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Bez přípravného zápasu jsou už jen Košetice
Týmy z krajského přeboru
hlásí posily, napilno měl
hlavně klub Sapeli Polná

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Příprava fotba-
lových týmů krajského pře-
boru je v plném tempu. Po-
sledním týmem bez herního
testu jsou Košetice, naopak
Přibyslav už hrála třikrát.

SK PŘIBYSLAV
Přibyslavští fotbalisté pod
taktovkou Františka Poláka
trénují třikrát týdně. Mají za
sebou už tři přípravná
utkání a jedno je ještě do
startu nové sezony čeká.
Kádr se bohužel přibyslav-
skému kouči rozpadá pod
rukama. „Místo toho,
abychom posílili, tak osla-
bujeme,“ posteskl si Polák.
Josef Eis se vrátil do Pohle-
du, Lukáš Adamec odešel do
Sapeli Polná a Jan Flekal
přerušil aktivní činnost.
Navíc ještě visí otazník nad
Jakubem Pospíchalem.
„Zkoušel jsem Vojtu Bártu z
Vrchoviny, ale ten nakonec
zůstává tam. Na zkoušku je
ještě u nás Vlasta Pospíchal
z Pohledu, tak snad to
klapne,“ prozradil Polák.

Zahájení přípravy: 10. 7.
Zápasy:

15. 7. Dobronín 5:1
22. 7. Ždírec n. D. B 6:1
25. 7. H. Brod, 17.30 (hř. Vepřová)
4. 8. Žďár n. S. B, 17.00 (D)

FK KOVOFINIŠ LEDEČ N. S.
Ledečští svěřenci trenéra
Zdeňka Jungvirta trénují
třikrát týdně. Zatím si za-
hráli jedno přípravné utkání
s Třemošnicí, které vyhráli
3:2. Kádr zůstal téměř stejný
až na dvě jména. Martin
Turek přerušil hráčskou ka-
riéru, protože se věnuje
hlavně trénování v Jihlavě.
Největším oslabením je od-
chod nejlepšího střelce
uplynulé sezony krajského
přeboru Jana Peška, který
zamířil do divizního Hum-
polce. Nahradit by ho měla
dvojice Petr Šíma a Jan Ma-
rek, kteří oba přišli z Mí-
rovky. „Zatím máme za se-
bou jen jedno utkání. Jan
Marek se v něm trefil, ale
uvidíme, co přijde. Přeci jen
šestnáct branek je šestnáct
branek,“ nechtěl předpoví-
dat Jungvirt.

Zahájení přípravy: 9. 7.
Zápasy:

21. 7. Třemošnice 3:2
25. 7. Hlinsko, 17.30 (V)
29. 7. Leština 16.30 (D)
4. a 5. 8. soupeř v jednání

FC CHOTĚBOŘ
Chotěbořští fotbalisté mají
za sebou první herní test, ve
kterém je vyučil divizní
Žďár. „Chybělo nám ještě
hodně hráčů, takže jsme
museli hodně improvizovat.
Výsledek je sice hrozivý, ale
tenhle zápas nehrotíme,“
uvádí trenér Josef Soural.

Ten už mohl vyzkoušet dvě
letní posily, které lovila
Chotěboř v havlíčkobrod-
ských vodách. Obránce Mi-
roslav Plíšek a útočník Ja-
kub Voborník ale už zkuše-
nost s chotěbořským pro-
středím mají. „Pro náš tým
by měli být oba oživením.
Zejména potom Jakub, který
bude v příštím roce matu-
rovat na gymnáziu, je to typ
dravého útočníka,“ pokra-
čuje Soural.
Zkušený trenér ještě ne-

má jasno ohledně generálky
na další sezonu. „Máme do-
mluvený tým z Pomezí (leží
nedaleko Poličky – pozn.
redakce), ale uvidíme, jak se
bude vyvíjet krajský pohár.
Možná si soupeře s béčkem
prohodíme.“

Zahájení přípravy: 17. 7.
Zápasy:

21. 7. Žďár n. Sáz. 2:9
29. 7. HeřmanůvMěstec, 17.00 (V)
4. 8. Pomezí, ? (D)

TJ SAPELI POLNÁ
Tým zahájil přípravu jako
jeden z prvních v krajském
přeboru a zaznamenal velké
množství změn. Kariéru
ukončili Petr Koubek, Petr
Tržil, Tomáš Reiterman,
Milan Špendlíček a Petr
Doucha, do Stonařova se
vrací Michal Příhoda a Petr
Kozojed, Jamné posílí Pavel
Matějíček a angažmá v Ra-
kousku si našel střelec Ja-
kub Szabó.
Na to musel předseda

klubu a trenér Jiří Babínek
zareagovat. „Přivítali jsme
sedm nových hráčů, mimo
jiné třeba obránce Pavla
Bartoše, který hrál v Jihlavě
ligu,“ těší Babínka, který se
o trenérské povinnosti po-
dělí s Petrem Tržilem.
Dalšími posilami jsou

brankář Tomáš Hajný (Žďár
n. S.), ofenzivní hráči Leoš

Barák (Jaroměřice n. R.),
Patrik Svoboda (Velké Me-
ziříčí) a Lukáš Adamec (Při-
byslav), stoper Jakub Bená-
ček (Humpolec) a Ondřej
Částka, který obnovil fotba-
lovou činnost.

Zahájení přípravy: 10. 7.
Zápasy:

15. 7. Havl. Brod B 2:2
22. 7. Žďár n. Sáz. B 2:4
29. 7. Dobronín, 17.00 (D)
5. 8. Třešť, 17.00 (D)

TJ NOVÁ VES
O jednu z opor přišli fotba-
listé Nové Vsi hned na za-
čátku přípravy. „Ondřej
Šandera šel na zkoušku do
Vrchoviny, kde si však v
přípravném utkání zřejmě
přetrhl vazy v koleni, takže
to vypadá, že na podzim
vůbec nebude k dispozici,“
mračil se trenér Nové Vsi
Radek Šikola, který v kádru
žádnou novou tvář nepřiví-
tal.

Zahájení přípravy: 13. 7.
Zápasy:

21. 7. Strání 3:2
28. 7. Kunštát, 17.00 (D)
4. 8. Krajský pohár 1. kolo Rapotice/Stařeč
(V)

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ B
S hodně pozměněným kád-
rem půjdou do nového roč-
níku elitní krajské soutěže
hráči velkomeziříčské re-
zervy. „Kádr se rapidně ob-
měnil, odešlo pět hráčů,
které jsme doplnili našimi
dorostenci, musíme je teď
zapracovat. Oslovili jsme
také několik mladších hráčů
z okolních klubů v nižších
soutěžích, ale nikdo neměl
zájem to jít zkusit do pře-
boru,“ vysvětlil trenér Vel-
kého Meziříčí Petr Mun-
duch.

Zahájení přípravy: 17. 7.

Zápasy:

27. 7. Budišov-Nárameč, 17.00 (V)
4. 8. Vrchovina B, 17.00 (hř. Rad. Svratka)

SK BYSTŘICE N. P.
Stříbrný celek loňského
ročníku krajského přeboru
začal letní přípravu bez sto-
pera Mezníka, který zamířil
na zahraniční angažmá do
Rakouska. „Dva hráči, kteří
by nás měli posílit do de-
fenzivy, jsou v jednání, pro-
tože potřebujeme sehnat
nového stopera. Zdá se ale,
že je to na dobré cestě. Ji-
nak příprava probíhá v
osvědčeném modelu, účast
je kvůli dovoleným občas
slabší,“ sdělil kouč Bystřice
Oldřich Veselý.

Zahájení přípravy: 16. 7.
Zápasy:

21. 7. Ráječko 1:4
29. 7. Žďár n. S., 14.00 (D)
1. 8. Svitavy, 18.00 (D)
5. 8. Herálec ZR, 17.00 (D)

SOKOL KOŠETICE
Po roce mají fotbalisté Ko-
šetic nového trenéra. Stal se
jím dlouholetý kouč dorostu
Pelhřimova Josef Krtek. Po-
hyby v kádru jsou mini-
mální. S Pelhřimovem se
připravují Skořepa a Kordík.
„Zda budou hrát tam, nebo
u nás se rozhodne po skon-
čení přípravy. S Pelhřimo-
vem jsme předběžně do-
hodnuti na příchodu tří
hráčů, kteří se nevejdou do
jeho kádru,“ informoval
jednatel klubu Miloslav
Vejsada. Košetický kádr
rozšířil Štyx, který v minulé
sezoně hrál dorosteneckou
divizi v Pelhřimově.

Zahájení přípravy: 13. 7.
Zápasy:

28. 7. turnaj v Hořepníku (V)
5. 8. Křivsoudov, 16.00 (D)

FK PELHŘIMOV

Pelhřimov se snaží o dopl-
nění a posílení kádru, no-
vých tváří je poměrně dost.
Z Rakouska se vrátili Benda
a Naniaš, z Pacova přišel
Kostroun. Pět další hráčů
klub testuje. Jedná se o
Kordíka se Skořepou z Ko-
šetic, Holického a Dideka z
Nové Včelnice a Reithara z J.
Hradce, který naposledy
hrál za Jemnicko. „Celé jaro
jsme pracovali s jedenácti
dvanácti lidmi. Sestavu jsme
doplňovali o dorostence. Za
tohoto stavu je těžké vy-
tvořit jakoukoliv konkuren-
ci, donutit hráče k tomu,
aby bojovali o místa. Nebyli
jsme schopní reagovat na
zdravotní problémy,“ vy-
světlil důvody proměny tý-
mu trenér Pavel Regásek.

Zahájení přípravy: 10. 7.
Zápasy:

14. 7. Sokol S. Ústí 5:3 (V)
21. 7. Stará Říše 1:4 (D)
24. 7. Humpolec 2:0 (D)
28. 7. Táborsko B, 14.30 (D)
3. 8. Chýnov, 18.00 (D)

DÁLNICE SPEŘICE
Z hlediska změn v kádru
klidné období prožívají ve
Speřicích. Z humpoleckého
divizního dorostu se do ká-
dru Dálnice vrátili jeho
kmenoví hráči Patrik Sou-
kup, Patrik Moravec a David
Moravec, naopak přípravu z
důvodu zranění nezahájili
Marek Fukan, Matěj Maděra
a Ladislav Ganobjak. „Dál
hodláme sázet na vlastní
odchovance. Chceme dát
příležitost našim mladým
hráčům, které samozřejmě
budou doplňovat zkušení
Martin Pohan nebo Pavel
Honzárek,“ vysvětlil způsob,
jak skládá tým na další se-
zonu, trenér Jiří Holenda.

Zahájení přípravy: 16. 7.
Zápasy:

22. 7. Žirovnice 2:2 (V)
29. 7. Humpolec B, 17.30 (V)
5. 8. Leština, 17.00 (D)

FC SLAVOJ ŽIROVNICE
Staronový účastník krajské-
ho přeboru hodlá vsadit na
úspěšný tým, jeho tvář se
mění jen minimálně. „Zís-
kali jsme brankáře Trepku,
který už v Žirovnici působil,
a jde do známého prostředí.
Potřebovali jsme brankář-
skou pozici zdvojit. Jezdit na
zápasy s jedním gólmanem
už jsem nechtěl riskovat.
Dále přišel věkem ještě do-
rostenec Vaš z Nové Včelni-
ce. Znám ho dobře, pět let
jsem ho trénoval v Jindři-
chově Hradci a Táborsku.
Měl by být pro nás příno-
sem,“ představil posily tre-
nér Miroslav Zeman.

Zahájení přípravy: 10. 7.
Zápasy:

22. 7. Speřice 2:2 (D)
28. 7. Amaliendorf, 17.00 (D)
4. 8. Želeč, 16.00 (V)

HFK TŘEBÍČ
S novým trenérem Vladi-

mírem Hekerlem vstoupil
do letní přípravy exdivizní
Horácký fotbalový klub.
Kádr tradičně doznal řadu
změn, po hromadném úpr-
ku hráčů se do letní přípra-
vy zapojili tři hráči z Trini-
dadu a Tobaga, kteří půso-
bili ve druholigovém Zno-
jmě – Jabari Nichollas Brice,
Kadeem Roland Hutchinson
a Shane Keano Sandy.
„Trénujeme třikrát týdně

a všechno s balonem. Jsem
ten typ, že nechci, aby kluci
běhali, ale jsme fotbalisti.
Snažím se, aby tréninky
kluky bavily, a hlavně aby
chodili. Chtěl bych v této
fázi kluky poznat fotbalově i
lidsky,“ hlásí nový třebíčský
kouč.

Zahájení přípravy: 15. 7.
Zápasy:

18. 7. Jihlava dorost 1:6
21. 7. M. Krumlov 4:2
25. 7. Tasovice, 18.00 (hř. Božice)
28. 7. Ráječko, 10.30 (hř. Trnava)
4. 8. Třeboň, 18.00 (V)

SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
S téměř totožným kádrem
zahájil přípravu tradiční
účastník elitní soutěže na
Vysočině. Okříšský tým do-
plnili jen z Rakouska se na-
vrátivší defenzivní záložník
Ondřej Benda, ofenzivní
středopolař Bulant a z do-
rostu pak vyšli brankář
Hvězda s Lukášem Maškem.
Mužstvo pod taktovkou
zkušeného stratéga Gustava
Cabúka trénuje třikrát týd-
ně. „Letní pauza je krátká a
my musíme dohnat manko.
Máme tři přátelské zápasy a
poslední týden před začát-
kem sezony se budeme při-
pravovat doufázově,“ hlásí
okříšský trenér.

Zahájení přípravy: 10. 7.
Zápasy:

22. 7. Budišov-Nárameč 4:1
29. 7. Kouty, 17.30 (hř. Čechtín)
4. 8. Dobronín, 17.00 (hř. Čechtín)

FC NÁMĚŠŤ-VÍCENICE
Jen se třemi změnami za-
hájil letní přípravu nováček
krajského přeboru. Spojený
tým Náměště a Vícenic do-
plnil pouze brankář Karel
Procházka z HFK Třebíč. S
týmem se naopak rozloučili
defenzivní univerzál Tomáš
Tržil, který se po letech
vrátil do Jakubova, a krajní
obránce Rous. Ten zamířil
do Ocmanic.
Úspěšný kormidelník Petr

Kylíšek, který po svém pří-
chodu před dvěma lety zažil
dva postupy v řadě, naordi-
noval tři tréninky týdně.
„Příprava je krátká, tak dě-
láme všechno s balonem a
zaměřujeme se hlavně na
herní činnost,“ hlásí ná-
měšťský kouč.

Zahájení přípravy: 13. 7.
Zápasy:

21. 7. Kouty 4:0
25. 7. St. Říše, 18.00 (D)
28. 7. M. Krumlov, 17.00 (D)
5. 8. Hartvíkovice, 17.00 (V)

TRADIČNÍ TÝMY. Předpokládá se, že o čelní pozice v krajském přeboru Vysočiny se budou znovu rvát
fotbalisté Bystřice a Sapeli Polná. Na snímku se snaží bystřický kapitán Radek Sklenář obejít Patrika
Fišera, jeho snaze přihlíží Miloš Prášil. Foto: Deník/Jaroslav Loskot
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SMS zpoplatněna dle tarifu vašeho 
operátora. Cena doručení 4 výtisků 
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