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Trenéři hlásí velký počet zraněných
V posledním podzimním
kole krajského přeboru ale
mají motivaci všichni.

bíč: Houser, Valíček, Mitáš (vše
zranění). Náměšť-Vícenice: Kučera (karetní trest).

REPORTÉŘI DENÍKU

PELHŘIMOV – V. MEZIŘÍČÍ
B
NE 14.00, r. Terber
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Soupeř poslední dva zápasy venku vyhrál,
což pro nás není příjemné,
nečeká nás nic snadného.
Poslední utkání nás přesvědčilo o tom, že pro nás
není teď lehký žádný soupeř.
Musíme se pokusit odčinit
bodovou ztrátu ze zápasu
proti Sapeli, naším cílem je
vyhrát.
Petr Munduch, trenér
Velkého Meziříčí B: Pelhřimov byl před sezonou pasován na největšího aspiranta
postupu, čeká nás tedy velice
nebezpečný mančaft, což by
nám ale mohlo vyhovovat.
K utkání odjíždíme s naprosto čistou hlavou, bodově
už máme splněno a můžeme
jen a jen získat.

Vysočina – Podzimní derniéra, ale pořád je o co bojovat.
Zajímavý zápas se bude hrát
v prvním odloženém kole
krajského přeboru v Třebíči.
Kdo uspěje v derby týmů se
slabší formou, domácí fotbalisté HFK, nebo NáměšťVícenice?

Předpokládané absence –
Okříšky: Široký, Bastl, Tůma (vše
zranění). Ledeč n. S.: F. Gramer
(zranění).

BYSTŘICE – PŘIBYSLAV
SO 14.00, r. Havlín
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice n. P.: Náš podzimní
předsezonní cíl byl zisk 25
bodů, což bychom sobotní
výhrou naplnili. Naše motivace je proto jasná. Rádi
bychom navázali na výkon
v Košeticích, doufám, že jsme
tam nevystříleli všechny náboje a zápas v poklidu zvládneme.
František Polák, trenér
Přibyslavi: Nemáme tam co
ztratit. Bystřice je bez diskuze favorit. Pokusíme se navázat na dobré výkony z posledních čtyř pěti kol. Teď si
však Bystřičtí smlsli na Košeticích, takže jsou ještě na
lepší vlně.
Předpokládané absence – Bystřice n. P.: Padrtka ? Přibyslav:

Přijmeme řidiče MKD, turnus 3+1
výplata od 40 tis.Kč, náborový příspěvek 20 tis.Kč.
Tel. 386 355 587
dbi_1039984-22

KSÚSV hledá: právníka, referenta správy majetku, více na www.ksusv.cz

cab_R0290709-001

ŠTĚSTÍ s Bavorákem 774066171

cab_R0289705-001

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

ty
4 sobo
jen
60 Kč
Pošlete SMS na číslo 902 11:
VIKEND JMENO PRIJMENI
ULICE CISLO MESTO PSC
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.

POSLEDNÍ KOLO. Fotbalisté Třebíče (v bílých dresech) i Sapeli Polná potřebují bodovat. Jejich situace v tabulce není úplně růžová. Foto: Deník/Jaroslav Loskot
Krčál ?, Vykoukal ?, J. Pospíchal
(zranění).

zranění), V. Novotný (osobní důvody).

ŽIROVNICE – NOVÁ VES
SO 14.00, r. Dvořák
Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice: Nová Ves je na
tom v tabulce podobně jako
my, ale jinak tohoto soupeře
moc neznám. Proto se budeme soustředit především sami na sebe, na svou hru.
Herně to není špatné, ale
nedaří se nám střelecky. Pokud se nám to povede překonat, máme šanci se posunout na dvacet bodů a hovořit o vydařeném podzimu.
Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Zajíždíme na půdu
nováčka soutěže, který v domácím prostředí body příliš
neztrácí. Budeme si ale chtít
nějaký bod odvézt, protože
máme z minulého týdne, kdy
jsme doma odevzdali dva
body Třebíči, co napravovat.

CHOTĚBOŘ – KOŠETICE
SO 14.00, r. Pojezný
Josef Soural, trenér Chotěboře: Chceme určitě vyhrát. Není důležité, co čekám
od Košetic, ale spíš co čekám
od nás. Jediné, co mě zajímá,
je to, co s nimi udělá ta porážka s Bystřicí. Je to poslední
domácí zápas a my bychom
se rádi rozloučili vítězstvím
po ne úplně vydařeném
podzimu. Budeme se snažit
hrát nejlíp, jak budeme
umět, uvidíme, co nám sestava dovolí.
Josef Krtek, trenér Košetic: Abychom uspěli, potřebujeme mít pokud možno
kompletní sestavu. To je ale
momentálně náš největší
problém. Máme dlouhodobě
zraněné, dva hráči se
omlouvají ze studijních důvodů. Vzhledem k tomu, že je
nás celkově málo, tak nás to
nestaví do dobré pozice. Budeme muset pro některé
hráče sáhnout do béčka.

Předpokládané absence – Žirovnice: Vodáček, Rozporka,
Drechsler, T. Hřebecký (zranění).
Nová Ves: Jan Starý, O. Šandera,
T. Novotný I (všichni dlouhodobé

VÁŽNÉ seznámení se ženou přímo z Vašeho regionu!
OBJEVTE V NABÍDCE KONTAKTŮ spřízněnou duši!
Vytočte 906 70 20 70 a sdělte své požadavky.
JSTE z Vysočiny a okolí a hledáte milou paní, se kterou se zasmějete? Eva,
67, Praha, t. 906 70 20 70.
PETRA (40 let), Praha, tel. 906 70 20 70.
Muž – nekuřák z Vysočiny, přiměřeného věku! Existuješ? Věřím, že ano a že
se brzy poznáme!
ALENA, 61 let, Bystřice, 906 70 20 70,
by ráda poznala muže z Vysočiny, kterého zajímá práce na zahradě a se zvířaty, cestování, kultura a historie.
VYPISUJI pátrání po hodném, milém,
usměvavém a spolehlivém chlapovi hledajícím lásku! Volej na tel. číslo
906 70 20 70 Petře/34/Třebíč!
BOŽENA, 61, Kamenice nad Lipou, t.
906 70 20 70, postrádá obyč. chlapa,
který miluje život. Můžeme spolu zajít
třeba na kávu či víno. Budu se těšit.
RÁDA bych poznala kamaráda do
nepohody s vyřešenou minulostí, se
zájmem o cestování a tanec. Radka, 44,
Vysočina, tel. 906 70 20 70.
MARCELA (45), tel. 906 702 070! Ahoj
neznámý pane z Vysočiny! Nemusíš být
zrovna Romeo, hlavní je dobré a velké
srdce. Zkusíme to?
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

Předpokládané absence –
Pelhřimov: Kostroun, Benda
(zranění). V. Meziříčí: Simandl,
Kafka, Pavelec (všichni dlouho-

SPEŘICE – SAPELI POLNÁ
NE 14.00, r. Fotr
Jiří Holenda, trenér Speřic: K soupeři chovám respekt, jeho poslední výsledky
jsou pro nás alarmující, Sapeli se zlepšuje. My se musíme vrátit k naší hře, což se
nám v posledních dvou zápasech nedařilo. Hřiště je v
dobrém stavu, umožňuje
nám tedy spoléhat na kombinaci a rychlý přechod do
útoku. To jsou věci, které nás
zdobí a které umíme.
Jiří Babínek, předseda
Sapeli Polná: Sestava se
nám trochu rozsypala, ale
nálada je dobrá a v týmu
vládne pohoda. Speřice mají
svoji kvalitu, doma všechno
vyhrály a my jsme si toho
vědomi, ale nemáme být
z čeho vystrašení. Pojedeme
tam s chutí a odhodláním
něco urvat. Naše výkony mají
stoupající tendenci.

Předpokládané absence – Speřice: Vlček (disciplinární trest). Sapeli Polná: Navrátil Hajný,
Rezničenko (nemoc), Vacek (zranění), Bambula (práce).

Předpokládané absence – Chotěboř: Jiří Hlaváček, Dvořák
(osobní důvody), Plíšek, Jan Hlaváček (zranění). Košetice: Šimák,
P. Kubů (studijní důvody), Ryšavý, Zelenka (dlouhodobá zranění).

HFK TŘEBÍČ – NÁMĚŠŤVÍCENICE
NE 14.00, r. F. Novák
Vladimír Hekerle, trenér
Třebíče: Chtěli bychom vyhrát a potvrdit bod z Nové
Vsi. Pokud by se to podařilo,
vylepšili bychom si dojem z
celého podzimu. Navíc by se
nám pak na jaře určitě lépe
dýchalo.
Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Jde o
prestižní zápas, třináct hráčů
i já jsme Třebíčí v minulosti
prošli. Oběma týmům se nedaří a my chceme získat tři
body, abychom byli přes zimu relativně v klidu. Výhodou by pro nás mohlo být, že
soupeř nasadí většinu svých
hráčů i do zápasu svého Btýmu, který tak budou mít v
nohách.
Předpokládané absence – Tře-

Inzultace? Sudí Váňa se brání

EXPRES SEZNAMKA!

dbi_1044276-53

OKŘÍŠKY – LEDEČ N. S.
SO 14.00, r. Porupka
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Čeká nás soupeř,
který je sportovně v laufu.
Bude to velice těžké utkání a
našim úkolem je vylepšit
dojem z domácích zápasů,
které se nám poslední dobou
nedaří. Zejména jsme si je
pokazili v obranné činnosti.
Na vedoucí tým se pochopitelně chceme vytáhnout.
Zdeněk Jungvirt, trenér
Ledče n. S.: Nám se tam
dlouhodobě nedaří, Okříšky
hrají stylem, který nám nevyhovuje. Navíc jsme tam
dvakrát po sobě přišli o hráče
kvůli vyloučení, utkání tam
bývají hodně zvláštní. Na
druhou stranu chceme zůstat
na vítězné vlně a rozloučit se
s podzimem vítězně.

dobé zranění), Krčál, Pokorný
(oba zranění).

Střední Čechy – Derby pražských „S“ bude pískat Petr
Ardeleánu, přesto není v
tomto týdnu nejslavnějším
českým rozhodčím. Tím je
Josef Váňa, rakovnický arbitr,
který v duelu České fotbalové
ligy Živanice – Písek zastavil
začínající potyčku dvou hráčů hodně neortodoxně –
roztrhl je takovou silou, že
domácí hráč spadl na zem.
„Já kategoricky odmítám,
že jsem někoho inzultoval,
jak jsem si ve štvavé kampani přečetl. Došlo tam ke
skluzu na hráče Písku, jehož
spoluhráč ho šel bránit a
hrozil fyzický kontakt s fotbalistou domácích. Chtěl
jsem střetu zabránit, a rychle
tam přiběhl. Jenže mám dva
metry a sto kilo a při mém
odstrčení hráč Živanic spadl.

Ještě jsem ho zvedal,“ popisuje rozhodčí, co spousta
čtenářů viděla na internetu,
protože utkání ČFL vysílal
kanál TV COM.
Zároveň však Váňa přiznal,
že intenzita jeho zákroku
byla i podle delegáta zápasu a
také podle šéfa komise rozhodčích ČFL příliš vysoká.
„Ano, vyčetli mi to. Já ale
rozhodně nikoho nechtěl
srazit, to je na záběrech vidět.
Prostě jsem velký a hráč,
který upadl, je menší postavy. Podle mne je ale lepší,
když občas rozhodčí šarvátku
rozetnou dříve, než musí dávat červené karty,“ brání se
rozhodčí, mimochodem v
loňské anketě Deníku nejlepší v rakovnickém okrese.
V kariéře pískal i první ligu,
zároveň ovšem prožil daleko

horší věci než v Živanicích.
Když kdysi nařídil penaltu při
utkání Libodřice – Stará Boleslav, zemřel v hledišti jeden
z diváků. Rozvášněný dav se
na Josefu Váňu a jeho kolegy
poté dobýval do šaten a až
později se ukázalo, že zemřelý člověk nebyl zdráv a
penalta za jeho skon nemohla.
Teď se Váňa hodně zlobí
na média, jak štvavou kampaň proti němu i dalším rozhodčím pořádají. „Až mě to
fascinuje a uráží. Rozhodčí
jsou cílem určité kampaně,
jsou líčeni jako totální plebs,
gauneři a grázlové. Jsou to
opravdu oni? Všichni ostatní
jsou skvělí?“ ptá se Váňa řečnicky.
Dodává, že by se měl někdo zaobírat také chováním

funkcionářů, hráčů a diváků.
„Je to někdy až šílené, stačí si
pustit pátou minutu z utkání
Živanice – Písek a uslyšíte
nadávky toho nejhrubšího
zrna. Ta kampaň je vedená
směrem k FAČRu a jeho
představitelům. My rozhodčí
jsme jen hromosvod zla ze
všech stran,“ myslí si arbitr.
Že by rozhodčí měl raději
používat při konfliktech
hráčů karetní tresty a že by
sám mohl dostat stopku při
delegacích, to rozhodně odmítá. „Jaký trest? Za co? Víte,
on je po bitvě každý generálem. Kdybych ty dva neodtrhl, mohlo se stát něco horšího. Vše je opravdu jen součástí kampaně proti rozhodčím a já byl ve špatný čas na
špatném místě,“ dodal Josef
Váňa. (muz)

