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SPORT | Vysočina
Servis KP
VÝSLEDKY 7. KOLA
ŽIROVNICE – SPEŘICE
CHOTĚBOŘ – V. MEZIŘÍČÍ B
OKŘÍŠKY – PELHŘIMOV
TŘEBÍČ – BYSTŘICE
NÁMĚŠŤ-VÍC. – KOŠETICE
NOVÁ VES – PŘIBYSLAV
LEDEČ N. S. – SAPELI POLNÁ

3:1
3:1
1:1
4:3
2:0
2:0
5:0

BILANCE 6. KOLA
6-1-0, góly: 20:6, průměr gólů na zápas:
3,71. Celkem: 25-7-10, góly: 152 (93:59),
průměr gólů na zápas: 3,62.

STŘELNICE KOLA
7 gólů (Třebíč – Bystřice). Rekord sezony:
8 gólů (Přibyslav – Chotěboř, 2. kolo a Třebíč – Přibyslav, 3. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 2 – R. Bence (Třebíč), Sodomka (Bystřice), M. Novotný (Nová Ves),
Marek (Ledeč n. S.).
Celkem: 7 – Hanousek (Chotěboř), 5 – Durajka, Kučera (oba Náměšť-Vícenice), Naniaš (Pelhřimov), 4 – Sodomka (Bystřice),
3 – Kovář, Jiří Holenda ml., Soukup (všichni Speřice), Crkal (Velké Meziříčí B), Dubský, Zeman (oba Okříšky), Mazanec, Mazač (oba Pelhřimov), Karásek, R. Bence
(oba Třebíč), Marek, Trpišovský (oba Ledeč n. S.), Šimončič (Náměšť-Vícenice),
Bačkovský (Přibyslav), M. Novotný (Nová
Ves), 2 – Bělovský (Chotěboř), Duba (Košetice), Čech, Sklenář (oba Bystřice), O.
Benda (Okříšky), Hřebecký, Vodáček (oba
Žirovnice), Dufek (Velké Meziříčí B), J. Gramer (Ledeč n. S.), Benda, D. Poul (Pelhřimov), Vostál (Přibyslav), Havlík (Nová Ves),
Nedvěd (Chotěboř).

BRANKÁŘI
Čisté konto: Kováč (Náměšť-Vícenice),
Fuksa (Nová Ves), Beránek (Ledeč n. S.).
Celkem: 3 – Bezděk (Ledeč n. S.), 2 – Fiala
(Okříšky), Holický (Pelhřimov), Kováč
(Náměšť-Vícenice), Švec (Žirovnice), 1 –
Mrňous (Bystřice), Chalupa (Chotěboř),
Hajný, Rezničenko (oba Sapeli Polná), Beránek (Ledeč n. S.), Fuksa (Nová Ves).

KARTY
Vyloučení: R. Sklenář (Bystřice). Celkem:
11 (5:6). Žluté karty: 15:23, celkem: 200
(92:108).

OCHOZY
Diváci: 953, průměr na zápas: 136. Nejvíce: 260 (Okříšky – Pelhřimov), nejméně: 50
(Třebíč – Bystřice). Celkem: 5 408, průměr na zápas: 128. Rekordní návštěva: 260
(Pelhřimov – Žirovnice, 6. kolo a Okříšky –
Pelhřimov, 7. kolo).

HVĚZDA 7. KOLA
Michal Novotný, záložník Nové Vsi:
V důležitém zápase Nová Ves porazila fotbalisty Přibyslavi 2:0. Obě be)ranky vstřelil Michal Novotný.

SMOLAŘ 7. KOLA
Libor Fiala, brankář Okříšek: Opět byl
oporou svého týmu. V těžkém zápase proti
Pelhřimovu si však v 83. minutě srazil odražený míč od tyče do sítě.

VÝROK KOLA
„Je to největší prohra, kam až paměť dosahuje. Nově vytvořenému týmu se nedaří,
opakovaně se dopouští triviálních chyb a
ofenziva týmu je doslova impotentní.“ (Jiří
Babínek, trenér Sapeli Polná)

O ČEM SE MLUVÍ
Největší událost: Krajský přebor má stále
dva neporažené týmy, díky remíze s Pelhřimovem však už Okříšky nejsou stoprocentní.
Největší zklamání: Výsledky Třebíče v posledních kolech určitě nebudily nijak zvlášť
velký respekt. Favorizovaná Bystřice ale
doplatila na zahazování šancí a chyby v defenzivě. V Třebíči prohrála překvapivě 4:3.
Zajímavost kola: Rozhodčí za 42 zápasů v
šesti kolech udělili rovné dvě stovky žlutých karet. Vyloučených je zatím jedenáct.

Je jasné, že hrajeme o padáka, přiznal
kouč Sapeli po debaklu v Ledči
Okříšský trenér po první
ztrátě v sezoně bod
za remízu se druhým
Pelhřimovem bral
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Vysočina – Lídr krajského
přeboru poprvé ztratil.
Okříšky ve šlágru remizovaly s Pelhřimovem, ovšem
kouč vedoucího celku bod
s ohledem na průběh zápasu bral. Hostující trenér byl
však jiného názoru.
TŘEBÍČ – BYSTŘICE 4:3
Vladimír Hekerle, trenér
Třebíče: Brzké vedení nám

spíš uškodilo, Bystřice byla
lepší a potvrdila svou vyzrálost. My jsme opět kupili
zbytečné chyby a zároveň
přežili velké šance. Zápas se
povedl zejména Radimu
Bencemu. Za výhru jsme
proto moc rádi.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Opět jsme měli velké

problémy se složením sestavy, hlavně v obraně jsme
nastoupili v absolutně improvizovaném složení.
Zklamali jsme však ve všech
řadách, šancí jsme měli
snad na dva zápasy, naopak
Třebíč dala z pěti pořádných
útoků čtyři branky. Domácí
pouze nakopávali míče na
své dva vysoké útočníky, což
na nás ale bohužel stačilo.
CHOTĚBOŘ – V. MEZIŘÍČÍ B
3:1
Josef Soural, trenér Chotěboře: Nechci shazovat naší

snahu. Nechci říct, že jsme
vítězství utrpěli. My jsme
vyhráli svou silou a vůlí nad
o trochu větší fotbalovostí.
Soupeř má opravdu sympatický tým. Výhry si cením, i
vzhledem k tomu, co soupeř
předvedl. Bylo to vydřené.
Dva góly byly šťastné.
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Už bych chtěl někdy

prohlásit, že jsme byli v
utkání horším týmem a
získali body. Opět jsme se
totiž nevyvarovali hloupých
chyb, které soupeř dokázal
potrestat. Místy jsme přitom
herně byli lepší, jenže body
z toho žádné nejsou.
NOVÁ VES – PŘIBYSLAV 2:0
Radek Šikola, trenér Nové Vsi:

Zasloužená výhra, nebýt
naší špatné koncovky,
mohlo být rozhodnuto
mnohem dříve. To je ale
bohužel naše největší bolest
v této sezoně. Tři body mě
ale samozřejmě těší, mělo
by to být už klidnější a v
Polné se nám bude příští
neděli mnohem lépe dýchat.
František Polák, trenér Přibyslavi: Domácí vyhráli za-

slouženě, aktivnější. Naši
hru ovlivnilo zranění Miloše
Krčála. Polepili jsme to, ale
měli navrch celý zápas, byli
dominantnější na míči. Vyhráli zaslouženě.
ŽIROVNICE – SPEŘICE 3:1
Miroslav Zeman, trenér Žirovnice: Získali jsme vítěz-

ství v souboji s kvalitním
soupeřem. Pokud bych si
odmyslel pět minut v prvním poločase a minutu ve
druhém, tak bych mohl říci,
že jsme hráli výborně. Bo-

hužel je to pořád dokola,
děláme chyby. Soupeři jsme
pomohli do vedení, ale pozitivní je, že jsme to nakonec zvládli. V závěru jsme
dominovali, mohli jsme
přidat další góly.
Jiří Holenda, trenér Speřic:

První poločas jsme měli relativně pod kontrolou, vytvořili jsme si tři vyložené
šance. Po pauze jsme se dostali šťastně do vedení a
mohli jsme rozhodnout,
protože jsme měli další dvě
šance. Nestalo se a od 60.
minuty nás Žirovnice začala
přehrávat. Otočila zápas, a
musím říci, že zaslouženě.
My jsme závěrečnou půlhodinu nezvládli.
LEDEČ N. S. – SAPELI POLNÁ
5:0
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče
n. S.: My jsme podali výbor-

ný taktický výkon. Byli jsme
dobře připravení na soupeř

a splnilo se vše do puntíku.
V prvním poločase jsme šli
do dvoubrankového vedení.
Také nám pomohla neproměněná penalta soupeře. V
kabině jsme upozorňovali
hráče na to, že je to nejhorší
výsledek, co může být. Povedlo se nám to ale udržet.
Také nám prospěly i změny
v sestavě. Z našeho pohledu
je vítězství zasloužené.
Mohlo být i vyšší, ke konci
jsme na to měli šance.
Jiří Babínek, trenér Sapeli
Polná: Je to největší prohra,

kam až paměť dosahuje.
Nově vytvořenému týmu se
nedaří, opakovaně se dopouští triviálních chyb a
ofenziva týmu je doslova
impotentní. Bude to o srdíčku, o přístupu každého
jednotlivce. Už teď je jasné,
že hrajeme o padáka, a že
musíme co nejdříve zabrat.
NÁMĚŠŤ-VÍC. – KOŠETICE 2:0

Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Bylo to ne-

smírně bojovné utkání. Košetice nám daly zabrat. S
přibývajícími neproměněnými šancemi jsme ale naštěstí byli trpěliví a nakonec
se dočkali. Soupeř za celý
zápas nevystřelil na branku.
Josef Krtek, trenér Košetic:

Už jsme byli v lepší sestavě.
Zapojil se Rážek, Pelhřimov
nám uvolnil Zajíčka, který
neměl zápasové vytížení, a
na naší hře to bylo znát.
Sehráli jsme asi nejlepší
podzimní utkání, bohužel
jen co se týká hry v poli. V
koncovce se nám nevedlo.
Buď jsme situace řešili
špatně, nebo jsme nebyli
dost důrazní a nebo jsme
netrefovali branku.
OKŘÍŠKY – PELHŘIMOV 1:1
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Zatím jsme se potkali s

nejtěžším soupeřem, který

má výborné hráčské zázemí. Poté, co jsme se ve
druhé půli osmělili, tak bylo
otázkou času, kdo dá první
gól. Naštěstí jsme ho vstřelili my, měli jsme i dost
dalších šancí, ale soupeř v
závěru šťastně vyrovnal.
Výbornému zápasu dvou
špičkových týmů remíza
sluší.
Pavel Regásek, trenér Pelhřimova: Musím konstatovat,

že jsme ztratili dva body. V
prvním poločase jsme dali
dvě branky, které nám nebyly uznané pro údajné
ofsajdy, další tři šance jsme
neproměnili. Mohli jsme
klidně vést 4:0. Přišel trest a
Okříšky, které měly tak dvě
šance za celý zápas, získaly
vedení. Pak jsme zase získali
převahu a zaslouženě vyrovnali. Herně to bylo v pořádku, kluky jsem po zápase
pochválil, ale neproměňovali jsme šance.

