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SPORT | Vysočina
Prohráli jsme si to vlastně
sami, říká kouč Okříšek Cabúk
Je to krásné vítězství,
ale s velkými otazníky, má
jasno polenský Babínek.
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Druhý hrací víkend ve fotbalovém krajském přeboru je za námi. Jak
ho viděli trenéři, kdo mohl za
výkon hráče chválit, a který
naopak své svěřence sepsul?
V neděli dopoledne se na
hřišti ve Stáji bylo na co dívat, ale veseleji bylo na domácí straně. Sapeláci porazili
Okříšky vysoko 5:1. „Spokojenost je, kluci zaslouží pochvalu, ale musíme být i
soudní, protože jako my jsme
mohli rozhodnout na Bedřichově minulý týden v úvodní
čtvrthodině, tak i Okříšky
tady mohly takhle rozhodnout. Je to krásné vítězství,
ale s velkými otazníky, protože chvílemi jako bychom
na tom hřišti vůbec nebyli,“
upozorňuje předseda polenského klubu Jiří Babínek.
„Výsledek je pro nás krutý.
Doplatili jsme na hrubé chyby v obranné činnosti a neproměňování šancí. Prohráli
jsme si to vlastně sami,“ doplňuje kouč hostů Gustav
Cabúk.

ziříčí. „V sestavě, v jaké jsme
do utkání nastoupili, se více
uhrát nedalo. Hosté byli lepším týmem, vypracovali si
dostatek gólových příležitostí, při nás však stálo štěstí
a urvali jsme alespoň bod.
Hráče musím za to, jak utkání odbojovali, pochválit,“
hodnotí Radek Šikola, trenér
Nové Vsi. „Myslím si, že jsme
byli po celý zápas lepším
mužstvem, bohužel nás zradila koncovka. Příležitostí ke
skórování jsme si vytvořili
dost, ale v ani jedné
jsme se nedokázali
prosadit. Za výkon
mohu hráče pochválit, v koncovce
nám ale chyběl
klid, možná se
projevila i nezkušenost,“ říká kouč
hostů Libor Švec.
Ledeč nad
Sázavou si
připsala o

víkendu první výhru. Proti
Náměšti-Vícenicím jí stačil
jediný gól. „Byl to těžký zápas, hrálo se ve velkém teple.
Chci pochválit celý tým za
odbojovaný zápas. Bylo to
zasloužené vítězství,“ komentuje Martin Nepovím. To
Petr Kylíšek mladší si nějaký
ten bod chtěl odvézt. „Hoříme na neproměňování šancí.
V první půlce jsme je nedotáhli, ve druhé jsme dostali
smolný gól. Výkon nebyl
špatný, byla to taková
smolná prohra,“ doplňuje.
Druhou remízu
si připsala Přibyslav, a to díky
rychlé odpovědi
na vedení Žirovnice. „Podali jsme
slušný kolektivní
výkon se silným

Třebíč je dál na nule, a to
proto, že Pelhřimov byl produktivní. „Soupeř byl lepší,
ale my jsme nepodali extra
špatný výkon, ten výsledek je
pro nás krutý. Byly tam momenty, kdy jsme se mohli
vrátit do utkání, ale to se
nám nepovedlo,“ říká trenér
Petr Kylíšek. „S výsledkem
mohu být spokojen, ale herně to od nás nebylo nic moc.
Dobře jsme pracovali v defenzivě, Třebíč jsme k ničemu nepustili. Nedaří se nám
ovšem přechodová fáze a
trápíme se v koncovce,“ ví, na
čem pracovat, pelhřimovský
Pavel Regásek.
Speřice na svém hřišti otočily
špatně se vyvíjející zápas s
Chotěboří a nakonec urvaly
první výhru. „První poločas
byl z obou stran nefotbalový, opatrný, hrálo se mezi
vápny skoro bez šancí. Gól
jsme dostali po hrubé chybě brankáře. Po přestávce
jsme začali presovat, dobře
jsme se pohybovali a kombinovali. Soupeře jsme
přehráli, zaslouženě jsme
vstřelili dva góly,“ myslí si
kouč domácích Jiří Holenda
A jeho slova potvrzuje
i chotěbořský Miroslav
Plíšek: „Hodnocení je poměrně jednoduché. Domácí
byli lepší a zaslouženě vyhráli. V první půlce moc šancí
k vidění nebylo, oni nastřelili
ze střední vzdálenosti dvakrát tyčku a ty góly, které pak
dali, jsme jim víceméně připravili.“

PAVEL REGÁSEK, trenér Pelhřimova. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Autor dvou gólů Sparty MARTIN HAŠEK (23) má o psychickém rozpoložení jasno:

Přehnaná euforie ani deprese nikam nevedou
MICHAL KÁVA

Praha – Vítězství Sparty (2:0)
nad ostravským Baníkem
zařídil dvěma přesnými zásahy v první půli záložník
Martin Hašek.
A nechybělo mnoho a syn
současného trenéra Bohemians si mohl připsat hattrick. „Moc gólů nedávám,
takže jsem hodně vděčný
i za ty dva,“ usmíval se po
zápase mezi novináři.
Takový zápas jste potřebovali, že?

Ano, jsme spokojení. Vyhráli jsme 2:0 a hlavně po
dobrém výkonu. Nebyli jsme
úplně v jednoduché situaci.
Měli jsme za sebou náročné
utkání, dlouhé cestování,
málo spánku a k tomu v sobě
zklamání ze dvou neúspěchů

v lize i pohárech.
Proto nás výhra
těší, i v šatně
bylo plno radosti.
Co si z utkání
chcete odnést?

Vyhodnotíme
si ho s trenérem,
podíváme na video,
probereme chyby,
a tím všechno končí. Přehnaná euforie z vítězství ani
deprese z prohry nikam nevedou.
Střelecky jste byl při chuti.
Pomůže vám osobně, že jste
se poměrně snadno dvakrát
prosadil?

Snad. Zatím jsem v lize tolik gólů nedal. Každé branky
si ohromně vážím. Ve Spartě
jsem vstřelil jedinou, když

jsem v osmdesáté
osmé minutě
snižoval proti
Karviné na
1:3, takže tyhle pocity
jsou o hodně
sladší.
A dokonce jste
skóroval i hlavou...

Pravda, to by mě samotného nikdy nenapadlo.
(směje se) Ani nevím, jak to
tam padlo. Nejdříve jsem z
mého úhlu myslel, že míč letí
vedle, ale on zapadl k tyči.
V minulých duelech jste
hráli dozadu velmi špatně,
proti Ostravě jste konečně
neinkasovali. Co všechno se
změnilo?

Detaily si nechám pro sebe,

UDÁLOST KOLA
Fotbalisté Sapeli Polná v novém ročníku přeboru ukazují, že jim nově zvolený ofenzivnější
styl sedí. V neděli nasázeli Okříškám pět gólů
a po dvou kolech jsou nejproduktivnějším
celkem.

VÝROK KOLA
„Nikdo si asi tři body nezasloužil, remíza je
spravedlivá pro oba týmy,“ hodnotil bezbrankový šlágr nováčků Šebkovice vs. Bedřichov
kouč hostů Zbyněk Peštál.

KRUTÝ VÝSLEDEK

ZASLOUŽENÝ OBRAT

SPRAVEDLIVÁ DĚLBA
Mač nováčků gól nepřinesl a
oba trenéři byli s bodem
spokojeni. „Mohli jsme vyhrát i prohrát, ale remíza je asi zasloužená.
Oba týmy
měly asi
přibližně
stejně
velké příležitosti. Jsem spokojený, druhý poločas byl asi
z naší strany lepší než ten
první,“ komentuje domácí
lodivod Lubomír Venhoda,
jehož protějšek Zbyněk
Peštál ho doplnil: „Viděli
jsme slušné utkání, fotbal byl
asi po změně stran lepší. Nikdo si asi tři body nezasloužil, remíza je spravedlivá pro
oba týmy.“
Marně čekali diváci na
branku i v Nové Vsi, kam
přijela rezerva Velkého Me-

soupeřem. Shodli jsme se, že
remíza byla nakonec asi zasloužená,“ tvrdí přibyslavský
kouč František Polák. „Zápas
jsme začali dobře a i když
soupeř rychle vyrovnal, měli
jsme převahu. Bohužel nám
tam další gól nespadl. Ve
druhém poločase se soupeř
lepšil, postupně na tom byl i
lépe. Proto je remíza pro nás
dobrým výsledkem,“ dodává
žirovský Martin Švec.

KRAJSKÝ PŘEBOR

ale základem je to, abychom
se fotbalem bavili a dokázali
tvrdě pracovat.
Bavili? Vždyť jste profesionálové.

Jen bavit se nedá a jen dřít
bez lehkosti a uvolnění také
ne. Fotbal je tvůrčí práce
a chtě nechtě se na hřišti
musíte cítit dobře a uvolněně. Jinak zkrátka nepodáte
dobrý výkon. Je třeba tedy
zkombinovat práci a uvolněnou mysl.
Byl jste blízko hattricku,
v závěru jste měl povedenou
střelu. Co bylo špatně?

Bliklo mi v hlavě, že jsem
to měl raději dávat na zadní
tyč. Věděl jsem, že jsem mohl
zaznamenat hattrick, ale
jsem hodně vděčný i za ty
dva góly.

VÝSLEDKY 3. KOLA
SAPELI POLNÁ – OKŘÍŠKY
NOVÁ VES – V. MEZIŘÍČÍ B
SPEŘICE – CHOTĚBOŘ
LEDEČ N. S. – NÁMĚŠŤ-VÍCENICE
PŘIBYSLAV – ŽIROVNICE
HFK TŘEBÍČ – PELHŘIMOV
ŠEBKOVICE – BEDŘICHOV

5:1
0:0
2:1
1:0
1:1
0:4
0:0

TABULKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pelhřimov
Sapeli Polná
Žirovnice
Nová Ves
V. Meziříčí B
Chotěboř
Ledeč n. S.
Speřice
Přibyslav
Bedřichov
Náměšť-Vícenice
Šebkovice
Okříšky
HFK Třebíč

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0
2
2
1
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
1
1
2
2

6:0
7:3
6:2
3:0
3:1
3:3
2:2
3:4
2:2
2:2
1:2
0:2
1:8
1:9

6
4
4
4
4
3
3
3
2
2
1
1
0
0

SESTAVA KOLA
PETR KOUBEK
(SAPELI POLNÁ) 1
MARTIN SKOŘEPA
(PELHŘIMOV) 1

JAN VACEK
(SAPELI POLNÁ) 1

DANIEL POUL
(PELHŘIMOV) 1

JAROSLAV DUFEK
(V. MEZIŘÍČÍ B) 1

FILIP GRAMER
(LEDEČ N. S.) 1

MATĚJ PÁNEK
(ŠEBKOVICE) 1
JAN MORAVEC
(SPEŘICE) 1

LUKÁŠ VODÁČEK
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 1

MARTIN TRIŠOVSKÝ
(LEDEČ N. S.) 1

DAVID PADRNOS
(SAPELI POLNÁ) 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
3 - Padrnos (Sapeli Polná)
2 - Mazač (Pelhřimov), Trpišovský
(Ledeč n. S.), Kučera (Žirovnice), Částka
(Sapeli Polná), Dýnek (Žirovnice)

BRANKÁŘI
2 - Holický (Pelhřimov), Fuksa (Nová Ves)
1 – Klubal (Šebkovice), Šána (Bedřichov),
Dubec (V. Meziříčí B), Beránek (Ledeč n. S.)

PŘÍŠTÍ KOLO
Žirovnice – Pelhřimov
Bedřichov – HFK Třebíč
Okříšky – Šebkovice
Chotěboř – Nová Ves
Náměšť-Víc. – Speřice
Přibyslav – Ledeč n. S.
V. Meziříčí B – Sapeli Polná

