
Nepovím bral bod všemi deseti
Ledečští fotbalisté mohli
být rádi, že Speřice své
velké šance nevyužily.

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Fotbalový kraj-
ský přebormá za sebou zá-
pasy 6. kola, které exkluzivně
pro Deník hodnotili trenéři
všech čtrnácti výběrů.

ZASLOUŽENÁVÝHRA
Žirovnice doma naplnila roli
papírového favorita a no-
váčka z Bedřichova jedno-
značně porazila. „Bedřichov
se snažil hrát útočně, to byla
voda na nášmlýn. Zápas
jsme zvládli, nastříleli jsme
pět gólů. Je promě ale nepo-
chopitelné, že na začátku
uděláme takovou taktickou
hrubku, po které nám dá gól
hráč, na něhož se celý týden
připravujeme. Stále máme na
čem pracovat, jeden výsledek
nás nemůže ukolébat,“ je si
jistý žirovnický trenér Martin
Švec. „Stejně jako proti
Pelhřimovu se nám povedl
začátek, dostali jsme se i do
vedení, ale ten gól nás uko-
lébal amy přenechali inicia-
tivu domácím, kteří to za-
slouženě do poločasu otočili.
Ve druhé půlce jsme bohužel
neplnili to, co jsem si řekli v
kabině, a během deseti mi-
nut bylo po zápase. Domácí
vyhráli zaslouženě, byli lep-
ší,“ uznal kouč Sokola Zby-
něk Peštál.

PREMIÉROVÉ
VÍTĚZSTVÍ
I druhý sobotní mač skončil
ve prospěch domácích. Fot-
balisté Náměště-Vícenic se
konečně dočkali tří bodů,
když porazili Sapeli Polná.
„Jsme v období, kdy se nám
nic nedaří. Byli jsme alemi-
nimálně o ten jeden gól lepší
a konečně jsme v sezoně vy-
hráli. Vítězství se i přes šance
ale nerodilo lehce. Výborně
zahrála obrana na čele s po-
silou na jeden zápas Davi-
dem Ciencielou,“ hodnotí
kouč Petr Kylíšekmladší.
„Smolně jsme prohráli a za
svůj výkon se zcela jistě ne-
musíme stydět. V hodně
kombinované sestavě jsme
hráli poctivě, bojovně, s vel-
kým nasazením. Za předve-
dený výkon děkuji všem
hráčům, a pokud budeme
takto pracovat, tak přijdou
i body. Tentokrát nás o ně
připravil výtečný Chalupa
a nešťastná chyba v závěru
utkání,“ doplňuje polenský
Jiří Babínek.

KLINICKÁ SMRT
Přibyslavští doma přenechali
všechny body Nové Vsi. „Měli
jsme dobrý začátek, soupeř
byl nekoncentrovaný a
mohli jsme jít do vedení,
jenže jsme nedali šance. To
nás pak utlumilo, a soupeře
naopak zvedlo. Pak už jsme
na zvrat mentálně neměli,“
shrnul kouč domácích Fran-
tišek Polák. „Po doslova kli-
nické smrti, kterou jsme
přežili v úvodních dvaceti
minutách, si domů vezeme
tři body. Postupem času jsme
se dostali do hry a po změně
stran už jsme na hřišti do-
minovali,“ uvedl Radek Ši-
kola, trenér Nové Vsi.

DŮLEŽITÉ BODY
Rozjetou zálohu Velkého
Meziříčí přibrzdila Třebíč.
„Hosté přijeli dobře připra-

vení, hráli dobře z bloku, což
nám dělalo problémy. Spíše
nás uhráli takticky než fot-
balově. Myslím si, že neroz-
hodný výsledek by spíše od-
povídal průběhu hry, ale ta-
kový už je někdy fotbal. V
každém případě to od nás
nebyl úplně ideální výkon,“
má jasno kouč poražených
Libor Švec, jehož protějšek
Petr Kylíšek hodnotil zápas
takto: „My jsme tradičně ne-
hráli v první půlce dobře,
domácí šlapali naplno a šli do
zaslouženého vedení, může-
me být rádi, že jen 1:0. Ve
druhé půlce se to vyrovnalo,
oni dvakrát zaváhali a my to
využili k obratu. Po tom hrů-
zostrašném začátku jsou to
body, které nás zvedají psy-
chicky i herně.“

ROZHODLADRUHÁPŮLE
Chotěboř se proti outsiderovi
u Šebkovic nečekaně trápila.
„Za druhou půlku jsme si za-
sloužili vyhrát. Ale problém
je, že jsme opět nedokázali
hrát dobře celý zápas. První
půlka byla dost mizerná. Ve
druhé půlce jsmeměli dát víc
branek, abychom se nemu-
seli strachovat o to, aby sou-
peř nedal z něčeho branku,“
říkáMiroslav Plíšek. „V první
půlce soupeř našel jednou

prostor v obraně amy inka-
sovali, ale jinak jsme ji ode-
hráli dobře, měli jsme něko-
lik příležitostí a zaslouženě
jsme vyrovnali. Ve druhé
půlce jsmeměli špatný ná-
stup, nekoncentrovanost a
druhý gól, tak jsme šli do ri-
zika, otevřeli to a domácí
měli několik šancí. Ale i tak
jsme v závěruměli možnost
získat bod,“ doplňuje Lubo-
mír Venhoda, trenér Šebko-
vic.

HOSTÉ BYLI LEPŠÍ
V Ledči nad Sázavou, kde se
představily Speřice, se body
dělily. „Pro nás je bod vý-
hrou. Soupeř byl dobrý, za-
tím nejlepší, na kterého jsme
narazili. Speřicemají agre-
sivní, běhavý tým,měli jsme
s tím problémy. Bod bereme.
Mrzí mě zranění hostujícího
hráče Pohana v souboji se
mnou. Byl to velice dobrý
zápas z obou stran, bylo to
pravé derby,“ nechal se slyšet
ledečský lodivodMartin Ne-
povím. „Odehráli jsme to po
fotbalové stránce na velmi
slušné úrovni. Snažili jsme se
držet míč, dobře jsme se po-
hybovali. Vytvořili jsme si
spousty gólových šancí, ale
bohužel jsme proměnili je-
nom jednu. Ledečměla dvě,

dala jeden gól, čímž se ten
rozdíl smazal. Naše střelecká
nemohoucnost rozhodla o
tom, že bereme jen bod,“ po-
krčil rameny speřický Jiří
Holenda.

PRVNÍ ZTRÁTA
O první zaváhání dosud su-
verénního Pelhřimova se
postaraly Okříšky. „V první
půlceměl soupeř o jednu
šanci víc, ale ve druhé půlce
jsme jichměli vícemy. Bo-
hužel jsme nedali druhý gól,
který by to nejspíš rozhodl.
Po vyloučení našeho stopera
kluci bojovali, za to jemusím
pochválit, ale bohužel
Pelhřimov kopal penaltu za
ruku, kterou viděl jen pan
rozhodčí,“ komentuje do-
mácí trenér Gustav Cabúk.
„Musím říci, že je to remíza
zasloužená. Navzdory tomu,
že jsmeměli převahu a vy-
tvořili jsme si velký počet
šancí. Bohužel jsme je ale
neproměnili, prosadili jsme
se jen z penalty. Domácí nás
dokázali za jednu chybu po-
trestat. Mrzí mě jedna věc,
kterou jsou zbytečně tvrdé až
likvidační fauly hráčů Okří-
šek. Myslím si, že na úrovni
krajského přeboru je to zby-
tečné,“ reagoval pelhřimov-
ský kouč Pavel Regásek.

PROHRA. Fotbalisté Sapeli Polná (v červeném) v Náměšti neuspěli. Foto: Deník/Jaroslav Loskot
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NEJLEPŠÍ STŘELCI

BRANKÁŘI

PŘÍŠTÍ KOLO

SESTAVA KOLA

KRAJSKÝ PŘEBOR

Lídr poprvé zaváhal. Pelhřimov byl nakonec 
rád, že si z Okříšek, kde prohrával, odvezl 
alespoň bod za remízu 1:1.

„Mrzí mě jedna věc, kterou jsou zbyteč-

ně tvrdé až likvidační fauly hráčů Okříšek. 
Myslím si, že na úrovni krajského přeboru je 
to zbytečné,“ uvedl trenér Pelhřimova Pavel 
Regásek.

NÁMĚŠŤ-VÍCENICE – SAPELI POLNÁ  2:1
V. MEZIŘÍČÍ B – TŘEBÍČ  1:2
ŽIROVNICE – BEDŘICHOV  5:1
OKŘÍŠKY – PELHŘIMOV  1:1
PŘIBYSLAV – N. VES  1:3
CHOTĚBOŘ – ŠEBKOVICE  2:1
LEDEČ N. S. – SPEŘICE  1:1

JIŘÍ FUKSA 
(NOVÁ VES) 1

DAVID CIENCIALA 
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 1

PAVEL SVOBODA 

(SPEŘICE) 1

IVO VEČEŘA 
(OKŘÍŠKY) 1

VOJTĚCH HADRAVA
(ŽIROVNICE) 1

MARTIN ONDRA
(PŘIBYSLAV) 1

LUBOŠ DVOŘÁK
(CHOTĚBOŘ) 1

MAREK HŘEBECKÝ 

(ŽIROVNICE) 1

FRANTIŠEK NEČAS 

(NOVÁ VES) 1
ONDŘEJ BENDA

(OKŘÍŠKY) 1

TOMÁŠ VÁLEK 

(TŘEBÍČ) 1

7 – Svoboda (Speřice)
5 – Mazač (Pelhřimov)
4 – Šimončič (Náměšť-Vícenice), Dýnek a 
Kučera (oba Žirovnice), Válek (HFK Třebíč), 
J. Šandera (Nová Ves)

4 - Holický (Pelhřimov)
2 - Fuksa (Nová Ves), Simandl (V. Meziříčí B), 
1 – Klubal (Šebkovice), Šána (Bedřichov), 
Dubec (V. Meziříčí B), Beránek (Ledeč n. S.), 
Fiala (Okříšky), Pokorný (Chotěboř), Duba 
(Třebíč)

SOBOTA: HFK Třebíč – Chotěboř, Bedřichov – 
Okříšky (oba 16.00).
NEDĚLE: Sapeli Polná – Přibyslav (10.30), Šeb-

kovice – Náměšť-Vícenice, Pelhřimov – V. Mezi-
říčí B, Speřice – Žirovnice, Nová Ves – Ledeč n. 
S. (všichni 16.00).

1. Pelhřimov 5 4 1 0 16:1 13
2. Chotěboř 5 4 0 1 9:5 12
3. Nová Ves 5 3 1 1 11:6 10
4. V. Meziříčí B 5 3 1 1 8:3 10
5. Speřice 5 3 1 1 12:10 10
6. Ledeč n. S. 5 2 2 1 9:5 8

7. Žirovnice 5 2 1 2 12:12 7

8. HFK Třebíč 5 2 1 2 8:13 7

9. Sapeli Polná 5 1 1 3 8:8 4

10. Náměšť-Víc. 5 1 1 3 8:11 4

11. Okříšky 5 1 1 3 4:11 4

12. Přibyslav 5 0 3 2 6:10 3
13. Bedřichov 5 0 3 2 6:15 3
14. Šebkovice 5 0 1 4 1:8 1
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