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Ztratili jsme dva body, zlobil
se bedřichovský trenér Peštál
Osmdesát minut jsme
předváděli nadstandardní
výkon, těšilo Holendu.

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Tři výhry domá-
cích, dvě remízy a dvě výhry
hostů. Taková je bilance
4. kola fotbalového krajské-
ho přeboru, kterou exkluziv-
ně pro Deník zhodnotili tre-
néři všech čtrnácti týmů.

PROMĚŇOVALI ŠANCE
Šlágr v Žirovnici jasně ovládli
hosté, vyhráli 4:0. „S Pelhři-
movem jsme byli schopni
hrát vyrovnanou partii čty-
řicet minut, dostali jsme se i
do několika šancí. Pak jsme
inkasovali gól do šatny a ve
druhém poločase už to bylo z
naší strany špatné. Pelhři-
mov zápasu vládnul, my
jsme působili odevzdaným
dojmem. Výsledek odpovídá
tomu, co se dělo na hřišti,“
komentuje Martin Švec, tre-
nér Žirovnice. To jeho pro-
tějšek Pavel Regásek byl lépe
naladěný: „Byl to vydařený
zápas, musím za něj kluky
pochválit. V úvodu se nám
tolik nedařilo, ale postupně
jsme se do toho dostávali,
naše hra se lepšila. Dokázali
jsme si vytvářet brankové
příležitosti a i je proměňo-
vat.“

ODJELI ZKLAMNÍ
Derby na Havlíčkobrodsku
vítěze nemělo. Přibyslav se
rozešla s Ledčí smírně. „Le-
deč byla lepší namíči, dů-
raznější a fotbalovější. My
jsme hodně balonů ztráceli a
zkrátka tomu něco chybělo.
Pozitivní je to, že dokážeme
vstřelit branku, ale nedoká-
žeme vyhrát 1:0, což je další
věc. Musíme si dát víc záležet
na hře,“ má jasno přibyslav-
ský trenér František
Polák. „Pro nás je
to ztráta. Myslím,
že jsme byli lep-
ším týmem. Ve
druhém poločase
jsme soupeře pře-

hrávali, nedali jsme čtyři
šance, pak jsme z ojedinělé
inkasovali,“ pokrčil rameny
ledečskýMartin Nepovím.

ROZHODLAHRUBKA
Chotěboř doma udolala No-
vou Ves 3:1. „Zasloužené ví-
tězství za druhou půlku,
protože první nestála za nic,“
stručně hodnotí kouč domá-
cíchMiroslav Plíšek. „Inka-
sovali jsme rychlou branku,
ale postupně jsme převzali
iniciativu a po několika ne-
proměněných příležitostech
jsme ještě do přestávky vy-
rovnali. Po změně stran byli
domácí lepším týmem, bo-
hužel vítěznou branku jsme
Chotěboři nabídli naší hru-
bou chybou,“ shrnul Radek
Šikola.

RYCHLÝ GÓL
Další derby,
tentokrát na
Třebíčsku, ví-
těze našlo.
Okříšky pora-
zily nováčka z
Šebkovic.
„Konečně se
nám podaři-
lo vyhrát a
jsem rád, že
kluci, které
jsme na-
sadili,
ne-
zkla-
mali.
Tě- ším
mě, že jsme to
odehráli na nulu
vzadu, a samo-
zřejmě nás
nakopl ten
gól v první
minutě. Kaň-
kou je nepro-
měňování
šancí, jinak
Šebkovice ne-
byly lehký
soupeř, ale
naši
kluci
to
odbo-

jovali nado-

raz,“ říká trenér Gustav Cab-
úk. „Když už v první minutě
prohráváte, tak se to těžce
dojíždí. Byla to pro nás tako-
vá škola života. Za stavu 0:1
jsme tamměli jeden nájezd,
mohlo být vyrovnáno, ale
hoříme na tom, že nejsme
schopní využít ty své šance.
Jinak jsme neodehráli špat-
nou partii, ale domácí vyhráli
zaslouženě,“ doplňuje šeb-
kovický Lubomír Venhoda.

HERNĚ BYLI JINDE
Zaslouženou výhru 2:0 nad
Sapeli Polná slavila rezerva
VelkéhoMezřičí. „Soupeře
jsme po celý zápas přehráva-
li, ale tentokrát nám přece
jenom trochu vázla kombi-
nace, byli jsme až příliš po-
malí namíči. Opět jsme si
však vypracovali hodně
brankových příležitostí, ale
trápíme se nyní trochu v
koncovce,“ říká Libor Švec.
„Je třeba říci, že vítězství
Benfiky Velmezu je na-

prosto zasloužené a
brankový rozdíl

měl být vyšší.
Jednak dobře
zachytal
Martin
Pokorný a
v obraně
skvěle
pracovalo
trio vete-
ránů Petr
Barák, Petr

Tržil a To-
máš Reiterman.

Co se týče zálohy a
útoku směrem do
ofenzivy – nepřed-
vedli jsme zhola nic.

Domácí byli her-
ně úplně jin-
de,“ uznal

předseda

fotbalistů TJ Sapeli Jiří Babí-
nek.

POTŘETÍ REMÍZA
Bedřichovmá třetí bod, zno-
vu remizoval, tentokrát do-
ma s Třebíčí. „Tohle jsou pro
nás jasně ztracené body.
Dvoubrankové vedení v po-
ločase bylo pro hostymilo-
srdné. Bohužel ve druhé půl-
ce jsme přestali hrát, vyklidili
střed a hosté vyrovnali. Ne-
vím, jestli zaslouženě, proto-
že už tomělo být rozhodnu-
té. Zatím jsme podali nejlepší
výkon, ale nechápu ten zá-
věr,“ kroutil hlavou kouč
Zbyněk Peštál. „My jsme
proflákali první poločas, hráli
jsme špatně do obrany. Ve
druhém jsme se zvedli, je ale
pravda, že tam oniměli šance
na 4:1, to by bylo asi hotovo.
Nakonec jsme vyrovnali a
mohli i vyhrát, ale bod bere-
me se vším všudy,“ tvrdí tře-
bíčský Petr Kylíšek.

DRAMATICKÝ ZÁVĚR
Divokou sedmigólovou pře-
střelkumezi Náměští-
Vícenicemi a Speřicemi hod-
notili trenéři takto: „Stopro-
centně si soupeř zasloužil ví-
tězství víc nežmy. My jsme
dělali obrovské chyby v pře-
chodu do útoku, a soupeř nás
z toho trestal smrticími
brejky. Ale když jsme vyrov-
nali na 3:3 aměli v nastavení
ještě standardku, věřil jsem,
že to zlomíme, i když ne-
spravedlivě. Ale on to chytil
brankář, podnikli rychlý
brejk a dali na 4:3,“ říká Petr
Kylíšek, kouč domácích.
Jiří Holenda, trenér Speřic,

byl naopak spokojený: „Ná-
měšť řadím k favoritům
soutěže a nic na tom nemění
fakt, že se jí nepovedl vstup
do sezóny. My jsme osmde-
sát minut předváděli nad-
standardní výkon, ale pak
jsme chvilkovou nekoncent-
rovaností málem o vítězství
přišli. Kluci to ale nezabalili a
za stavu 3:3 jsme si vytvořili
tři tutové šance a jednu z
nich proměnili.“BEDŘICHOVSKÝ DAVID LACINA. Foto: Ladislav Jonák

Šilhavý vsadil na prověřené
MICHAL SEDLÁK

Ž
ádná překvapení.
Nominace fotbalové
reprezentace na
další pokračování
kvalifikace omis-

trovství světa proti Kosovu
a Černé Hoře čítá ozkoušené
borce. Hložek a další mladí
hráči, o kterých se spekulo-
valo, si na šanci musí ještě
počkat.
Před pár týdny trenér ná-

rodního týmu novinářům
prozradil, že talentované
mladíky v čele se Sadílkem,
Matouškem či Hložkem
bedlivě sleduje. Všichni jme-
novaní však dostanou pro-
stor v jednadvacítce, která
startuje svou kvalifikaci
o evropský šampionát.
„Třeba Hložek přeskočil tři

kategorie, ale ve Spartě uka-
zuje, že v lize je oprávněně.
Pro všechny bude lepší, aby

hráli,“ vysvětlil trenér jedna-
dvacítky Karel Krejčí.
Šilhavý vsadí na osvědče-

né, po dlouhé doběmůže
počítat například s Vladimí-
remDaridou. „Dodá hře klid,
hodně nám pomůže,“ po-
chvaloval si kouč.
Návrat nejzkušenějšího

reprezentanta se hodí i kvůli
ztrátě jiného středopolaře
Davida Pavelky. „Mrzí nás to,

posledně hrál v základu,“ li-
toval Šilhavý.
Nominace v tuto chvíli čítá

devatenáct jmen, přičemž
další čtyři ještě přibudou.
Dva fotbalisté byměli vy-
ztužit útok, kde je v součas-
nosti pouze Patrik Schick,
jenž v posledních týdnech
řeší hlavně svou budoucnost.
Odchod do Lipska by však už
měl být na spadnutí.

„Ještě před kempem končí
přestupy, takže bymělo být
vše rozhodnuté a on snad
bude v klidu,“ doufal trenér.
V kádrumá tradičně velké

zastoupení Slavia. Poslední
český zástupce v Evropě do-
dal Šilhavému hned šestici
hráčů včetněmladíka Krále
či zkušeného Hušbauera.
„Přesvědčily nás jeho vý-

kony. Bavili jsme se spolu
a těší se. Takovou klasickou
desítku nemáme, on by jí
mohl být,“ vysvětlil.
Hlavním úkolem repre-

zentace je navázat na po-
slední povedený sraz, kdy
dvakrát zvítězila (po debaklu
v Anglii). Nyní ji čeká důleži-
tý dvojzápas na půdě Kosova
(7. září) a Černé Hory (10. zá-
ří). „Budou to náročná utká-
ní, zvlášť proti Kosovu, které
je nám v tabulce nejblíž.
O postupu asi nerozhodnou,
ale napoví,“ dodal Šilhavý.

Nominace ČR pro zápasy kvalifikace ME
Brankáři
Tomáš Vaclík (25, FC Sevilla) *
Tomáš Koubek ( 9, Augsburg)
Jiří Pavlenka (10, Brémy)
Obránci
Pavel Kadeřábek (39, Hoffenheim)
Vladimír Coufal (4, Slavia)
Jan Bořil (9, Slavia)
Jakub Brabec (14, Plzeň)
Tomáš Kalas (19, Bristol)
Marek Suchý (42, Augsburg)
Ondřej Čelůstka (12, Antalyaspor)
Filip Novák (23, Trabzonspor)

Záložníci
Jakub Jankto (21, Sampdoria)
Josef Hušbauer (18, Slavia)
Jan Kopic (15, Plzeň)
Vladimír Darida (55, Hertha Berlín)
Lukáš Masopust (5, Slavia)
Alex Král (3, Slavia)
Tomáš Souček (20, Slavia)
Útočník
Patrik Schick (18, AS Řím)
Trenér
Jaroslav Šilhavý
* (počet startů, klub)
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