
SPORT | Vysočina

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

Vysočina – Druhé kolo
krajského přeboru Vysočiny
výrazné překvapení nepři-
neslo. Šlágr kola mezi Bys-
třicí a Pelhřimovem skončil
remízou, body se dělily i v
duelu dalších silných týmů
v Chotěboři.
A jak viděli víkendové

dění trenéři?

TŘEBÍČ – PŘIBYSLAV 6:2
Vladimír Hekerle, trenér
Třebíče: Z mého pohledu
bylo prvních 33. minut vel-
mi dobrých, pěkné akce,
góly i další šance. Ale za
stavu 4:0 jsme pak vypnuli
a do konce poločasu se mi
to nelíbilo. Druhou půlku už
jsme kontrolovali hru, při-
dali další góly. Jen je škoda,
že jsme ještě některé šance
nevyužili, protože jsme jich
měli hodně. Myslím, že jsme
odehráli velice solidní zápas.
František Polák, trenér
Přibyslavi: My jsme si řekli,
co budeme hrát, a od první
minuty jsme hráli něco ji-
ného. Zase jsme svojí naivi-
tou nechali soupeře třikrát
skórovat a v jednadvacáté
minutě bylo po fotbale.
Jsme naivní, a dokud si
borci neuvědomí, co je slovo
disciplína, tak nemá smysl
hrát.

BYSTŘICE – PELHŘIMOV 1:1
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice: Remíza tomu zá-
pasu asi sluší. Hosté byli si-
ce více na balonu, ale my
jsme měli větší šance. Určitě
se potvrdilo to, že budou
patřit k favoritům soutěže,
oproti Pelhřimovu z po-
sledního kola loňského roč-
níku je to úplně jiný man-
čaft.
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Zápas splnil
mé očekávání, narazili jsme
na velmi silného soupeře.
Projevila se i jeho zkuše-
nost, ze své první vážnější
akce nás potrestal a vyrov-
nal na 1:1. Nás trápila nízká
střelecká efektivita. Pokud
máme nějakých deset střel
na branku, měli bychom z
toho vytěžit více než jeden
gól.

CHOTĚBOŘ – SAPELI POLNÁ
0:0
Josef Soural, trenér Cho-
těboře: Podle mého a dou-

fám, že se na tom shodne-
me i se soupeřem, to byl
remízový zápas. Bylo to o
tom, kdo dá první branku.
Tu ale nedal nikdo a skon-
čilo to dělbou bodů. Nedo-
stat gól předčilo kvalitu ve
směru dopředu.
Jiří Babínek, trenér Sapeli
Polná: Až na pár chybiček
jsme odvedli poctivý výkon
a s přibývajícím časem jsme
měli čím dál víc navrch. Vy-
tvořili jsme si mnohem víc
brankových šancí než do-
mácí a remíza je pro nás
ztrátou. Mrzí nás zranění
Petra Baráka a Lukáše Var-
haníka, kteří museli z utká-
ní odstoupit. Celý tým za-
slouží za zodpovědný pří-
stup a předvedený výkon
pochvalu.

LEDEČ N. S. – NOVÁ VES 2:0
Zdeněk Jungvirt, trenér
Ledče n. S.: Utkání přesně
splnilo moje očekávání.
Soupeř byl silný v osobních
soubojích a ve standard-
kách. Nám se to naštěstí
povedlo v prvním poločase
eliminovat. Dali jsme rychlý
gól a ještě tři vyložené šan-
ce neproměnili. Druhý po-
ločas jsme si řekli, že do-
táhneme do vítězství a že
jdeme na vítězství. Nakonec
se to vyvíjelo, jak se to vy-
víjelo. Ve většině zápasu
jsem byl s předvedenou
hrou. Musím poděkovat
hráčům obou týmů, že v
nefotbalovém počasí to
odehráli dobře.
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: Domácí na nás vlétli a
brzy šli do vedení. Do 15.

minuty byli jasně lepší, po-
tom se hra vyrovnala, chvíli
před přestávkou jsme zaho-
dili stoprocentní tutovku. Ve
druhém poločase jsme do-
stali výhodu pokutového
kopu, bohužel jsme jej, ani
další dvě šance nevyužili.
Druhý gól v naší síti pak
rozhodl.

ŽIROVNICE – KOŠETICE 1:1
Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice: S výsledkem
spokojený nejsem, chtěli
jsme uhrát tři body. Na
druhou stranu plichta je i
možná spravedlivá. V prv-
ních patnácti minutách
jsme po hrubých chybách
pustili Košetice do tří vylo-
žených šancí. Inkasovali
jsme naštěstí jen jednou.
Pak se naše hra zlepšila,

Košetice už se mockrát na
naši půlku nedostaly, ale na
vápně zaparkovaly autobus.
My jsme vyrovnali, další dvě
tři šance jsme neproměnili.
Josef Krtek, trenér Koše-
tic: Výsledek je pro nás pří-
znivý. Měli jsme problémy
se sestavou, na střídačce
byli jen dva hráči. Žirovnice
byla po celý zápas aktivněj-
ší, pohyblivější, my jsme to
měli založeno na brejcích. V
prvním poločase se nám hra
dařila, mohli jsme skórovat
víckrát. Ve druhém už jsme
se spíše jen bránili. Dozadu
jsme podali dobrý výkon,
podržel nás i brankář Jíša.

SPEŘICE – VELKÉ MEZIŘÍČÍ
B 2:1
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Byl to zápas dvou rozdíl-
ných poločasů. V prvním
jsme dominovali, měli jsme
spousty brankových příleži-
tostí. Jenže jsme vstřelili jen
jeden gól a neproměnili do-
konce penaltu. Po přestávce
se Velké Meziříčí zlepšilo,
nás podržel brankář Žáček.
V závěru jsme proměnili
druhou penaltu a rozhodli.
S výhrou jsem pochopitelně
spokojen, s výkonem jen tak
z padesáti procent.
Petr Munduch, trenér V.
Meziříčí B: Škoda, přišli
jsme o bod, remíza by zá-
pasu slušela, ale byl to vý-
borný zápas, který se musel
divákům líbit. První půle
patřila Speřicím, druhá nám,
rozhodla naše zbytečná
chyba v závěru. Hráče, pře-
devším gólmana Dubce,
však musím za jejich výkon
pochválit.

OKŘÍŠKY – NÁMĚŠŤ-
VÍCENICE 4:2
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Divákům se zápas
musel líbit. Abychom dali
takhle po sobě rychlé góly,
se nám dlouho nestalo.
Musím kluky pochválit za
standardní situace, zužitko-
vali při nich to, co trénuje-
me. Doufám, že budou i
nadále naší silnou zbraní.
Petr Kylíšek, trenér
Náměště-Vícenic: Zaslou-
žená prohra. Domácí nám
během devíti minut dali ze
tří standardek tři góly. V
tomto ohledu jsme byli vel-
mi nedůslední. Je to škoda,
protože jsme vedli, bohužel
jenom minutu.

Servis KP
VÝSLEDKY2. KOLA

TŘEBÍČ – PŘIBYSLAV 6:2
BYSTŘICE – PELHŘIMOV 1:1
OKŘÍŠKY –NÁMĚŠŤ-VÍC. 4:2
CHOTĚBOŘ – SAPELI POLNÁ 0:0
LEDEČN. S. – NOVÁVES 2:0
ŽIROVNICE – KOŠETICE 1:1
SPEŘICE –V.MEZIŘÍČÍ B 2:1

BILANCE2. KOLA

4-3-0, góly: 16:7, průměr gólů na zápas:
3,29. Celkem: 6-3-5, góly: 44 (23:21), prů-
měr gólů na zápas: 3,14.

STŘELNICEKOLA
8 gólů (Třebíč – Přibyslav). Rekord sezo-
ny: 8 gólů (Přibyslav – Chotěboř, 1. kolo a
Třebíč – Přibyslav, 2. kolo).

SNAJPŘI

Střelci kola: 3 – Karásek (Třebíč), 2 –
Vostál (Přibyslav), O. Benda (Okříšky).
Celkem: 5 – Hanousek (Chotěboř), Kará-
sek (Třebíč),2–Naniaš (Pelhřimov),Vostál
(Přibyslav), O. Benda a Zeman (oba Okříš-
ky) 1 – P. Kubů, Duba (oba Košetice), San-
dy, Bence, Hutchinson, Lorenc Houser,
(všichni Třebíč), J. Grammer, Nepovím, F.
Grammer (všichni Ledeč n. S.), Kučera, Ši-
mončič, Durajka, Jonák (všichni Náměšť-
Vícenice), Prášil, Malý, Padrtka (všichni
Bystřice n. P.), Dubský (Okříšky), Mazáč,
Homolka (oba Pelhřimov), Bělovský, Kout-
ný (oba Chotěboř), Vopršal (Přibyslav),
Vodáček (Žirovnice), Eremiáš, Jiří Holenda
ml. (oba Speřice), Pavelec (Velké Meziříčí
B).

BRANKÁŘI

Čisté konto: Chalupa (Chotěboř), Hajný
(Sapeli Polná), T. Bezděk (Ledeč n. S.).
Konta celkem: 2 – Bezděk (Ledeč n. S.), 1
– Kováč (Náměšť-Vícenice), Mrňous (Bys-
třice n. P.), Fiala (Okříšky), Holický (Pelhři-
mov), Chalupa (Chotěboř), Hajný (Sapeli
Polná).

KARTY

Vyloučení: Toula (Ledeč n. S.), Chalupa
(Velké Meziříčí B). Celkem: 3 (2:1). Žluté
karty: 29 (12:17),Celkem: 63 (29:34).

OCHOZY

Diváci: 1 030, průměr na zápas: 147. Nej-
více: 220 (Okříšky – Náměšť-Vícenice),
nejméně: 90 (Třebíč – Přibyslav). Celkem:
1 937, průměr na zápas: 139.Rekordní ná-
vštěva: (Okříšky – Náměšť-Vícenice, 2. ko-
lo).

HVĚZDA

Ondřej Benda, záložník Okříšek: Podob-
né dvě branky během jedné minuty vstřelil
Ondřej Benda. Hodně tím nahlodal snažení
týmuNáměšť-Vícenice.

SMOLAŘ

JaroslavHavlík, ObránceNovéVsi:Už ve
3. minutě si srazil po trestném kopumíč do
vlastní branky, a tím tak pomohl Ledči k ví-
tězství nad Novou Vsí.

VÝROKKOLA

„Bylo to o tom, kdo dá první branku. Tu ale
nedal nikdo, tak zápas skončil dělbou bo-
dů.“ (Josef Soural, trenér Chotěboře)

pro oblast Jižní Morava

Životopisy zasílejte na emailovou adresu: lenka.malcova@vlmedia.cz
Více informací o pracovních pozicích se dozvíte na www.vlmedia.cz/kariera.

Zapojte se s námi do soutěže 
a vyhrajte jeden ze tří školních batohů.S Deníkem a Explore

začněte školní 
rok s novým 
batohem!

Stačí jen správně odpovědět na otázku:
Kolik procent váhy dítěte 

nesmí školní batoh přesáhnout? 
A) 10 %           B) 50 %           C) 70 %

Správné odpovědi 
zasílejte na číslo 

900 12 07 ve tvaru SMS: 
DEN EXPLORE  AneboB

neboC JMENOaPRIJMENI 
ADRESA PSC od 22. 8. do 24. 8. 

2018. Vyhrává 100., 200. a 300. 
odpověď. Cena SMS je 7 Kč. Technicky 

zajišťuje ATS, www.platmobilem.cz, 
(infolinka 296 363 199). Všeobecná pravidla 

soutěží naleznete na www.denik.cz/souteze 
 a zásady zpracování osobních 
 údajů na www.vlmedia.cz

Batohy značky Explore se řadí mezi špičku v oblasti 
školních batohů. Hlavní důraz při jejich výrobě je totiž kla-

den na kvalitní ergonomický zádový systém, který školáky 
ochrání před špatným držením těla. Nechybí rel exní prvky, 

díky nimž je dítě dobře vidět i za zhoršených světelných 
podmínek, ani důmyslný kapsový systém, který 

poskytuje prostor pro řádnou organizaci. 
Batohy jsou navíc vyrobeny z kvalitních 
nepromokavých materiálů s ori-
ginálními designy jak pro malé 
školáky, tak pro teenagery. 
Více informací 
naleznete na 
www.andybags.cz 
nebo na 
www.skolni-
aktovky-
batohy.cz.
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