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 Sázkařský šlágr víkendu

Víte, že...
Další tipy Sportu

Příbram
Jihlava 

Baník Ostrava venku prohrál všech pět 
soutěžních utkání nové sezony (skóre 
6:15).

Fotbalisté Sparty remizovali ve 4 
posledních zápasech za sebou venku, 
Slavia doma dvakrát ze tří utkání.

V minulých deseti zápasech Slavie se 
Spartou v Edenu padly jen jednou více 
než dvě branky.

Hráči Manchesteru United v této 
sezoně doma vybojovali bilanci: 
4 – 1 – 0, skóre 10:2.

(FOTBAL, SYNOT LIGA) – SOBOTA, 15.30

Teplice–Ostrava 
Sázka: 1
V nabídce zápasů Synot ligy by neměla být jasnější jed-
nička. Severočeši v týdnu při pohárové ostudě v Pardubi-
cích (0:3) předvedli, že jejich výkony, byť v pozměněné 
sestavě, jsou hodně nevyrovnané a je co napravovat. 
Baník zažívá zřejmě největší herní i výsledkovou bídu 
ve své historii, okořeněnou několika sázkařsky zajíma-
vými sériemi. Ta nejdelší říká, že Baník nevyhrál devět 
utkání v řadě (skóre 10:25), včetně pohárového utkání 
na hřišti divizního Rýmařova (3:4).

Znojmo–Olomouc B 
Sázka: 1
Mladíci z Olomouce si to zřejmě rozdají s Vyšehradem 
a Frýdkem-Místkem o jediného sestupového „černého Pet-
ra“ ve Fotbalové národní lize. V posledních dvou domácích 
zápasech rezerva Sigmy bodovala naplno (5:0 Varnsdorf, 
1:0 Frýdek-Místek), venku je to ale bída. Všechna tři utkání 
prohrála s celkovým skóre 2:9. Znojmu patří v tabulce 4. 
příčka (4 – 1 – 1, skóre 14:6). Doma, po remíze 1:1 s lídrem 
z Karviné, porazili Třinec (5:2) a Hradec Králové (2:1).

Manchester U.–Sunderland 
Sázka:  1, handicap 0:1 – 1
Manchester čeká příští týden v Lize mistrů Wolfsburg, 
Sunderland je ale tak slabý, že by ho měli domácí pora-
zit i s  případnými změnami v sestavě. V tabulce United 
na 2. místě (4 – 1 – 1, skóre 9:5) šlapou na paty Citizens, 
Sunderland je poslední (0 – 2 – 4, 6:13). Ani vzájemná 
bilance ze stadionu „rudých ďáblů“ nevěští hostům 
nic dobrého. Jejich loňské vítězství (1:0) ukončilo 46 
let dlouhé čekání na tři body z Old Traff ordu. V minulé 
sezoně už ale znovu vyhráli domácí (2:0).

Feyenoord–Zwolle
Sázka: 1
Ve čtvrtek se obě mužstva potkala v Rotterdamu v rámci 
Nizozemského poháru. Z vítězství 3:0 se radoval domácí tým 
a favoritem zůstává i pro nedělní utkání. Dvakrát se v poháru 
gólově prosadil navrátilec, Dirk Kuyt, který je nejlepším střel-
cem svého týmu i v lize (3 góly). Feyenoord všechna svá tři 
letošní ligová utkání na stadionu De Kuip vyhrál (skóre 6:2) 
a Zwolle porazil ve všech sedmi domácích duelech. Skóre 
z těchto utkání vyznívá jasně v jeho prospěch 21:2.

Slavia–Sparta  
Sázka: 0
Derby pražských „S“ je nepochybně sportovním a fotbalovým šlágrem ví-
kendu, ze sázkařského pohledu to ale zase taková paráda není. Forma Slavie 
má aktuálně velmi dobrou úroveň, Spartu čeká příští týden druhé utkání 
v Evropské lize, a tak utkání v Edenu může skončit prakticky jakýmkoliv 
výsledkem. Mírným favoritem je asi lídr ligy z Letné, ale derby favorita nikdy 
nemá. Spartu může hřát, že posledních pět vzájemných utkání vyhrála (skó-
re 12:2). Pokud se vám nebude líbit žádná zajímavá podhra a chcete si vybrat 
tip na zápas, nejlépe ze všech tří variant vychází remíza, kterou z posledních 
14 utkání ve Vršovicích skončilo šest duelů (3 – 6 – 5, skóre 11:14).

sázka

 1 
Příbram marně hledá formu z minulé sezony a potřebuje se 

chytit. Jihlava by k tomu mohla být dobrým soupeřem, neboť se 
jí daří ještě méně. Pokud hosty někde tlačí bota, pak je to střílení 

branek. V sedmi zápasech se hráči Vysočiny prosadili pouze pětkrát, 
z toho dvakrát naposledy doma proti pražské Dukle (2:2). Oba góly 
zařídil Mešanovič, který je rázem se třemi přesnými zásahy nejlep-
ším střelcem týmu. Do Příbrami nejezdí Jihlava příliš ráda. Odehrála 
zde pět utkání a ani jednou nedokázala zvítězit. Jejím maximem 
jsou dvě remízy z posledních tří sezon (2:2 a 1:1). Zbývající tři utkání 

vyhrála Příbram s celkovým skóre 12:1. Na obranu Příbrami je potřeba 
dodat, že na její dosavadní domácí bilanci 1 – 0 – 2 (skóre 5:9) nesou 
lví podíl porážky se silnými soupeři – Jabloncem (2:3) a naposledy 
s Plzní (0:4).

výsledek/počet branek – domácí/2 a více
Soubojům Příbrami s Jihlavou u Litavky nikdy nechyběly góly. V kaž-
dém z pěti odehraných utkání byly k vidění minimálně dva přesné 
zásahy. Historii vzájemných zápasů odstartovalo vítězství domácích 
2:0 (2005/2006). Poté následovala druholigová výhra Příbrami 5:1 
(2007/2008). O pět let později skončilo utkání 2:2 a předloni 
dominovali domácí 5:0. Letos na jaře se zatím odehrál 
poslední zápas s výsledkem 1:1. Tři utkání středočeského 
klubu na domácím stadionu v rozehrané sezoně při-
nesla 14 branek, což je průměr 4,67 na utkání. Reputaci 
Jihlavy venku zachraňují dvě pohárová vítězství se 
soupeři z nižších soutěží (3:2 ve Staré Říši a 5:0 ve Znoj-
mě). Včetně ligových proher ve Zlíně (0:1), na Slavii (0:4) 
a v Olomouci (1:2) bylo v jejich duelech k vidění v průměru 3,6 branky. 

FOTBAL
(SYNOT LIGA) – SOBOTA, 15.30

2,15:1

Trefy

Tiket
Je před evropskými poháry, 

tak dnes zkusíme raději tiket 
z českého rybníka.

Příbram–Jihlava 1   kurz 1,70
Teplice–Ostrava 1   kurz 1,37
celkový kurz   2,33
Vklad  1 000,- Kč
Možná výhra  2330,- Kč

TAHÁK 
NEJEN

Souboj expertů
0 Slavia–Sparta 0
1 Příbram–Jihlava 1
1 Slovácko–Bohemians 1905 2 

0 Inter Milán–Fiorentina 0
2 Litvínov–Sparta 1
1 Liberec–Třinec 1

1,70:1

Crazy tip

Tři body zůstanou doma

FOTBAL
(FNL) – NEDĚLE, 18.00

FOTBAL
(ANGLICKÁ LIGA) – SOBOTA, 16.00

sázka

FOTBAL
(SYNOT LIGA) – NEDĚLE, 15.00

Mainz–Bayern (fotbal, německá liga) – sobota, 15.30 2

AS Řím–Carpi (fotbal, italská liga) – sobota, 18.00 1

Basilej–Lugano (fotbal, švýcarská liga) – sobota, 20.00 1

Anderlecht–St. Truiden (fotbal, belgická liga) – neděle, 18.00 1

Trenčín–Skalica (tobal, slovenská liga) – sobota, 19.00 1, handicap 0:1 – 1

Slavia–Most (hokej, 1. liga) – sobota, 17.30 1
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FOTBAL
(NIZOZEMSKÁ LIGA) – NEDĚLE, 14.30
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