobem Ham-
burk vyřadil i Anderlecht,
pročež klub dostal od někte-
rých médií přezdívku „Kat
Belgičanů“, a o kolo dříve ni-
zozemský PSV Eindhoven.

„Byli to nepříjemní soupeři,
účastníci Ligy mistrů,“ při-
pomněl Jarolím. „Ale předved-
li jsme dobrý výkon a postou-
pili zaslouženě,“ dodal. (čtk)

„Ten loňský rok byl pro
nás smutný, když jsme
vypadli v semifinále.“

Nový kouč má o duelu jasno
Kladno – Vyhráli nad Stříž-
kovem, ale to ještě nic ne-
znamená. Pokud se chtějí fot-
balisté SK Kladno v Gambri-
nus lize zachránit, musí při-
dat i další vítězné korálky.
Ten nejbližší už v neděli, kdy
hostí České Budějovice.

Už proto se dá předpoklá-
dat, že hosté přijedou s takti-
kou hlavně neinkasovat a
uhrát remízu. Tak jako se to
povedlo Kladnu na podzim
(0:0). Domácí oproti tomu mu-
sí dát minimálně jednu bran-
ku a zvítězit. „Musíme potvr-

dit výhru z Bohemky, jinak to
říci nemohu,“ je jasné nové-
mu trenéru Kladna Stanisla-
vu Procházkovi.“

Trenér se domnívá, že sou-
peř bude spoléhat na dobrou
obranu a povedené standard-
ky. Už proto, že ho vede ex-
kladenský Jaroslav Šilhavý,
který řadu domácích hráčů
dobře zná. „My se o výhru
musíme pokusit za každou
cenu. Už proto, že bychom pak
měli s Budějovicemi lepší vzá-
jemný zápas, a kdyby se lámal
chleba, bývá tohle důležité.“
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