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Šebkovice slavily historicky
první vítězství v přeboru
U nás panuje spokojenost,
protože se nám to povedlo
konečně zlomit, říká kouč
Lubomír Venhoda.

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – V suterénu ta-
bulky fotbalového krajského
přeboru se v rámci 12. kola
bojovalo o důležité body.
Kvarteto nejhorších týmů
soutěže se o ně totiž pralo
navzájem. Zrodilo se i jedno
velké překvapení, které bylo
proti srsti polenskému celku.
V neděli dopoledne, tra-

dičně od 10.30, se proti sobě
postavily na hřišti ve Stáji
celky domácího Sapeli Polná
a Šebkovic. Nováček soutěže
měl na svém kontě jen dva
body. Ale ani hostitelé na
tom nebyli nijak zvlášť dob-
ře, alespoň ne tak, na co jsou
z posledních sezon zvyklí.
Měli jich o sedmméně, a v
plánu bylo, že po víkendu
budoumít desetibodový ná-
skok.
Ale to se nestalo!

BYLI POTRESTANÍ
Sapeláci sice šli do vedení, ale
tlak z úvodu ve více gólů
přetavit nedokázali, a pak se
divili, když hosté skóre oto-
čili a docílili historicky první
výhry v krajském přeboru!
„Výkon našeho týmu lze na-
zvat slovem diletantský. Ne-
proměníme úvodní šance,
místo abychom tři nula vedli,
tak hloupě inkasujeme a se
štěstím jdeme do kabin za
nerozhodného stavu. Ve
druhé půli nerozhodneme
a nakonec přijdeme, byť vi-
nou sudího, i o ten bod za
remízu. Podali jsme bez-
krevný a hloupý výkon, a byli
jsme za to potrestaní,“ nebral
si servítky Jiří Babínek, před-
seda Sapeli Polná.
V táboře Šebkovic naopak

panovala spokojenost, což

potvrdil i svým komentářem
trenér Lubomír Venhoda.
„Konečně nastala doba, že
jsme získali tři body. Ale ne-
začali jsem dobře, až po vy-
rovnání jsmeměli více ze
hry. Ve druhé půlceměli i do-
mácí své příležitosti, hra se
srovnala, ale nám se povedlo
krásnou střelou střídajícího
Roupce dát gól. Myslím, že
jsme o trochu víc chtěli než
domácí. U nás panuje spoko-
jenost, protože se nám to

konečně povedlo zlomit,“ ří-
ká trenér.

ZABRALI A VYHRÁLI
Další záchranářský duel byl
k vidění v Přibyslavi, která
hostila Okříšky. Oba týmy
potřebovaly body jako sůl,
ale získal je jen jeden. Po vý-
sledku 2:1 bylo veselemezi
přibyslavskými hráči. „Ko-
nečně jsme doma zabrali,
vyhráli jsme. Potvrdilo se, že
když se budeme tlačit do

koncovky, tak tam nakonec
něco spadne. Jsme za výhru
rádi,“ komentuje kouč Fran-
tišek Polák.
Jeho protějšek Gustav Ca-

búk byl naopak zklamaný:
„Bohužel, přesto, že se kluci
snažili, tak jsme prohráli. Na
vyložené šance to bylo vy-
rovnané. Škoda byla, že jsme
nedali druhý gól za stavu 1:1,
šance jsme tamměli. Pak nás
za to Přibyslav potrestala.
Nedaří se nám střelecky.“

PŘEKVAPENÍ. Fotbalisté Šebkovic (ve žlutém) vyhráli na půdě Sapeli Polná 2:1. Byl to pro ně první
stoprocentní bodový zisk v nové soutěži. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Petr Kylíšekml., trenér
Náměště-Vícenic: První
půle byla vyrovnaná, měli
jsme štěstí, že Durajka nej-
prve vymetl z trestňáku ši-
benici a pak proměnil penal-
tu. Po pauze hosté brzy sní-
žili, ovšem pak se nechal vy-
loučit jejich stoper, navíc my
jsme okamžitě přidali třetí
branku. Poté už se utkání
v podstatě dohrávalo. Bylo
to pro nás šťastné vítězství,
ale tři bodymáme, to je dů-
ležité. VelkéMeziříčí chtělo
hrát fotbal, což nám vyho-
vovalo.
Libor Švec, trenér V. Mezi-
říčí B: V prvním poločase
jsme podleméhomínění byli
lepším týmem,měli jsme
i některé dobré příležitosti,
paradoxně jsme však pod
dvou gólech Durajky pro-
hrávali 0:2. Hned zkraje dru-
hé půle jsme dokázali snížit,
jenže pak byl vyloučen jeden
z našich stoperů, navíc Ná-
měšť okamžitě přidala třetí
branku. Poté už byli domácí
lepším týmem, jejich výhra
byla naprosto zasloužená.
S koncovkou se potýkáme od
začátku sezony, ale postu-
pem času je to čím dál horší.

Šancí si sice vypracujeme
dostatek, jenže se zakonče-
ním jsme na štíru.

Martin Nepovím, trenér
Ledče n. S.: Poslední dobou
pořád dokola. Ztráta bodů,
nedali jsme tutovky a bohu-
žel nedáme branku ani z pe-
nalty. Chybí trochu štěstí,
protože jsme navíc nastřelili
tyč a břevno.
Zbyněk Peštál, trenér
Bedřichova: Tentokrát je to
jiný bod nežminule s Při-
byslaví. Měli jsem obrovský
problém se sestavou, chybělo
nám pět hráčů základu, měli
jsme tammladé kluky. Ve
druhé půlce jsme byli pod
velkým tlakem, podržel nás
brankář Šána. Pro nás je ten
bod úspěchem. Domácí byli
lepší, zasloužili si vyhrát.

Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: Tentokrát musím vy-
zdvihnout výkon všech je-
denácti hráčů, zahráli jsme
opravdu výborně. Kromě čtyř
branek jsme ještě dvakrát
nastřelili brankovou kon-
strukci, naopak Třebíč jsme
vůbec k ničemu nepustili.
Jsem rád, že k tomu hráči

přistoupili maximálně zod-
povědně a tři body zůstaly po
zásluze doma.
Petr Kylíšek st., trenér
Třebíče: Předvedli jsem je-
den z nejslabších výkonů v
sezoně. Naopak domácí nás
předčili ve všech činnostech
a zaslouženě vyhráli. Kom-
pletně celá jedenáctka za-
hrála špatně, byli jsme bez
šance. Já jsem to ale čekal, že
to někdy přijde a dostaneme
pytel. Musíme se z toho
otřepat.

Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice: Povedl se nám
vstup do zápasu, během sed-
miminut jsme dali dva góly.
Pak jsme tamměli ještě dvě
vyložené šance, ale po půl-
hodině jsme přestali hrát.
Nepomohla ani poločasová
domluva a po chybě branká-
ře Chotěboř snížila. Od té
chvíle byla lepší, ale my jsme
to tentokrát zodpovědnou
hrou vzadu ubránili.
Miroslav Plíšek, trenér
Chotěboře: Slušela by zápa-
su asi víc remíza, ale za trist-
ní první půlku jsme byli po-
trestaní. A ani ten druhý po-
ločas nestačil, měli jsme na-

vrch, nedali jsme branky,
měli jsme spoustu standar-
dek.

Jiří Holenda, trenér Speřic:
Asi jsme všichni čekali ofen-
zivní smršť, ale ta se neko-
nala. Nepředvedl ji ani
Pelhřimov, ale my jsme
v tomhle ohledu byli ještě
o level níž. Jsem z toho velmi
zklamaný. Pelhřimov dal po
naší neskutečné chybě gól,
a pak už si to velmi zkušeně
pohlídal. Penalta asi byla, ale
je to na posouzení rozhod-
čích. Dál bych se tím neza-
býval. My si musíme vytvořit
víc šancí, abychom byli v zá-
pase úspěšní.
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova: Bylo to těžké
utkání, plné soubojů. Na
krajský přebormělo nad-
standardní nasazení obou
stran. Po fotbalové stránce
jsme byli kvalitnější, a to
rozhodlo. Bylo tam ale až
příliš zákroků za čarou. Je
nám jasné, že když vedeme
soutěž, tak na nás všichni
budou hrát agresivně. My
ale nejsme tým, který by si
to nechal líbit. Proto to byl
spíše boj.
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Pelhřimov prchá! Po další výhře, tentokrát 
ve Speřicích, a porážce Třebíče, má na čele 
už šestibodový náskok.

„Výkon našeho týmu lze nazvat slovem dile-
tantský,“ čertil se po porážce s Šebkovicemi 
předseda Sapeli Polná Jiří Babínek.

SPEŘICE – PELHŘIMOV  0:2
ŽIrOVNICE – CHOTĚbOŘ  2:1
NáMĚŠŤ-VÍCENICE – V. MEZIŘÍČÍ b  3:1
PŘIbYSLaV – OkŘÍŠkY  2:1
NOVá VES – HFk TŘEbÍČ  4:0
LEDEČ N. S. – bEDŘICHOV  0:0
SaPELI POLNá – ŠEbkOVICE  1:2

 PETR ŠÁNA 
(BEDŘICHOV) 2

MICHaL NaNIaŠ 
(PELHŘIMOV) 2

TOMáŠ kOTaČka 
(ŠEBKOVICE) 1 

JAN RUbÁK 
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 1

JOSEF ŠaNDEra 
(NOVÁ VES) 1

FILIP baČkOVSkÝ 
(PŘIBYSLAV) 2

MarTIN kOSTrOUN 
(PELHŘIMOV) 1

krISTIáN TOLkNEr 
(ŽIROVNICE) 1

       MILOŠ krČáL 
(PŘIBYSLAV) 1  

rOMaN DUraJka 
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 1

16 - Mazač (Pelhřimov)
10 – Svoboda (Speřice)
9 – Vodáček (Žirovnice)
7 – Šandera (Nová Ves), Kučera (Žirovnice)

6 - Holický (Pelhřimov)
4 - Šána (Bedřichov), Fuksa (Nová Ves)
2 - Simandl (V. Meziříčí B), Fiala (Okříšky), Duba 
(Třebíč)
1 – Klubal (Šebkovice), Dubec (V. Meziříčí B), Be-
ránek (Ledeč n. S.), Pokorný (Chotěboř), Žáček 
(Speřice), Chalupa (Náměšť-Vícenice), Pazder-
ka (Přibyslav), Dobrovolný (Chotěboř), Bezděk 
(Ledeč n. S.)

SObOTa: HFK Třebíč – Sapeli Polná, Bedřichov 
– Speřice, Okříšky – Ledeč n. S., Chotěboř – 
Náměšť-Vícenice. NEDĚLE: V. Meziříčí B – Přiby-
slav (14.00), Pelhřimov – Nová Ves, Šebkovice 
– Žirovnice.  Zápasy začínají ve 14.30 hodin.

1. Pelhřimov 11 9 1 1 36:8 28
2. Nová Ves 11 7 1 3 27:19 22
3. Žirovnice 11 7 1 3 25:21 22
4. HFK Třebíč 11 7 1 3 21:22 22
5. Chotěboř 11 6 1 4 21:15 19
6. Speřice 11 5 2 4 21:17 17
7. V. Meziříčí B 11 4 3 4 14:12 15
8. Bedřichov 11 3 5 3 16:25 14
9. Náměšť-Víc. 11 4 1 6 20:21 13

10. Ledeč n. S. 11 2 5 4 18:21 11
11. Přibyslav 11 2 4 5 14:26 10
12. Sapeli Polná 11 2 3 6 19:19 9

13. Okříšky 11 2 2 7 11:22 8

14. Šebkovice 11 1 2 8 6:21 5

VÍT kUČEra
 (ŽIROVNICE) 1

1523. října 2019 Deník
www.denik.cz


