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SPORT | Vysočina
Kouč fotbalistů Žirovnice MARTIN ŠVEC (50) žehrá na defenzivu týmu:

Dělali jsme velké množství chyb

P

KAMIL VANĚK

dělali jsme v ní spoustu chyb.
To nás sráželo. Je třeba si ale
uvědomit, že to není jen o
obraně. My jsme směrem
dozadu byli špatní jako celek.
Každý na tom měl svůj díl
viny.
Když se dostává hodně gólů,
jsou většinou z hlediska kritiky první na ráně stopeři.
Pak jde na řadu brankář.
Vy máte mezi tyčemi syna.
Bylo pro vás těžké ten tlak
ustát?

něco výše, ale tohle je naše
současná realita.
Dokážete pojmenovat problém, proč došlo na dlouhou
šestizápasovou sérii, v níž
jste získali jen tři body?

Nechci se vymlouvat, ale
velký vliv na to měla zranění
hráčů ze středu hřiště. Hned
v první přípravě to potkalo
Vojtu Hadravu, už v mistráku

1. Pelhřimov
2. Nová Ves
3. Speřice
4. V. Meziříčí B
5. Chotěboř
6. Sapeli Polná
7. Náměšť-Víc.
8. ŽIROVNICE
9. HFK Třebíč
10. Okříšky
11. Přibyslav
12. Ledeč n. S.
13. Šebkovice
14. Bedřichov

Už jste to zmínil u výčtu vašich zraněných hráčů. Chyběl vám hodně Lukáš
Dýnek?

se zranil Lukáš Dýnek. Poté
vypadl ze hry i Kocourek,
kterého jsme přivedli před
sezonou jako posilu. Bohužel
se jednalo o vážná zranění, s
dlouhou dobou léčení.

Některé zápasy jsme
zvládli i bez něj, ale to nic
nemění na tom, že je pro nás
důležitý. Stojí na něm naše
hra. Když není na hřišti, je to
znát a znát to bylo celý podzim. Věřím, že se brzy dá do
kupy a s ním půjdou naše
výkony nahoru.

Kreativita ve středu hřiště je
jedna věc, ale vy jste dostávali hlavně hodně gólů.

To je pravda. Naše práce v
defenzívě nebyla dobrá, na-

vaz, navíc tam byly ještě potíže s meniskem. Po magnetické rezonanci mi ale lékař
řekl, že to na operaci není. To
bylo na jednu stranu dobře,
ale o to déle jsem nosil ortézu,“ prozradil detaily podzimního léčení.
Teď už se zbavil se ortézy,
absolvoval rehabilitaci a začíná sportovat. „Snažím se
teď něco naběhat, abych do
zimní přípravy dohnal manko. Tu už bych měl absolvovat bez omezení,“ vyslovil
Dýnek příjemnou zprávu pro
trenéra Martina Švece. (va)

TABULKA KP

Není to pro mě úplně jednoduchá situace. Každý, kdo
si něco podobného zkusil, ví,
o čem mluvím. Na druhou
stranu si nemyslím, že by
toho Dominik pokazil víc než
ostatní. Měl lepší sezony, i
horší. Udělal na podzim několik chyb, ale ty udělali
všichni.

Váš předchůdce Miroslav
Zeman před sezonou hovořil
o ataku horních pater tabulky. Na ten nedošlo, na
druhou stranu po špatných
výkonech jste se v závěru
podzimu zvedli. Jste tedy
alespoň trochu spokojený?

Musíme si přiznat, že po
minulé sezoně jsme měli
očekávání větší. Loni jsme
byli druzí, chtěli jsme na to
navázat. Povedl se nám ale
jen první zápas v Náměšti.
Pak se to zadrhlo, výsledky
jsme neměli. V posledních
kolech podzimu jsme se to
snažili dohnat. Pár důležitých bodů jsme uhráli, ale s
osmým místem nemůžeme
být úplně spokojení. Asi
bychom chtěli být všichni o

Žirovnice – Na většinu podzimních zápasů Žirovnice
v krajském přeboru se fotbalista Lukáš Dýnek jen díval. Trpěl v hledišti, na hřišti
strádal Slavoj, kterému to
dlouho nešlo. „S osmým
místem můžeme být nakonec i spokojeni. Před sezonou
jsem ale počítal s pátou příčkou. Měli jsme získat o šest
bodů více,“ nechal se slyšet.
Roli tvůrce hry plnil jen
čtyři kola. Pak přišlo komplikované zranění v duelu proti
Ledči nad Sázavou. „Měl jsem
poraněný postranní kolenní
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PODZIMNÍ STATISTIKY
FC SLAVOJ ŽIROVNICE
TABULKA DOMA – 5.
TABULKA VENKU – 9.
OFENZIVNÍ SÍLA – 2.
DEFENZIVNÍ SÍLA – 13.
NEJLEPŠÍ STŘELEC – Vojtěch Cajz,
Jakub Vodáček (oba 5 gólů)
HODNOCENÍ DENÍKU – 3-

více na DENIK.CZ

FC SLAVOJ ŽIROVNICE

odzim začal jako
asistent, končil
ho už v roli hlavního kouče. Martin Švec (na
snímku) v posledních
čtyřech zápasech krajského
přeboru dovedl fotbalisty Žirovnice ke dvěma vítězstvím,
což znamenalo posun v tabulce na solidní osmé místo.
Přesto vidí hodně nedostatků. „Naše práce v defenzívě
nebyla dobrá, nadělali jsme
v ní spoustu chyb. To nás
sráželo,“ přiznal.

Dýnek zimní přípravu stihne

INZERCE

Kde nakoupíte
v akci levněji?

OD 25. 11. DO 1. 12. 2020

Citrony
dovoz Turecko
I. jakost
1 kg

KINDER
SURPRISE
Čokoládové
vajíčko

NAŠE KVALITNÍ MASO

ZÁTKOVY
Vaječné
těstoviny

CHLAZENÉ
POTRAVINY

Kuře bez drobů

Kaki

I. jakost
balené
cena za 1 kg

dovoz Španělsko
1 kus

6,90
9,90

KAUFLAND

BILLA

27,90
37,90

KAUFLAND

BILLA

42,90
44,90

různé druhy
500 g
(=1 kg 29,80)

KAUFLAND

BILLA

*

s překvapením
Max. 10 kusů
na osobu/den
20 g
(=100 g 74,50)

*PLATNOST POUZE
27. 11. – 29. 11. 2020

14,90
15,90

KAUFLAND

BILLA

14,90
15,90

Zdroj: Akční leták Billa, platnost od 24. 11. do 1. 12. 20, počet stran letáku 20, neplatí pro prodejny uvedené na straně 19 tohoto Billa letáku.

V Kauﬂandu levněji o
Běžná otevírací doba: pondělí – sobota: 7.00 – 22.00 hodin
Mladá Boleslav: 6.00 – 22.00 hodin, Pardubice: 6.00 – 21.00 hodin
(změna vyhrazena dle nařízení vlády)

17,- Kč

Prodejna Písek je od 31. 8. 2020 z důvodu
rekonstrukce UZAVŘENA!

SUPER CENA
= Mimořádná nabídka do vyprodání zásob. Za tiskové chyby
neručíme. Prodej jen v množství obvyklém pro domácnost. Všechna fota
jsou pouze ilustrační. Kompletní nabídka také na www.kaufland.cz

dbi_1101588-13

Akceptujeme tyto platební prostředky:

