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Zeman vyčinil rozhodčím, pak přišla omluva
V Ledči nad Sázavou
dominoval Pelhřimov, oba
trenéři se na tom shodli.

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Fotbalový kraj-
ský přebormá za sebou zá-
pasy 11. kola a Deník exklu-
zivně přináší reakce trenérů.
Jak hodnotili uplynulý ví-
kend, za co chválili a za co
naopak své svěřence kritizo-
vali?

VELKÁDEFENZIVA
Fotbalisté Bedřichova se ro-
zešli s Přibyslaví smírně. Ni-
kdo gól nedal, a domácí to
rmoutí. „My jsmeměli šancí
relativně dost, hosté hráli
hodně velkou defenzivu,
hlavně ve druhé půlce, to
jsem od tak zkušeného týmu
nečekal. Z našeho pohledu je
to ztráta. Šli jsme za výhrou,
byli jsme lepší, a zejména na
začátku zápasuměli šance,
které jsmeměli proměnit.
Oni si evidentně přijeli pro
bod, a ten je pro násmálo.
Těší nás jen udržená nula
vzadu,“ komentuje trenér
Sokola Zbyněk Peštál.
„První půle nebyla z naší

strany špatná, ve druhé už
soupeř převzal iniciativu. My
jsme udělali změny, a bylo to
znát. Bod zvenku je dobrý,
chtěli jsme sice vyhrát, ale
jsem rád, že jsme udrželi nu-
lu, takže asi ve finále spoko-
jenost,“ doplňuje přibyslav-
ský František Polák.

MĚLI ŠTĚSTÍ
O jediné okresní derby se na
Třebíčsku postaraly Okříšky
a Náměšť-Vícenice. Výhru 1:0
zařídil hostům v 89. minutě
Šimončič. „Remíza by byla
spravedlivější, ale my jsme
zase neproměnili naše šance.
Měli jsme více ze hry, ale
hosté rozhodli v poslední
minutě. Tentokrát se k nim
přiklonilo štěstí. Bohužel
máme zraněné hráče, ale
nevzdáváme se přízni osudu,
musíme bojovat,“ hodnotí
Gustav Cabúk, trenér Okří-
šek. „Myslím, že je to zaslou-

žená výhra, byli jsme aktiv-
nější a měli mírnou převahu.
A z toho tlaku nakonec vy-
ústila vítězná branka. Jsem
rád, že jsme to zlomili. V
Okříškách se jen tak nevy-
hrává,“ doplňuje spokoje-
nější náměšťský kouč Petr
Kylíšekml.

DOBŘE PŘIPRAVENI
Jeho strýc Petr Kylíšek st.,
trenér HFK Třebíč, se o ví-
kendu také radoval ze tří bo-
dů. Utkání se Speřicemi pod-
le něj lehké nebylo. „Soupeř
byl důrazný a nebezpečný a
plichtu by si asi zasloužil. My
jsme ale velmi produktivní,
dali jsme o gól více,“ uvedl

Kylíšek po výhře 2:1. „Výsle-
dek je špatný, ani hra nebyla
podlemých představ. Nevy-
tvořili jsme si tolik šancí jako
v předešlých zápasech. Do-
mácí byli na nás dobře při-
praveni, hráli organizovaně.
Musím jim pogratulovat k
zaslouženému vítězství,“
uvedl kouč Jiří Holenda.

DOBŘÍ ROZHODČÍ
Na hřišti ve Stáji se z výhry
2:1 radovala Žirovnice, což
tým Sapeli samozřejmě ne-
potěšilo. „Naši hráči odehráli
utkání velmi poctivě, štěstí
nás bohužel v letošní sezoně
zcela opustilo. Je to již čtvrtá
prohra o gól a opět nepro-

měněné šance. Co se dá dělat.
Dlemého názoru by slušela
utkání remíza. Žirovničtí
předvedli výborný výkon,
hrál se solidní fotbal, ke kte-
rému přispěla dobrým výko-
nem i trojice rozhodčích,“ ří-
ká polenský Jiří Babínek.
„Po rozpačitém začátku

jsme ovládli hru, ale náš gól
neplatil a prakticky vzápětí
získal soupeř vedení. O pře-
stávce jsme si k tomu něco
pověděli, náš výkon se zlepšil
a zaslouženě jsme v závěru
skóre otočili. Sudím jsem po
zápase za dvě situace trochu
vyčinil, ale když jsem to viděl
na videu, musím uznat, že
měli pravdu. Odřídili to dob-

ře, omlouvám se jim,“ říká
žirovnickýMiroslav Zeman.

STÁLE SE UČÍ
Šebkovice stále platí za out-
sidera, nezměnil to ani duel s
Novou Vsí, které domácí
podlehli po dvou vlastních
brankách 0:2. „Soupeřmá
velice zkušený tým, a když se
dostane do vedení polo-
vlastním gólem na začátku
utkání, tak to dokáže zvlád-
nout. Pořád platíme nováč-
kovskou daň, ale my se ne-
vzdáváme. Věděli jsme, že
krajský přebor bude těžký,
ale nepadáme do deprese a
stále se učíme,“ tvrdí kouč
Lubomír Venhoda. „Bylo to

takové zvláštní utkání. Na
můj vkus hodně vulgární fa-
noušci Šebkovic, možná i z
tohoto důvodu domácí borci
zbytečně dohrávali prohrané
osobní souboje. Jsme rádi, že
máme to utkání za sebou.
Domácí hráči hráli zbytečně
agresivně, hlavnímu roz-
hodčímu jsem tentokrát vů-
bec nezáviděl,“ komentuje
novoveský Radek Šikola.

SPRAVEDLIVÁDĚLBA
Ve VelkémMeziříčí se body
dělily. Remízu 1:1 zde uhrála s
domácí rezervou Chotěboř.
„Po průběhu zápasu je remí-
za asi spravedlivým výsled-
kem. My jsme ani ty nejvy-
loženější příležitosti nedo-
kázali proměnit, aspoň že se
nám podařilo vyrovnat.
Hosté nás pakmohli v po-
slední minutě potrestat, když
nastřelil tyčku. Bod bereme,
můžeme se od něj odrazit do
dalších utkání,“ má jasno
domácí kouč Libor Švec, je-
hož protějšekMiroslav Plíšek
to viděl takto: „Pro nás za
druhý poločas zlatý bod,
soupeř v něm byl lepší, bě-
havější a jistější. I když jsme
měli poslední šanci my, kdy
Moravec nastřelil tyčku, pro
soupeře by byla porážka
krutá.“

HOSTÉ BYLI LEPŠÍ
Jedním z taháků kola byl du-
el v Ledči nad Sázavou, kde
dominoval Pelhřimov. Za-
slouženě prý i vyhrál 4:1.
„Hosté byli lepší na balonu i
rychlostně. My jsme snížili
na 1:2, ale bohužel jsmeměli
smůlu, že se nám zranili
hned čtyři hráči, a dohrávali
jsme v deseti. Pelhřimov byl
zatím jednoznačně nejlepší
tým, se kterým jsme hráli,“
uznal kouč LedčeMartin Ne-
povím. „O výsledek se nám
postarali tři hráči, Vlk, Mazač
a Benda. Jsem spokojený s
výkonem týmu. Góly jsme
dávali z akcí, kterémáme
nacvičené z tréninku. Byli
jsme jednoznačně lepším
týmem,“ potěšilo pelhři-
movského Pavla Regáska.

VÍTĚZÍ. Fotbalisté Třebíče (v červeném) i Pelhřimova (v bílém) jsou na vítězné vlně. Foto: Deník/Jaroslav Loskot
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