
Sport
Servis KP

VÝSLEDKY 9. KOLA
TŘEBÍČ - V. MEZIŘÍČÍ B 1:0
LEDEČ N. S. - SPEŘICE 3:2
NÁMĚŠŤ - SAPELI POLNÁ 3:1
NOVÁ VES - PELHŘIMOV 3:1
OKŘÍŠKY - BYSTŘICE 1:3
KOŠETICE - PŘIBYSLAV 1:0
ŽIROVNICE - CHOTĚBOŘ 0:0

BILANCE 8. KOLA
5-1-1, góly: 12:7, průměr gólů na
zápas: 2,71.Celkem: 34-8-14, góly:
187 (114:73), průměr gólů na zá-
pas: 3,33.

STŘELNICE KOLA
5 gólů (Ledeč - Speřice). Rekord
sezony: 8 gólů (Přibyslav - Chotě-
boř, 2. kolo a Třebíč - Přibyslav, 3.
kolo).

SNAJPŘI
Nikdo nedal více než 1 gól.
Celkem: 8 - Durajka (Náměšť-
Vícenice), 7 - Hanousek (Chotě-
boř), 6 - Kučera (Náměšť-
Vícenice), Sodomka (Bystřice), 5 -
Naniaš (Pelhřimov), Šimončič
(Náměšť-Vícenice), Marek (Ledeč
n. S.), 4 - Soukup (Speřice), Trpi-
šovský (Ledeč n. S.), M. Novotný
(Nová Ves), 3 - Benda, Mazač,
Mazanec (všichni Pelhřimov),
Bačkovský (Přibyslav), Holenda
ml., Kovář (oba Speřice), Dubský,
Zeman (oba Okříšky), R. Bence
(Třebíč), Bělovský (Chotěboř),
Crkal (Vel. Meziříčí B)

BRANKÁŘI
Čisté konto:Koukal (Třebíč),
Jíša (Košetice), Dobrovolný (Cho-
těboř), Švec (Žirovnice).Celkem:
3 - Bezděk (Ledeč n. S.), Švec (Ži-
rovnice), 2 - Fiala (Okříšky), Ho-
lický (Pelhřimov), Kováč
(Náměšť-Vícenice), Mrňous (Bys-
třice), Fuksa (Nová Ves), Dobro-
volný, 1- Chalupa (oba Chotěboř),
Hajný, Rezničenko (oba Sapeli
Polná), Beránek (Ledeč n. S.), Du-
bec (VelkéMeziříčí B), Žáček
(Speřice), Koukal (Třebíč).

KARTY
Vyloučení: Smejkal (V. Meziříčí
B). Celkem: 14 (5:9). Žluté karty:
18:19, celkem: 282 (130:152).

OCHOZY
Diváci: 916, průměr na zápas: 131.
Nejvíce: 180 (Okříšky - Bystřice),
nejméně: 85 (Žirovnice - Chotě-
boř). Celkem: 7 019, průměr na
zápas: 125. Rekordní návštěva:
260 (Pelhřimov - Žirovnice, 6.
kolo a Okříšky - Pelhřimov, 7. ko-
lo).

HVĚZDA 9. KOLA
Jiří Koukal, brankář Třebíče:
Nová akvizice v třebíčské brance
se činila hned při své premiéře.
Mladíček ze Znojma pochytal
všechny šance juniorky Velkého
Meziříčí.

SMOLAŘ 8. KOLA
Petr Dubský, záložník Okříšek:
V pohledném zápasemezi Okříš-
kami a Bystřicí měl dvě obrovské
šance, jenže ani jednou nedoká-
zal skórovat do odkryté brnky
soupeře.

VÝROK KOLA
„Zápas ovlivnily tři věci. Hned v
úvodu jsme neproměnili tisíci-
procentní šanci, pak se zranil
Kostroun. Za stavu 2:0 jsmeměli
kopat penaltu, ale rozhodčí to
posoudil jinak.“ (Pavel Regásek,
trenér Pelhřimova)

O ČEM SE MLUVÍ
Největší událost: Čelo tabulky
semění. Okříšky prohrály s Bys-
třicí a klesly na čtvrtémísto. Ve
vedení je vystřídala Ledeč, kterou
stíhá klub Náměšť-Vícenice.

Největší zklamání: Pelhřimov po
skvělém úvodu začíná ztrácet,
tentokrát přenechal všechny tři
body Nové Vsi.

Zajímavost kola: Střelci se ten-
tokrát vůbec nečinili, poprvé v
sezoně se stalo, že nikdo z hráčů
nevstřelil více než jednu branku.
Naopak čtyři brankáři vychytali
nulu.

Čelo tabulkymá generální změnu
Košetice se dočkaly první
výhry v sezoně a dno
tabulky přenechaly svému
soupeři z Přibyslavi.

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina - V devátém kole
krajského přeboru Vysoči-
ny přišla revoluce, pořadí se
měnilo hlavně na čele ta-
bulky. Vede Ledeč, na druhé
místo poskočila Náměšť.

TŘEBÍČ - V. MEZIŘÍČÍ 1:0
Vladimír Hekerle, tre-

nér Třebíče: Šli jsme za-
slouženě do vedení, ale po-
té převzalo iniciativu Velké
Meziříčí a po celý zbytek
zápasu nás přehrávalo. My
nedostupovali hráče a byli
všude poslední. Naštěstí
nás držel brankář Koukal,
kterýměl svůj den a doká-
zal všechny šance hostů
pochytat.
LukášMachát, asistent

trenéra V. Meziříčí B: Se-
hráli jsme hodně smolné
utkání. Poměrně lacino
jsme inkasovali a ačkoliv
jsme v dalším průběhu zá-
pasu byli lepším týmem a
vypracovali si dostatek gó-
lových příležitostí, bod ne-
máme žádný. Rozhodla
produktivita, v tom jsme
dnes neuspěli.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE -
SAPELI POLNÁ 3:1
Petr Kylíšek, trenér

Náměště-Vícenic:Hosté se
dostali do rychlého vedení,
když potrestali naši chybu.
Nebyli jsme dostatečně tr-
pěliví, ale ve druhé půli
jsme rovněž po chybě sou-
peře šťastně vyrovnali.
Polná potom chtěla hrát na
vítězství, otevřela hru, a to
byla její smrt.
Jiří Babínek, předseda

Sapeli Polná:Hráči podali
poctivý výkon, hráli s vel-
kým nasazením, a tak tomá
být. Škoda neproměněných
šancí v prvním poločase a
samozřejmě dvouminu-
tovky v půli druhé, kdy
jsme po obrovských chy-
bách zápas ztratili.

OKŘÍŠKY - BYSTŘICE 1:3
Gustav Cabúk, trenér

Okříšek: Sehráli jsme pod-
statně povedenější zápas
než ve Speřicích, ale vý-

sledkově to příznivě nedo-
padlo. Klukymusím po-
chválit za předvedenou hru,
jenže jsme bohužel nepro-
měnili vyložené šance. Ty
největší měli Petr Dubský a
MartinMašek, který za sta-
vu 0:1 neproměnil penaltu.
Oldřich Veselý, trenér

Bystřice:Okříšky s námi
sehrály naprosto vyrovna-
nou partii, měly své šance, v
první půli dokonce nepro-
měnily ani penaltu. My
jsme tentokrát naopak byli
produktivní, rozhodl začá-
tek druhé půle, kdy jsme
přidali třetí branku a pak už
jsme si to v pohodě pohlí-
dali. Byl to od nás v hodně
slepované sestavě výborný
týmový výkon.

NOVÁ VES - PELHŘIMOV 3:1
Radek Šikola, trenér

Nové Vsi: Před zápasem
bych bral všemi deseti bod,
protože nás poslední dobou
pronásledují zranění. Kluci
to však odmakali na sto
dvacet procent a favorizo-
vaný Pelhřimov, kromě
úvodních dvaceti minut,
kdy byli hosté lepší aměli
šance, do ničeho vážnějšího
nepouštěli. Jsou to pro nás
nesmírně cenné tři body.
Pavel Regásek, trenér

Pelhřimova: Zápas ovliv-
nily tři věci. Hned v úvodu
jsme neproměnili tisíci-
procentní šanci, pak se zra-
nil Kostroun. Za stavu 2:0
jsmeměli kopat penaltu,
ale rozhodčí to posoudil ji-
nak. Bohužel se nám nedaří

proměňovat šance, soupeř
byl v tomto směru efektiv-
nější. Proto vyhrál zaslou-
ženě.

LEDEČ - SPEŘICE 3:2
Zdeněk Jungvirt, trenér

Ledče n. S.: Je to pro nás
zasloužené vítězství, od-
vedli jsme taktický výkon.
Měli jsme utkání více než
osmdesát minut pod kont-
rolou. Já si nikdy nestěžuji
na rozhodčí, ale ten ne-
předvedl dobrý výkon. Dvě
branky jsme dostali po
faulech na naše hráče, které
ale zůstaly bez povšimnutí.
Jiří Holenda, trenér

Speřic: Začali jsme poměr-
ně dobře, brzy jsme se ujali
vedení. Ledeč postupně
přebírala iniciativu, získá-

vala navrch i po fyzické
stránce. V úvodu druhé půle
zjednodušila hru, dávala
dopředu nakopávanémíče,
což nám činilo velké potíže.
Po dvou standardních situ-
acích jsme inkasovali. Od
70. minuty přišlo naše
zlepšení, docela jsme sou-
peři zatápěli, ale vyrovnat
jsme nedokázali. Musím ří-
ci, že Ledeč vyhrála zaslou-
ženě.

KOŠETICE - PŘIBYSLAV 1:0
Josef Krtek, trenér Ko-

šetic: Vyhráli jsme, hodno-
cení tedymůže být pozitiv-
ní. Byl to spíše boj, šance
měly obě strany. Hlavně v
prvním poločase jsme pří-
ležitosti soupeře přestáli, už
tradičně nás podržel gól-
man. Po přestávce jsme
proměnili jednu ze šancí,
což nám nakonec přineslo
body. Gólů jsmemohli dát
více, příležitosti jsme k to-
muměli.
František Polák, trenér

Přibyslavi: Bylomi kluků
až líto, protože jsme si mi-
nimálně bod zasloužili. Vy-
tvořili jsme si šance, trefili
jsme břevno. Pak jsme po
nedůrazu ve vápně inkaso-
vali. Nehráli jsme úplně
špatně, ale nedali jsme gól.

ŽIROVNICE - CHOTĚBOŘ
0:0
Miroslav Zeman, trenér

Žirovnice: Přijel k nám sil-
ný protivník, přesto jsme
třicet minut dominovali,
bohužel tři šance jsme ne-
využili. Pakmohla skórovat
Chotěboř, ale přestřelila z
malého vápna. Před dru-
hým poločasem jsem na-
bádal k většímu úsilí, ale
jako kdyby se hráči obou
týmů někde za rohem do-
mluvili. Po přestávce už se
hrálo na bod. Divákům se za
tomusím omluvit, fotbal to
byl na nic.
Josef Soural, trenér

Chotěboře: Výsledek od-
povídá tomu, co se odehrá-
lo na hřišti. V první půlce
prvního poločasu byli ak-
tivnější domácí, pak do po-
ločasu jsme se zklidnili a
zlepšili kombinaci. Druhý
poločas zcela odpovídal vý-
sledku. Hrálo se od vápna k
vápnu, bylo to vyrovnané
utkání.

Génius v krizi. Mourinho proti všem
VOJTĚCH ŽIŽKA

J
eden z nejúspěšněj-
ších fotbalových tre-
nérů současnosti,
a zároveň jeden
z nejarogantnějších.
To je José Mourinho.

Jeho okázalé sebevědomí
někdy přerůstá ve více ne-
boméně otevřené pohrdání
všemi, kteří nejsou tak ge-
niální jako on (což je v jeho
očích prakticky každý).
Jistě, velikáni mívají své

slabůstky aMourinho navíc
může kdykoli poukázat na
své výsledky.
Ligové tituly ve čtyřech

zemích, dva triumfy v Lize
mistrů, spousta dalších zá-
řezů na pažbě. Kariéra cha-
rismatického Portugalce je
lemována úspěchy, které

trochu té namyšlenosti
ospravedlní.
Problém ale nastane,

když úspěchy kamsi zmizí,
zatímco arogance zůstane.
To, co platívalo za svébytné
kouzlo vyhlášeného straté-
ga, se rázemmění v křeč.
Právě tak bohužel působí

Mourinho v současnosti.
Manchester United pod
jeho vedením tápe a
chřadne i pověst trenér-
ského génia.

HUMOR
SE VYTRÁCÍ
„Víte, kolik by je stál můj
vyhazov?“ smál se Mou-
rinho začátkem září, když
dostal otázku, zda se kvůli
chabým výkonům týmu
nebojí odvolání z funkce.
Jenže situace se od té doby

nezlepšila, naopak. Na Old
Trafford je neveselo,
truchlivo, a i Mourinhův
humor poněkud zhořkl.
„Jste lháři a jstemnou

posedlí,“ obvinil slavný
trenér na jedné tiskové
konferenci televizní exper-
ty, kteří ho kritizovali. „To
je soukromá záležitost, ne-
hodlám vám odpovídat,“
odsekl na jiné tiskovce no-
vináři, který se ho tázal, zda
je kvůli svému setrvání na
lavičce v kontaktu s vede-
ním klubu.

PORÁŽKYAHÁDKY
Faktem je, že Manchester
United prožívá nejbídnější
vstup do ligové sezony za
posledních 29 let.
Ze sedmi zápasů vyhrál

jen tři, naposledy podlehl

1:3 na hřištiWest Hamu. V
ligovém poháru vypadl s
druholigovým soupeřem.
A herní projev je prostě
mizerný.
„Takhle špatnýMan-

chester United jsem už
dlouho neviděl. Je znát, že
v klubu není dobrá atmo-
sféra,“ shrnul názor Mou-
rinhových kritiků bývalý
záložník Paul Scholes, klu-
bová legenda.
Sebevědomý Portugalec

zatím všudemožně hledá
viníky.
Vrčí na novináře, kteří

prý jen rýpou.
Stěžuje si, že klubové ve-

dení mu v létě nepřivedlo
vyhlédnuté posily. Kritizuje
hráče, že se na trávníku
nesnaží.
O jeho hádkách s hvězd-

nýmPaulem Pogbou si
v Manchesteru cvrlikají
vrabci na střeše, Mourinho
mu dokonce sebral kapi-
tánskou pásku.

PŘIJDE ZIDANE?
Vzhledem k tomu všemu
není divu, že britskámédia
už probírají možnéMou-
rinhovy nástupce. Hlavním
adeptem je prý Zinedine
Zidane. ZatímcoMourinho
s Realem nikdy nevyhrál
Ligumistrů, Zidane to do-
kázal třikrát v řadě.
Stejně aktuální je otázka,

zdaMourinhovy trenérské
metody – kdysi tak úspěšné
– nevyčichly. Ostatně už je-
ho předchozí angažmá
v Chelsea skončilo neslav-
ně. Dokážemistr José ještě
jednou svou genialitu?
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