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SPORT
Sporná situace rozhodla. Nové
Město v Uherském Brodě padlo

Zahozené šance sebraly Slavoji
vítr z plachet, Nová Ves slavila
Jen žehrat nad slabou
produktivitou mohli po
sobotní porážce v Nové Vsi
fotbalisté Žirovnice.

KRAJSKÝ PŘEBOR
TOMÁŠ POHANKA

D
BEZ BODU. Ve středu a v sobotu zajížděli fotbalisté Nového Města
(v modrém) na hřiště soupeřů. Ale bez úspěchu. Foto: Jaroslav Loskot

MSFL
Uherský Brod – Anglický
týden v Moravskoslezské
fotbalové lize završili hráči
Nového Města na Moravě
sobotním utkáním na hřišti
Uherského Brodu. A spokojení být rozhodně nemohli,
jelikož se po těsné prohře 0:1
vraceli s prázdnou. „Byl to
remízový zápas,“ mrzelo
kouče Vrchoviny Lukáše Michala.
Jeho svěřence negativně
poznamenalo vynucené střídání už po necelé půlhodině
hry. „Útočník Tomáš Duba se
v nějaké pětadvacáté minutě
zranil, takže musel jít ze hry.
To nás svým způsobem
utlumilo,“ poznamenal Michal.
První půle toho podle jeho
slov třem stovkám diváků
příliš nenabídla. „Byl to v
podstatě pouze boj a nakopávaná. Domácí ale byli více
na balonu,“ naznačil.
Rozhodující okamžik sobotního duelu přišel krátce
po hodině hry, Vítězná
branka Uherského Brodu

ovšem byla sporná. „Po
standardní situaci domácích
vznikl v našem vápně závar.
Střela jednoho hráčů Brodu
skončila na tyči, od níž balon
poskakoval po brankové čáře
až jej Šmída chytil. Pomezní
rozhodčí ale signalizoval, že
balon přešel brankovou čáru,“ popisoval trenér Nového
Města.
Podle jeho svěřenců však
míč v brance nebyl. „Kluci říkali, že to gól nebyl a já nemám důvod jim nevěřit.
Vždyť ani nikdo z fotbalistů
Brodu se nijak neradoval,
všichni byli z toho gólu, resp.
výroku pomezního překvapení,“ zdůraznil.
Závěrečný tlak Vrchoviny
následně vyzněl do ztracena.
„Největší příležitost k vyrovnání měl na hlavě Duda, ale
jeho hlavička v brance neskončila,“ postýskl si.
Další bodová ztráta kormidelníka celku z Vysočiny
mrzela. „Jsem zklamaný
hlavně z toho, že jsme nedali
gól. Připravovali jsme se totiž
na to, že k tomu, abychom
bodovali, musíme skórovat,“
sdělil Michal. (poh)

ál bez porážky
zůstávají i po
pátém kole letošního ročníku
krajského přeboru fotbalisté Nové Vsi. Žirovnici v sobotu na domácím
hřišti zdolali jednoznačně
4:0.
Úvodní dvacetiminutovka
přitom herně vyzněla pro
celek z Pelhřimovska. Ten
ovšem své tři dobré příležitosti ke skórování nevyužil.
„Vstup do utkání byl přesně
podle našich představ. Dobře
jsme věděli, jak Nová Ves
hraje, měli jsme je dobře nastudované,“ pochvaloval si
kouč Slavoje Zdeněk Hřib.
Méně spokojený už byl se
střeleckou potencí svého
souboru. „Po stranách jsme
se dokázali dostávat do zakončení, jenže finální fáze
nás trápí. Nedáváme góly,
proto jsme v tabulce tam,
kde jsme,“ postýskl si trenér
Žirovnice.

KLÍČOVÁ PRVNÍ TREFA
Ve 20. minutě se po pěkné
individuální akci gólově prosadil domácí Žák a tím určil
ráz zápasu. „Už předtím jsme
měli nějaké náznaky, ale ten
gól nám hodně pomohl. Po
něm se obrana Žirovnice více
otevřela a pro nás to bylo
najednou v útoku schůdnější,“ sdělil lodivod Nové Vsi
Petr Nedvěd.
Důležitost první trefy potvrdil také jeho protějšek.

PROBLÉMY V OFENZIVĚ. Nevalná střelecká produktivita je na vině slabších výsledků fotbalistů
Žirovnice (v bílých dresech) v úvodu letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny. Foto: Kamil Vaněk

„Inkasovaný gól nás položil,
úplně nás to zmrazilo. Hráči
ve svých hlavách spadli na
dno, od té chvíle naše hra
začala upadat,“ mračil se
Hřib.
Nemluvil do větru. Nová
Ves přidala Kovářem do půle
druhou branku a nemuselo
zůstat jen u ní. „Žirovnice
hrála v obraně hodně vysoko,
což nám pak docela sedělo,“
všiml si kouč Nové Vsi.
Po změně stran už nebylo
o vítězi utkání pochyb. Nečas
přidal třetí branku, agilní Žák
pak po pěkné individuální
akci čtvrtou. Právě vytáhlý
středopolař byl hlavním hrdinou zápasu.

Kvalitní výkon ocenil také
jeho trenér. „Martin toho v
sobotu naběhal více než za
předchozí čtyři zápasy,“
pousmál se Nedvěd a pokračoval.
„Hodně mu pomohl první
gól, jeho psychiku výrazně
pozvedl. Jen se potvrdilo, že
osmdesát procent výkonu je
o hlavě hráče. Bylo ho pak
plné hřiště, ale velmi dobře
zahráli také další hráči.“

ROZDÍLNÉ ROZPOLOŽENÍ
Ke třem remízám tak fotbalisté Nové Vsi přidali druhou
výhru. „Po remízách těch
bodů do tabulky moc nepřibývá, proto jsme za vysokou

výhru rádi. Ale jen nerozhodný výsledek proti Ledči
nás mohl mrzet, jinak šlo o
spravedlivé výsledky,“ uznal
kormidelník Nové Vsi.
Fotbalisté Žirovnice zůstávají po vysoké prohře se
čtyřmi body dál ve spodní
polovině tabulky. „Nemáme
útočníka, to nás sráží. V létě
odešli Smrčka s Dýnkem,
Kučera s Rozporkou jsou
zranění. To je pomalu čtyřicet branek, které najednou
schází,“ postýskl si Hřib a
pokračoval.
„Snažíme se sehnat nějaké
posily, ale zda nějaká z nich
dopadne, to v tuto chvíli neumím říci.“

Souboj o šest bodů vyhrály Speřice. Staré Říši chyběl větší důraz
MS DIVIZE D
TOMÁŠ POHANKA

Speřice, Stará Říše – Tři
krajská derby fotbalových
klubů z Vysočiny nabídlo 5.
kolo moravskoslezské divize
D. A každé z nich nabídlo
úplně jiný příběh.
Hodně velkou divočinu
nabídl souboj fotbalistů Ždírce nad Doubravou a Žďáru
nad Sázavou. Výhra domácího Tatranu 3:0 byla naprosto
zasloužená. Zápas však orámovaly hned 4! červené karty, které rozhodčí tohoto zápasu udělil v průběhu pouhých čtyř minut.
Hráči FC Žďas tak sobotní
derby dohrávali pouze v osmi
lidech na hřišti. Více o průběhu tohoto duelu přineseme čtenářům Deníku v úterním vydání.
Naopak domácí prostředí
příliš nepomohlo fotbalistům Havlíčkova Brodu. Jejich
utkání s juniorkou FC Vysočina skončilo vysokým vítězstvím hostujícího celku
6:2. Na něm měl rozhodující
podíl útočník Adam Savi. Ten
totiž předvedl málo vídaný

střelecký koncert, při němž
zatížil konto Slovanu pěti
přesnými zásahy.

TAKTICKÁ BITVA
V posledním krajském derby
se v souboji dvou celků ze
spodku tabulky utkal nováček ze Speřic se Starou Říší.
Fotbalisté TJ Dálnice vyšli po
úvodním vysokém vítězství
nad Bystřicí třikrát naprázdno, proto už potřebovali opět
bodovat jako sůl.
A povedlo se jim, když celek z Jihlavska zdolali těsně
2:1. Jejich výhra se ovšem
nerodila lehce. „První poločas
jsme začali hodně defenzivně, podobně ale také Stará
Říše. Byla to tak spíše taktická bitva,“ komentoval trenér
Speřic Jiří Holenda.
Změna nastala až po půlhodině hry. „Udělali jsme
změnu v rozestavení, po níž
jsme začali hrát více ofenzivněji. A hned se to vyplatilo, když Svoboda utekl po
lajně a jeho akci na zadní tyči
zakončil Vlček úvodní brankou zápasu,“ lebedil si.
S výkonem svých oveček
ovšem nebyl Holenda příliš
spokojený. „Nechci říci, že to
byl fotbal úrovně krajského

POSTUPNÉ SEHRÁVÁNÍ. Pouze dva body vybojovali v úvodních
pěti kolech divize D fotbalisté Staré Říše (v červeném). Na vině je
především doplňování kádru až po startu sezony. Foto: Jaroslav Loskot

přeboru, ale na divizi to bylo
rozhodně málo. Příliš se mi
to nelíbilo,“ neskrýval rozpačité dojmy.

Vstup do druhé půle ovšem
jeho ovečkám vyšel parádně.
Fukan po dvou minutách
přidal druhý gól Speřic – 2:0.

„Zkraje druhé půle jsme Starou Říši zatlačili. Vyplynul z
toho trestný kop, následně
roh, po němž se přesnou
hlavičkou prosadil Fukan,“
usmíval se.
Vynucené střídání kapitána Štěpánka však hru Speřic
v závěrečné dvacetiminutovce negativně poznamenalo. „Dokud byl na hřišti,
hráli jsme v obraně perfektně. Jenže Martin se pak nešťastně srazil s gólmanem
a musel ze hřiště. Naše defenziva pak už nebyla tak
organizovaná,“ mrzelo kouče
Speřic.
Čtvrthodinu před koncem
Zarovnii tečovanou střelou
snížil a celek z Pelhřimovska
se strachoval o výsledek.
„Hosté pak měli řadu trestňáků a rohů, při nichž jsme
se modlili, aby balon neskončil v brance. Výhru jsme
ale uhájili, jsme tak spokojení,“ oddechl si Holenda.

ZBYTEČNÉ CHYBY
Fotbalisté Staré Říše tak ke
svým dosavadním dvěma
bodům další nepřidali. „Ačkoliv jsme se celý týden připravovali a věděli, co budou
Speřice hrát, nezvládli jsme

ten zápas hlavně v osobních
soubojích,“ postýskl si asistent trenéra Staré Říše Lukáš
Staněk.
Oba inkasované gól byly
podle jeho slov poměrně laciné. „Dvakrát jsme zbytečně
propadli. Při tom prvním
jsme si nepohlídali odražený
balon a Speřice šly lehce do
vedení,“ mračil se.
Možná ještě více Staňka
mrzel druhý inkasovaný gól
po pár desítkách vteřin druhého dějství. „Nebyli jsme
dostatečně koncentrovaní,
což nám sebralo vítr z plachet,“ kritizoval své svěřence.
Přesto se Stará Říše dokázala vrátit do zápasu. „Snížili
jsme a pak dokonce i vyrovnali. Bohužel ten gól kvůli
ofsajdu neplatil. Hráči Speřic
pak hodně kouskovali hru.
Sami přiznávali, že výsledek
pro ně byl tentokrát důležitější než předvedená hra,“
povšiml si.
Hlavní příčinu prohry viděl
Staněk okamžitě. „Jsme
zklamaní, po dvou povedených zápasech jsem si věřili,
že se ještě více zvedneme.
Domácí byli houževnatější,
nedokázali jsme si s jejich
důrazem poradit,“ dodal.

