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SPORT | Vysočina
Jubilejní ročník Memoriálu
Josefa Smékala ovládla Desava
Házenkáři Nového Veselí
skončli na domácím
turnaji na čtvrtém místě.
TOMÁŠ POHANKA

Nové Veselí – Nesmírně
kvalitní obsazení nabídl víkendový 10. ročník Memoriálu Josefa Smékala, který se
uskutečnil v novoveselské
ZDT Aréně. V přípravě na
nový extraligový ročník svěřenci trenéra Pavla Hladíka
loňský titul neobhájili, z vítězství se radoval německý
celek z Desavy, který ve finále zdolal maďarské Veszprémi 29:21.

VYROVNANÉ ZÁPASY
Na hostitelský tým čekala v
základní skupině dvě utkání.
V tom prvním podlehli rakouskému Linci těsně 32:33.
„Je to jen příprava, ale tři minuty před koncem jsme vedli

Nové Veselí

ZÁKLADNÍ SKUPINA
HC Linz 32:33
Veszprémi 24:23
O 3. MÍSTO
Piotrków 24:26

KONEČNÉ POŘADÍ
1. Dessau-Rosslauer
2. Veszprémi Kézilabda
3. Piotrków
4. NOVÉ VESELÍ
5. Linz
6. Brno

BRALI BRAMBORY. Házenkáři Nového Veselí skončili na vlastním turnaji čtvrtí. V boji o bronz (na
snímku) podlehli polskému Piotrkowu. Foto: Deník/Tomáš Marek

o dvě branky. Závěr jsme si
měli pohlídat,“ poněkud mrzelo kouče Nového Veselí
Pavla Hladíka.
Linec následně podlehl
maďarské Veszprémi o dvě
branky. Hráči Sokola si tak
mohli zajistit postup do finále v případě výhry o dva
góly. Nestalo se, výhra 24:23
znamenala „jen“ druhé místo
ve skupině a boj o konečný
bronz.
„S Maďary to bylo vyrovnané utkání, které nás prověřilo. Chvíli před koncem
jsme nedali šanci, která nás

mohla posunout do finále,
ale jinak to byl výborný zápas,“ hodnotil duel trenér
Sokola, který si nestýskal ani
po prohře s polským Piotrkówem 24:26.
„Chtěli jsme skončit alespoň třetí, ale Piotrków má
obrovskou kvalitu. Zápas to
však byl vyrovnaný, v poslední minutě jsme bohužel
nedali sedmičku, což rozhodlo.“

ZAPRACUJÍ NA OBRANĚ
Měsíc před začátkem nového
extraligového ročníku tak

dostali hráči Nového Veselí
ideální možnost testu své
výkonnosti.
„Byla to ideální příprava,
možná až příliš těžká na tuto
fázi,“ poznamenal Pavel Hladík, který si všiml nedostatků.
A neváhal je popsat: „Především musíme zlepšit spolupráci obrany s gólmanem,
to nebylo ideální. Naopak se
nám docela dařil postupný
útok, v zápasech základní
skupiny jsme oproti loňsku
také mnohem lépe fungovali
v přechodové fázi.“

Tiskovka fotbalového KP
Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: Zasloužené vítězství, hlavně za druhý poločas, ve kterém
jsme dominovali.
Martin Nepovím, trenér Ledče n.
S.: První půle se nám povedla,
podali jsme dobrý výkon, ale nedali šance. Ve druhé nás soupeř
přehrával a po našem vyloučení
zaslouženě vyhrál.
Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Určitě je to pro
nás málo, z domácího zápasu
jsme chtěli vytěžit tři body. Byli
jsme mírně lepší, i když moc stoprocentních šancí jsme si nevytvořili, oni dobře bránili. Po
vstřeleném gólu jsme bohužel
zaváhali při standarece, dali si
vlastní gól, a pak už jsme nenašli
recept na obranu Přibyslavi.
František Polák, trenér Přibyslavi: Pro nás má bod velkou
cenou. Náměšť byla silnější na
míči, ale ve finále je remíza zasloužená. Kluci podali kvalitní a
kolektivní výkon.
Zbyněk Peštál, trenér Bedřichova: Ten zápas začal z naší strany
hodně ustrašeně a my mohli děkovat Šánovi a také neschopnosti
hostujících útočníků, že jsme dostali jen jeden gól. Ten nás ale
pak nakopl a vyrovnání jsme si
zasloužili. Ve druhé půlce byli
malinko lepší hosté, ale my se jim
snažili vyrovnat, a když jsme dostali gól po standardce, tak jsme
zmobilizovali síly a po čtyřech
rozích v řadě vyrovnali. Na konci
zápasu jsme to mohli klidně rozhodnout, ale i oni měli pár brejků.
Myslím, že o maličko lepší byli
hosté, ale my jsme si ten bod zasloužili.
Jiří Babínek, předseda Sapeli
Polná: Pro nás je ztráta dvou bodů v tomto utkání velkým zklamáním a může za to jednoznačně
katastrofální produktivita našich
ofenzivních hráčů. Již po patnácti

minutách první půle mělo být
utkání rozhodnuté. Pravdou je,
že jsme v závěru mohli přijít i o
ten bod.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek:
V podstatě se nám zápas
nepovedl, dostali jsme gól
hned v první minutě,
hráče to zarazilo,
vkradla se na nás nervozita, a pak přišel druhý a třetí gól, který nás
dorazil. Ztratili jsme po
zásluze tři body. Musíme lépe pracovat v
obranné hře, otřepat se a
zabrat.
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi:
O osudu utkání rozhodla úvodní pětačtyřicetiminutovka, v
níž jsme si vybudovali
tříbrankový náskok. Ten
byl naprosto
zasloužený a
zcela
odpovídal naší
herní
převaze.
Po změně stran
jsme si
vedení v
poklidu
kontrolovali, Okříšky
se do příležitostí ke skórování dostaly
až v úplném
závěru zápasu.
Libor Švec, trenér V. Meziříčí
B: Myslím si, že

naše vítězství je zasloužené, byť v
naší hře byla stále ještě k vidění
spousta nepřesností. Bojovností a
větší vůlí po vítězství jsme si ale
zisk tří bodů zasloužili.
Hosté hrozili v první půli pouze ze
standardních
situací, z jedné
z nich také
skórovali.
Nám se v zakončení
dlouho nedařilo, ale po
změně stran
už nám to
tam padlo.
Jiří Holenda,
trenér Speřic:
Domácí

Zbyněk Peštál, trenér Bedřichova. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

mě nemile překvapili, hráli výborně. Byli rychlejší, důraznější.
V poločase jsme mohli prohrávat
1:4, paradoxně jsme vedli. Po
přestávce jsme měli dobrých deset minut, jenže pak zase převzalo iniciativu Velké Meziříčí. Přidalo i střeleckou produktivitu,
vyhrálo zaslouženě, gratuluji mu.
Pavel Regásek, trenér Pelhřimova: Byli jsme lepší, ale Šebkovice hrály v hlubokém bloku a my
jsme to dobývali. Dělala nám
problém finální fáze, do šancí
jsme se dostávali hodně těžko.
Musíme přidat.
Lubomír Venhoda, trenér Šebkovic: Myslím, že jsme zodpovědně bránili a zvládali to dobře,
až po naší chybě dokázali domácí
skórovat. V poli byli lepší, drželi
míč, ale za stavu 0:2 jsme si vytvořili dvě gólové situace, což
mě mrzí. Domácí vyhráli
zaslouženě, jinak z toho
nemáš špatný pocit.
Martin Švec,
trenér Žirovnice: Hlavně
první poločas
byl z naší
strany nadstandardní.
Myslím si,
že jsme
soupeře zaskočili rychlostí a důrazem. Po
třiceti minutách bylo v
podstatě rozhodnuto. Především
středová řada podala výborný
výkon.
Petr Kylíšek st., trenér HFK
Třebíč: Těžko se dá co omlouvat. My jsme si nepřipouštěli,
že bychom tam mohli ztratit,
ale dvakrát nám utekli po našem rohu, a pak si s námi dělali, co chtěli. Strašně špatně
jsme bránili.
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