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SPORT | Vysočina
Pro hosty je zisk bodu málo,
domácí naopak remízu brali
Druhou půli se hrálo
takřka na jednu bránu,
říkal kouč Ledče Nepovím.
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Takřka stejný
scénář měly tři zápasy 9. kola
fotbalového krajského přeboru. Hostitelé šli do vedení,
ale soupeř dokázal stav vyrovnat, a přestože měl ve
druhé půlce navrch, tak s remízovým stavem už nic neudělal. Ač se hrály tyto tři
zápasy každý v jinou dobu,
skončily nerozhodně. S bodem a výsledkem 1:1 tak byli
mnohem spokojenější domácí.

Skvělý finiš Žirovnice vzal Nové Vsi tři body.
Hosté prohrávali 2:3, ale pak začal řádit Vodáček, který za posledních jednadvacet minut
zkompletoval hattrick, a jeho tým tak vyhrál
5:3!

„Prohra mrzí o to víc, že jsme čtyři z pěti gólů
Žirovnici doslova darovali,“ lamentoval kouč
Nové Vsi Jan Nečas po porážce 3:5.

VÝSLEDKY 9. KOLA
OkŘÍŠkY – V. MEZIŘÍČÍ b
SaPELI POLNá – SPEŘICE
HFk TŘEbÍČ – PŘIbYSLaV
bEDŘICHOV – CHOTĚbOŘ
PELHŘIMOV – NáMĚŠŤ-VÍCENICE
ŠEbkOVICE – LEDEČ N. S.
NOVá VES – ŽIrOVNICE

To potvrdil i kouč Okříšek
Gustav Cabúk, jehož tým
hostil v sobotu rezervu Velkého Meziříčí. „Soupeř byl
běhavý, fotbalový, ale v první
půlce, když nám ještě síly
stačily, byli jsme o něco lepší.
Bohužel tutovku na 2:0 jsme
nedali. Ve druhé půlce nám
už došly síly a soupeř nás zatlačil, nakonec musíme ten
bod brát, protože oni tam
měli nějaké šance. Nás podržel brankář,“ uznal Cabúk.
„První poločas byl vyrovnaný, byť jsme asi míč měli více
v držení my. Bohužel jsme
inkasovali hloupý gól ze
standardní situace. Ve druhé
půli jsme na hřišti dominovali, dokázali jsme vyrovnat,
ale další šance už zůstaly nevyužity,“ povzdychl si Libor
Švec, trenér Velkého Meziříčí.
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SESTAVA KOLA

SMÍŠENÉ POCITY
NEDÁVALI ŠANCE. Fotbalisté rezervy Velkého Meziříčí (v červeném) měli na půdě Okříšek ve druhé
půlce převahu, ale gól dali jen jeden. A to stačilo pouze na remízu. Foto: Deník/Kamil Vaněk

Ve Speřicích naopak mohli
myslet na víc. „Výsledek není
nic moc. Domácí na nás byli
dobře nachystáni, hráli v
bloku, zodpovědně. Navíc jim
skvěle zachytal Koubek, což
ovšem neomlouvá naši střeleckou nemohoucnost. Hra
jako taková se mi ale líbila,
když v tom budeme pokračovat, výsledky se určitě dostaví,“ zhodnotil nedělní dopolední mač speřický trenér
Jiří Holenda.
A do třetice 1:1 a zklamání

hostů. Ledeč nad Sázavou prý
měla domů vézt body tři.

JEDNOZNAČNĚ ZTRÁTA
„Je to pro nás jednoznačně
ztráta. My jsme prospali
úvodních dvacet minut, kdy
nám soupeř dal gól. Zápas byl
vyrovnaný, ale pak jsme začali Šebkovice přehrávat, do
poločasu jsme srovnali. Druhou půli se hrálo takřka na
jednu bránu, měli jsme asi
pět gólovek. Doplatili jsme
na neproměňování šancí,“

zoufá kouč hostů Martin Nepovím. „Posouváme se,“
usmíval se šebkovický kouč
Lubomír Venhoda nad bodovým ziskem. „Začali jsme
dobře, měli jsme tam dobré
situace, dali jsme první gól,
ale bohužel individuální
chyba v závěru poločasu nás
stála vedení. Pak se Ledeč ve
druhé půlce zvedla, zatlačila
nás, několikrát nás podržel
brankář. Ale přesto jsme měli
v závěru dvě gólové situace.
Za bod jsme rádi,“ doplňuje.

Tiskovka 9. kola KP
Petr Kylíšek st., trenér
Třebíče: Po tom strašném
začátku jsme se vzpamatovali, jsme všichni spokojení
a já doufám, že ještě do konce podzimu nějaké body
uděláme. Dá se říci, že jsme
zápas měli pod kontrolou,
jsme v pohodě, hraje se
uvolněněji. Byli jsme víc na
míči, před soupeřovou brankou, ten výsledek je myslím
spravedlivý. Soupeř nám to
trochu umožnil, v defenzivě
měl výpadky, které jsme
trestali. A jsme rádi, že se na
nás přišlo podívat i víc lidí.
František Polák, trenér
Přibyslavi: S takovým přístupem některých hráčů,
nemůžeme hrát krajský přebor rovnocenně. Dokud si
kluci neuvědomí, že musí
trochu zabojovat a trochu

UDÁLOST KOLA

VÝROK KOLA

PO PAUZE DOMINOVALI

V neděli dopoledne na hřišti
ve Stáji se body také dělily.
Výběr Sapeli Polná remizoval
se Speřicemi 1:1. „Speřičtí
předvedli velmi kompaktní
výkon, patří na čelo soutěže
naprosto zaslouženě. Získaného bodu si velmi vážíme, i
když z něj máme smíšené
pocity. Všichni naši hráči se
snažili plnit, co jsme si řekli,
a odevzdali na hřišti maximum,“ zhodnotil předseda
Sapeli Jiří Babínek, který byl
zklamaný, že si jeho tým dal
vlastní gól, ale na druhou
stranu i rád, že hosté svou
převahu nezužitkovali ve
větší míře.

kraJSkÝ PŘEbOr

mít disciplínu, tak to lepší
nebude. Ve druhé půli už byl
náš výkon přímo tragický.
Zbyněk Pestál, trenér
Bedřichova: Z naší strany
není moc co hodnotit. My
jsme absolutně nezachytili
nástup, a za chvíli bylo po
zápase. I když jsme se snažili
změnit rozestavení, tak hosté byli lepší, rychlejší, hráli
zkušeně a zaslouženě vyhráli.
Miroslav Plíšek, trenér
Chotěboře: Takový zápas se
hodnotí dobře. Myslím, že to
bylo jednoznačné. Hlavně po
tom začátku, kdy jsme dali tři
branky a ještě měli další
spoustu šancí. Jen mě mrzí,
že jsme neudrželi nulu, že
kluci Tomášovi nepomohli,
ale za takového stavu je těžké udržet koncentraci.

Jan Nečas, asistent trenéra
Nové Vsi: Do utkání jsme
špatně vstoupili, ale dvougólové manko nás nesložilo.
Skóre jsme dokázali otočit,
ale rozhodlo to, že jsme z několika šancí nedokázali přidat čtvrtou branku. Prohra
mrzí o to víc, když jsme čtyři
z pěti gólů Žirovnici doslova
darovali.
Martin Švec, trenér Žirovnice: Začátek nám vyšel
podle představ, plnili jsme,
co jsme si řekli, a získali vedení 2:0. Pak jsme nepochopitelně polevili, dva góly
jsme soupeři darovali a rázem jsme prohrávali 3:2.
Soupeř pak neproměnil dvě
tutovky a nás naštěstí vrátil
Vodáček zpět do zápasu,
a od té chvíle jsme už dominovali.

Karel Kocián, asistent trenéra Pelhřimova: Po špatné
rozehrávce jsme brzy dostali
gól, naše hra až do vyrovnání
nebyla dobrá. Pak jsme zlepšili přechod do útoku, naše
rychlé akce zakončovali Vlk z
jedné strany a Mazanec z
druhé. Do poločasu jsme
prakticky rozhodli. Po přestávce jsme měli další šance,
ale už nám scházela přesnost.
Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Začátek
utkání nám docela vyšel,
vstřelili jsme branku a mohli
jsme přidat druhu, ale Šimončič stoprocentní šanci
nedal. Následně jsme inkasovali, a pak přišla pětiminutová pasáž, kdy jsme byli
šílení, během chvíle jsme inkasovali tři branky, a bylo po
zápase.

KAREL KLUbAL
(ŠEBKOVICE) 1
TOMáŠ kELLEr
(CHOTĚBOŘ) 1

JAKUb VLK
(PELHŘIMOV) 1

raDIM bENCE
(TŘEBÍČ) 1

JakUb VODáČEk
(ŽIROVNICE) 2

JakUb GraMEr
(LEDEČ N. S.) 1

TOMáŠ MaZaČ
(PELHŘIMOV) 4
JAN ŠANDERA
(NOVÁ VES) 2

MarTIN SOMEraUEr
(CHOTĚBOŘ) 2

PAVEL SVObODA
(SPEŘICE) 3

PETR DUbSKÝ
(OKŘÍŠKY) 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI
10 - Mazač (Pelhřimov)
9 – Svoboda (Speřice)
7 – Vodáček (Žirovnice)
6 – Vodička (Ledeč n. S.)

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:Žirovnice - Velké Meziříčí B, Chotěboř – Okříšky, Náměšť-Vícenice – Bedřichov.
NEDĚLE: Přibyslav – Pelhřimov, Ledeč n. Sáz.
- HFK Třebíč, Speřice – Šebkovice, Nová Ves Sapeli Polná.
Všechny zápasy začínají v 15 hodin.

