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Favorité přeboru naznačili svou sílu,
vyhrály Chotěboř, Bystřice i Pelhřimov
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – První kolo kraj-
ského přeboru Vysočiny
naznačilo výkonnost jed-
notlivých týmů. Nezaváhalo
trio očekáváných favoritů:
Chotěboř rozdrtila v derby
Přibyslav, Pelhřimov pře-
svědčivě přehrál Speřice a
zasloužené vyhrála i Bystři-
ce na horké půdě Sapeli
Polná. A jak viděli zápasy
trenéři?

KOŠETICE – TŘEBÍČ 1:2
Josef Krtek, trenér Koše-
tic: S výsledkem nemůžeme
být spokojení. V prvním
poločase jsme měli navrch,
dostávali jsme se do šancí,
ale dali jsme jen jeden gól.
Po přestávce nám už trochu
docházely síly, hráli jsme
opatrněji. Dostali jsme dva
góly ze standardek, první
byl sice krásný, ale pro nás
zároveň dost smolný.
Vladimír Hekerle, trenér
Třebíče: Byl to náročný zá-
pas, protože jsme vůbec
nechytli začátek, udělali
jsme brzy chybu a dostali
gól. Až na jeden moment,
kdy jsme se dostali do šest-
náctky, jsme tu první půlku
prochrápali. O přestávce
byla bouřka a kluci si uvě-
domili, že se tak hrát nedá.
A druhá půlka byla lepší,
začali jsme je přehrávat a
jim ubývaly síly. Myslím, že
za druhý poločas jsme si tu
výhru zasloužili.

NOVÁ VES – OKŘÍŠKY 0:1
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: Utkání podle mého
rozhodla dobrá organizace
obranné fáze hry Okříšek.
My jsme se za celých deva-
desát minut nedostali k po-
řádnému zakončení. Mrzí
mě ale, že jsme soupeři do-
pomohli k jediné brance
utkání hrubou chybou při
rozehrávce.
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: U nás panuje spo-
kojenost, protože Okříšky
získaly v Nové Vsi body po-
prvé. Bylo to těžké a vyrov-
nané utkání, protože oni se
posílili a hráli po zemi. My
jsme se ale jednou prokom-
binovali krásnou akcí a dali
gól, to bylo to hlavní, co nás
dostalo do hry. Pak jsme
mohli v klidu bránit a cho-
dit do brejků, a kdybychom
proměnili jen sólové ná-

jezdy, mohli jsme být za
vodou, ale takhle jsme se o
výsledek báli až do konce.
Jinak to byl kolektivní vý-
kon a mě potěšilo, jak jsme
dobře bránili.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE –
ŽIROVNICE 2:0
Petr Kylíšek, trenér
Náměště-Vícenic: Určitě
panuje spokojenost s prv-
ním utkáním a třemi body.
Celý první poločas jsme
měli výraznou převahu a
korunovali ji gólem, ale
šancí jsme měli víc než na
jeden. Druhý poločas byl
vyrovnaný, ale hosté hráli
jen po vápno a v závěru,
kdy otevřeli hru, jsme dali
z brejku druhý gól.
Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice: V prvním polo-

čase jsme jednoznačně ta-
hali za kratší konec, Náměšť
neproměnila čtyři až pět
gólových šancí. Proto mů-
žeme být rádi, že to bylo jen
1:0. V kabině jsme si to vy-
říkali, ve druhém poločase
jsme byli lepším týmem.
Bohužel z několika stan-
dardních situací jsme skó-
rovat nedokázali, Náměšť
z brejku vítězství potvrdila.

V. MEZIŘÍČÍ B – LEDEČ N. S.
0:2
Petr Munduch, trenér V.
Meziříčí B: Zápas to byl pro
nás hodně nešťastný. První
inkasovaný gól jsme dostali
z penalty nepenalty, druhý
pak padl po smolném odra-
zu míče od sudího. Na to se
však nemůžeme vymlouvat.
Spíše mě mrzí, že jsme si v

průběhu utkání vypracovali
tři velké příležitosti ke skó-
rování, které jsme ale ne-
využili. Musíme nepovedený
start do sezony hodit za
hlavu a soustředit se na
další zápas.
Zdeněk Jungvirt, trenér
Ledče n. S.: My jsme doká-
zali proměnit šance, a při
jejich šancích nás podržel
brankář. Zápas jsme na roz-
díl od toho jarního zvládli
takticky a vyvarovali jsme
se chyb. Z mého pohledu
jsme zaslouženě vyhráli, ale
soupeř samozřejmě hrozil.

SAPELI POLNÁ – BYSTŘICE
0:2
Jiří Babínek, trenér Sapeli
Polná: Bystřičtí si odvezli tři
body zaslouženě. Byli lepším
týmem, dobře kombinovali

a mnoho nám toho nedo-
volili. Hned v úvodu utkání
jsme proti favoritovi soutěže
inkasovali, dostali jsme se
do těžké situace, ale chtěli
jsme s ní něco dělat. Bojo-
vali jsme, připravili si i ně-
jaké šance, ale bohužel je
neproměnili. Škoda jen těch
hrubek, které tak ostřílený
tým jako Bystřice dokáže
využít. Přesto náš nový tým
zaslouží pochvalu.
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice: Naše vítězství bylo
zasloužené, domácí jsme
téměř k ničemu nepustili.
Zápas jsme měli pod kont-
rolou, pomohl nám brzký
vedoucí gól, i v dalším prů-
běhu jsme si to pak doká-
zali pohlídat. Pohybem i
fotbalovostí jsme Polnou
jasně přehráli a musím říct,
že domácí mě docela zkla-
mali.

PŘIBYSLAV – CHOTĚBOŘ 1:7
František Polák, trenér
Přibyslavi: My jsme svojí
naivitou ulehčili soupeři
vedení. Připravili jsme jim
první tři branky a pak už
jsme to sami neuhráli. Jsme
naivní, hrajeme si na fotba-
listy, místo toho abychom
hráli zodpovědně.
Josef Soural, trenér Cho-
těboře: Zasloužené vítěz-
ství, ale rozhodně ho nechci
přeceňovat. Soupeř totiž
hodně oslabil přes přestáv-
ku a to se na něm podepsa-
lo. Nebyl to žádný tempo
fotbal, neměl parametry
krajského přeboru.

PELHŘIMOV – SPEŘICE 3:0
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Jsem spokoje-
ný s výsledkem. Měli jsme
tam pár hluchých míst, ale
myslím si, že od nějaké
pětadvacáté minuty jsme
utkání kontrolovali. Vytvo-
řili jsme si poměrně dost
brankových příležitostí.
Trefili jsme tyč, břevno a
nakonec jsme dali tři góly.
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Rozhodla kvalita soupeře.
Pelhřimov výborně posílil.
Když jsem slyšel ta jména,
která tam přišla, bylo mi
jasné, že nás čeká těžký
soupeř, a tenhle zápas to
jen potvrdil. Domácí hráli
opravdu výborně ve všech
řadách, byli rychlejší, dů-
raznější, víceméně nás do
ničeho nepustili.

Servis KP
VÝSLEDKY 1. KOLA

KOŠETICE – TŘEBÍČ 1:2
V.MEZIŘÍČÍ B – LEDEČN. S. 0:2
NÁMĚŠŤ-VÍCENICE – ŽIROVNICE 2:0
SAPELI POLNÁ –BYSTŘICE 0:2
NOVÁVES –OKŘÍŠKY 0:1
PELHŘIMOV– SPEŘICE 3:0
PŘIBYSLAV– CHOTĚBOŘ 1:7

BILANCE 1. KOLA

2-0-5,góly: 7:14,průměrgólůnazápas:3,0.
Celkem: 2-0-5, góly: 21 (7:14), průměr gó-
lů na zápas: 3,0.

STŘELNICEKOLA

8 gólů (Přibyslav – Chotěboř). Rekord se-
zony: 8 gólů (Přibyslav – Chotěboř, 1. ko-
lo).

SNAJPŘI

Střelci kola: 5 – Hanousek (Chotěboř), 2 –
Naniaš (Pelhřimov). Celkem: 5 – Hanou-
sek (Chotěboř), 2 – Naniaš (Pelhřimov), 1 –
P. Kubů (Košetice), Sandy, Bence (oba Tře-
bíč), J. Grammer, Nepovím (oba Ledeč n.
S.), Kučera, Šimončič (oba Náměšť-
Vícenice), Prášil, Malý (oba Bystřice n. P.),
Zeman (Okříšky), Mazáč (Pelhřimov), Vo-
pršal (Přibyslav), Bělovský, Koutný (oba
Chotěboř).

BRANKÁŘI

Čisté konto: Bezděk (Ledeč n. S.), Kováč
(Náměšť-Vícenice),Mrňous (Bystřicen.P.),
Fiala (Okříšky), Holický (Pelhřimov).

KARTY

Vyloučení: Vejsada (Košetice). Celkem:
1 (1:0). Žluté karty: 34 (17:17).

OCHOZY

Diváci: 907, průměr na zápas: 130. Nejví-
ce:175(Pelhřimov–Speřice),nejméně:100
(V. Meziříčí B – Ledeč n. S.). Celkem: 907,
průměr na zápas: 130. Rekordní návštěva:
175 (Pelhřimov – Speřice, 1. kolo).

HVĚZDA 1. KOLA

Petr Hanousek, útočník Chotěboře: Pět
branek v jednom zápase? To se nestává
často, chotěbořský kanonýr začal sezonu
skvěle.

SMOLAŘ 1. KOLA

Matěj Sysel, záložník Velkého Meziříčí
B: V 76. minutě při rozehrávce nastřelil
rozhodčího Terbera a odražený míč poslal
do sítě Nepovím.

VÝROK 1. KOLA

„Jsme naivní, hrajeme si na fotbalisty, mís-
to toho abychomhráli zodpovědně.“ (Fran-
tišek Polák, trenér Přibyslavi)

OČEMSEMLUVÍ

Největší událost: Očekávaný zápas dvou
nováčků lépe zvládli fotbalisté Náměště-
Vícenic.

Největší zklamání: Přibyslav proti Cho-
těboři odehrála velmi špatný zápas. Inka-
sovala sedm gólů, pět z nich jí vstřelil Petr
Hanousek.

Zajímavost: Dařilo se hostujícím týmům.
Ze sedmi duelů jich vyhráli hned pět.
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Pošlete SMS na číslo 902 11 ve tvaru: STREDA Jméno Příjmení Ulice Číslo 
Město PSČ a za pouhých 60 Kč Vám doručíme 4 vydání středečního Deníku.

Nebo objednávejte na mojepredplatne.cz.

Zadejte heslo TIPLIGA a získáte slevu 10% na vybrané dny!

SMS zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora. Cena doručení 4 výtisků 60 Kč vč. DPH. 
Technicky zajišťuje ATS Praha, tel. 296 363 199, Po-Pá 8.00–17.00, www.platmobilem.cz.

TIP liga od pondělí do středy ve vašem Deníku.

ZAJISTĚTE SI DENÍK 
S FOTBALOVOU SOUTĚŽÍ TIP LIGA

HRAJEME

ZDARMA

TIPUJTE A VYHRAJTE TELEVIZI A SUD PIVA
NAVÍC KAŽDÝ TÝDEN PRO VÍTĚZE SADA PLECHOVEK
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