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SPORT | Vysočina
VÝSLEDKY 1. KOLA
BYSTŘICE – PŘIBYSLAV
CHOTĚBOŘ – KOŠETICE
OKŘÍŠKY – LEDEČ N. S.
PELHŘIMOV – V. MEZIŘÍČÍ B
SPEŘICE – SAPELI POLNÁ
ŽIROVNICE – NOVÁ VES
TŘEBÍČ – NÁMĚŠŤ-VÍC.
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BILANCE 1. KOLA
2-2-3, góly: 13:10, průměr gólů na
zápas: 3,29. Celkem: 49-15-27, góly: 322 (183:139), průměr gólů na
zápas: 3,54.
STŘELNICE KOLA
6 gólů (Bystřice – Velké Meziříčí
B). Rekord sezony: 9 gólů (Košetice – Bystřice, 13. kolo)
SNAJPŘI
3 – Chadim (Pelhřimov), 2 –
Padrtka (Bystřice n. P.), Lampíř
(Náměšť-Vícenice).
Celkem: 12 – Sodomka (Bystřice),
11 – Durajka (Náměšť-Vícenice), 8
– Soukup (Speřice), Hanousek
(Chotěboř), Marek, Trpišovský
(oba Ledeč n. S.), 7 – Kučera
(Náměšť-Vícenice), Benda
(Pelhřimov), 6 – Toula (Ledeč n.
S.), Naniaš (Pelhřimov), Holenda
(Speřice), Padrtka (Bystřice).
BRANKÁŘI
Čisté konto: Fuksa (Nová Ves).
Celkem: 5 – Bezděk (Ledeč n. S.),
Švec (Žirovnice), 3 – Dobrovolný
(Chotěboř), Fuksa (Nová Ves), 2 –
Fiala (Okříšky), Dubec (Velké
Meziříčí B), Rezničenko (Sapeli
Polná) Holický (Pelhřimov), Kováč (Náměšť-Vícenice), Mrňous
(Bystřice n. P.), 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
n. P.).
KARTY
Vyloučení: Sadský (Speřice). Celkem: 17 (7:10). Žluté karty: 12:15,
celkem: 420 (206:214).
OCHOZY
Diváci: 865, průměr na zápas: 124.
Nejvíce: 210 (Speřice – Sapeli Polná), nejméně: 50 (Bystřice – Přibyslav). Celkem: 11 287, průměr
na zápas: 124. Rekordní návštěva: 320 (Košetice – Pelhřimov –
Žirovnice, 11. kolo).
HVĚZDA 1. KOLA
Jakub Chadim, útočník Pelhřimova: Hattrick se nestřílí každý
den. Juniorka Velkého Meziříčí
navíc podávala poslední dobou
velmi dobré výkony.
SMOLAŘ 1. KOLA
Marek Sadský, útočník Speřic:
Tentokrát nastoupil na pozici
obránce a již v 5. minutě uviděl
červenou kartu. Trenéři Holenda i
Babínek se shodli, že být udělena
neměla.
VÝROK KOLA
„Nesprávné vyloučení domácího
hráče, potom neustálé kompenzování, vrcholící vymyšlenou penaltou, z toho byla pochopitelně
vyhrocená atmosféra na hřišti i v
ochozech, a to vše akorát poškodilo fotbal.“ (Jiří Babínek, trenér
Sapeli Polná)
O ČEM SE MLUVÍ
Největší událost: Fotbalisté Ledče nad Sázavou přezimují na prvním místě tabulky. Svými výkony
si to právem zaslouží.
Největší zklamání: Fotbalisté
Chotěboře doma nedokázali porazit oslabené Košetice, po utkání
skončil u týmu trenér Josef Soural.
Zajímavost kola: V nadprůměrném utkání padly v Okříškách
dva kuriózní góly, ačkoli oba
brankáři předvedli jinak výborný
výkon. Domácí Libor Fiala dostal
gól z rohu, ledečský Michal Beránek při rozehrávce trefil Radka
Tůmu.

Trenér Soural se loučil remízou
Největší překvapení se
zrodilo ve Speřicích, odkud
si body odvezla Polná.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Narazili jsme na fotbalového soupeře, který
ukázal svoji sílu. Byl to spíše
remízový zápas, který rozhodla naše branka z úvodní
minuty. Podali jsme ale dobrý týmový výkon, za který
musím chlapce jednoznačně
pochválit.
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Vysočina – Opona se zavírá,
podzimní část krajského
přeboru je ukončena. V polovině soutěže mají největší
důvod ke spokojenosti v
Ledči nad Sázavou, která
přezimuje s pětibodovým
náskokem v čele.
Naopak největší chmury
na tváři mají fotbalisté Košetic a Přibyslavi, veselo není
ani v Třebíči. A jak viděli odložené první kolo samotní
trenéři?
TŘEBÍČ – NÁMĚŠŤVÍCENICE 1:3
Vladimír Hekerle, trenér
Třebíče: Kluky jsem nabádal,
aby neprospali začátek,
a přesně to se stalo. Všechny
tři góly jsme inkasovali po
standardních situacích, kde
jsme byli nedůrazní a soupeři
to značně ulehčili.
Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Po celé
utkání jsme byli jednoznačně lepší a zaslouženě vyhráli.
Třebíč jsme k ničemu nepustili a měli spoustu šancí, i
když první dva góly se nám
podařilo vstřelit z nacvičených standardních situací.
OKŘÍŠKY – LEDEČ N. S. 1:1
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Oba týmy odehrály
velmi dobrý zápas, divákům
se musel líbit. Hrálo se nahoru dolů, šance byly na
obou stranách, i když si
myslím, že jsme jich měli o
trochu více. Oba góly padly
kuriózním způsobem, ale tak
to prostě někdy je. Bod v konečném součtu bereme,
protože Ledeč u nás ukázala,
že je právem na prvním místě.
Zdeněk Jungvirth, trenér
Ledče n. S.: My jsme dali
všechny góly v zápase. V
prvním poločase jsme šli do
vedení, pak nám neuznali
rozhodčí jeden gól pro ofsajd.
Vypadalo to, že to skončí 1:0,
ale pak náš brankář chtěl
konstruktivně rozehrávat,
ale okříšský hráč (Tůma –
pozn. autora) mu do toho
skočil, vystihl přihrávku a
srovnal. Až na chvilku v prvním poločase, kdy nás naopak brankář podržel, jsme
měli utkání v moci, ale nám

remíza nevadí. Neprohráli
jsme, to je pro nás důležité,
a přezimujeme tak na prvním místě.
CHOTĚBOŘ – KOŠETICE 1:1
Josef Soural, trenér Chotěboř: Zápas neměl moc
dobrou úroveň ani tempo, asi
to byl typický poslední zápas
sezony. Nebylo to z naší
strany moc povedené, měli
jsme málo pohybu, podali
jsme až moc profesorský výkon. Bylo vidět, že nám se
nedaří a hosté jsou tam, kde
jsou. Mám z toho rozpačitý
pocit, že jsme nezvládli takového soupeře, se vší úctou
k němu. Nebyli jsme schopní
soupeře k ničemu přinutit,
zápas se víceméně odehrál.
Byl to můj poslední zápas v
Chotěboři. Derniéra se mi
nepovedla, jsem z toho
smutný. Mužstvo není v

kondici ani v tom stavu, v
jakém bylo za mého celého
působení, a nejsem rád, že ho
takhle předávám.
Josef Krtek, trenér Košetic: Bylo to takové průměrné
utkání, moc šancí k vidění
nebylo. Možná nám pomohlo
to, že se hrálo na umělé trávě, hřiště bylo menší, byl to
vyrovnaný zápas. Pro mě je
to překvapení, protože jsme
hráli v dost kombinované
sestavě. Museli jsme použít
hráče z béčka a dorostence.
Oproti předešlému zápasu
jsme měli šest jiných hráčů.
PELHŘIMOV – VELKÉ MEZIŘÍČÍ B 5:1
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Jsem velmi
spokojený s výsledkem i výkonem týmu. Nezaspali jsme
úvod, jak se nám v posledních zápasech stávalo. Hráli

jsme od začátku do konce
aktivně, hra se nám dařila.
Soupeř nezalezl, snažil se
hrát fotbal, takže divákům se
utkání muselo líbit.
Petr Munduch, trenér V.
Meziříčí B: Zápas se nám
vůbec nepovedl, Pelhřimov
byl po všech stránkách lepším týmem. Dobře nás napadali, bylo cítit, že už nám
dochází síly. Soupeři mohu k
výhře jen a jen pogratulovat.
ŽIROVNICE – NOVÁ VES 0:1
Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice: Nemůžu být spokojený, doma jsme body neuhráli. Dostali jsme hned v
první minutě gól po zbytečné
standardní situaci. Od té doby jsme nezvládli dát gól.
Bohužel fotbal je o gólech
a naše hra směrem dopředu
je tristní. Máme teď celou zimu na to, s tím něco udělat.

SPEŘICE – SAPELI POLNÁ
1:2
Jiří Holenda, trenér Speřic: Zápas bych rozdělil do tří
částí. Prvním je nesmyslné a
necitlivé vyloučení našeho
hráče už v páté minutě. Další
jsou hrubé chyby naší obrany a brankáře, třetí pak neproměňování šancí. I když
jsme pětaosmdesát minut
hráli v deseti, byli jsme v poli
lepším týmem. Soupeř se
nedostal do žádné šance, ale
vstřelil dva góly. To rozhodlo
o jeho vítězství.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Nesprávné vyloučení domácího hráče, potom neustálé kompenzování,
vrcholící vymyšlenou penaltou, z toho byla pochopitelně
vyhrocená atmosféra na
hřišti i v ochozech, a to vše
akorát poškodilo fotbal. Dalo
by se říci, že to bylo remízové
utkání, ale náš tým vstřelil
dvě branky, zatímco domácí
pouze jednu, a to z vymyšlené penalty. Ostatní šance,
kterých měl soupeř několik,
zlikvidoval výtečný Ivan
Rezničenko. U našeho týmu
byla na výši obrana spolu s
brankářem, na dalších
postech jsme měli velké rezervy.
BYSTŘICE N. P. – PŘIBYSLAV 4:1
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice: Poměrně brzy jsme
se uklidnili dvěma rychlými
góly, ale výkon to od nás byl
takový nemastný neslaný,
spíše to připomínalo zápas
vyloženě v přátelském duchu. Očekávané tři body zůstaly doma, ale bylo vidět, že
je to poslední zápas sezony,
byla to splněná povinnost.
František Polák, trenér
Přibyslavi: Absolutně jsme
nezvládli úvod utkání, hráli
jsme špatně. Pak jsme se
malinko zlepšili. Ovšem byli
jsme hlavami někde jinde,
nestíhali jsme nic. Bystřice
hrála výborně a my jsme nebyli pohybliví a organizačně
jsme to nezvládali.

Magazín ZDRAVÍ
▸ PROČ PŘIBÝVÁ
neplodných párů?
▸ V KOLIKA LETECH
ŽENY RODÍ
a jak klesá a roste
neplodnost
v republice?
▸ DOMÁCÍ PORODY!
Ano či ne?
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