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Jednoznačně to bylo překvapení v Šebkovi-
cích, kde domácí šokovali favorizovaného 
rivala z Třebíče!

„Jsem zklamaný, je to ostudný výsledek,“ 
nebral si trenér HFK Třebíč servítky po prohře 
1:4 v Šebkovicích.

PŘIbYSLaV – CHOTĚbOŘ  2:2
SPEŘICE – OkŘÍŠkY  0:0
NOVá VES – bEDŘICHOV  2:2
LEDEČ – V. MEZŘÍČÍ b  1:7
ŠEbkOVICE – HFk TŘEbÍČ  4:1
NáMĚŠŤ-VÍCENICE – ŽIrOVNICE  2:3
SaPELI POLNá – PELHŘIMOV  0:0

MarTIN POkOrNÝ
(SAPELI POLNÁ) 1

MICHaL NaNIaŠ 
(PELHŘIMOV) 3

TOMáŠ kOTaČka 
(ŠEBKOVICE) 2 

PETr CHLaD 
(CHOTĚBOŘ) 3

LUKÁŠ DÝNEK 
(ŽIROVNICE) 3

ŠTĚPáN DVOŘák 
(ŠEKBOVICE) 1

DaVID LaCINa 
(BEDŘICHOV) 2

JAN ŠANDERA 
(NOVÁ VES) 3

JIŘÍ CHLUP 
(NÁMĚŠŤ-VÍCENICE) 1

VáCLaV CrkaL 
(V. MEZIŘÍČÍ B) 1

DaNIEL krČáL 
(V. MEZIŘÍČÍ B) 2 

19 - Mazač (Pelhřimov)
11 – Svoboda (Speřice), Vodáček (Žirovnice)
8 – Kučera (Žirovnice), Šandera (Nová Ves), Laci-
na (Bedřichov)
7 – Crkal (Velké Meziříčí B), Šimončič (Náměšť-
-Vícenice)
6 – Somerauer (Chotěboř), Maleta (Třebíč), Dý-
nek (Žirovnice), Vodička (Ledeč n. S.)

7 - Holický (Pelhřimov)
4 - Šána (Bedřichov), Fuksa (Nová Ves)
3 - Simandl (V. Meziříčí B), Fiala (Okříšky)
2 - Duba (Třebíč), Žáček (Speřice)
1 – Klubal (Šebkovice), Dubec (V. Meziříčí B), 
Beránek (Ledeč n. S.), Pokorný (Chotěboř), 
Chalupa (Náměšť-Vícenice), Pazderka (Přiby-
slav), Dobrovolný (Chotěboř), Bezděk (Ledeč n. 
S.), Švec (Žirovnice), Trepka (Žirovnice), Pokorný 
(Sapeli Polná)

1. Pelhřimov 13 10 2 1 42:12 32
2. Žirovnice 13 9 1 3 31:23 28
3. HFK Třebíč 13 8 1 4 25:27 25
4. Nová Ves 13 7 2 4 33:27 23
5. V. Meziříčí B 13 6 3 4 22:13 21
6. Speřice 13 6 3 4 26:18 21
7. Chotěboř 13 6 3 4 25:19 21
8. Bedřichov 13 3 6 4 19:32 15
9. Náměšť-Víc. 13 4 2 7 24:26 14

10. Ledeč n. S. 13 2 6 5 20:29 12
11. Přibyslav 13 2 5 6 16:29 11

12. Sapeli Polná 13 2 4 7 20:22 10
13. Okříšky 13 2 4 7 12:23 10

14. Šebkovice 13 2 2 9 10:25 8

Venhoda po výhře zářil: Naše
odhodlání bylo rozhodující
Závěr podzimu jsme si tím
pokazili, hodnotil kouč
Třebíče Kylíšek.

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Závěr podzimu
ve fotbalovém krajském
přeboru nabídl dvě okresní
derby, a obě skončila pře-
kvapivými výsledky. Zejmé-
na ten v Šebkovicích, kam
přijela Třebíč, se nečekal, což
rozlítilo kouče hostů Petra
Kylíška. Naopak domácí lo-
divod Lubomír Venhoda zářil
spokojeností. Nerozhodný
výsledek 2:2, kterým skončil
duel rivalů z Přibyslavi a
Chotěboře, bral spíše hostu-
jící Miroslav Plíšek. To do-
mácího Františka Poláka
dělba bodůmrzela.
Poslední tým hostil druhý,

a to značilo, že bymohlo jít o
jednoznačnou záležitost.
Jenže Šebkovice se papíro-
vým předpokladům vzepřely.
V derby s HFK Třebíč se ko-
nečně střelecky probudily,
což přineslo celkem pře-
svědčivou výhru 4:1.

PŘEŽILI PENALTU
Ta se přitom nerodila lehce.
Třebíč totiž za stavu 0:1 po-
hrdla penaltou, a ve druhé
půlce snížila na 1:2. Ale situ-
aci zklidnil dvěma góly Ko-
tačka, a domácí mohli slavit
tři body! „Naše výhra byla
zasloužená. Neinkasovali
jsme hned v úvodu, naopak
jsme se dostali konečně do
vedení. Klukům to zvedlo
sebevědomí, navíc jsme pře-
žili neproměněnou penaltu.
Chtěli jsme dobře zakončit
podzim a naše odhodlání
bylo asi rozhodující,“ hodnotí
trenér Šebkovic Lubomír
Venhoda.

ZKLAMANÝTRENÉR
V třebíčském táboře naopak
do zpěvumoc nebylo. „Jsem
zklamaný, je to ostudný vý-
sledek,“ hlesl trenér HFK Petr
Kylíšek starší. „Domácí hráli

hodně agresivně, někdy až za
hranou, což nám dělalo pro-
blémy. Rozhodlo ale to, že
jsme netrefili poloprázdnou
branku v úvodu a pak nedali
penaltu. Dostali jsme se
zpátky do zápasu, ale pak
nám sudí upřeli vyrovnávací
branku na 2:2. Pokazili jsme
si závěr podzimu, ale jsem s
ním nadmíru spokojený,“
doplňuje.

CHTĚL JE PORAZIT
NaHavlíčkobrodsku se také

potkaly dva týmy, které si nic
nedarují. Přibyslav chtěla fa-
vorita z Chotěboře překvapit,
což se jí povedlo, dostala se
do dvoubrankového trháku,
jenže o něj přišla, stejně tak i
o dva body.
Jak hodnotili remízu 2:2

trenéři? „V posledních zápa-
sech se kluci přesvědčili, že
když budou dodržovat poky-
ny a nějakou organizaci hry a
další věci, takmohou hrát s
každým. Mrzí mě, že jsem
derby s Chotěboří nevyhrál.

Chtěl jsem je porazit,“ říká
domácí kouč Františe Polák.

ZA BOD JSOURÁDI
„Můžeme být rádi za bod,
protože jsme opět inkasovali
lacině. A to ještě soupeř ne-
dal nějaké šance. Po změně
stran dal na 2:0. Nám se po-
dařilo jen tak tak dorovnat
skóre. Klidně jsme pakmohli
i vyhrát, když Nedvědměl
těsně před koncem velkou
šanci,“ dodává chotěbořský
Miroslav Plíšek.

MOHLCHVÁLIT. Šebkovický trenér Lubomír Venhoda byl rád, že se jeho tým střelecky probudil a na
závěr podzimu zvítězil. Výhra 4:1 byla sladší o to víc, že byla proti Třebíči. Foto: Deník/Jaroslav Loskot

Petr Kylíšek, trenér
Náměště-Vícenic: Poslední
zápas podtrhl celý náš pod-
zim. Soupeř coměl, to dal,
přitom ani neměli velkou
šanci. Jeden gól dal z penalty,
která byla, a ty dva po nád-
herných střelách za vápnem.
Amy jsme ty své šance nao-
pak nedali. To, co nás zdobilo
ty tři sezony, kdy jsme dávali
gól za gólem, tak se nám to
zaseklo. Chybělo nám štěstí.
Ale věřím, že se to zlomí. V
zimě dobře potrénujeme.
Miroslav Zeman, trenér
Žirovnice:Do Náměště jsme
jeli s respektem, protože oba
zápasy vminulé sezoně se
nám nepovedly. Na druhou
stranu tým se v posledních
kolech dostal do dobré herní
pohody, proto jsme chtěli
vyhrát. Jsem rád, že jsme
tento cíl naplnili, i když do-
mácí vzdorovali. Nám se ale
dařilo na jejich vyrovnávací
góly odpovídat tím nejlepším
možným způsobem.

Martin Nepovím, trenér
Ledče n. S.: Poslední zápas

jsme chtěli zápas, bohužel
výsledek jednoznačný. Je to
ostuda. Musíme se zamyslet
nad tím, jak budeme pokra-
čovat, a dát se dohromady
přes zimu, protože jaro ne-
bude vůbec jednoduché.
Soupeř si zasloužil vyhrát.
Libor Švec, trenér Velkého
Meziříčí B:Do utkání jsme
nastoupili v kompaktním
defenzivním bloku a v první
půlce jsme domácí, kromě
jedné ošemetné situace, k
ničemu nepustili. V závěru
první půlky se nám povedly
tři brejky, které určily ráz zá-
pasu. Z kraje druhé sice Le-
deč snížila, ale čtvrtý gól roz-
hodl. Tak, jak nám celý pod-
zim koncovka nevycházela,
tak jsme si to teď vybrali
měrou vrchovatou.

Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: V první půlce byli
domácí lepší, měli tam tři
veliké šance, ale nás podržel
výborný Libor Fiala. Ve dru-
hé jsme se zlepšili, ale bohu-
žel jsme nedali své šance. V
poslední minutěmohl roz-

hodnou Bence, jenže trefil
boční síť. Ta remíza je po tom
průběhu asi spravedlivá.
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Nehodnotí semi to dobře,
byla to průměrná átřída. Vý-
sledek 0:0 nesnáším, raději
ať to končí 5:5, protože to se
mají lidi na co dívat. Mohla
bymě těšit nula vzadu, ale
takovéto zápasy bychom
měli odehrát jinak a s jiným
výsledkem.

Jiří Babínek, předseda Sa-
peli Polná: Pochvalu za-
slouží celá jedenáctka, která
hrála bez střídání, poctivě a
obětavě a utkání zvládla. Po-
kud bychomměli přece jen
někoho více vyzdvihnout,
tak je toMartin Pokorný,
Patrik Fišer a Filip Dvořáček.
Jsme rádi, žemáme ten hro-
zivý podzim za sebou.
Pavel Regásek, trenér
Pelhřimova:Devadesát mi-
nut jsme dobývali branku
Polné. Domácí hráli v hlubo-
kém bloku, na naší půlku se
dostávali jen sporadicky. My
jsme se tentokrát nedokázali

střelecky prosadit. Z části to
bylo způsobeno i kvalitou
hřiště. Měli jsme na něm
problém nahrát si na pět
metrů.

Radek Šikola, trenér Nové
Vsi:Nenavázali jsme na naše
poslední dobré výkony a
zbytečně jsme ztratili se
soupeřem, který určitě byl
hratelný, dva body. Je promě
velkým zklamáním, že se
kluci nedokázali zkoncent-
rovat na poslední podzimní
zápas, nebyl to od nás dobrý
výkon.
Zbyněk Peštál, trenér
Bedřichova:Myslím, že ten
poslední zápas podzimu se
nám povedl, byli jsme vy-
rovnaným soupeřemNové
Vsi, hlavně v první půlce. A
musím pochválit hráče,
přestože jsme prohrávali o
dva góly, tak se dokázali vrá-
tit zpět do zápasu. Myslím, že
to bylo otevřené na obě
strany, oba týmy chtěly hrát
fotbal, a jsem rád, že jsme za
domácími nezaostávali a
přispěli ke kvalitě utkání.
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