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Havlíčkův Brod veze z Bystrce první výhru
Velká Bíteš doma porazila
silný Lanžhot, Ždírec za-
stavil suverénní Polnou
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Vysočina – Fotbalisté
Havlíčkova Brodu mají první
výhru v sezoně. Ve 4. kole
divize D zvítězil Slovan na
hřišti nováčka z Bystrce.
Jediné derby Vysočiny se

hrálo ve Ždírci, kam přijela
do té doby stoprocentní
Polná. Domácí Tatran
ovšem dokázal dosavadního
suveréna porazit.
Na své první divizní body

stále marně čeká Humpolec,
tentokrát prohrál na hřišti
favorizovaných Rosic.

ROSICE – HUMPOLEC 4:0
Humpolec na hřišti favorita
nezačal špatně, ale Kopicovi
se v roli stopera nedařilo. V
prvním poločase si neod-
pustil dvě chyby a Rosice je
potrestaly. V 8. minutě ote-
vřel skóre Trtílek, ve 33.
minutě upravil na 2:0 Se-
linger. „Soupeř byl sice kva-
litní, ale dvě obrovské chy-
by nás srazily na kolena,“

přiznal trenér hostů Ján
Kubík. Ve druhém poločase
přišlo ze strany Humpolce
herní zlepšení, ale šancí by-
lo minimum. Dvě střely na
branku byly na výsledkový
obrat žalostně málo. Domácí
působili zkušeněji, po hodi-
ně hry přidal Malata třetí
gól a posléze skóre uzavřel,
když z penalty potrestal faul
střídajícího Zástěry. „Musím
být hodně kritický k někte-
rým hráčům. Hlavně Tomo-
vič a Alt si na pravé straně
neplnili pokyny, které do-
stali. Takhle hrát nelze, ne-
bylo fér, aby se to svalovalo
na kolektiv,“ netajil Kubík
zklamání.

ŽDÍREC N. D. – SLAVOJ POLNÁ
2:0
Tatran vstoupil do zápasu s
taktikou zavčas napadat
polenskou rozehrávku, a
dařilo se mu to. Odměnou
mu byla akce po ose No-
votný, Kolouch, Slavík a za-
končující Klimeš, který pro-
střelil Skočdopoleho na
přední tyči. Do konce první
půle bylo k vidění po jedné
šanci na obou stranách.

Po změně stran se hra
přelévala ze strany na stra-
nu, ale příležitostí ubylo.
Ždírec si vedení pojistil de-
vět minut před koncem, kdy
Kolouch naservíroval míč
před branku a Mrázek zvýšil
na rozdíl dvou branek. Sla-
voj si v závěru vypracoval
pouze závary, ale bez vylo-
žené příležitosti.

ST. ŘÍŠE – BLANSKO 0:3
První poločas nabídl vyrov-
nanou partii. Domácí měli
dvě dobré šance, ale Švarc
ani jednu nedokázal pro-
měnit. Hosté udeřili před
přestávkou. Rychlý protiú-
tok hasil penaltovým zá-
krokem Kvych, a Bednář se z
bílého puntíku nemýlil –
0:1.
Po změně stran Blansko

hru ovládlo a šlo si za třemi
body. Pojistku přidalo po
zdařilé kombinaci, která
skončila až na kopačce Sed-
la, a ten neměl problém
dopravit míč do odkryté
branky. Konečnou podobu
výsledku dal v závěru opět
Bednář, který střelou z dva-
ceti metrů nedal šanci

brankáři Jíchovi. Ten svůj
tým předtím ještě několi-
krát podržel skvělými zá-
kroky.

BYSTRC-KNÍNIČKY – H. BROD
1:2
V prvním poločase měli op-
ticky domácí více míč na
svých kopačkách, ale hosté
podali disciplinovaný výkon
a dostali se do vedení. Hned
z prvního útoku se z velké-
ho vápna trefil do šibenice
Pleva. Pak se hra trochu
vyrovnala. Bystrc nastřelila
břevno a Brod hned z ná-
sledného protiútoku přidal
druhou branku. Po přihráv-
ce Plevy se z dvaceti metrů
trefil k tyči Veselský. Druhý
poločas začal tlakem domá-
cích, kteří se snažili zkori-
govat výsledek. Hosté mohli
navýšit vedení, ale Pabou-
sek trefil z dvaceti metrů
břevno. Domácí se pak tla-
čili do branky vysokými
míči, protože měli výškovou
převahu. Nakonec snížil
nejvyšší hráč na hřišti po
rohu. Ve zbytku zápasu už
to bylo vabank. Domácí
otevřeli hru a hosté se kle-

pali o výsledek až do konce,
ale disciplinovaným výko-
nem vedení udrželi.

V. BÍTEŠ – LANŽHOT 1:0
Pro vývoj zápasu byla klí-
čová již sedmá minuta hry,
v níž po brejkové situaci
Sodomka obešel obránce
hostů a střelou na zadní tyč
otevřel skóre zápasu – 1:0.
Další průběh prvního polo-
času byl poté vyrovnaný,
Lanžhot hrozil především ze
standardních situací, měl
několik nebezpečných rohů,
které ale domácí obrana s
přehledem vyřešila. Hráči
Bíteše si vypracovali několik
nadějných brejků, které ale
nevyřešili ideálně. „Škoda,
mohlo to být po změně
stran klidnější,“ postýskl si
trenér Velké Bíteše Libor
Danihelka.
Po změně stran se dostala

domácí obrana pod tlak,
hosté si vytvořili územní
převahu, ale defenziva Bíte-
še na čele s gólmanem Ma-
tiáškem je do vyložené
brankové příležitosti ne-
pustila. Tři body tak zůstaly
na Vysočině. „Odmakali

jsme to, jsem spokojený,“
těšilo Danihelku.

ŽĎÁR N. S. – BŘECLAV 1:0
V první půli měl domácí
Žďár solidní tlak, z nějž si
vytvořil několik nebezpeč-
ných příležitostí. V 18. mi-
nutě Nedvěd vystřelil z
hranice velkého vápna a
trefil břevno branky Břecla-
vi, o sedm minut později
pak Komínek bombou ora-
zítkoval spojnici svatyně
hostů. Hráči Břeclavi spolé-
hali pouze na brejkové si-
tuace, z nichž se však do
vyložené šance neprosadili.
Po změně stran tlak do-

mácích pokračoval, ještě jej
navíc umocnilo vyloučení
hostujícího Simandla v 55.
minutě po druhé žluté kar-
tě. Vysvobození pro FC Žďas
pak přišlo v 67. minutě, po
rohovém kopu se hlavičkou
prosadil Růžička a rozhodl o
třetí domácí výhře v tomto
ročníku pro svůj celek. „Za-
sloužené tři body, ale naše-
mu výkonu chyběla lehkost
a šťáva, bylo to utrápené,“
přiznal po utkání kormidel-
ník Žďáru Petr Nedvěd.

Pelhřimov přestřílel Chotěboř, krajský přebor vedou stoprocentní Okříšky
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Ani ve 4. kole
krajského přeboru neztratili
fotbalisté Okříšek ani bod a
s plným ziskem vedou sou-
těž.
Ve šlágru kola přivítal

Pelhřimov Chotěboř a kro-
mě sedmi gólů padly také
hned čtyři červené karty.

V. MEZIŘÍČÍ B – NOVÁ VES 1:1
Souboj dvou dosud bezbo-
dových celků začala lépe
Nová Ves, jenže Josef Šan-
dera trefil v 15. minutě hla-
vou jen tyčku domácí sva-
tyně, o dvě minuty později
selhal ve stoprocentní tu-
tovce i Havlík. Do vedení
tak mohla jít rezerva Mezi-
říčí, ale Crkal ve 35. minutě
úplně sám na malém vápně
hlavičkoval vedle, o chvíli
později pak před prázdnou
brankou nedosáhl na centr
z pravé strany. Gólově tak
zahřmělo v 54. minutě, po
rychlé akci zprava zakončo-
val volný Dufek – 1:0. Do-
mácí pak mohli zápas ně-

kolikrát rozhodnout, místo
toho pro ně přišel pět minut
před koncem šok, Ondřej
Starý prodloužil míč za
obranu a nepokrytý Franti-
šek Nečas vyrovnal.

KOŠETICE – OKŘÍŠKY 0:3
Hosté měli více ze hry, byli
důraznější, dostávali se k
odraženým míčům. Šancí
ale měli v prvním poločase
minimum, především po
chybách obrany Košetic.
Dvakrát postupovali osa-
moceni na branku, v prv-
ním případě se vytáhl Jíša,
ve druhém míč prostor vy-
mezený tyčemi minul. Na
druhé straně Fiala zneškod-
nil hlavičku L. Kubů. Ruš-
nější fotbal se hrál po pře-
stávce. Hosté v 52. minutě
vyslali domácím varování,
míč zastavilo břevno. Pak
branku zblízka minul Starý,
takže hosté dostali možnost
zápas rozhodnout. A využili
toho. V 64. minutě dokopl
centr do sítě Mašek, Zema-
nově střele v cestě do sítě
pomohla teč Kadlece. Čtvrt

hodiny před koncem domácí
nebránili důsledně, nepove-
dený odkop vrátil zblízka do
branky Dubský.

PŘIBYSLAV – ŽIROVNICE 0:2
Žirovnice byla ze začátku
běhavější, pohyblivější a
agresivnější, ale jinak byla
hra vyrovná. Pak ale přišel
faul ve vápně a kopala se
penalta. Tu proměnil Vodá-
ček a domácí znervózněli a
nedařila se jim kombinace.
Ve druhé půli se Přibyslav
tlačila do zakončení, měla i
šance, kdy Pospíchal na-
střelil tyč. Žirovnice hrozila
z brejkových situací, protože
domácí hru čím dál víc ote-
vírali a jedna se jim poved-
la, tři minuty před koncem
ji proměnil Tomáš Hřebec-
ký.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE –
LEDEČ N. S. 6:1
Hosté sice začali aktivněji,
ale své šance zahodili, včet-
ně nastřelené tyče. Postu-
pem času převzali otěže zá-
pasu domácí a třemi góly do

půle prakticky rozhodli, i
když se Ledečským těsně
před pauzou podařilo snížit.
Druhé dějství už si Ná-

měšť pohlídala, brzy po
přestávce přidala rychlé dva
góly a zápas se tak v pod-
statě dohrával.

SPEŘICE – BYSTŘICE 4:1
Oba týmy nastoupily bez
několika hráčů obvyklého
základu, lépe se s tím vypo-
řádali domácí. Ti svou bo-
jovností přiváděli obranu
hostů do úzkých, vynikali v
tom oba útočníci Soukup a
Martin Pohan ml. Vedení se
ujali v 19. minutě Kovářem,
který svůj únik zakončil
střelou pod břevno. Hosté
ještě stačili ve 25. minutě
odpovědět, Čech prostřelil
Žáčka. Ve 29. minutě po
dalším úniku Martina Po-
hana ml. si srazil míč do
vlastní branky Černý. Po
změně stran se obraz hry
nezměnil a domácí si dál
vytvářeli šance. Dvěma góly
J. Holendy ml. potvrdili své
zasloužené vítězství.

SAPELI POLNÁ – TŘEBÍČ 1:0
Hned od začátku měli více
ze hry domácí fotbalisté,
kteří se také brzy dočkali
odměny. Leoš Barák se pro-
smýkl kolem obránců, do-
stal ideální pas, který sice
zakončil do Brice, ale odra-
žený míč mu hlavičkou vrá-
til za jeho záda. Sapeláci pak
mohli své vedení navýšit,
jenže autor prvního gólu
dvakrát ztroskotal na bran-
káři, pak orazítkoval tyčku
Dvořáček, a v závěru spálil
další šanci Svoboda.
Ve druhém dějství se

Třebíč probrala, měla míč
hlavně na svých kopačkách,
jenže ve finální fázi ji chy-
běla přesnost nebo klid. V
největší šanci zklamal Ulič-
ný. A když se neujala ani
bomba Flekala, který se
opřel do odraženého míče
po rohovém kopu, stačil
domácím k výhře jediný
gól.

PELHŘIMOV – CHOTĚBOŘ 5:2
Zápas začala rozhodně lépe
Chotěboř. Zaslouženě ji

hned ve 3. minutě dostal do
vedení Bělovský, Pelhřimov
se nemohl dostat do tempa.
„Vůbec jsme nezachytili

tempo zápasu, vázla nám
kombinace, byli jsme u
všeho pozdě,“ potvrdil tre-
nér Pelhřimova Pavel Re-
gásek. Domácí se zlepšili,
po půlhodině Kostroun
vyrovnal a střela Bendy
bez přípravy k tyči zname-
nala dokonce obrat. To už
hráli hosté bez vyloučené-
ho Ďoubala a hned v ná-
stupu do druhé půle
upravil Vlk na 3:1. Jenže to
nerozhodlo.
„Během chvíle jsme do-

stali dvě červené my, což
absolutně změnilo situaci.
Musím ale kluky pochválit,
situaci jsme zvládli a za-
slouženě dovedli až zbyteč-
ně nervózní zápas do vítěz-
ného konce,“ uvedl Regásek.
Za Chotěboř snížil Martin
Somerauer, ale vzápětí viděl
i on červenou kartu. Na vý-
hru Pelhřimova tak při hře
devíti proti devíti přidal dvě
razítka D. Poul.

ANNA 54, by se ráda sblížila s  tole-
rantním mužem 45-65 let z Vysočiny. 
Stačí vytočit 906 70 20 70, setkáme se.

MÉ srdce touží po slušném a  milém 
chlapovi. Jsi k tomu nekuřák a nehol-
duješ alkoholu? Tak se ozvi. Zdenka, 
68, Havlíčkův Brod, 906 702 070

HANA, 61, Přibyslav, 906 702 070. 
Mám moc ráda sport, snažím se být ak-
tivní. Věnuji se také pejskovi, se kterým 
podnikáme různé výlety. Přidáš se?

NAJDU kultivovaného, vyššího muže 
s  vlastním autem z  okolí Vysočiny? 
Ráda se sejdu osobně a  popovídám! 
Tel.: 906 702 070, Marie/67

BOŽENA, 61, Kamenice nad Lipou, 
t. 906702070, postrádá obyč. chlapa, 
který miluje život. Můžeme spolu zajít 
třeba na kávu či víno. Budu se těšit.

ANTONIE (63) z Klášterce, si nemyslí, 
že ještě nepatří do starého železa. Na-
jdu sympaťáka na hezký vztah z  celé 
ČR? T. č. 906 702 070

LUDMILA (69), Dačice, t. 906 70 20 70, 
hledá kamaráda. Chtěla bych se ně-
kam podívat, pobavit se, zatancovat. 
Ostatní se uvidí, až se uvidíme!

EXPRES SEZNAMKA! 
Vážné se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70 

a spojíme Vás!

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 
1min/70Kč vč. DPH, max. délka hovoru 17 minut,  

www.ema.bz, www.platmobilem.cz

Přijmeme řidiče MKD, turnus 3+1

výplata od 40 tis.Kč, náborový příspěvek 20 tis.Kč. 

Tel. 386 355 587

 byt 2 + 1 ve Vel. Meziříčí.PRONAJMU
Tel.: 736 424 887

 les a pole. Platba v hotovosti.KOPÍM
Tel. 607 594 506

 koupím pojízdnou i nepojízd-BABETU
nou. Tel. 704 454 788

 JAWA-ČZ. T: 607 874 048KOUPÍM

 VETERÁNY VŠECH ZNAČEKKOUPÍM
A DÍLY K NIM. TEL.: 732 836 655

 od r.v. 95-2018 i poškoze-AUTOMOBIL
ný. Nabídněte. 606861822

 MOTO A DÍLY Škoda Tatra Wart-AUTO
burg JAWA ČZ PAV. 775262334

 MF-70, TZ4K, MT8, ZetorTERA-VARI,
koupím. Tel: 603 897 100.

 nábytek, křesla. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

 JELENÍ, DANČÍ, SRNČÍ SHO-KOUPÍM
ZY A TROFEJE A JINÉ. CELÁ ČR. EMA-
IL: VYKUPPAROZIAEU@GMAIL.COM,
TELEFON 776192242

 motocykly, i díly. Tel.:KOUPÍM
777 158 819, Souček.

 perský koberec i pošk. dobřeSTARÝ
zaplatím. Tel. 602340489

 jakýkoliv starožitný nábytekKOUPÍM
i chromovaný do r. v. 1970. Poškození
nevadí. Daněk. Tel.: 603 156 533,
e-mail: daneknabytek@seznam.cz

 POZŮSTALOSTÍ, CHALUP A PŮD,Z
ODKOUPÍM VEŠKERÝ STARÝ NÁBY-
TEK, KŘESLA, STOLKY, ŽIDLE A NÁ-
BYTEK Z CHROMOVANÝCH OHÝBA-
NÝCH TRUBEK DO ROKU 1970. DÁLE
VEŠKERÉ STARÉ VĚCI, SKLO, LUST-
RY, HODINY, RÁDIA, STARÉ HRAČ-
KY. PLATBA HOTOVĚ, SLUŠNÉ JED-
NÁNÍ, ODVOZ ZAJIŠTĚN. TEL.:
608 115 984 P. VAŇOUS.

 - 20KČ V KVĚTINÁČI, VÝŠKATHŮJE
35-45CM.DOVEZU! T.608979621

 česnek,fialový,velmi ostrý Tel:DOMÁCÍ
604779185

 týdenní snáškové kuřice. Tel.:20
603 326 248

Vysočina

Poskytuje E.M.A. Europe s.r.o., od 18 let, 1 min/70 Kč vč. DPH, max. 
délka hovoru 17 minut, P. O. Box 14, 110 05 Praha 05, www.ema.bz

Volejte na 906 70 50 40 a my Vás spojíme!

EXPRES Seznamka!

HLEDÁM hodného muže k zátím k přátel-
skému popovídání. Později se uvidí. Marie 
(65), Mor.Bud. se těší, až se potkáme!
UKRAJINKA žijící 20 let v ČR by se ráda 
seznámila s prima mužským se smys-
lem pro humor. Lenka,45,Přibyslav se 
těší na první rande!
ZDENKA/61 z Pelhřimova se těší na 
seznámení s veselým pánem, který stojí 
o dámskou společnost. Budu ráda, když 
nezůstane jen u přátelství.
MARIE/69/JIHLAVA. Vyjdeš si rád do 
přírody? Nechceš už být sám? Ano?Tak 
to máme přinejmenším dvě věci společ-
né. Ozvi se mi. Těším se.
HLEDÁM svou spřízněnou duši k ob-
časným schůzkám. Nejlépe z okolí Tře-
bíče.  Ráda tančním, cestuji a jednoduše 
si života užívám. Hana (70).
TANEC, muzika a celkově společenský 
život. To je moje parketa.  Pokud tvá 
také, tak bychom to mohli dát dohro-
mady a zajít někam společně. Už teď se 
těším! Jana, 52, Vysočina.
HLEDÁM prozatím přátelský vztah. 
Ráda chodím do společnosti, tančím, 
cestuji. Uvítám partnera, který nehol-
duje alkoholu. Olga (60), od Žďáru n.S.

Pro další kontakty volejte na 906 70 50 40

pro muže Předplaťte si čtyři sobotní 
Deníky s přílohou VÍKEND 
jen za 60 Kč

Pošlete SMS na číslo 902 11: 
VIKEND  JMENO  PRIJMENI  
ULICE  CISLO  MESTO  PSC

4 soboty

jen
60 Kč

SMS zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora. Cena doručení 

4 výtisků 60 Kč vč. DPH. Technicky zajišťuje ATS Praha, 

tel. 296 363 199, Po-Pá 8.00–17.00, www.platmobilem.cz.
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