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Třebíč popravily dvě vlastní
branky a přesilovky Vrchlabí

VÍT BRABEC

Vrchlabí – Spálené šance,
pak dva vlastní góly, a po-
rážka byla na světě! Hokejis-
té Třebíče do nového roku
nevstoupili zrovna nejlépe.
V dohrávce osmého kola
Chance ligy na ledě nováčka
z Vrchlabí prohráli 2:4.
Domácí si pomohli přesi-

lovkami. Na začátku čtvrté
minuty využil tu první
Hozák. Ale už před tím, a také
potom, byl mnohem více

v permanenci vrchlabský
brankář Soukup. Jenže tu-
tovky Horácké Slavie chytil.
A tomrzelo nejen trenéra

Jaroslava Barvíře. „Myslím, že
jsme odehráli jednu z nej-
lepších prvních třetin. Bohu-
žel jsme ztroskotali na kon-
covce a gólmanovi, a po in-
dividuální chybě jsme ji pro-
hráli,“ konstatuje kouč.
Na paty se jeho svěřencům

lepila i smůla, jelikož brzy po
obrátce si jeden z třebíčských
hráčů dal vlastní branku, po

chvilce „nepřežily“ bílé
hvězdy další oslabení. Ten-
tokrát Jekel neměl nárok na
dvakrát tečovaný pokus. „To
nás zaskočilo. Kvůli tomu
jsme na chvíli vypadli z role,“
přiznal Barvíř.
Až po půlhodině hry, a

taktéž v početní výhodě,
udeřil tým z Vysočiny. Bitt-
ner pohotově dorazil střelu
Zukala. „Nám chvíli trvalo,
než jsme se znovu dostali do
hry. Vytvořili jsme si pak
i převahu, ale pouze jsme
snížili z přesilovky,“ doplnil
kouč bílých hvězd.
Ty sice domácí dál trápily,

ale na větší drama se ne-
zmohly. Rozhodly přesilové
hry. „Tam byl největší pro-
blém. My jsme svoje oslabení
nezvládli. Třikrát jsme v nich
inkasovali,“ shrnul Barvíř a
poukázal na čtvrtý
vrchlabský úspěch.
Jeho tým dokázal v závěru

ještě vykřesat naději Ned-

vídkovou trefou, taktéž v
početní výhodě. Následná
power-play ale kontaktní gól
nepřinesla. „Porážka nás
mrzí, ale kluci do toho dali
vše. Nemyslím, že jsme ode-
hráli špatný zápas. Minusem
jsou jen ta oslabení a finální
fáze,“ doplnil kouč Třebíče.

1. JIHLAVA 16 9 2 2 3 57:36 33

2. Přerov 16 9 1 2 4 49:34 31

3. Poruba 16 8 2 1 5 50:35 29

4. Vrchlabí 15 9 0 1 5 55:35 28

5. Kladno 14 7 2 3 2 59:43 28

6. Vsetín 16 7 2 2 5 46:43 27

7. Benátky n. J. 16 7 1 2 6 45:48 25

8. Sokolov 14 6 2 2 4 51:38 24

9. Slavia Praha 14 6 3 0 5 44:35 24

10. Prostějov 16 5 3 2 6 53:50 23

11. TŘEBÍČ 14 7 0 2 5 41:44 23

12. Havířov 15 6 1 1 7 43:38 21

13. Kolín 13 5 1 1 6 41:46 18

14. Ústí n. L. 15 4 2 2 7 34:51 18

15. Frýdek-Místek 14 5 0 1 8 38:46 16

16. Litoměřice 15 3 3 1 8 51:64 16

17. Kadaň 14 2 2 0 10 39:76 10

18. Šumperk 15 2 0 2 11 32:66 8

ÚVODNÍ BRANKA. Vrchlabský Hozák právě otevírá skóre včerejšího duelu s Třebíčí. Domácí vyhráli 4:2. Foto: Deník/Tomáš Otradovský

Vrchlabí – Třebíč 4:2
Branky a nahrávky: 5. Hozák (Urban, Jirků), 23. Ur-
ban (Jirků, Mrňa), 25. Linhart (Nouza, Kratochvil), 45.
Chalupa (Urban, Jirků) – 31. Bittner (Zukal, Šťovíček),
57. Nedvídek (Vodný, Stehlík). Rozhodčí: Čáp, Jaroš –
Hnát, Horažďovský. Vyloučení: 7:6. Využití: 3:2. Tře-
tiny 1:0, 2:1, 1:1. Třebíč: Jekel – Zukal, Furch, Chalupa,
Nedbal, Tejnor, Stehlík, Kowalczyk – Vodný, Nedví-
dek, Šťovíček – Krliš, Bittner, Psota – Ferda, Kořenek,
Kratochvil – Křehlík, Michálek, Hrubec.
Další výsledky: Ústí – Kadaň 8:3, Poruba – Frýdek 5:0.

Předseda Beneš: Jsem optimistou. Věřím, že valná hromada bude
TOMÁŠ POHANKA

Žďár nad Sázavou – Před-
poslední lednovou sobotu by
seměla uskutečnit volební
valná hromada Okresního
fotbalového svazu (OFS) Žďár
nad Sázavou. Její uskutečně-
ní, podobně jako v jiných
okresech, je ovšem nejisté.
Vedení OFS alemá vše na-

plánované. „Obrátím se na
hygienu, za jakých podmínek
můžeme valnou hromadu
uskutečnit. Máme stanovisko
právníka, že se valné hroma-
dymohou uskutečnit, ale na
to nemůžeme sázet,“ vysvět-
loval dosavadní předseda
OFS Žďár Jaroslav Beneš,
který na tuto funkci nemá
protikandidáta.
Stále ovšem věří, že pů-

vodní termín bude platit.
„Pokud by ale hygiena naří-
dila, že všichni účastnící
musí mít negativní test na
covid, bylo by to pasé. Ale
tak, jako ve všem, stále jsem
optimistou,“ přiznal.

MÍSTO SEMŮŽE ZMĚNIT
Názory a reakce klubů zatím
předseda svazu nezjišťoval.
„Před svátky jsem oddílům

poslal přání do roku 2021, ale
jinak jsem nic dalšího nevy-
víjel. Chtěl jsem, abychom si
všichni hlavně odpočinuli a
mysleli také na něco jiného,“
potvrdil.
V každém případě ale platí,

že by si Beneš přál, aby ne-

došlo k přesunutí volební
hromady na jiný termín. „Byl
bych rád, abychom to užměli
rychle za sebou,“ sdělil.
Podle původního plánu se

hromadaměla uskutečnit
v restauraci v Křižanově. To
se alemůže změnit. „Máme

připravenou záložní variantu
v Hamrech nad Sázavou, kde
je větší sál. To pro případ,
pokud bychommuseli dodr-
žet povinné větší rozestupy,“
naznačil.

KLUBY JEŠTĚMAJÍ ČAS
Jednotlivé kluby nyní mají
ještě deset dní na to, aby do-
ručily své návrhy na obsaze-
ní výkonného výboru. „Ter-
mín podání přihlášek se ne-
změnil. Do patnáctého ledna
mohou kluby podat své ná-
vrhy,“ popisoval.
Jak přiznává, sám je zvě-

davý, kolik klubů využije
možnost nominovat nové
osobnosti do vedení okres-
ního svazu. „Budu jen rád,
pokud by do výboru přišel
někdo nový. Měli bychom
tak přímou reakci na naše
rozhodnutí,“ komentoval.
Dosavadní počet sedmi-

členného výboru byměl zů-
stat i na další čtyři roky. „Rád
bych jej udržel. Uvidíme,
k jaké dojde obměně, všichni
stávající členové chtějí po-
kračovat. Všechno je ale na
klubech, my jsme jim něja-
kou vizi předložili,“ doplnil
Jaroslav Beneš.

OCENĚNÍ. Takto na poslední volební valné hromadě v roce 2017
předával předseda OFS Žďár Jaroslav Beneš (vpravo) ocenění pro
dlouholetého funkcionáře Ladislava Harvánka. Foto: archiv Deníku

Osudy valných hromad jsou nejisté
Zlínsko –Do konce ledna byměli být zvoleni noví předsedové a čle-
nové výkonných výborů okresních fotbalových svazů ve Zlínském
kraji. Alespoň podle ideálního scénáře. „Realita však bude jiná. Už
nyní je jasné, že do něj zasáhne covid-19, přesněji do formy uspořá-
dání. Je téměř jisté, že v klasické formě, setkání všech zástupců na
jednommístě, hned tak neproběhne,“ shodují se současní okresní
předsedové v regionu. „Variant řešení je několik, ale nyní čekáme na
vývoj epidemiologické situace a na pokyny z FAČR,“ potvrdil kromě-
řížský šéf Libor Kopčil.
První z mnoha se nabízí aktuálně nejpopulárnější forma online pře-
nosů. „Tato je však nereálná, mohou nastat problémy s připojením,
volba by byla snadno napadnutelná,“ upozornili všichni zástupci.
„Další možností je setkání někde ve venkovním areálu, na tribuně.
Ale například v našem ryze valašském regionu vládnou hodně přísné
klimatické podmínky. Zde by asi narostly náklady na grog,“ komen-
tuje a směje se předseda OFS Vsetín Stanislav Volek.
V případě epidemiologického stupně 3 by teoreticky přicházela v
úvahumožná volba po skupinkách. „Jako tomu bylo při volbách do
krajských zastupitelstev. I nyní probíhá volba tajně, lidé by se tak v
místnosti střídali, aby byl zachovánmaximální povolený počet deseti
lidí vmístnosti včetně dohlížejících volebních komisařů. Ale to vše
jsou jenmé soukromé názory a návrhy řešení. Primárně budeme če-
kat na pokyny z vedení FAČR,“ zopakoval Kopčil.
Na základě platných stanov FAČR je dané, že volba nového vedení
musí proběhnout do konce února 2021. V opačném případě by tak
podle všeho došlo k prodloužení mandátu stávajícího vedení okres-
ních svazů. „Těžko říci, na jak dlouho. Variant je několik, oměsíc až
čtvrt roku. Každopádně by šlo o dočasné řešení. V zájmu všech je vol-
ba nového vedení, ovšem za normálních podmínek,“ přeje si kromě-
řížský šéf Kopčil.
I přese všechny problémy a epidemiologická opatření už všechny
okresní svazy vyhlásily termín svých volebních valných hromad, kde
budoumoci zástupci klubů navrhovat své kandidáty. Uzávěrka při-
tom je vždy sedm dnů před termínem konání valné hromady. „Na
rozdíl od Čech, kde je fotbal docela hodně prolezlý korupcí spojenou s
osobou zatčeného Romana Berbra, se u nás velké změny čekat neda-
jí,“ vzkázal předseda OFS Uherské Hradiště FrantišekMiko. (mbe)

S bráchou bych raději hrál za
jeden tým, tvrdí Dvořáček
VÍT BRABEC

Polná – Ačkoliv je čtvrtým
nejmladším hráčem týmu,
nosí kapitánskou pásku.
Šestadvacetiletý Filip Dvořá-
ček (na snímku v červeném)
patřil i v nekompletní pod-
zimní části krajského přebo-
ru k tahounůmTJ Sapeli
Polná. Nedávno novopečený
otec syna Jakuba také ví, že
z deseti mačůměl jeho tým
vytěžit více bodů.

V klubumáte tradiční anke-
tu, v níž si volíte Sapeláka
podzimu. A vy jste vyhrál.
Byl jste rád?
Cením si toho hodně, protože
v týmumáme spoustu jiných
kvalitních hráčů. Pořád pat-
římmezi nejmladší hrá- če
v týmu, takže jako
kapitán cítím vel-
kou zodpověd-
nost. Na
hřišti se
vždycky sna-
žím nechat vše
a jsem rád, když
semi pak do-
stane takového
ocenění.

Podzim vám
ale úplně
podle před-
stav ne-
vyšel.
Čím to
podle vás
bylo, že
máte jen čtrnáct bodů?
Po nezvyklé letní přípravě se
nám nepodařil start do sou-
těže. Ztrátou byly hlavně re-
mízy s Přibyslaví a Šebkovi-
cemi. Poté nás nastartovala
výhra nad Žirovnicí a naše
výkony šly nahoru.

Máte tedy na víc, výkon-
nostně i bodově?
Pokud navážeme na výkony
z druhé části podzimu, mů-
žeme se v tabulce o pár pří-
ček směrem nahoru posu-
nout.

Vstřelil jste sedm gólů, jste
s tímhle počtem spokojený?
Na záložníka to je slušné čís-
lo, takže jsem celkem spoko-
jený. Vyplývá to hlavně z naší
hry. Snažíme se hrát více
ofenzivně, tudíž se taky více
dostávám do šancí.

A celkově se svými výkony?
Na sto procent nebudu spo-
kojený nikdy, ale když po-
dobné výkony budu předvá-
dět i na jaře, zlobit se nebu-
du. Hlavně ať se daří týmu
a ať nás fotbal baví.

V sezoně jste nastoupil proti
svému bratrovi Lukášovi,
který obléká dres Bedřicho-
va. Jaké jsou tyhle zápasy,

těšíte se na ně?
Samozřejmě se
na tyto zápasy
obzvlášť těším,
ale upřímně
bych byl radši,
kdybychom
s bráchou oblé-
kali stejný dres.

Jste na sebe
ohleduplní,
nebo si nic
nedaru-

jete?
Zatímmezi námi k
žádnému ostřej-
šímu zákro- ku ne-
došlo. Mys- lím si,
že se k sobě na
hřišti snažíme cho-
vat fér.

Ve Stáji působil i váš táta.
Mluví vám do fotbalu?
Táta je jeden z hlavních dů-
vodů, proč oblékám dres Sa-
peli. I když býval dlouho tre-
nérem, do fotbalu nám příliš
nemluví. Naše zápasy ovšem
navštěvuje pravidelně.

Trénovat se stále nemůže,
udržujete se v nějaké pro-
vozní teplotě?
S některými spoluhráči se
snažíme chodit dvakrát nebo
třikrát týdně běhat.
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