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SPORT | Vysočina
Sráží nás individuální chyby,
shodující se trenéři poražených
Domácí tvrz dobyta.
Body si třikrát odvezl
hostující výběr.

kraJSkÝ PŘEbOr
UDÁLOST KOLA
Trápení Náměště-Vícenic nebere konce. Tým
kouče Kylíška prohrál již pošesté, tentokrát
důležitý domácí mač s nováčkem z Bedřichova.

REPORTÉŘI DENÍKU

VÝROK KOLA

Vysočina – Do tabulky krajského přeboru potřebují body jako sůl, jenže i na svých
hřištích je rozdávají. Fotbalisté Přibyslavi, NáměštěVícenic a Ledče nad Sázavou
před svými fanoušky opět
neuspěli. Hlavní příčinou
jsou lacině „darované“ góly
soupeřům.

„My děláme hodně chyb, které soupeř trestá. Jsme naivní,“ uvedl po porážce 1:5 od
Pelhřimova trenér Přibyslavi František Polák.

VÝSLEDKY 10. KOLA
CHOTĚbOŘ – OkŘÍŠkY
ŽIrOVNICE – V. MEZIŘÍČÍ b
SPEŘICE – ŠEbkOVICE
NOVá VES – SaP. POLNá
PŘIbYSLaV – PELHŘIMOV
NáMĚŠŤ-VÍCENICE – bEDŘICHOV
LEDEČ N. S. – HFk TŘEbÍČ

JSOU NAIVNÍ
Přibyslav se od začátku nového ročníku trápí. Ano, o
víkendu to měla těžké, přijel
vedoucí Pelhřimov. Ale ten
se na tři body a výhru 5:1 nemusel moc nadřít. „Když budeme chtít hrát s takovýmto
mančaftem konkurenceschopně, musíme hrát zodpovědně a vyvarovat se chyb.
My jich děláme hodně, a
soupeř je trestá. Jsme naivní,“ zhodnotil pátou porážku
trenér František Polák.
V Pelhřimově naopak panovala spokojenost a kouč
Pavel Regásek mohl chválit:
„Výsledkově to hodnotím
velmi dobře. Pomohl nám
brzký gól, pak už jsme ten
zápas měli pod kontrolou,
dominovali jsme, nastřelili
jsme ještě dvě tyčky a břevno. Ten výsledek odpovídá
předvedené hře. Jinak soupeř
nás potrestal z krásného
brejku.“

JE TO SPORT
Bitva o velmi důležité body
se strhla v Náměšti, kam přijel nováček z Bedřichova. A
výsledek? Radost hostů z výhry 3:2! „Hrajeme dobře, ale
výsledky nejsou. Vyrábíme
individuální chyby, které
soupeři trestají. Sami naopak
zahazujeme velké množství
stoprocentních šancí. Na
hráče padla deka, ale my se z
toho musíme dostat. Je to
prostě sport,“ hodnotil trenér
Petr Kylíšek mladší.
Fotbalisté Bedřichova se

TAbULKA

DALŠÍ DOMÁCÍ ZTRÁTA. Fotbalisté Přibyslavi (v modrém) tentokrát doma prohráli s favorizovaným
Pelhřimovem 1:5. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

po zisku tří bodů propracovali na 8. místo, a z jejich tábora se line spokojenost. „Ta
je obrovská,“ říká bedřichovský Marek Zamazal,
který v Náměšti zaskakoval
za trenéra Peštála. „To jsou
hrozně důležité body, a pro
tým o to cennější, že to dvakrát otáčel. Nakonec jsme to
se štěstím zvládli. Ale kluci
bojovali, jezdili po zadku a šli
za vítězstvím,“ pochválil tým.
Do třetice neúspěch domácích. Ledeč nad Sázavou

už nebudí takový respekt,
jaký budila v minulé sezoně.
Toho využila o víkendu i
Třebíč, která si odvezla vítězství 4:2. „My se momentálně na góly nadřeme a sráží
nás individuální chyby, které
nás pak stojí výsledek,“ shodl
se kouč Martin Nepovím s
trenéry Přibyslavi a
Náměště-Vícenic, že jejich
hru ničí veliké hrubky.

O DVĚ BRANKY LEPŠÍ
Hosté naopak prodloužili sé-

rii bez ztráty bodu na šest
zápasů! „Já si myslím, že zápas byl celkem vyrovnaný,
chvilku jsme měli navrch my,
chvilku oni. Ale v ofenzivě
jsme byli nebezpečnější, vytvořili jsme si víc šancí a o ty
dvě branky jsme myslím byli
lepší. My jsme šestkrát v řadě
vyhráli, máme teď devatenáct bodů, a to jsem po tom
hrozném začátku nečekal,“
doplňuje dobře naladěný
třebíčský trenér Petr Kylíšek
starší.

Tiskovka 10. kola KP
Miloslav Zeman, trenér Žirovnice: Vítězství nás těší,
protože soupeř prokázal svoji
vysokou kvalitu. Pro diváky
to byl nejlepší zápas podzimu. Nám pomohlo, že jsme
do poločasu dokázali odpovědět na vedení soupeře, po
hrubé chybě stoperů ale
soupeř znovu vyrovnal. Naštěstí jsme přidali třetí gól.
Libor Švec, trenér V. Meziříčí B: Do utkání jsme nastoupili v hodně okleštěné
sestavě, první půle zápasu
byla i přesto poměrně vyrovnaná. Ve druhé půli se
domácí výrazně zlepšili,
přesto se nám podařilo vyrovnat. Bohužel jsme pak
zahodili vyloženou příležitost, která mohla přinést obrat ve skóre. Žirovnici se poté
podařilo vstřelit vítěznou
branku, na což jsme už nedokázali zareagovat.
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Myslím, že jsme zaslouženě
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zvítězili. Určitě jsme byli
lepší fyzicky, vypracovali
jsme si také více brankových
příležitostí. Jako tradičně
jsme je ale neproměňovali, a
naopak jsme inkasovali na
1:1. Rozhodujícím momentem bylo, že jsme ještě do
přestávky šli znovu do vedení. Potom jsme se uklidnili,
především vzadu, hru kontrolovali a soupeře nepustili
do žádné šance. Byla to, řekněme, povinná výhra, ale tři
body jsou to důležité, protože
nás nyní čekají dva těžké
duely. Můžeme se tak na ně
připravovat více v klidu.
Lubomír Venhoda, trenér
Šebkovic: Domácí byli od
první minuty lepším mužstvem, dvacet minut nás tlačili, my udělali chybu a inkasovali jsme. Po půlhodině
jsme se z toho dostali, ojedinělým protiútokem vyrovnali, ale zlomilo se to druhou
brankou. Ve druhé půlce
jsme v závěru dostali třetí,

protože jsme to otevřeli. My
jsme udělali vše, co bylo v
našich silách, a domácí zaslouženě vyhráli.
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: V první půli jsme byli
lepším týmem, bohužel jsme
z několika šancí proměnili
pouze jedinou. Začátek druhé
půle patřil Polné, která také
vyrovnala, ale poté už jsme
znovu převzali iniciativu my.
Opět nás ale trápila koncovka, proto jsme o tři body
museli bojovat až do úplného závěru. Divákům se ale
zápas musel líbit, hrál se
dobrý fotbal se spoustou
příležitostí.
Jiří Babínek, předseda TJ
Sapeli Polná: Tentokrát
jsme nenavázali na poctivé a
zodpovědné výkony z minulých zápasů. Přesto jsme si
připravili velké množství
šancí a pokud bychom dokázali proměnit alespoň čtvrtinu z nich, tak jsme si odvezli

tři body. Naše koncovka však
byla žalostná, domácí nás
dvakrát potrestali a mají tři
body. Jinak se dá říci, že remíza by byla spravedlivým
vyjádřením sil.
Miroslav Plíšek, trenér
Chotěboře: Na těžkém terénu, který byl, jsme to zvládli
poměrně výborně. Jednak
jsme vyhráli, jednak si myslím, že jsme hráli slušný fotbal s pěknými akcemi. Mrzí
mě jen, že jsme nedali více
branek, protože jsme tam
šance měli.
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Bohužel jsme opět
neproměnili gólové šance,
které jsme měli asi čtyři. Oni
ze svých šesti dvě dali. Když
jsme to otevřeli, tak nás pak
potrestali druhým gólem. Byl
těžký terén, těžké počasí a
výsledek nás nepotěšil. Kluci
sice bojovali, ale je těžké,
když nedáte šance, něco
uhrát.
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SESTAVA KOLA
PETR ŠÁNA
(BEDŘICHOV) 1
MICHaL NaNIaŠ
(PELHŘIMOV) 1

DaNIEL POUL
(PELHŘIMOV) 3

PETr OŠMEra
(TŘEBÍČ) 2

PETr CHLaD
(CHOTĚBOŘ) 2

aDaM VaŠ
(ŽIROVNICE) 1

MaTĚJ NEUWIrTH
(BEDŘICHOV) 1
VLaDIMÍr MaLETa
(TŘEBÍČ) 2

JIŘÍ HOLENDa ML.
(SPEŘICE) 1

PAVEL SVObODA
(SPEŘICE) 4

ONDŘEJ STarÝ
(NOVÁ VES) 2

NEJLEPŠÍ STŘELCI
11 - Mazač (Pelhřimov)
10 – Svoboda (Speřice)
7 – Vodáček (Žirovnice)
6 – Vodička (Ledeč n. S.), Kučera (Žirovnice),
Lacina (Bedřichov)

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), Dobrovolný (Chotěboř)

PŘÍŠTÍ kOLO
SObOTa:Šebkovice - Nová Ves, HFK Třebíč Speřice, Bedřichov - Přibyslav, Okříšky - Náměšť-Vícenice (vše 15.00).
NEDĚLE: Sapeli Polná - Žirovnice (10.30),
Velké Meziříčí B - Chotěboř (14.00), Pelhřimov
- Ledeč n. S. (15.00).

