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SPORT | Vysočina
Podzim v krajském přeboru se
povedl celkům z Pelhřimovska
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Fotbalový krajský přebor má za sebou plnohodnotný podzim, který
ukázal, že se na něj velmi
dobře připravili hráči z
Pelhřimovska. Všechny tři
celky z tohoto okresu se totiž
usadily v horní polovině tabulky. První poločas nejvyšší
regionální soutěže přinesl
i mnohá překvapení. Které
výběry mile překvapily, a
které naopak zůstaly za očekáváním?
FK PELHŘIMOV
Že je Pelhřimov první, zase
tak nepřekvapuje. Na druhou
stranu v létě se o cílech hovořilo opatrně. Přece jen z
týmu odešel velezkušený Jeřábek a domů do Horní Cerekve zamířil Benda. To bylo
citelné oslabení záložní řady.
Jenže v průběhu podzimu se
uzdravil defenzivní štít
Kostroun, a Benda se do týmu vrátil. A navíc je tu jeden
objev. Mazač (na snímku) se
s devatenácti góly stal nejlepším střelcem soutěže a
svými přesnými zásahy táhl
tým k titulu podzimního
mistra. A to se přitom nejedná o hrotového útočníka.
Trenér Regásek ho staví na
levé křídlo.
FC SLAVOJ ŽIROVNICE
Kreativci v sestavě Žirovnice
se sehráli. Co na jaře moc
neklapalo, teď si sedlo. Vodáček hraje vysoko – prakticky v útoku, Dýnek více zezadu. I to je důvod historické
podzimní bilance a druhé
příčky. „Máme to rozehráno
dobře a usilujeme o historický výsledek. Žirovnice nikdy
na podzim osmadvacet bodů neuhrála. Ani v dobách,
kdy hrálo přebor šestnáct
týmů. Povedl se nám
malý zázrak. Kluci si
ověřili, že směr naší
práce je správný.
Neříkám, že budeme prohánět
na jaře Pelhřimov, ale popereme se o co nejlepší výsledek,“ říká trenér Miroslav
Zeman.
HFK TŘEBÍČ
Rozjezd byl šílený. Tři kola,
jeden bod a skóre 4:12! Výběr
HFK byl zralý v tu chvíli
na ručník a nikdo mu moc
nevěřil. Jenže trenér Petr
Kylíšek starší poté naladil
svůj tým na vítěznou vlnu,
na které se vezl dlouhých
sedm kol! V zápasech přitom
nebyl tak suverénní, čtyřikrát vyhrál jen o gól, ale
štěstí šel naproti a přálo mu.
Trenér Kylíšek si tak mne po
uplynulé části ruce.
TJ NOVÁ VES
Také v letošním ročníku celek z Novoměstska potvrzuje,
že i přesto, že až na jedinou
výjimku sází výhradně na
vlastní odchovance, opět
patří k tomu lepšímu, co
nejvyšší krajská soutěž nabízí. V kontrastu se slušnou

střeleckou potencí je letos
ovšem výrazně propustnější
defenziva. „Mé hodnocení
hodně ovlivnil poslední zápas podzimu, který jsme
proti Bedřichovu nezvládli.
Určitě jsme měli minimálně
na třetí místo tabulky, ne-li
na druhé. Mohli jsme se zavěsit za suverénní Pelhřimov, což se bohužel nestalo.
Ačkoliv tu
dorůstá výborná
generace
fotbalistů,
nedokázali
jsme to
přetavit v
ještě lepší
výsledky,“
vyjádřil
mírné
zklamání z
první
poloviny
ročníku
kouč Nové
Vsi Radek
Šikola.
FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ B
Výborná defenziva, občas
trápení v koncovce, ale
především pohledná hra,
na kterou se dalo dívat.
Tak by se ve stručnosti
dal zhodnotit letošní
podzim z pohledu juniorky Velkého Meziříčí.
Průběžné páté místo
je solidním vysvědčením mladého celku. „K úplné spokojenosti takové tři
body chybí, ale i
přes menší krizi
uprostřed podzimu jsme
první polovinu sezony
zvládli
poměrně
dobře.
Máme
to
dobře
rozehrané, především na defenzivě jsme
přes léto výrazně
zapracovali, horší
to občas bývalo s
koncovkou,“ sdělil trenér rezervy Libor Švec.
TJ DÁLNICE SPEŘICE
Velmi povedený podzim, daří
se hrát fotbal založený na
dobré fyzické kondici i slušné
míře atraktivity. Útočník Pavel Svoboda, který se do mateřského klubu vrátil z Jihlavy, je nesporným přínosem,
jeho rychlost na obrany soupeřů v krajském přeboru
platí. Na rozdíl od minulých
let už trenér Holenda nestaví
na svém vrstevníkovi Martinu Pohanovi, o dirigentskou
taktovku v obraně se dělí
Štěpánek s Fukanem. Horší
výsledky v závěru podzimu
byly způsobeny velkou marodkou.
FC CHOTĚBOŘ
V Chotěboři s podzimem
nejsou příliš spokojeni, a to
hlavně s umístěním. „Myslím
si, že ten tým má na lepší. Ale
bohužel se nám nepovedl
závěr podzimu,“ uznal chotěbořský kouč Miroslav Plíšek, jehož tým prý nesrážely
individuální chyby, ale zase
se objevily ty týmové. „Inkasovali jsme laciné branky a
už jsme pak nedokázali vý-

sledek otočit. Navíc jsme
měli velkou obměnu hráčů v
jednotlivých zápasech,“ dodal Plíšek.
TJ SOKOL BEDŘICHOV
Tenhle nováček z Jihlavy šel
do soutěže s respektem, ale
také hlásil, že se nebojí
a chce si to se zkušenějšími
celky rozdat na férovku.
A rozdal, a byl odměněn.
Svěřenci trenéra Zbyňka
Peštála získali solidních patnáct bodů, jsou osmí, a mají
tudíž dobrý základ pro záchranu přeboru. Že do
soutěže patří právem svědčí i bilance, kterou ma
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Deník se tradičně poohlíží
za uplynulou první částí
nejvyšší fotbalové soutěže
na Vysočině.

jí. Sice
vyhráli
jen třikrát,
ale bodovat dokázali v šesti
dalších zápasech, a
jen
čtyřikrát prohráli! Jejich ofenzivní styl hry chválilo i několik trenérů soupeře.
FC NÁMĚŠŤ-VÍCENICE
Černý kůň soutěže předsezonní prognózy nedokázal
naplnit. Ofenzivně laděný
tým nechytil začátek, a pak
už se to vezlo. Poprvé vyhrál
až v pátém kole, ovšem ani
poté to nebylo ono. Až v závěru se sedmi body v řadě
dostal do středu tabulky, což
je ale na Náměšť-Vícenice
málo. Fotbalově sice tým
trenéra Petra Kylíška mladšího ve většině zápasů obstál,
ale body z toho nepramenily.
Chybělo to nejpodstatnější,
góly!
FK KOVOFINIŠ LEDEČ N. S.
Ledči se podzim příliš nevyvedl, připsala si jen dvě vítězství. Sice měla šest remíz,
ale v tříbodovém systému to
stačilo jen na desáté místo se

ziskem dvanácti bodů. Navíc
ledečská defenziva nebyla
zrovna nedobytnou tvrzí.
Společně s Přibyslaví dostala
na podzim nejvíce branek.
„Musíme se zamyslet nad
tím, jak budeme pokračovat,
a dát se dohromady přes zimu, protože jaro nebude vůbec jednoduché,“ řekl trenér
Martin Nepovím po posledním zápase a debaklu 1:7 s
rezervou Velkého Mezíříčí.
SK PŘIBYSLAV
Přibyslav na tom je o bod
hůře než její okresní soupeř
z Ledče. Její zápasy byly
jako na houpačce. V
hodně z nich byla
problémem nedisciplinovanost a nekoncentrovanost. „S
takovým přístupem
některých hráčů nemůžeme hrát krajský přebor
rovnocenně. Dokud si kluci
neuvědomí, že musí trochu zabojovat a trochu
mít disciplínu, tak to lepší
nebude,“ řekl po prohraném zápase s Okříškami
kouč František Polák, který
na druhou stranu ví, že když
jeho hráči zaberou a plní to,
co mají, tak mohou hrát rovnocennou partii s každým.
TJ SAPELI POLNÁ
Fotbalový klub Sapeli Polná
čekal na konec podzimu jako
na smilování. Takhle žalostnou první půlku soutěže si
tým Jiřího Babínka rozhodně
nevysnil. A hlavní důvod?
Kádr rozbila častá zranění,
sestavou se muselo neustále
míchat, a k tomu domácí tvrz
ve Stáji už nebyla tak nedobytnou, jak tomu kdysi bývalo. A další minus, to je jednoznačně produktivita. Dvakrát se sice střelci utrhli,
jenže když se odečtou dvě
pětigólové výhry, zbývá deset
tref na jedenáct zápasů, a to
je žalostně málo.
SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
Zklamání, o ničem jiném se
nedá po takhle zpackané
půlsezoně v Okříškách hovořit. Tým trenéra Gustava
Cabúka získal jen deset bodů, a krčí se tedy u dna tabulky. A to mohou být v
Okříškách rádi, že jejich svatyni stráží nestárnoucí Fiala,
který se velkou měrou podílel na zisku takřka všech získaných bodů. I tady se pak
hledali marně střelci, kteří by
podzim zachránili. Dvanáct
branek hovoří za vše!
SOKOL ŠEBKOVICE
Nováček číslo dva. Šebkovice
se v nové soutěži tak úspěšně
jako Bedřichov neaklimatizovaly. Získaly na podzim jen
osm bodů a jsou poslední.
Paradoxně mají ale osmou
nejlepší obranu! Inkasovaly
pětadvacet gólů, to není tak
moc, jenže to druhé číslo,
deset vstřelených branek, už
tak dobrý pocit trenérovi
Lubomíru Venhodovi radost
nedělá. A právě zde byla
Achillova pata celku z Třebíčska, který zaplatil v tomto
směru nováčkovskou daň.
Ale šance tu je, i díky senzační výhře v posledním kole
s Třebíčí se dostaly Šebkovice
zpět do hry!

kraJskÝ pŘEbor
UDÁLOSTI PODZIMU
1. Pelhřimov ukázal svou sílu a naplnil roli
papírového favorita.
2. Černým koněm první části sezony se stala
překvapivě Žirovnice.
3. Nečekaně pozadu je po třinácti kolech
výběr Náměště-Vícenic.

VÝROKY PODZIMU
„Efektivita nás trápí, vypisujeme konkurz na
střelce,“ povzdechl si trenér Šebkovic Lubomír Venhoda po 5. kole nad produktivitou,
která jeho tým trápila celý podzim.
„Speřice po druhém gólu zaparkovaly před
svým vápnem autobus,“ reagoval na defenzivní hru soupeře v 8. kole po porážce 0:4 trenér
Nové Vsi Radek Šikola.
„Výkon našeho týmu lze nazvat slovem diletantský,“ čertil se po nezdaru s Šebkovicemi
předseda Sapeli Polná Jiří Babínek.

tabulka podzimní části
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

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

13 10
13 9
13 8
13 7
13 6
13 6
13 6
13 3
13 4
13 2
13 2
13 2
13 2
13 2

2
1
1
2
3
3
3
6
2
6
5
4
4
2

1
3
4
4
4
4
4
4
7
5
6
7
7
9

42:12
31:23
25:27
33:27
22:13
26:18
25:19
19:32
24:26
20:29
16:29
20:22
12:23
10:25

32
28
25
23
21
21
21
15
14
12
11
10
10
8

IDeÁLní SeSTaVa PODZIMU
lukáŠ HoliCkÝ
(PELHŘIMOV)
PeTR CHlad
(CHOTĚBOŘ)

miCHal naniaŠ
(PELHŘIMOV)

FRanTIŠeK nEčas
(NOVÁ VES)

Jan ŠanDeRa
(NOVÁ VES)

FILIP dVoŘáčEk
(SAPELI POLNÁ)

Jakub VodáčEk
(ŽIROVNICE)
LUKÁŠ DÝneK
(ŽIROVNICE)

daVid laCina
(BEDŘICHOV)

PaVeL SVOBODa
(SPEŘICE)

tomáŠ mazač
(PELHŘIMOV)

nEJlEpŠí stŘElCi
19 - Mazač (Pelhřimov)
11 – Svoboda (Speřice), Vodáček (Žirovnice)
8 – Kučera (Žirovnice), Šandera (Nová Ves), Lacina (Bedřichov)
7 – Crkal (Velké Meziříčí B), Šimončič (Náměšť-Vícenice)

brankáŘi
7 - Holický (Pelhřimov)
4 - Šána (Bedřichov), Fuksa (Nová Ves)
3 - Simandl (V. Meziříčí B), Fiala (Okříšky)
2 - Duba (Třebíč), Žáček (Speřice)
1 – Klubal (Šebkovice), Dubec (V. Meziříčí B),
Beránek (Ledeč n. S.), Pokorný (Chotěboř),
Chalupa (Náměšť-Vícenice), Pazderka (Přibyslav), Dobrovolný (Chotěboř), Bezděk (Ledeč n.
S.), Švec (Žirovnice), Trepka (Žirovnice), Pokorný
(Sapeli Polná)

