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O parádní podívanou se postarali fotbalisté 

Pelhřimova a Nové Vsi. Divákům připravili 
desetigólovou kanonádu - domácí vyhráli 6:4!

„Chtěli jsme se vyvarovat standardkám, 
ale z jedné haluze to tam soupeři spadlo,“ 
komentoval přibyslavský trenér František 
Polák porážku 0:1 s rezervou Velkého Meziříčí.

CHOTĚbOŘ – NáMĚŠŤ-VÍCENICE  2:2
OkŘÍŠkY – LEDEČ N. S.  1:1
HFk TŘEbÍČ – SaPELI POLNá 3:1
ŠEbkOVICE – ŽIrOVNICE  0:3
PELHŘIMOV – NOVá VES  6:4
V. MEZIŘÍČÍ b – PŘIbYSLaV  1:0
bEDŘICHOV – SPEŘICE  1:5

ZDENĚk SIMaNDL 
(V. MEZIŘÍČÍ B) 1

PaVEL ČErMák 
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 1

TOMáŠ HŘEbECkÝ
(ŽIROVNICE) 1

TOMáŠ kELLEr 
(CHOTĚBOŘ) 2

VLaDIMÍr MaLETa
(TŘEBÍČ) 3

JaN MOraVEC 
(SPEŘICE) 2

MICHaL ZEMaN
(OKŘÍŠKY) 1

PAVEL bENDA
(PELHŘIMOV) 1

FraNTIŠEk NEČaS
(NOVÁ VES) 3

JIŘÍ MErUNka
(SPEŘICE) 1

TOMáŠ MaZaČ
(PELHŘIMOV) 6

19 - Mazač (Pelhřimov)
11 – Svoboda (Speřice)
10 – Vodáček (Žirovnice)
8 – Kučera (Žirovnice)

6 - Holický (Pelhřimov) 4 - Šána (Bedřichov), 
Fuksa (Nová Ves) 3 - Simandl (V. Meziříčí B)
2 - Fiala (Okříšky), Duba (Třebíč) 1 – Klubal (Šeb-
kovice), Dubec (V. Meziříčí B), Beránek (Ledeč n. 
S.), Pokorný (Chotěboř), Žáček (Speřice), Cha-
lupa (Náměšť-Vícenice), Pazderka (Přibyslav), 
Dobrovolný (Chotěboř), Bezděk (Ledeč n. S.), 
Švec (Žirovnice), Trepka (Žirovnice)

SObOTa: Náměšť-Vícenice – Žirovnice, Šebko-
vice – HFK Třebíč, Přibyslav – Chotěboř, Spe-
řice – Okříšky, Nová Ves – Bedřichov. NEDĚLE: 
Sapeli Polná – Pelhřimov (10.30), Ledeč n. S. – V. 
Meziříčí B.  Zápasy začínají ve 14 hodin.

1. Pelhřimov 12 10 1 1 42:12 31
2. Žirovnice 12 8 1 3 28:21 25
3. HFK Třebíč 12 8 1 3 24:23 25
4. Nová Ves 12 7 1 4 31:25 22
5. Speřice 12 6 2 4 26:18 20
6. Chotěboř 12 6 2 4 23:17 20
7. V. Meziříčí B 12 5 3 4 15:12 18
8. Náměšť-Víc. 12 4 2 6 22:23 14
9. Bedřichov 12 3 5 4 17:30 14

10. Ledeč n. S. 12 2 6 4 19:22 12
11. Přibyslav 12 2 4 6 14:27 10
12. Sapeli Polná 12 2 3 7 20:22 9

13. Okříšky 12 2 3 7 12:23 9

14. Šebkovice 12 1 2 9 6:24 5

SPORT | Vysočina

Regásek o Nové Vsi: Přijel
k námnejodvážnější soupeř
Bedřichov hrál podle
kouče Speřic sympaticky,
ale jeho tým byl v duelu
s nováčkem produktivní.

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – O uplynulém ví-
kendu byly v rámci 13. kola
fotbalového krajského pře-
boru k vidění dva zápasy, v
nichž se diváci nenudili. Ale-
spoň co se týče gólových
momentů. Jednoznačným
vítězem byl tahák Pelhřimo-
va s Novou Vsí, kde padlo
deset branek! Zahanbit se
nenechali ani hráči Speřic,
kteří ale moc radosti fa-
nouškům domácího Bedři-
cova neudělali.

DAROVANÉ BRANKY
Sobotní duel v Jihlavě totiž
skončil 5:1 ve prospěch týmu
z Pelhřimovska. A že hosté
vyhráli zaslouženě, potvrdil
i trenér Bedřichova Zbyněk
Peštál: „My jsme věděli, že
přijede kvalitní soupeř, což se
také potvrdilo. Byl rychlejší a
fotbalovější.“
Na druhou stranu, jeho

tým to soupeři prý ulehčil.
„Ty první dvě branky jsme
mu darovali. Ve druhé půlce
jsme ho překvapili, ale pak se
projevila naše bolest, že ne-
dokážeme ubránit standard-
ku, a pak už to bylo těžké.
Myslím, že ten konečný vý-
sledek je pro nás trochu kru-
tý, protože jsme to otevřeli.
Nedělám z toho tragédii,
hosté patří do top tří týmů
přeboru amy jsme s nimi
neodehráli špatný zápas,“
neplaší Peštál.
Ve Speřicích naopak pa-

novala s vysokou výhrou
spokojenost. „Bylo to dobré
utkání. Snad kromě deseti
minut druhé půlky, kdy do-
mácí snížili, jsme zápas kon-
trolovali. Byť nebyl dobrý te-
rén, tak jsme dobře kombi-
novali a proměňovali šance.
Měl jsem tam čtyři kluky,
kteří za áčkomoc nehrají,
a zvládli to velmi dobře, a

třebaMerunka sMoravcem
zahráli výborně,“ chválí hos-
tující kouč Jiří Holenda. „Ji-
nak domácí hrají dobrý fot-
bal, netaktizují, snaží se hrát
pořád dopředu, to bylo sym-
patické. A když s tím budou
pokračovat, tak nebudoumít
problémy se zachránit,“ přeje
soupeři z Jihlavy.

POŘÁDNÁKANONÁDA
Že to bude tahák kola, to bylo
jasné. První hostil druhého.
Ale že to bude taková ofen-
zivní smršť, to čekal asi má-
lokdo. Pelhřimov nakonec
porazil Novou Ves 6:4, a na

čele tabulky si vypracoval
šestibodový náskok.
„Přijel k nám v této sezoně

nejodvážnější soupeř, který
byl dvacet minut i lepší na
míči, věřil si. Neproměnil ale
jednu brankovou příležitost
amy jsme kontrovali třemi
góly. Soupeř se ale ani za to-
hoto stavu nevzdal, uměl nás
trestat z brejků, standard-
ních situací. My jsme k tomu
chvilkami přistupovali tak, že
se nemůže nic stát. Nová Ves
může být zklamaná, že od
nás nemá bod. Dostat čtyři
góly doma je hodně,“ hod-
notí trenér Pavel Regásek.

Přestože venku dali čtyři
góly, odjeli s prázdnou, a to
docelamrzelo. Ačkoliv Jan
Nečas, asistent trenéra Nové
Vsi, měl v hodnocení šlágru
celkem jasno: „S lídrem ta-
bulky jsme sehráli vyrovna-
ný zápas, v němž jsme ale
vyrobili několik zbytečných
chyb, které Pelhřimovu po-
mohly k výhře. Divákům se
myslím fotbal musel líbit,
bylo to hodně divoké,
spousta gólů i dalších šancí.
Domácí byli o kousek lepší,
vítězství si zasloužili, ale jak
už jsem říkal, sami jsme jim k
tomu dopomohli.“

BYLORUŠNO. Před brankou pelhřimovského gólmana Holického (ve žlutém) bylo rušno, stejně tak
na druhé straně, kde branku strážil Fuksa z Nové Vsi. Diváci si díky dobře naladěným střelcům smlsli
na deseti gólech. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Gustav Cabúk, trenér
Okříšek:Na začátku jsme
měli štěstí, Ledečměla dvě
veliké šance, ale Fiala nás
podržel. Ve druhé půlce jsme
hráli dobřemy, ale bohužel
gól jsem nedali, to chybělo v
konečném součtu, abychom
si připsali tři body. Kluci
makali a snažili se, ale kon-
covka nás opět trápila.
Martin Nepovím, trenér
Ledče n. S.: V první půli jsme
byli lepší, dostali jsme se do
vedení, pak šel Martínek sám
na bránu a nedal. Soupeř ná-
sledně srovnal. Ve druhé půli
byli domácí lepší, my jsme
téměř nic neměli. V poslední
minutě nás Bezděk zachránil.
V součtu si ale myslím, že
remíza byla zasloužená.

Miroslav Plíšek, trenér
Chotěboře:Nemůžememít
lepší výsledky, když si ne-
cháme dát tak laciné branky.
Petr Kylíšek, trenér
Náměště-Vícenic: Před zá-
pasem bych bod bral, ale
když v poslední minutě do-

stanete gól a přijdete o vý-
hru, tak je to zklamání. Ani
to nebylo ze šance domácích,
spíš taková polovlastní
branka, pro domácí šťastná.
Ale tím bych nechtěl snížit
výkon domácích, objektivně
to bylo remízové utkání. Oni
měli ve druhé půlce optickou
převahu, ale šance neměli.

Libor Švec, trenér V. Mezi-
říčí B:Myslím si, že jsme si
výhru zasloužili, byť v úpl-
ném závěru zápasu byli hosté
blízko k vyrovnání. Výkon to
od nás nebyl ideální, nemohl
jsem tak být zcela spokojený,
ale důležité je, že se nám po
nějaké době opět podařilo
naplno bodovat. Bylo to od
nás hodně vybojované, chy-
běla tomu lehkost.
František Polák, trenér
Přibyslavi:Hráli jsme docela
slušně organizovaně. Hráli
jsme dozadu a spoléhali na
rychlé útoky. Chtěli jsme se
vyvarovat standardek, ale
z jedné haluze to tam soupeři
spadlo. V závěru jsme ještě

soupeře zatlačili, ale už jsme
se neprosadili. Nastřelili jsme
tyčku. Musím ale uznat, že to
bylo zasloužené vítězství,
protože byli fotbalovější a
lepší. I když z naší strany to
nebylo špatně odbráněné.

Petr Kylíšek st., trenér
Třebíče:My jsme do druhé
minuty přečkali dvě šance
soupeře, pak jsme byli lepší,
nastřelili jsme břevno a tyč-
ku a dali gól. Na začátku dru-
hé půlky jsmemohli odsko-
čit, ale pak začal hrát soupeř
a vyrovnal. Pak jsme zase byli
lepší my, dali jsme gól, a když
pak oni začali útočit, tak
jsme to do otevřené obrany
mohli rozhodnout dřív než
párminut před koncem.
Jiří Babínek, předseda Sa-
peli Polná:Na utkání jsme
odjeli v hodně omezeném
počtu, ale celý tým bych po-
chválil za předvedený výkon
i za fotbalový projev. Bohužel
naše produktivita je žalostná
a v obranné fázi jsme občas
nedůslední a jsme za to oka-

mžitě potrestáni. V těchto
dvou aspektech je hlavní
důvod této prohry i našich
podzimních neúspěchů.

Lubomír Venhoda, trenér
Šebkovic: Přijel kvalitní
soupeř, navíc my jsme špatně
vstoupili do utkání, a on ty
naše chyby potrestal. Přesto
jsme tamměli v první i druhé
půlce vyložené šance, ale to
je naše prokletí. Ale bylo
znát, že jsou v tabulce naho-
ře. Nechali jsme tam všech-
no, ale za stavu 0:2 se to těž-
ko otáčí.
Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice: Chtěli jsme Šeb-
kovice dostat pod tlak, aby
přišly chyby a góly. To se
nám povedlo, po deseti mi-
nutách už jsme vedli 2:0. Dá
se říci, že bylo rozhodnuto.
Utkání bylo tvrdé, ale chápu,
že domácí důrazem dohání
chybějící fotbalovost. Mrzí
mě, že jsme se nechali vy-
provokovat a dostali jsme
zbytečné žluté karty a věno-
vali se diskusím s rozhodčím.
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