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Třináctka přinesla gólovou smršť

Servis KP
VÝSLEDKY 13. KOLA
NÁMĚŠŤ-VÍC. – CHOTĚBOŘ
KOŠETICE – BYSTŘICE
NOVÁ VES – TŘEBÍČ
SAP. POLNÁ – PELHŘIMOV
PŘIBYSLAV – SPEŘICE
LEDEČ N. S. – ŽIROVNICE
OKŘÍŠKY – V. MEZIŘÍČÍ B

1:2
0:9
3:3
1:0
2:0
5:0
3:5

BILANCE 12. KOLA

3-1-3, góly: 16:21, průměr gólů na
zápas: 5,29. Celkem: 47-13-24,
góly: 299 (170:129), průměr gólů
na zápas: 3,56.
STŘELNICE KOLA
9 gólů (Košetice – Bystřice). Rekord sezony: 9 gólů (Košetice –
Bystřice, 13. kolo)
SNAJPŘI
4 – Sodomka (Bystřice), 3 – Florián (Třebíč), 2 – Trpišovský (Ledeč
n. S.), Blaha (Bystřice), O. Starý
(Nová Ves)
Celkem: 12 – Sodomka (Bystřice),
11 – Durajka (Náměšť-Vícenice), 8
– Soukup (Speřice), Hanousek
(Chotěboř), Marek, Trpišovský
(oba Ledeč n. S.), 7 – Kučera
(Náměšť-Vícenice), 6 – Toula
(Ledeč n. S.), Naniaš, Benda
(Pelhřimov), Holenda (Speřice).
BRANKÁŘI
Čisté konto: Petr (Bystřice), Koubek (Sapeli Polná), Pazderka
(Přibyslav), Beránek (Ledeč n. S).
Celkem: 5 – Bezděk (Ledeč n. S.),
Švec (Žirovnice), 3 – Doborovolný
(Chotěboř), 2 – Fiala (Okříšky),
Dubec (Velké Meziříčí B), Rezničenko (Sapeli Polná) Holický
(Pelhřimov), Kováč (NáměšťVícenice), Mrňous (Bystřice),
Fuksa (Nová Ves), Beránek (Ledeč
n. S.), Pazderka (Přibyslav), 1 –
Chalupa (Chotěboř), Hajný, Koubek (oba Sapeli Polná), Kruba
(Velké Meziříčí B), Žáček (Speřice), Koukal (Třebíč), Hvězda
(Okříšky), Tkadlec (Speřice), Petr
(Bystřice).
KARTY
Vyloučení: Kučera (Náměšť), Vlček (Speřice). Celkem: 16 (6:10).
Žluté karty: 22:15, celkem: 393
(194:199).
OCHOZY
Diváci: 587, průměr na zápas: 84.
Nejvíce: 120 (Nová Ves – Třebíč),
nejméně: 50 (Sapeli Polná –
Pelhřimov). Celkem: 10 422, průměr na zápas: 124. Rekordní návštěva: 320 (Košetice – Pelhřimov
– Žirovnice, 11. kolo).
HVĚZDA 11. KOLA
Petr Florián, útočník Třebíče:
Konečně prodává své zkušenosti.
Někdejšímu mladíkovi byla vyčítána zbrklost, teď je pro tým
takřka nepostradatelný. Hattrickem v Nové vsi to potvrdil.
SMOLAŘ 11. KOLA
Jan Jíša, brankář Košetic: Na tenhle zápas bude chtít zapomenout. Od Bystřice dostal devět
branek.
VÝROK KOLA
„Je ostudou v takové soutěži dostávat takhle laciné branky. Přičítám to lehkovážnosti a profesorskému způsobu, někteří si neuvědomují, že už nehrajeme I. A
třídu.“ (Petr Kylíšek, trenér
Náměště-Vícenic)
O ČEM SE MLUVÍ
Největší událost: Ve 13. kole
padlo rekordních 37 branek, což
dělá průměr takřka šest branek
na zápas. K tomu navíc čtyři
brankáři vychytali čisté konto,
čímž potence střelců vyniká.
Největší zklamání: Fotbalisté
Košetic proti Bystřici nebyli favoritem. Jenže k utkání přistoupili laxně a naivně, a tak dostali
devítku.
Zajímavost kola: V Okříškách viděli diváci osm branek, o které se
postaralo osm různých hráčů.

Na branky byly chudé jen
dva zápasy, kanonádu
spustila Bystřice.

by v defenzivě, které se
v krajském přeboru trestají.
Je ostudou v takové soutěži
dostávat takhle laciné branky. Přičítám to lehkovážnosti
a profesorskému způsobu,
někteří si neuvědomují, že už
nehrajeme I. A třídu.
Josef Soural, trenér Chotěboře: Bylo vidět, že na sebe
narazily týmy, které nemají
až tak dobré období. Terén
byl docela dobrý, takže se dal
hrát fotbal. My jsme byli asi
šťastnější a možná i kvalitnější. Padlo i docela dost
branek. V jiné fázi sezony
bych byl asi na prášky, ale
teď jsem spokojený s výsledkem. Minulý zápas jsme hráli
líp, ale teď se nám dařilo výsledkově.
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Vysočina – V předposledním
kole krajského přeboru Vysočiny se děly věci: Ledečští
fotbalisté si zajistili s předstihem titul půlmistra (jejich
náskok narostl na sedm bodů), Bystřice se postarala o
nejvíce vstřelených branek
v zápase i debakl, jen o jednu
branku méně padlo v divokém zápase v Okříškách.
O víkendu se dohrává odložené první kolo, které patrně uzavře všechny podzimní účty.
SAPELI POLNÁ –
PELHŘIMOV 1:0
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Náš tým byl sebevědomý, bojovný, poctivý
a dopustil se pouze jediné
chyby a v té nás podržel Petr
Koubek. Smekám před výkonem týmu a jsem moc rád,
že jsme se ve druhé polovině
podzimu dokázali zvednout
a začali být úspěšní. Je to zásluhou poctivé práce všech.
Výhra je naprosto zasloužená, chtěli jsme víc než
Pelhřimovští.
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Po dvanácti
kolech jsme se poprvé střelecky neprosadili a když nedáme gól, nemůžeme vyhrát.
Neubránili jsme jednu ze
dvou standardek soupeře a
pak už jsme se do šancí dostávali těžko. Soupeř na nás
čekal v bloku, pustil nás do
minima šancí, na malém
hřišti to ubojoval. V tomto
směru je jeho vítězství zasloužené.
LEDEČ N. S. – ŽIROVNICE
5:0
Zdeněk Jungvirt, trenér
Ledče n. S.: Bylo to pro nás
těžké utkání. Rozhodně hra
nebyla tak jednoznačná jako
výsledek. Soupeř byl fotbalový, agresivní. Nám se podařilo je přehrát zkušeností.
Ty šance, co jsme měli, jsme
proměnili.
Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice: Ledeč vyhrála zaslouženě, potvrdila svou
kvalitu. Nemohu říci, že

NOVÁ VES – TŘEBÍČ 3:3
Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Jsem naštvaný, protože jsme ztratili dva body
vlastními hloupými chybami. Nejprve v první půli necháme Třebíč úplně zbytečně
snížit na 2:1. O poločasové
přestávce si v kabině něco
řekneme a pak během jediné
minuty ztratíme dvougólový
náskok. Opravdu nevím, čemu mám takový výpadek
přičítat.
Vladimír Hekerle, trenér
Třebíče: V naší situaci bod
samozřejmě bereme, v Nové
Vsi je horká půda. Zpočátku
to sice na nějaký zisk nevypadalo, ale za druhou půli
jsme alespoň remízu zasloužili.
bychom hráli špatně. Bojovnost, nasazení tam z naší
strany nechyběly, dokázali
jsme se dostat do šancí, ale
s produktivitou jsme na štíru.
Navíc jsme v obraně udělali
chyby, které zkušený soupeř
potrestal.
KOŠETICE – BYSTŘICE 0:9
Josef Krtek, trenér Košetic: Zápas pro nás dobře nevyvíjel hned od začátku, brzy
jsme dostali dvě branky.
Soupeř se tak dostal na koně.
My jsme udělali strašné
množství chyb, za které jsme
byli trestaní. Snažili jsme se o
kombinační fotbal, bylo to
naivní, Bystřice byla asi nejvyspělejším soupeřem, se
kterým jsme se letos potkali.

Z naší strany tam navíc chyběly pohyb i nasazení, bylo
to laxní.
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice: Utkání rozhodl jeho začátek, kdy jsme rychle
vstřelili dvě branky a od toho
okamžiku byl zápas zcela v
naší režii. Na těžkém terénu
se nám dařila kombinace,
domácí jsme jednoznačně
přehráli, kromě devíti branek
jsme si vytvořili ještě spoustu dalších příležitostí.
PŘIBYSLAV – SPEŘICE 2:0
František Polák, trenér
Přibyslavi: Musím pochválit
celý mančaft, odbojoval to na
těžkém terénu. Kluci vědí,
když bojují a dají do zápasu
všechno, můžou porazit i

třetí tým tabulky. Přesvědčili
se o tom minulý týden v
Pelhřimově.
Jiří Holenda, trenér Speřic: Prohráli jsme asi zaslouženě, protože domácí byli
pohyblivější a důraznější. My
jsme se nedokázali vyrovnat
se špatným terénem. Špatně
jsme se na něm pohybovali,
naše kombinace nebyla
dobrá. Sice jsme si několik
šancí vytvořili, ale dostali se
do nich i domácí, kteří je na
rozdíl od nás proměnili. Gratuluji jim k vítězství.
NÁMĚŠŤ-VÍCENICE –
CHOTĚBOŘ 2:4
Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Znovu
jsme doplatili na hrubé chy-

OKŘÍŠKY – VELKÉ
MEZIŘÍČÍ B 3:5
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Pro diváky šlo o
atraktivní zápas, ve kterém
jsme zpočátku byli zakřiknutí. I díky posilám ze třetiligového A-týmu byli hosté
lepší. Dlouho nás držel brankář. Hosté bohužel efektivně
trestali naše chyby.
Petr Munduch, trenér V.
Meziříčí B: Myslím si, že
jsme zápasu 75 minut dominovali a zaslouženě bereme
tři body. Mrzí mě pouze výpadek na začátku druhé půle,
kdy jsme na deset minut vypadli z tempa a Okříšky najednou vedly 3:2. Kluci pak
ovšem ukázali své kvality a
utkání dokázali otočit.

Do Komety prý míří Kašík z Chabarovsku
VLADIMÍR FORMÁNEK

Brno, Chabarovsk – Zajímavý trejd na obzoru. Na
trase Kometa Brno – Amur
Chabarovsk má dojít k výměně brankářů. Do brněnského celku míří Libor Kašík
a opačným směrem Marek
Langhamer. Ještě není nic
oficiálně potvrzeného. „K této situaci se nebudu vyjadřovat,“ sdělil asistent trenéra
Komety Kamil Pokorný.
Informaci jako první přinesla MF Dnes, která uvádí,
že k výměně dojde příští týden, kdy je na programu reprezentační přestávka.
Langhamer do Brna přišel
minulý rok v prosinci. S cílem
výhledově nahradit Marka
Čiliaka, o jehož odchodu z
Komety se v té době speku-

lovalo. To se nakonec potvrdilo, když po mistrovské jízdě
v létě zamířil do Slovanu
Bratislava hrající Kontinentální hokejovou ligu. „Langhamera si brali už loni s tím,
aby se seznámil s prostředím.
Nepřišel do neznámého a
nečekalo se, že to bude ležet
jenom na něm. Pro něj ideální,“ glosoval příchod čtyřiadvacetiletého gólmana hokejový komentátor David
Pospíšil.
O uvolněný post brněnské
jedničky si to v přípravě rozdali právě Langhamer a Karel
Vejmelka. Bitvu vyhrál prvně
jmenovaný. V úvodu sezony
se mu dařilo, to stejné se ale
dalo říci i Vejmelkovi, který
když dostal šanci, tak nezklamal. Naopak. Chytal
spolehlivě.

Proto v posledních třech
zápasech nastupoval
Vejmelka na úkor Langhamera, kterému nepomohl
především domácí utkání s
Libercem v jedenáctém kole,
který Kometa prohrála 2:5. V
tom totiž obdržel čtyři branky a v polovině duelu střídal.
„Langhamer je schopný vychytat play-off, to jo. Nevidím důvod, proč by neměl,“
přesvědčoval před sezonou
hokejový expert Milan Antoš.
Jenže v Kometě otočili
kurzorem a zacílili na Kašíka.
Ten se v létě s velkou vervou
stěhoval do Ruska. V Chabarovsku ho předcházelo skvělé
renomé, které si vydobyl v
bráně Zlína. V moravském
klubu se dlouhodobě prezentoval spolehlivými výkony a v sezoně 2013/2014 mu

pomohl získat titul mistra
extraligy. Ve finále přitom
Zlín zdolal brněnskou Kometu.
V přípravě šestadvacetiletý
brankář dobrými výkony
přesvědčil trenéry ruského
celku, kteří mu svěřili post
jedničky.
Jenže v lize už to taková
sláva nebyla. V prvních třech
zápasech Chabarovsk prohrál, pokaždé v kleci s Kašíkem, jenž přitom dostal třináct branek.
Výhry se ruský celek dočkal až ve čtvrtém utkání sezony, když odsunul zlínského
rodáka na post dvojky. Nyní
jsou jeho dny v zahraniční
štaci zřejmě sečteny. Po sedmi odchytaných zápasech s
průměrem 4,59 obdržených
branek na utkání a úspěš-

ností zákroků 85,8 procenta.
Rozpomenout na extraligovou formu ze Zlína se může v dresu Komety. Hráčský
agent obou brankářů Robert
Spálenka zatím informaci o
vzájemné výměně nepotvrdil. „Je ale pravda, že se situace okolo Libora Kašíka řeší,“
řekl pro iSport.cz.

Statistiky
Marek Langhamer:
Zápasy: 8
Obdržené góly: 18
Průměr: 2,38
Úspěšnost: 91,63 %
Libor Kašík:
Zápasy: 7
Obdržené góly: 28
Průměr: 4,59
Úspěšnost: 85,8 %

