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SPORT | Vysočina
O překvapení nebyla nouze,
staraly se o ně hostující týmy
Soupeř se antifotbalem
dočkal vítězství, kroutil
hlavou kouč Kylíšek ml.

kraJSkÝ PŘEbOr
UDÁLOST KOLA
Souboj trenérů Petrů Kylíšků skončil šťastněji pro hostujícího kouče HFK Třebíč, který
mohl v Náměšti slavit těsnou výhru 1:0.

REPORTÉŘI DENÍKU

VÝROK KOLA

Vysočina – Osmé kolo fotbalového krajského přeboru
spíše sedělo hostům. Čtyři
mače skončily v jejich prospěch a tři tak trochu nečekaně. Žirovnice, NáměšťVícenice i rezerva Velkého
Meziříčí rozhodně nepředpokládaly, že na svých hřištích úspěšné nebudou. Ale
stalo se!

„Speřice po druhém gólu zaparkovaly před
svým vápnem autobus,“ reagoval na defenzivní hru soupeře trenér Nové Vsi Radek
Šikola.

VÝSLEDKY 8. KOLA
ŽIrOVNICE – OkŘÍŠkY
SPEŘICE – NOVá VES
V. MEZIŘÍČÍ b – bEDŘICHOV
PŘIbYSLaV – ŠEbkOVICE
NáMĚŠŤ-VÍCENICE – HFk TŘEbÍČ
LEDEČ N. S. – SaPELI POLNá
CHOTĚbOŘ – PELHŘIMOV

VYRAZILI NA KOLEDU
Fotbalisté Žirovnice nepotvrdili roli papírového favorita, a před svými fanoušky
proti Okříškám propadli.
Prohra 0:2 trenéra Martina
Švece mrzela. „Pojal bych to
slovy trenéra Haška z Bohemky. Vyrazili jsme na koledu a Okříšky nám nadělily.
V prvním poločase jsme nedali tři vyložené šance, po
přestávce jsme hráli hodně
naivně. Inkasovali jsme po
hrubých chybách, soupeři
musím k výhře pogratulovat,“ hodnotil kouč domácích.

TAbULKA

VZADU NA STO PROCENT
Hosté naopak slavili důležitou výhru, která je posunula
k soupeřům ze středu tabulky. „První poločas byl vyrovnaný, ale jak jsme dali ve
druhé půlce gól, tak jsme si
to pohlídali. Kluci to odehráli
vzadu na sto procent a na
nulu, a my jsme po tom propadáku na Bedřichově za tu
výhru rádi,“ uvedl Martin
Mašek, asistent trenéra
Okříšek.

velmi dobře takticky a po
celý zápas měl více ze hry.
Bohužel musím přiznat, že
vyhrál zaslouženě. Nějaké
šance jsme měli, ale buď
jsme je vyřešili špatnou přihrávkou, nebo jsme zamířili
vedle,“ komentuje kouč rezervy Libor Švec.

VYHRÁLI ZASLOUŽENĚ

NEJLEPŠÍ VÝKON

Další překvapivá výhra hostů
se zrodila ve Velkém Meziříčí.
Domácí rezerva rozjela novou sezonu krajského přeboru skvostně, ale poslední
výhra na horké půdě v
Pelhřimově zřejmě svěřencům trenéra Libora Švece
uškodila. A Bedřichov toho
maximálně využil. Odvezl si
totiž výhru 1:0!
„Zápas jsme neodehráli
dobře, měli jsme velké problémy s pohybem i kombinací. Bedřichov na nás hrál

Tým z Jihlavy si připsal druhé
vítězství, a nejen to hřálo na
srdci trenéra Zbyňka Peštála:
„Já jsem s tím zápasem naprosto spokojený, to vítězství
je překvapivé, ale myslím, že
zasloužené. Oni měli jednu
obrovskou šanci, kterou nevyužili, ale od 60. minuty
jsme je začali přehrávat. Po
té neproměněné penaltě pak
v sobě kluci našli morální sílu, a je to pro ně obrovská
odměna. Myslím, že to byl
zatím náš nejlepší výkon.“

OBRALI DOMÁCÍ. Fotbalisté Třebíče (v červeném) porazili v derby Náměšť-Vícenice. Foto: Jaroslav Loskot

A do třetice výsledek, který
se moc nečekal. Ačkoliv fotbalisté Náměště-Vícenic zahájili nový ročník bídně, tak
v posledních týdnech bylo
vidět zlepšení, které přineslo
i výsledky. Jenže derby s
Třebíčí, okořeněné rodinným soubojem trenérů Kylíšků, vyzněl lépe pro hosty.
Těm stačila jediná trefa.

MĚLI VELKOU SMŮLU
„Zápas připomínal trochu
duel z jarní části loňské sezony. Po chybě jsme si vstřelili vlastní branku. Pak jsme
naprosto ovládli zápas, pětaosmdesát procent hry se
odehrálo na polovině soupeře. Nastřelili jsme dvě břevna, Čermák nedal stoprocentní šanci, ale těch jsme
měli spoustu. Navíc nám sudí
neuznal gól, ale o tom ze
svého místa z lavičky nechci

spekulovat. Soupeř se antifotbalem dočkal vítězství.
Měli jsme velkou smůlu,“
kroutil hlavou náměšťský
Petr Kylíšek mladší po porážce 0:1.

František Polák, trenér

Přibyslavi: Ujali jsme se vedení 2:0, zápas jsme měli pod
kontrolou, ale nechali jsme si
dát zbytečnou branku a zbytečně jsme znervózněli. Za
stavu 2:0 jsme ještě mohli
dát branku, ale nedali a konec byl zbytečně nervózní.
Soupeř klidně mohl z některé standardky vyrovnat. To
by se nám stávat nemělo.
Lubomír Venhoda, trenér
Šebkovic: Tentokrát jsem
odjížděl nespokojený, protože jsme tam měli alespoň
bod uhrát. Neustále nás trápí
efektivita a odvaha v zakončení. Domácím jsme byli minimálně vyrovnaným soupeřem.
Martin Nepovím, trenér
Ledče n. S.: Dneska jsme
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Jeho strýc, třebíčský trenér
Petr Kylíšek, to viděl následovně: „Začátek zápasu nám
nahrál do karet. Neřekl bych,
že to byl vlastní gól, vlastní
snahou jsme k tomu hodně
přispěli. Pak jsme zabezpečili
obranu, a to se nám vydařilo.
Domácí sice trefili břevno a
měli jasnou šanci Čermáka,
ale jinak naše defenziva
fungovala dobře. My jsme
také měli šance a brejky na
zvýšení, i když Náměšť nás v
některých fázích zatlačila.
Nebudu říkat, že naše vítězství je šťastné, ale vezeme si
tři cenné body.“
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SESTAVA KOLA

TŘI CENNÉ BODY

PaTrIk DUba
(TŘEBÍČ) 2
MarTIN MaŠEk
(OKŘÍŠKY) 2

PETr CHLaD
(CHOTĚBOŘ) 1

FILIP DVOŘáČEk
(SAPELI POLNÁ) 1

JAN KLÍMA
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 2

ONDŘEJ bENDa
(OKŘÍŠKY) 2
LUkáŠ VODIČka
(LEDEČ N. S.) 3

DaVID NOVák
(BEDŘICHOV) 1
TOMáŠ MaZaČ
(PELHŘIMOV) 3
PAVEL SVObODA
(SPEŘICE) 2

ONDŘEJ ČáSTka
(SAPELI POLNÁ) 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI

Tiskovka 8. kola KP
Miroslav Plíšek, trenér
Chotěboř: Pakliže se nedokážeme soustředit na zápas
od začátku, těžko můžeme
pomýšlet na nějaké body, a
kor když děláme triviální
chyby.
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: První poločas
byl jednoznačně v naší režii,
dali jsme dva góly. Po přestávce jsme ale od hry, která
se nám dařila, zcela nepochopitelně od všeho ustoupili. Pětatřicet minut náš výkon neměl naprosto žádné
parametry, soupeř zaslouženě vyrovnal. Naštěstí jsme
rychle šli opět do vedení a
konec už jsme zásluhou zvýšené bojovnosti zvládli.
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ztratili body svými chybami.
Měli jsme zápas jasně ve své
režii a vedli o dvě branky, ale
nezvládli jsme ho takticky a
soupeř asi vyrovnal zaslouženě, protože potrestal naše
chyby.
Jiří Babínek, předseda Sapeli Polná: Náš tým nezbývá
než pochválit. Se zdecimovaným týmem jsme ani za
dvougólového vedení domácích nepřestali poctivě pracovat, dokázali jsme vyrovnat a měli několik příležitostí
k tomu, abychom utkání
rozhodli ve svůj prospěch.
Škoda jen obdržených branek, obě byly velmi laciné.
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Zápas dvou vsí přinesl kvalitní fotbal. Nová Ves byla asi

nejsilnějším soupeřem, se
kterým jsme se letos potkali.
Její hráči byli běhaví, fotbalově agresivní. Moc nás do
šancí nepouštěli, přesto se
nám povedlo dát čtyři góly.
Výhra je to pro nás cenná,
jsem spokojený.
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: V první půli jsme hráli
proti silnému větru a domácí
z jedné akce dokázali míč
dostat do naší branky. Prvních patnáct minut druhé
půlky jsme měli tlak, jenže
Speřice nám pak utekly, a od
druhého gólu zaparkovaly
před svým vápnem autobus.
Proti tomuto způsobu hry
jsme se pak bohužel nedokázali prosadit. Konečný výsledek je pro nás až příliš
krutý.

9 – Svoboda (Speřice)
7 – Mazač (Pelhřimov)
6 – Vodička (Ledeč n. S.)
5 – Šimončič (Náměšť-Vícenice)

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

PŘÍŠTÍ kOLO
SObOTa: HFK Třebíč – Přibyslav, Bedřichov –
Chotěboř, Okříšky – V. Meziříčí B (vše 15.30).
NEDĚLE: Sapeli Polná – Speřice (10.30), Šebkovice – Ledeč n. S., Pelhřimov – Náměšť-Vícenice, Nová Ves – Žirovnice (vše 15.30).

