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SPORT | Vysočina
Sedmé kolo krajského přeboru
nabídlo tři atraktivní mače
Dvakrát osm gólů, jednou
sedm, a pokaždé byla
radost na domácí straně.

kraJSkÝ PŘEbOr
UDÁLOST KOLA
Kanonády! Hned na třech hřištích se roztrhl s
góly pytel. Ve Stáji jich viděli sedm, na Bedřichově a v Nové Vsi dokonce ještě o jeden víc!

VÝROK KOLA

REPORTÉŘI DENÍKU

„Asi by tomu více slušel nerozhodný výsledek, ale takový už je někdy fotbal,“ hodnotil
trenér Velkého Meziříčí B Libor Švec šťastnou výhru 1:0 v Pelhřimově.

Vysočina – Kdo se vydal buď
na bedřichovské hřiště nebo
do Stáje anebo do Nové Vsi,
ten rozhodně nelitoval. Zápasy 7. kola fotbalového
krajského přeboru tam totiž
musely bavit. Vítězný tým
vždy zacílil přesně pětkrát,
a protože i hosté měli nabito,
šlo o ofenzivní představení
a gólové přestřelky.
Fotbalisté Bedřichova v
sobotu mohli slavit vůbec
první výhru v krajském přeboru. Nováček soutěže si ji po
třech remízách a dvou porážkách schoval na duel s
Okříškami. „Po těch dvou
debaklech jsme se museli
nastartovat a já jsem rád, že
jsme si to sebevědomí zvedli,“ těší bedřichovského trenéra Zbyňka Peštála.

VÝSLEDKY 7. KOLA
SaPELI POLNá – PŘIbYSLaV
bEDŘICHOV – OkŘÍŠkY
NOVá VES – LEDEČ N. S.
ŠEbkOVICE – NáMĚŠŤ-VÍCENICE
SPEŘICE – ŽIrOVNICE
HFk TŘEbÍČ – CHOTĚbOŘ
PELHŘIMOV – V. MEZIŘÍČÍ b

TAbULKA

MLADÝ DIVIŠ ŘÁDIL
Výhru 5:3 řídil ovšem někdo
nečekaný. Osmnáctiletý Roman Diviš dal čtyři góly! „On
s námi odehrál pár přípravných zápasů, je to šikovný
hráč, kapitán dorostu, který
hrál i v Žirovnici, ale od začátku byl v základu poprvé.
A odvděčil se nám za to
skvěle. Dělali jsme si pak
srandu z Davida Laciny, našeho nejlepšího střelce, že on
na čtyři góly potřeboval šest
zápasů a Roman jen jeden,“
smál se Peštál.
Potěšil ho i výkon celého
týmu. „Řekl bych, že to bylo
zasloužené vítězství. Byli
jsme víc na míči, měli víc
šancí, hosté hrozili jen ze
standaredek. Hráči si ověřili,
že když budou makat, tak i
tady ty výhry přijdou,“ dodává trenér Bedřichova.

NEVYNUCENÉ CHYBY
Okříšky se po porážce nechaly od svého přemožitele
v tabulce přeskočit a jsou se
čtyřmi body až dvanácté. A
trenér Gustav Cabúk tedy
spokojený být nemohl: „Dáte
tři góly venku a nemáte ani
bod. My jsme ten zápas rozehráli špatně, vyprodukovali jsme spoustu nevynucených chyb při bránění, a domácí to trestali. Sice jsme

JASNÁ VÝHRA. Fotbalisté Sapeli Polná (v červených dresech) se na hřišti ve Stáji vytáhli. Přibyslavi
dali pět gólů a připsali si velmi důležité tři body. Foto: archiv Deníku

vyrovnali, ale po další chybě
přišel třetí gól a oni to pak z
brejků pojistili. V obranné
činnosti se projevilo, že byl
tým překopaný. Domácí byli
vysoce efektivní.“

UKÁZALI CHARAKTER
Další osmigólová přestřelka a
výhra domácích 5:3 byla k
vidění v Nové Vsi, kde se
představila Ledeč nad Sázavou. „Začali jsme výborně,
když jsme hned po pár vteřinách skórovali, navíc jsme za
chvíli mohli přidat i druhou
branku. Ta přišla o pár minut
později, ale Ledeč okamžitě
snížila. O půli jsme vedli 3:1,
jenže hosté ve druhém poločase během chvilky srovnali
a byli na koni. Cením si toho,
že moji hráči ukázali charakter, vyrovnání je nepoložilo a
dvěma góly jsme těžký, ale
velice atraktivní duel dokázali dovést do vítězného

konce,“ nastínil průběh trenér vítězného celku Radek
Šikola.

ROZHODL DŮRAZ
To jeho protějšek, ledečský
kouč Martin Nepovím, věděl,
co rozhodlo: „Soupeř nás porazil hlavně důrazem v šestnáctce a ve standardkách, i
když jsme si říkali, že si musíme dát na standardky a na
kapitána pozor. A on nám dal
ve finále dva góly. Hra v poli
nebyla špatná, myslím, že
jsme byli fotbalovější. Jenže
fotbal se hraje na góly a soupeř jich dal pět a zaslouženě
vyhrál.“

„Všem hráčům patří velké
poděkování za poctivý výkon. Dokázali jsme si vytvořit
velké množství šancí a pět z
nich jsme proměnili. Jsme
rádi, že jsme získali důležité
tři body,“ oddychl si Jiří Babínek, jehož tým se po šestém utkání v tabulce vyhoupl
do středu tabulky.

CHYBÍ ENTUSIASMUS

Divácky atraktivní duel se
hrál i v neděli dopoledne ve
Stáji. Domácí povolali do
zbraně zkušené borce, a tahle
sázka byla vítězná. Sapeli
Polná porazila Přibyslav 5:2.

To poražená Přibyslav je dole, až předposlední, a trenér
František Polák přiznal, že
zápas s Polnou jeho týmu
nesedl: „Do zápasu jdeme
nekoncentrovaní, jako by se
nemohlo nic stát, jako by se
měl soupeř porazit sám. Brzy
dostaneme gól, koukáme, a
než se vzpamatujeme, dostaneme další. Chybí mi tam
stále entusiasmus a chuť do
fotbalu. U některých jedinců
to je, ale musí to být u celého
týmu.“

jsme penaltu. Naopak soupeř
z penalty rozhodl. Asi vyhrál
šťastnější, ale zároveň musím říci, že na mě soupeř působil odhodlanějším dojmem, víc si věřil. Proto vyhrál i zaslouženě.
Libor Švec, trenér V. Meziříčí B: V úvodu nás Pelhřimov zatlačil, výsledkem toho
byla penalta, kterou ale domácí neproměnili. Postupem
času jsme hru vyrovnali, závěr první půle patřil nám a
zaslouženě jsme šli z pokutového kopu do vedení. Po
hodině hry převzal otěže zápasu opět Pelhřimov, ale do
vážnější příležitosti jsme jej
nepustili. Asi by tomu více
slušel nerozhodný výsledek,
ale takový už je někdy fotbal.

Jiří Holenda, trenér Speřic:
Výsledek je pro nás špatný, s
hrou jsem ale spokojený.
Většinu utkání jsme měli
navrch, bohužel jsme nedokázali proměnit šance. Musím říci, že za tři roky v krajském přeboru k nám žádný
soupeř nepřijel s tak defenzivní taktikou, ale platilo to
na nás.
Martin Švec, trenér Žirovnice: Úspěchu jsme podřídili
taktiku, vyšlo nám to. Bohužel to nebyl fotbal pro diváky. Nám se povedl brejk, po
kterém byla penalta, a získali
jsme vedení. To byla voda na
náš mlýn. Speřice byly lepší,
měly šest vyložených šancí,
třikrát asi trefily tyč. Byli
jsme šťastnější. (spo)

SÁZKA NA ZKUŠENOST

Tiskovka 7. kola KP
Petr Kylíšek st., trenér
Třebíče: Zápas byl vyrovnaný, ale my jsme byli před
brankou soupeře nebezpečnější. Výhru jsme si asi zasloužili o trochu víc než soupeř. Jsme moc spokojení,
mužstvo hodně bojovalo.
Miroslav Plíšek, trenér
Chotěboře: Porážka byla zasloužená, byť bych si představoval alespoň bod, protože remíza by asi zápasu slušela víc. Bohužel jsme ale
udělali dvě hrubé chyby za
sebou, soupeř je potrestal a
my jsme na to odpověděli jen
jedním gólem.
Lubomír Venhoda, trenér
Šebkovic: Pokračujeme v
nastavené linii, nedáváme
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šance. Utkání se tím v první
půlce zlomilo, protože my
jsme ty své dvě neproměnili,
soupeř pak šel do vedení, a
když dal druhý gól, měl
utkání ve své režii. Musíme
tu střeleckou smůlu už prolomit.
Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Většinou
hrajete to, co vám soupeř
dovolí, a nám toho dovolil
hodně. Byli jsme jednoznačně lepší, a já jsem rád, že
jsme se chytli výsledkově a
kluci se zvedli po psychické
stránce, to jsme potřebovali.
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Zápas se nám
nepovedl. Nedokázali jsme se
gólově prosadit, neproměnili
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SESTAVA KOLA
DOMINIk ŠVEC
(ŽIROVNICE) 1
JarOSLaV HaVLÍk
(NOVÁ VES) 1

JarOSLaV krEJČÍ
(V. MEZIŘÍČÍ B) 1

JaN kLÍMa
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 1

JaN VaCEk
(SAPELI POLNÁ) 2

PETR bARÁK
(SAPELI POLNÁ) 1

FraNTIŠEk NEČaS
(NOVÁ VES) 2
VLaDIMÍr MaLETa
(TŘEBÍČ) 1

rOMaN DIVIŠ
(BEDŘICHOV) 1

MICHaL kaŠÍk
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 2

DaVID LaCINa
(BEDŘICHOV) 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
7 – Svoboda (Speřice)
5 – Mazač (Pelhřimov), Šimončič (Náměšť-Vícenice), Vodička (Ledeč n. S.)
4 – Dýnek, Kučera a Vodáček (všichni Žirovnice), Válek (HFK Třebíč), Diviš a Lacina (oba
Bedřichov), J. Šandera (Nová Ves), Crkal (V.
Meziříčí B)

braNkáŘI
5 - Holický (Pelhřimov)
2 - Fuksa (Nová Ves), Simandl (V. Meziříčí B),
1 – Klubal (Šebkovice), Šána (Bedřichov), Dubec (V. Meziříčí B), Beránek (Ledeč n. S.), Fiala
(Okříšky), Pokorný (Chotěboř), Duba (Třebíč),
Procházka (Náměšť-Vícenice), Švec (Žirovnice)

PŘÍŠTÍ kOLO
SObOTa: Žirovnice – Okříšky (15.30).
NEDĚLE: V. Meziříčí B – Bedřichov (14.00),
Chotěboř – Pelhřimov, Náměšť-Vícenice – HFK
Třebíč, Přibyslav – Šebkovice, Ledeč n. S. –
Sapeli Polná, Speřice – Nová Ves (vše 15.30).

