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SPORT | Vysočina
Posázavské derby jasně ovládli hráči z Ledče
REPORTÉŘI DENÍKU

naši hráči snažili přizpůsobit,
takže to bylo velmi pěkné
utkání,“ byl navzdory porážce spokojený trenér Speřic
Jiří Holenda.

Vysočina – O víkendu proběhly další přípravné duely.
V nich zaujala především
kanonáda béčka Velkého
Meziříčí do sítě kolegů z Velké Bíteše, sehrávat se začíná
i záložní tým Vysočiny. Ten
v týdnu porazil béčko Pardubic, v neděli zdolal také
rezervu prvoligového Zlína.
JIHLAVA B
– ZLÍN B 3:1
O výhře domácí zálohy rozhodl skvělý start a rychlé dva
góly. „Zápas měl slušné parametry díky oběma celkům.
Pro nás představoval velmi
kvalitní a cennou prověrku. V
našem dresu předvedla řada
hráčů dobré výkony. Pomohl
nám výborný vstup do utkání, poté jsme dobře bránili a
chodili do rychlých kontrů.
Ve druhém dějství nás Zlín
zmáčkl a dokázal snížit, jenže
my jsme cenné vítězství dokázali deset minut před
koncem pojistit brankou
Vedrala,“ hodnotí kouč Jihlavy B Michal Kadlec.
Góly Jihlavy: 6. Křivánek, 14. Šefčík, 80. Vedral. Poločas 2:0. Jihlava B: Lancman (46. Jágrik) – M.
Pavlík (55. Lát), Křišťál, Vedral,
Trajkovič – Kolčava, Crha (60.
Buba Carr), Křivánek (46. Lokvenc), Beltrán (46. Maksimovič),
Šefčík – Vujošević (70. Křivánek).

PELHŘIMOV
– AMALLIENDORF 2:0
Zápas se soupeřem z páté
nejvyšší rakouské soutěže
rozhodla střelecká efektivita.
„Nedařil se nám přechod do
útoku, mám pro to ale pochopení. Hráči byli unavení
po čtyřdenním soustředění.
Vytěžili jsme z minima maximum, soupeř byl kvalitní,
trefil tyč a břevno. Byl to vyrovnaný zápas,“ svěřil se
kouč vítězů Pavel Regásek.
Góly: Mazač, Vlk. Poločas: 1:0.
Pelhřimov: Holický – Fikar,
Rejthar, Šimák, Homolka – D.
Poul, Rážek – Mazanec, Bumbálek, Mazač – Chadim. Střídali Sochor, Vlk, Viktora, Bednář, V.
Poul, Matouš, Šmíd.

ŽIROVNICE
– J. HRADEC 3:6
Žirovnice začala proti diviznímu soupeři velmi špatně,
rychle 0:4 prohrávala. „Začátek byl hodně špatný, soupeř
kvalit Jindřichova Hradce nás
za to prostě musel potrestat.
Pak jsme se začali lepšit. Za

Gól Speřic: Svoboda. Poločas: 1:1.
Speřice: Žáček – P. Moravec, D.
Moravec, Štěpánek, J. Moravec –
Jiří Holenda ml., Eremiáš, Jančík,
Vlček – Svoboda, Soukup. Střídali
Fukan, Linhart.

SVĚTLÁ N. S.
– LEDEČ N. S. 0:5
Derby tradičních posázavských rivalů skončilo jednoznačným vítězem papírového favorita. „Podali jsme
velmi dobrý výkon, Světlá
měla jen náznaky šancí, do
žádné vyložené jsme ji nepustili. Naopak jsme mohli
dát i více gólů,“ těšilo hrajícího trenéra Martina Nepovíma.

Góly: Nepovím, Trpišovský 2,
Martínek, J. Gramer. Poločas: 0:3.
Ledeč n. S.: Beránek – Havel, Petřík, Karel, Žemlička – S. Bezděk,
Nepovím, Vodička, J. Gramer –
Trpišovský, Martínek. Střídali:
Chlubna, F. Gramer.

SEHRÁVAJÍ SE. Béčko Jihlavy má za sebou povedený týden. Mladíci Vysočiny v něm zdolali své kolegy z rezervních celků Pardubic
a Zlína. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

druhý poločas musím tým
pochválit,“ uvedl trenér domácích Miroslav Zeman.

Góly Žirovnice: Vodáček 2, Cajz.
Poločas: 1:4. Žirovnice: Trepka –
Hadrava, Vaš, M. Hřebecký,
Dýnek, Staněk, Vodáček, Cajz,
Kořínek, Smejkal, T. Hřebecký.
Střídali V. Rušil, J. Houška.

DOBRONÍN
– PŘIBYSLAV 3:5
Domácí celek byl rovnocenným soupeřem a Přibyslav ze
začátku přehrával. „Zápas
měl dobré parametry, ale
nám chvilku trvalo, než jsme
se dostali do hry,“ přibližuje
trenér hostů František Polák,
jehož tým brzy prohrával.
Dobronín dál zlobil, ale ve
druhé půlce přece jen Přibyslav potvrdila, že hraje
vyšší soutěž. „Oni mají dobrý
tým, hráli dobře a důrazně.
Byla to velmi dobrá příprava,“ dodává Polák.
Góly: Ondra, Vostál, J. Bačkovský,
Vopršal (PK), Průža. Poločas 2:2.
Přibyslav: Zvolánek – Bouma,
Prchal, Vopršal, Ondra – J. Bačkovský, F. Bačkovský, Krčál (Průža), Kárník (Jimramovský) –
Škacha (Sibera), Vostál.

BEDŘICHOV – MĚŘÍN 2:2
Souboj nováčků vítěze ne-

měl. Bedřichov nastoupil v
omlazené sestavě, která v
první půlce doháněla jednobrankové manko. V závěru
poločasu vyrovnal Novák
střelou zpoza vápna. Ve druhé půlce byly šance na obou
stranách. Domácí Novák
mohl překlopit jazýčky vah,
ale neproměnil pokutový
kop. O minutu později se
ovšem dostal po rohu k odraženému míči Neuwirt, a
bylo to 2:1. Měřín to nevzdal
a v závěru po špatné rozehrávce Bedřichovských vyrovnal.

Góly Bedřichova: Novák, Neuwirth. Poločas 1:1. Bedřichov: Šána – Vorálek, Zamazal, Mareš,
Fuxa – Novák, Diviš, Štěpánek,
Lengál – Lacina, Havlík. Střídali:
Bednárik, Gepl, Janák, Altrichter,
Klofáč.

SAPELI POLNÁ
– H. BROD B 5:0
V jasnou záležitost domácích
se proměnila nedělní příprava. Výběr Sapeli měl v první
půlce spoustu šancí, ale skórovat dokázali jen Mezera s
Částkou, kteří si úspěšné akce navzájem připravili. Převaha Polné pokračovala i po
změně stran. Mezera přidal

svou druhou branku, následně Stejskal obral soupeře
o míč a ránou pod horní tyč
zvýšil už na 4:0. Tečku poté
udělal Bambula. Pár šancí
měla i brodská rezerva, ale
Pokorný v první a Hajný v
druhé části si čisté konto vzít
nenechali.

Góly: 19. a 52. Mezera, 40. Částka,
58. Stejskal, 60. Bambula. Poločas
2:0. Sapeli Polná: Pokorný (46.
Hajný) – Tržil, Doucha, Flekal, –
Matějíček (55. Boháček), Benáček,
Bambula, Dvořáček – Mezera (55.
Stejskal), Padrnos, Částka.

NOVÝ BYDŽOV
– CHOTĚBOŘ 6:1
Chotěboř sehrála lepší první
poločas. „Byli jsme v něm
aktivnější, v úvodu jsme neproměnili dvě šance. Pak
jsme vyrobili tři chyby, které
soupeř potrestal,“ popsal dění na hřišti trenér Miroslav
Plíšek. Po přestávce už byl N.
Bydžov lepší i v poli, Chotěboř snižovala za stavu 4:0.

Gól Chotěboře: Nedvěd. Poločas:
3:0. Chotěboř: Dobrovolný – Tůma, Neuvirt, Hromádka, Jan Hlaváček – Filip, V. Janda, Marek Somerauer, Jiří Hlaváček – Nedvěd,
F. Janda. Střídali Marek, Plíšek,
Losenický.

V. MEZIŘÍČÍ B
– V. BÍTEŠ B 11:0
Souboj dvou rezervních
mančaftů se brzy zvrhnul v
jednoznačnou záležitost. Už
v první půli nasázelo béčko
Velkého Meziříčí svému
soupeři půltucet branek, po
změně stran přidalo dalších
pět. „První půle byla z naší
strany dobrá, předvedli jsme
hodně pěkných akcí, tam
jsem byl spokojený. Ve druhé
půli už tempo hry opadlo, v
ní už utkání svůj účel nesplnilo,“ hodnotil vysokou výhru kouč rezervy Velkého
Meziříčí Libor Švec.

Góly V. Meziříčí B: Pártl 3, Zedník
3, Koudela 2, Crkal, Bradáč, vlastní. Poločas: 6:0. V. Meziříčí B:
Dubec – Benda, Požár, Sysel,
Krejčí – Zedník, Berka, Crkal, Pártl
– Krčál, Koudela. Střídali: Simandl, L. Chalupa, P. Chalupa, Bradáč.

LOM U TÁBORA
– SPEŘICE 4:1
Domácí patří do špičky jihočeského přeboru a své kvality
potvrdili i v tomto zápase.
„Lom má ve svém středu
spoustu výborných fotbalistů v čele se Šimákem. Soupeř
byl na tom dobře fyzicky i
technicky, mě těší, že se mu

Bývalý tyčkař JAN NETSCHER (43) přichází na pozici atletického šéftrenéra z fotbalového prostředí

Nejsem zvyklý, aby mě někdo plácal po zádech
MILAN NOVOTNÝ

Brno – Měl našlápnuto stát
se světovým tyčkařem. Dvakrát překonal český rekord
(566 a 574 cm), startoval na
halovém MS 1995 v Barceloně. Rozlet k dalším výšinám
mu ale zhatily vleklé trable
s koleny a třísly.
Kroky Jana Netschera posléze mířily mimo atletické
ovály. Nečekaně se jako
kondiční trenér uchytil ve
fotbale. A to dost vysoko.
Mimo jiné působil v pražské Slavii a reprezentačním
„áčku“. Když ale atletický
svaz vypsal výběrové řízení
na místo šéftrenéra reprezentace, přihlásil se. Vyšlo

to. Právě on vystřídá
Tomáše Dvořáka,
který byl ve funkci
deset let.
„Jsem rád, že mi
bude zkraje pomáhat,“ říká absolvent magisterského
studia na FTVS.
Třiačtyřicetiletý Netscher
oficiálně nastoupí do funkce
16. září. Tedy den po té, co
jeho předchůdci skončí
smlouva. Do té doby se bude
seznamovat s agendou, aby
byl za měsíc a půl připravený.
„S atletikou jsem skončil
proto, že jsem ji nemohl dál
dělat. Zkraje jsem ji nechtěl
ani vidět, ale postupem času
to vyprchalo a teď se těším.“

Jak jste udržoval
kontakt s bývalým
sportem, když jste
byl ponořený do
fotbalu?

Mám v atletice
spoustu kamarádů,
chodil jsem na závody. A je tu ještě jedna
výhoda. Manželka se na rozdíl od fotbalu dokáže na atletiku dívat. (směje se)
Poznal jste tréninkové procesy ve fotbale. Dá se z nich
něco použít v atletice?

Ve fotbale panuje víc improvizující prostředí. Dají se
z něj převzít některé organizační prvky založené na týmovosti.

Ze Slavie se neodchází často.
Proč jste se tak rozhodl?

Jsem člověk, který rád
zkouší nové věci. Když jsem
se doslechl, že se hledá nástupce za Tomáše Dvořáka,
zlákalo mě to a pár lidí mi
řeklo, že mi drží pěsti.

Máte už představu, jaké budou vaše první kroky v roli
šéftrenéra?

Budu se muset seznámit se
spoustou lidí a sejít s celou
řadou trenérů i závodníků.
Musím jim vysvětlit, že
nejsem Tomáš Dvořák, že
půjdu vlastní cestou. Zjistím,
v čem jim mohu být prospěšný, abychom nalezli
společnou řeč.

Komunikace a vyřizování
nejrůznějších požadavků od
trenérů vašeho předchůdce
udolala. Nemáte obavy, že
by to mohlo potkat i vás?

Myslím, že utahat mě je
dost těžké. (směje se) Z fotbalu jsem zvyklý pracovat
s dvaceti až třiceti lidmi, a to
je člověk nepřetržitě pod
palbou. A kondiční trenér
není právě oblíbená pozice.
Nejsem zvyklý, že by mě někdo plácal po zádech.
V jakém stavu přebíráte
atletickou reprezentaci?

Myslím, že v dobrém. Máme řadu zajímavých a talentovaných závodníků. Je na
čem stavět.

HFK TŘEBÍČ
– TŘEŠŤ 5:1
Zápas skončil vysokou výhrou favorita, dění na hřišti
však neodpovídal. Výsledek
je pro Třešť krutý. „My máme
stále problém v defenzivě, a
to ve všech řadách. Když
hrajeme zónu, máme ve hře
hluchá místa. Soupeř měl v
koncovce trochu smůly, nás
navíc podržel brankář Duba,“
uznal trenér Třebíče Petr
Kylíšek st.

Góly: Maleta 2, Válek 2, Durda.
Poločas: 1:0. Třebíč: Duba – Staněk, Brabenec, Bence, J. Uličný –
Maleta, Ošmera, Lorenc, Kostelecký – Durda, Válek. Střídali: Dušovský, O. Uličný.

BYSTŘICE N. P.
– KUŘIM 2:1
Na úrovni utkání se výrazně
podepsalo nepříznivé počasí.
„Bylo hodně dusno, hra byla
utahaná, nemastná neslaná,“
uvedl trenér vítěze Oldřich
Veselý a dodal: „Hosté se
ujali vedení po naší chybě
na půlce. My jsme měli více
ze hry, vyrovnali stav a po
vedoucí brance ve druhém
poločase se utkání již dohrávalo.“
Góly Bystřice n. P.: Čech, Sklenář.
Poločas: 1:1. Bystřice n. P.: Dudák
– Zítka, Šponar, Svoboda, Vařejka
– Čech, Blaha, Padrtka, Mazel –
Fejfer, Sklenář. Střídali: Adamec,
Hofmann, Pavelka.

VÝSLEDKOVÝ SERVIS
ATLETIKA
Mistrovství USA v atletice v Des Moines:
Ženy – 400 m př.: 1. Muhammadová 52,20 –
světový rekord.
TENIS
Žebříček ATP k 29.7.:
1. Novak Djokovič (Srb.) 12415, 2. Rafael
Nadal (Šp,) 7945, 3. Roger hederer (Švýc.)
7460, 4. Dominic Thiem (Rak.) 4595, 5. Alexander Zverev (Něm.) 4415, 6. Stefanos
Tsitsipas (Řec.) 4045, 7. Kei Nišikori (Jap.)
4040, 8. Karen Chačanov (Rus.) 2890, 9. habio hognini (It.) 2625, 10. Daniil Medveděv
(Rus.) 2625.
Žebříček WTA k 29.7.:
1. Ashleigh Bartyová (Aus.) 6605, 2. Naomi
Ósakaová (Jap.) 6257, 3. Karolína Plíšková
6055, 4. Simona Halepová (Rum.) 5933, 5.
Kiki Bertensová (Niz.) 5130, 6. Petra Kvitová
4785, 7. Elina Svitolinová (Ukr.) 4638, 8. Sloane Stephensová (USA) 3802, 9. Serena
Williamsová (USA) 3411, 10. Aryna Sabalenková (BLR) 3365, ...15. Markéta Vondroušová 2652, 32. Barbora Strýcová 1750,
41. Kateřina Siniaková 1316, 46. Karolína
Muchová 1139, 87. Kristýna Plíšková 696
91. Marie Bouzková 670.

