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Nováček ze Speřic začal přípravu jako ligisté
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Fotbalová zima
2018 už má jízdní řád. Týmy
krajského přeboru čekají
před startem jara přípravné
zápasy. Deník tradičně při-
náší jejich rozpis.

SK BYSTŘICE N. P.
Do kádru podzimního lídra
tabulky krajského přeboru
se z Rakouska vrátil kano-
nýr Miloš Prášil, o příchodu
ještě jednoho hráče vedení
klubu jedná. „Otazník visí
nad Chocholáčem, který je v
současné době pracovně
zaneprázdněn. Příprava
probíhá třikrát týdně v do-
mácích podmínkách, využí-
váme při ní také posilovnu,“
prozradil trenér Bystřice Ol-
dřich Veselý.

Zahájení přípravy: 16. 1.
Zápasy

27. 1. Jihlava jun. 10.00 (V)
10. 2. Ráječko, 12.00 (UT Blansko)
16. 2. Moravec, 17.30 (UT Domanín)
24. 2. Vrchovina, 12.00 (UT Žďár)
10. 3. Blansko, 14.00 (V)
Kunštát, termín, čas amísto v jednání

FC CHOTĚBOŘ
Ambiciózní Chotěboř začala
s přípravou na jarní boje ve
čtvrtek 11. ledna. Trenér Jo-
sef Soural postrádá několik
opor týmů. „Máme hodně
zraněných a vážně. Radek
Odvářka křížový vaz, Kout-
ný je po operaci ruky a na
marodce je i Čapek,“ smutní
chotěbořský kouč a dodává:
„Doplňovat kádr chceme, ale
zatím se nic nerýsuje. Jsem
v tomto směru skeptický. S
účastí na trénincích zatím
nejsem spokojený, ale mělo
by se to s příchodem vyso-
koškoláků zlepšit. Trénuje-
me čtyřikrát týdně, ale ně-
kteří si na trénink nenajdou
ani třikrát.“

Zahájení přípravy: 11. 1.
Zápasy

3. 2. Ždírec n. D, 14.00 (D)
10. 2. Hlinsko, 14.00 (D)
17. 2. Slatiňany, 14.00 (D)
24. 2. Slavoj Polná, 14.00 (D)
3. 3. Třemošnice, 14.00 (D)
10. 3. H. Brod U19, 14.00 (D)
24. 3. Telč, 15.00 (D)

FK HUMPOLEC
Relativně pozdě ve srovnání
se soupeři začali přípravu v
Humpolci. „Pozdější začátek
už jsme měli minulý rok. Na
přípravu budeme mít skoro
deset týdnů, což je dostaču-
jící čas,“ uvedl trenér Ján
Kubík. Ten hráčům nic ne-

sleví, plánuje kombinaci
výběhů do terénu, tělocvič-
ny a nácviku fotbalových
dovedností na hřišti s umě-
lou trávou. Z týmu nikdo
neodešel, ale také do něho
nikdo nepřišel. Posily by
Kubík vítal:
„Nějaké náznaky tu byly,

ale hráčům z vyšších soutěží
se do krajského přeboru
moc nechce. Kdybychom
byli v divizi, byla by naše
pozice snazší. Potřebovali
bychom hlavně hráče do
zálohy a útočníka, v obraně
nás bota netlačí,“ naznačil
potřeby.

Zahájení přípravy: 16. 1.
Zápasy

27. 1. Želeč, 14.00 (UT S. Ústí)
3. 2. Slavia Praha jun., 11.00 (D)
10. 2. J. Hradec, 14.00 (D)
17. 2. Slavoj Polná, 14.00 (D)
24. 2. Jihlava dor., 14.00 (D)
3. 3. Žďár n. S., 14.00 (V)
10. 3. N. Včelnice, 14.00 (D)
17. 3. Světlá n. S., 14.00 (D)

SOKOL KOŠETICE
Zatím bez změn v kádru se
připravují fotbalisté z nej-
západnějšího klubu kraj-
ského přeboru. „Nějaké
hráče máme vyhlédnuté,
chceme je vyzkoušet, ale
zatím nikdo nepřišel,“ in-
formoval hrající trenér Jan
Starý. Hráči se v domácích
podmínkách připravují od 5.
ledna, když střídají kruhový
trénink v tělocvičně, výběhy
do terénu a práci s míčem
na hřišti. Za herní přípravou
budou dojíždět na hřiště s
umělou trávou do H. Brodu,
Pelhřimova, Kamenice nad
Lipou a Vlašimi.

Zahájení přípravy: 5. 1.
Zápasy

17. 2. Leština, 18.00 (UTH. Brod)
24. 2. Pacov, 14.00 (UT Pelhřimov)
3. 3. Pelhřimov dor., 14.00 (V)
10. 3. Kácov, 14.00 (UTVlašim)
17. 3. Kamenice n. L., 15.00 (V)

FK PELHŘIMOV
Nezůstal kámen na kameni.
Tak by se dala charakteri-
zovat situace v klubu.
Skončil trenér Moravec, na
jeho místo přišel bývalý
hráč Pavel Regásek, kterému
se tým doslova rozpadl. Pří-
pravu nezahájili Faltýnek,
Vacek, Sládok a Bartoň. Hrát
nebude ani Horký, který
vycestoval do zahraničí.
„Prioritou je doplňovat z
vlastních zdrojů. Budeme se
snažit využívat dorostence z
dorazových ročníků. Vzhle-
dem k tomu, že ale skončilo

pět hráčů ze základu, jen z
vlastních zdrojů je doplnit
nemůžeme,“ ví Regásek.

Zahájení přípravy: 9. 1.
Zápasy

3. 2. Sok. S. Ústí, 14.00 (D)
10. 2. Žirovnice, 10.30 (D)
17. 2. Třeboň, 12.00 (V)
24. 2 N. Včelnice, 14.00 (D)
10. 3. Třebíč, 14.00 (D)
18. 3. Jemnicko, 14.00 (D)

TJ SAPELI POLNÁ
Tradičním startem bude pro
Sapeli na přelomu ledna a
února stmelovací soustře-
dění v Nízkých Tatrách, po-
té se začne s výběhy. K to-
mu trenér Babínek přidá
spinning, kruhové tréninky,
bosu s TRX a posilovnou.
Příprava to bude pestrá.
„Zůstaneme u toho, co jsme
dělali loni. To jsme přiostřili
oproti minulým rokům, ale
kluky máme v týmu mladší,
takže by neměl být pro-
blém. Je to osvědčené,“ říká
Jiří Babínek, který svým
svěřencům naordinuje před
startem jara ještě tři testo-
vací zápasy.

Zahájení přípravy: 6. 2.
Zápasy

25. 2. H. Brod B, 14.00 (V)
3. 3. Hlinsko, 16.00 (UT Chotěboř)
17. 3. Třešť, 17.00 (V)

DÁLNICE SPEŘICE
Se zabydlením v krajském
přeboru to fotbalisté z klu-
bu z malé vesničky na
Humpolecku myslí očividně
vážně. Minimálně přístup k
zimní přípravě tomu odpo-
vídá. „Začali jsme jako ligo-
vé týmy,“ informoval s
úsměvem trenér Jiří Holen-
da. Ten svěřence poprvé vi-
děl už 3. ledna. „Jsem toho
názoru, že pokud to chceme
někam dotáhnout, tak na to
musíme být kvalitně kon-

dičně připraveni. Máme po-
měrně mladý tým, který ta-
kový typ přípravy vydrží.
Nahrává nám i to, že řada
hráčů studuje a momentál-
ně má zkouškové období,
takže jsou doma,“ vysvětlil
kouč. Ten testuje Suchana z
Herálce.

Zahájení přípravy: 3. 1.
Zápasy

17. 2. H. Brod, 16.00 (V)
24. 2. Kamenice n. L., 16.00 (V)
3. 3. Dražice, 16.00 (UTHumpolec)
10. 3. S. Říše, 16.00 (UTHumpolec)
17. 3. Žirovnice, 11.30 (D nebo UT Humpolec)

SK PŘIBYSLAV
Po podzimní části desátý
celek krajského přeboru má
zatím největší změnu v re-
alizačním týmu. Hrajícího
trenéra Miloše Krčála na-
hradil na lavičce František
Polák, který po roce a půl
ukončil angažmá v Havlíč-
kově Borové. „Doplnit kádr
by to chtělo. Můžu potvrdit
příchod Marka Korela z
Habrů a o dalších dvou
hráčích jednáme. S trénin-
kovou morálkou jsem spo-
kojený napůl, někteří ji mají
dobrou, někteří by ji mohli
mít lepší,“ řekl přibyslavský
trenér František Polák.

Zahájení přípravy: 9. 1.
Zápasy

17. 2. Bohdalov, 12.00 (UT Chotěboř)
25. 2. Pardubičky, 14.00 (V)
4. 3. Herálec ZR, 16.00 (UT Ždár n. S.)
8. 3. Kácov, 18.00 (V)
17. 3. Dobronín, 14.00 (Vepřová)

TJ NOVÁ VES
Tradičně bez kádrových
změn zahájili přípravu fot-
balisté Nové Vsi. „Doufám,
že také žádné nebudou, te-
dy že podzimní složení
mužstva zůstane beze změn.
Vrcholem přípravy bude
březnové soustředění v

Lednici, kde sehrajeme přá-
telské utkání s vedoucím
celkem jihomoravského
krajského přeboru,“ sdělil
kormidelník Nové Vsi Radek
Šikola.

Zahájení přípravy: 17. 1.
Zápasy

28. 1. Vrchovina, 14.00 (UT Žďár)
17. 2. Kunštát, 12.00 (UT Žďár)
24. 2. Hlinsko, 16.00 (UT Žďár)
3. 3. Lanžhot, 15.00 (UT Lednice)
11. 3. Žďár n. S, 14.00 (V)
17. 3. Želetava, čas amísto v jednání

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ B
Jako jedni z posledních za-
hájí zimní přípravu hráči
rezervy Velkého Meziříčí. Ty
na jaře čekají záchranářské
boje, pracovat se proto bude
především na fyzické kon-
dici. „Ta nám na podzim
tolik nepomáhala, musíme
ji zlepšit. Kádr jsme doplnili
čtyřmi dorostenci z dorazo-
vého ročníku, na zkoušku
pak ještě dorazí tři talento-
vaní mladíci z nižších sou-
těží,“ poznamenal lodivod
Velkého Meziříčí Petr Mun-
duch.

Zahájení přípravy: 30. 1.
Zápasy

10. 2. Třebíč, 14.00 (V)
27. 2. V. Bíteš, 14.00 (D)
3. 3. Vrchovina, 14.00 (D)
10. 3. M. Krumlov, 14.00 (D)
18. 3. Budišov-Nár., 14.00 (D)

SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
S nezměněným hráčským
kádrem a společně s B-
týmem zahájil přípravu po
podzimu osmý tým v ta-
bulce nejvyšší krajské sou-
těže. „Kromě kondice se za-
měříme hlavně na bránění
ve vyšším postavení, vytvá-
ření útočných situací a
zejména zakončení,“ pro-
zradil trenér Okříšek Gustav
Cabúk.

Zahájení přípravy: 11. 1.
Zápasy

17. 2. Rakousko legionáři, čas v jednání (UT
Třebíč)
24. 2. Kostelec, 13.00 (UT Třešť)
3. 3. Dobronín, čas v jednání (UT Jihlava)
18. 3. Bohdalov, 11.00 (UT Žďár)

TJ JAROMĚŘICE
Poslední mužstvo krajského
přeboru zahájí zimní pří-
pravu příští úterý. „Budeme
trénovat v tělocvičně v Ja-
roměřicích a pak nás pátky
čeká umělka na Bartušce v
Třebíči,“ nastiňuje jaromě-
řický kouč Tomáš Novotný
a dodává: „V přípravě
bychom chtěli hlavně za-

pracovat na fyzičce a zamě-
řit se na práci s balonem.“
Tým od řeky Rokytné za-

čne hrát přípravné zápasy
od druhé poloviny února.
Hráčský kádr zůstal zatím
beze změn. „Probíhají jed-
nání o jeho doplnění. Ještě
není nic jistého, tak by bylo
předčasné zmiňovat nějaká
jména,“ naznačil Novotný.

Zahájení přípravy: 30. 1.
Zápasy

17.-18. 2. St. Říše, čas v jednání (UT Jihla-
va)
25. 2. Hostim, 10.00 (UT Jevišovice)
3.-4. 3. Rakousko legionáři čas a místo v
jednání
9. 3. Jevišovice, 20.00 (V)
17. 3. Dukovany, čas v jednání (Hrotovice)

SK KOUTY
Nováček elitní soutěže na
Vysočině se v domácím
prostředí připravuje na
jarní část sezony od první
poloviny ledna. Koutečtí
fotbalisté trénují dvakrát
týdně – úterky a pátky. „V
první řadě se musíme za-
měřit na fyzický fond a ná-
sledně, pokud terény dovolí,
i na herní činnosti,“ nechal
se slyšet trenér Richard
Chylík, jehož kádr žádných
změn nedoznal. „Odchody
ani příchody neplánujeme,“
potvrzuje kouč.

Zahájení přípravy: 12. 1
Zápasy

18. 2. Bedřichov, čas v jednání (UT Jihlava)
24. 2. Jihlava dorost, 10.00 (UT Jihlava)
3. 3. Želetava, 15.00 (UT Třešť)
11. 3. Náměšť-Vícenice, čas v jednání (UT
Třebíč)
18. 3. Luka n. J., 13.00 (UT Třešť)

FK KOVOFINIŠ LEDEČ N. S.
Ledečtí fotbalisté se scházejí
na tréninkové jednotky tři-
krát týdně. Trenér Zdeněk
Jungvirt bude na jaře po-
strádat Ondřeje Machalu.
„To je náš jediný odchod,
jinak dostanou příležitost
naši hráči z B-týmu, jiný
příchody neplánujeme.
Kromě kondiční složky se
bude zaměřovat na zlepšení
přechodové fáze z obrany do
útoku, kterou chceme vy-
lepšit,“ prozradil ledečský
lodivod.

Zahájení přípravy: 17. 1.
Zápasy

4. 2. Čáslav B, 10.00 (V)
11. 2. H. Brod B, 14.00 (V)
17. 2. Hlinsko, 16.00 (UT Chotěboř)
25. 2. Světlá n. S., 16.00 (UTH. Brod)
3. 3. Kutná Hora, 10.00 (V)
11. 3. Vrchovina, 15.00 (Kolesa u Kladrub)
17. 3. Žďár n. S. B, 14.00 (V)

RYCHLÝ START. Speřice začaly přípravu jako první. Foto: archiv

d
b
i_
1
0
2
0
2
6
4
-0
7

1525. ledna 2018 Deník
www.denik.cz


