
Okresní přebor
1. kolo: Blatnice – Rokytnice 2:2 (1:1),
13. a 83. Pokorný – 14. Šulc, 90. Soch-
na. Rudíkov-Trnava – Třebenice 6:1
(3:1), 8. a 60. M. Mikyska, 36. a 56. Jo-
sef Pažourek ml., 38. Jaša, 75. Žák – 24.
Ondráček. Okříšky B – Šebkovice B
2:1 (1:0), 44. a 80. Bastl – 71. T. Klubal.
Jakubov – Chlístov 3:7 (0:3), 51. Ši-
bor, 60. Tržil, 79. Zika – 8. L. Rygl, 32.

Pokorný, 33., 53. a 66. Svoboda, 71. Fi-
šer, 80. Smolík. Výčapy – Třebelovice
1:0 (0:0), 66. Jonáš. Náměšť-Vícenice
B – Březník 4:8 (2:3), 16. Z. Sobotka,
22. Kučera, 57. V. Kopuletý, 87. T. Fra-
něk – 15., 34., 56., 80. a 84. V. Rybní-
ček, 40. a 49. L. Rybníček (druhý z PK),
79. V. Franěk. Lipník – Nové Syrovice
0:6 (0:1), 35. Toman, 46., 68., 70. a 90.
M. Sosnar, 49. Vítek.

III. třída – skupina A
1. kolo: Pyšel – Radkovice 4:1 (3:0), 4.
a 16. Nováček, 26. L. Tůma, 54. Sobot-
ka – 84. Nováček. Valeč – Náměšť-
Vícenice C 2:4 (1:2), 13. a 47. Ludvík –
10., 25. a 49. Tomek, 58. Rabušic.
Budišov-Nárameč B – Rapotice B 7:1
(4:1), 11. Beránek, 18. a 80. Průša, 24. a
60. Kašpar, 29. Mezlík, 83. Sedláček –
43.Kovařík.Koněšín–DukovanyB5:3

(2:0), 6. a 80. Ševčík, 26. Svoboda, 47.
Parkan, 51. Babuněk – 61. Veselý, 65.
Pislcajt, 84. Fojtášek. Hartvíkovice –
Svatoslav 8:0 (5:0), 5. M. Melkes, 11. a
81. D. Kopuletý, 13. Moczár, 25. a 41.
Outulný, 89. Martin Kopuletý, 90. Vlk.
Hrotovice B – Rouchovany 0:1 (0:1),
23. Popelka. Myslibořice – Mohelno
2:4 (1:2), 9. Macháček, 58. Pevný – 20.
Hošek, 29. Ostrý, 71. a 90. Jeřábek.

III. třída – skupina B
1. kolo: N. Syrovice B – Jemnicko B
5:3 (3:1), 11. vlastní, 36. D. Růžička,
43. a 70. Zerza, 90. Punčochář – 22.
Nevrkla, 50. a 75. J. Kříž. Kojetice –
Předín 1:0 (1:0), 16. Hnízdil. Rado-
tice – Kouty B 4:1 (2:0) 3., 35., 65. a
83. Čech – 48. Pojer. Opatov –
Martínkov 3:3 (3:1), 3. a 44. Kabel-
ka, 15. Kravka – 36. Lojda, 50. Vě-

trovský, 68. Hošek. Litohoř – He-
raltice 4:2 (3:0), 17. Dolanský, 20.
Klejdus, 45. Bouda, 84. Obrdlík – 50.
V. Lazárek, 71. Příhoda. Čáslavice-
Sádek B – Želetava B 3:1 (2:0), 8.
Bednář, 41. Beránek, 52. Kopl – 57.
Jakeš. Rokytnice B – H. Újezd 0:11
(0:4),4., 12.a53.Čermák,23.,29.,50.
a 65. Durda, 48. Máj, 62. a 69. Míča,
81. Dvořák. (spo)

OKRESNÍ FOTBALOVÉ SOUTĚŽE MUŽŮ

Dukovanům premiéra nevyšla. Studenec byl efektivnější
JIŘÍ OBORNÝ
JIŘÍ BUBÁK

Třebíčsko – Jedno jediné
okresní derby mělo na pro-
gramu první kolo I. B třídy –
skupiny B. Omlazený tým
Starče odevzdal body produk-
tivnějším fotbalistům ze Stu-
dence po velkém boji. Nová-
ček soutěže z Dukovan v Mě-
říně vyšel naprázdno. Totéž
platilo i pro Šebkovice, které
doma narazily na Telč.

ŠEBKOVICE – TELČ 0:1
Šebkovice vykročily do nové
sezony tentokrát bez bodové-
ho zisku. První poločas měli
mírnou optickou převahu
hosté, ale víckrát branku
ohrozil soupeř. Úvodní dva-
cetiminutovka druhé půle pa-
třila domácím, kteří Telč
takřka k ničemu nepustili, vy-

tvořili si několik slibných pří-
ležitostí volajících po gólu, ale
chybělo vždy jen trochu přes-
nosti v zakončení.

Osudná se stala Šebkovi-
cím 77. minuta, kdy nechali
lehce proniknout od půlící čá-
ry až k vápnu protihráče, a
přemíra snahy o vykopnutí
míče skončila nechytatelným
vlastním gólem. Fotbalisté z
Jihlavska ožili teprve poté.
Hostitelé vrhli všechny síly do
útoku, ale jejich snažení ale-
spoň vyrovnání, které by zá-
pasu slušelo více, nepřineslo.
Góly: 77. vlastní. Rozhodčí: Kůrka. ŽK: 3:4.
Diváci: 80. Poločas: 0:0. Šebkovice: Pi-
tour – Dvořák, Busta, Hrůza, Pecka (65.
Konvalinka) – Chytra, Roupec, Večeřa, Ří-
ha (76. Rygl), Kotačka – Durda.

STAŘEČ – STUDENEC 0:2
Omlazená sestava domácích
podala bojovný a sympatický

výkon. O neúspěchu Starče
rozhodla produktivita soupe-
ře. Zatímco Jahoda nastřelil
břevno hostující branky nebo
Zejda neuspěl ve dvojšanci,
poslal v 59. minutě Studenec
do vedení střídající Komárek.
Hosté střeleckou úspěšnost
prokázali ještě v 73. minutě,
kdyzvýšilRousek.Hostitelése
mohli vrátit do zápasu, ale
Kaňka z malého vápna ne-
skóroval.
Góly: 59. Komárek, 73. Rousek. Poločas:
Nenadál. ŽK: 3:0. Diváci: 100. Poločas: 0:0.
Stařeč: Smetana – Lauš, Daňhel, Zejda,
Pisk, Martenek (75. Kaňka), Jahoda, Mi-
chal Vodička, Ježek, Linhart (71. Kašiár),
Bartušek. Studenec: Pěnčík – Matějek (70.
Nováček), Vrba, Kučerňák, J. Strnad, K.
Mrňa, Rousek, Buršík, Nejedlý, Dufek, M.
Mrňa (55. Komárek).

MĚŘÍN – DUKOVANY 1:0
Dukovany vstoupily do zápa-

su lépe. Ve druhé minutě měl
gól na noze Železník, ale proti
byl brankář Sysel. Domácí za-
čali hrát svou hru od 10. mi-
nuty, hrozili hlavně po stan-
dardkách. K vidění byl hezký
fotbal na obou stranách, schá-
zely jen góly.

Přestávka prospěla více
hostům.Tivyrazilizkabinyve
velkém stylu. Jejich hlavní
postavou byl Koníř, který
nejdříve spálil velkou šanci a
posléze napálil břevno. V 72.
minutě se po centru Němce
pověsil do vzduchu Řezníček a
hlavou rozhodl o dělbě bodů.
Od té doby se Dukovany už jen
bránily a za konečný výsledek
mohly být ještě rády. V 90. mi-
nutě však podnikl nebezpečný
brejk Pelikán, jehož sólo bra-
vurně zneškodnil brankář Sy-
sel. „Zápas měl velmi dobré
parametry. Narazily na sebe

kvalitní soupeři, klukům mu-
sím za výkon ve velkém vedru
poděkovat,“ chválil domácí
lodivod Petr Munduch.
Gól: 72. Řezníček. Rozhodčí: Kopřiva. ŽK:
0:1. Diváci: 160. Poločas: 0:0. Dukovany:
Pospíchal – Horák, Němec, Fojtášek, Pro-
keš – Veselý (69. Vystrčil), Koníř, Železník
(84. Pislcajt), Jelínek – Černý, Pelikán.

KŘOVÍ – PŘIBYSLAVICE 2:4
Dres Křoví po sestupu do niž-
ší soutěže po letech oblékl i
Marcel Cupák. Zkušený fot-
balista však štěstí svému sta-
ronovému týmu nepřinesl.
Domácí se sice dostali do za-
slouženého vedení, když po-
prvé zamířil do černého
Roštínský a ve 21. minutě ho
napodobil Martin Němec. Po-
té se obraz hry změnil. Křoví
přestalo hrát a iniciativu pře-
vzaly Přibyslavice, které v zá-
věrečné půlhodině dokonale

otočily vývoj zdánlivě ztrace-
ného střetnutí. Během pěti
minut vyrovnali Palát s Jiřím
Karafiátem. Prvně jmenova-
ný přidal v 82. minutě druhý
gól a obrat byl na světě. Křoví
se snažilo získat alespoň bod,
nakopávané míče však k ni-
čemu nevedly. V první minu-
tě nastavení ho navíc z brejku
potrestal Konecký. „Bylo to
celkem vyrovnané, bohužel ve
druhém poločase jsme nedali
čtyři tutovky a hosté nás
trestali z brejků. Utkání by ví-
ce slušela remíza,“ řekl tre-
nér Křoví Martin Šustáček.
Góly: 9. Roštínský, 21. M. Němec – 61. a 82.
Palát, 66. J. Karafiát, 91. Konecký. Roz-
hodčí: Janovský. ŽK: 4:3. Diváci: 50. Polo-
čas: 2:1. Přibyslavice: K. Svoboda – D. Sa-
mek, I. Samek, Palát, M. Karafiát, Štverá-
ček (62. D. Svoboda), Škorpík (79. Sirota),
Masopust (62. J. Karafiát), Čejka, Konec-
ký, Picmaus.

Náměšť v úvodu sezony brala všechny body
Tým, který loni dobrovolně sestoupil z krajského přeboru, se uvedl vítězstvím na půdě silné Želetavy. Budišov ovládl derby v Rapoticích
JIŘÍ OBORNÝ
JIŘÍ BUBÁK

Třebíčsko – Ostrý start zažili
fotbalistéNáměště-VícenicvI.
A třídě. Na úvod ve skupině B
zavítali na horkou půdu do Že-
letavy, kde nakonec uspěli.
Venku naplno bodovala i ju-
niorka HFK Třebíč, která opa-
novala malé derby ve Žďáru
nad Sázavou. Všechny body
veze i Budišov z Rapotic.

RAPOTICE – BUDIŠOV-
NÁRAMEČ 0:2
V úvodu slušně hraného utká-
ní měli mírnou převahu do-
mácí. Hosté se ujali vedení ve
14. minutě po přízemní střele
rudíkovské posily Pažourka.
Odpověď Rapotic mohla přijít
záhy, když se napravo uvolnil
Chládek a centrem po zemi na-
bil Svobodovi, ale ten z bez-
prostřední blízkosti přestře-
lil. Největší šanci na vyrov-
nání měl v závěru poločasu So-
botka, ale ve výhodné střelec-
ké pozici zakončení prováhal.

Hostitelé měli častěji míč v
držení i po změně stran, ale
branku soupeře vážněji neo-
hrozili. Budišov trpělivě odo-
lával tlaku a čekal na svoji
šanci. Ta přišla v 71. minutě,
kdy se prosadil Urban. Domá-
cí se ale nevzdávali a snažili se
rychle vrátit do zápasu. Když
už kýžená možnost snížit při-
šla, tak chybělo štěstí. Pouze
do břevna hlavičkoval v těžké
pozici Martin Laš a odražený
míč nikdo nedokázal do-
klepnout do za Trnkova záda.
Hosté si tak cenné tři body v
derby pohlídali.
Góly: 14. Pažourek, 71. Urban. Rozhodčí: P.
Rosický. ŽK: 4:2. Diváci: 60. Poločas: 0:1.
Rapotice: T. Laš – Jašek, Pavlíček, Bíreš,
Paulec (80. Nestr), Antoš, Chládek, Švarc,
Milan Laš, Sobotka, Svoboda (66. Martin
Laš). Budišov-Nárameč: Trnka – Carda,
Hrádek, Hort, T. Nováček, Dvořák, Pažou-
rek (83. Sedláček), Horký, Votoupal, Kozuň
(69. Molnár), Urban (86. Věžník).

HROTOVICE – VRCHOVINA 4:1
Na úvod sezony viděli diváci v
Hrotovicích atraktivní fotbal.
Domácí vycházeli ze zabezpe-
čené obrany a čekali na svou
šanci. A během prvního polo-
času přišly hned tři. Rozhod-
nuto tak bylo prakticky bě-
hem sedmnácti minut.

Nejdříve vymetl z trestného

kopu šibenici Novák po faulu
na Blatného. Pak ze dvaceti
metrů skóroval Z. Holoubek
angličanem a poté Blatný pro-
měnil sólo po pasu Furiše.

Hostům svitla naděje po
přestávce, kdy Horňas snížil z
přímého kopu. Odpor Vrcho-
viny zlomil Fiala, kterému
předtím nebyly uznány dva
góly postavení mimo hru.
Góly: 23. Novák, 36. Z. Holoubek, 41. Blat-
ný, 72. Fiala – 67. Horňas. Rozhodčí: No-
votný. ŽK: 2:2. Diváci: 150. Hrotovice: Sla-
tinský – Pekárek, Z. Holoubek, Novák, Blat-
ný, Škoda, Furiš (83. Přepechal), Bláha, Da-
vid, T. Holoubek (75. Čtvrtníček), Fiala.

KOUTY – VLADISLAV 1:0
První poločas začala obě muž-
stva opatrně. Byli to však do-
mácí, kdo podnikl rychlý
brejk, který gólově zakončil
Cejpek. Od té doby hráli do-
mácí na jistotu a spoléhali na
rychlé protiútoky. Hosté se
naopak snažili překonat obra-

nu soupeře postupným pře-
chodem.

Kouty se mohly ještě dva-
krát zapsat do listiny střelců,
ale bez gólového efektu. V jed-
nom případě se blýskl Otruba,
který vychytal samostatný
nájezd Koutů. Vladislav hro-
zila ze standardních situací,
které ale přesně nezakončo-
vala.

Druhé dějství měli mírnou
převahu Koutečtí, ale do vy-
ložené šance se nedostali. Oba
týmy se pokoušely nakopávat
míče za obranu, ale končilo to
buď střelou mimo tři tyče a
nebo zachycením obrany.
Gól: 13. Cejpek. Rozhodčí: Budín. ŽK: 2:2.
Diváci: 100. Poločas: 1:0. Kouty: Stýblo –
Navrkal, Paiskr, Nestrojil, Růžička – Ha-
velka (87. Chaloupka), Parma, Roušar, Se-
mrád (86. Štveráček) – Tenkl (90. Hrubý),
Cejpek. Vladislav: Otruba ml. – Ciprys,
Otruba st., O. Venhoda, Paločko – L. Ve-
nhoda, Krátký, Petz, Vyletěl – Svoboda,
Slabý (66. Macek).

ŽELETAVA – NÁMĚŠŤ-
VÍCENICE 0:1
Domácí, kteří loni bojovali o
špici tabulky, sehráli se sou-
peřem, jenž minulou sezonu
působil v krajském přeboru,
atraktivní podívanou. Jako
první zahrozila Želetava. Po
trestném kopu Michala Vrb-
ky vyrazil míč náměšťský
brankář jen k Simandlovi, ale
ten z dorážky trefil dobře po-
staveného Soustružníka.

Pak Ondráček uvolnil Mar-
tina Vrbku, který ale mířil nad
Soustružníkovu svatyni. Z ná-
sledného protiútoku zahrozi-
la Náměšť, když utekl Kučera
a vybídl ke skórování Musila.
Toho ale vychytal Mastný.

Ve zbytku poločasu bylo k
vidění několik akcí na obou
stranách. A když se neprosa-
dili domácí a ani hostující Ku-
čera, který jednou mířil těsně
vedle a podruhé jeho pokus la-
pil Mastný, šlo se do kabin za

bezbrankového stavu. Po
změně stran měla několik ná-
znaků šancí Želetava, ale na-
konec se radoval soupeř. Roz-
hodla o tom 63. minuta. To do-
mácí propadli na půlící čáře a
toho využil individuální akcí
Radek Bednář, který prošel
přes Polendu a obešel i gól-
mana – 0:1. Hostitelé i přes
snahu odpověď nenašli.
Gól: 63. R. Bednář. Rozhodčí: Licek. ŽK: 4:3.
Diváci: 100. Poločas: 0:0. Želetava: Mast-
ný – Šrutka, Polenda, Jičínský – Malík – On-
dráček (85. Svoboda), Martin Vrbka, Čur-
da, Michal Vrbka (70. T. Vrbka) – Pacas, Si-
mandl. Náměšť-Vícenice: Soustružník –
Heres, Homola (90. Křivánek), Preisner,
Horký, R. Bednář, Buchta, Kučera, Záviška,
Musil, Rous (65. Klíma).

ŽĎÁR N. SÁZ. B – TŘEBÍČ B 0:3
V derby rezerv vyběhl proti
Třebíči mistr loňské sezony s
výrazně obměněnou základní
jedenáctkou. Kdo čekal, že bez
přípravného střetnutí na-

stoupivší Žďár dostane po-
řádně za vyučenou, musel být
z projevu domácích notně pře-
kvapen. Značně omlazený ká-
dr zanechal v první půli na
hřišti solidní stopu.

Ve vyrovnané pětačtyřice-
timinutovce mohl jít do vede-
ní, jenže Jurnečka ani Bojda
vyložené šance neproměnili.
„V koncovce nám chyběla
zkušenost, větší klid,“ mrzelo
nového trenéra Žďasu Vítěz-
slava Machatku, který se k tý-
mu připojil od dorostenecké-
ho výběru.

Po přestávce měla Třebíč
mírnou převahu, kterou
rychle přetavila v úvodní
branku. Benda uvolnil napra-
vo Válka, který potáhl míč a
naservíroval gólový pas Lo-
rencovi.

Domácí se snažili o vyrov-
nání marně. V 70. minutě za-
kombinovali Karásek s Lo-
rencem ve středu pole, volný
Benda napřáhl z pětadvaceti
metrů a krásnou ranou o tyč
do šibenice rozhodl o bodo-
vém zisku.

A když se individuální prů-
nik povedl s nadstandardní
koncovkou i Válkovi, odchá-
zela v minulosti doma prak-
ticky neporazitelná rezerva
Žďáru s krutým tříbranko-
vým výpraskem.

„Na to, v jak pozměněné se-
stavě jsme naskočili do sezo-
ny, jsme odehráli velice dobrý
první poločas. Ve druhém už
byla Třebíč o něco lepší. Hlav-
ní rozdíl mezi oběma týmy
jsem viděl v koncovce, v níž
jsme byli bezzubí,“ odůvodnil
Machatka výsledek.

„Po celý zápas jsme měli ví-
ce ze hry. Domácí spoléhali
pouze na nákopy, se kterými
si naše obrana poradila. V
prvním poločase se nám ještě
nepodařilo proměňovat šan-
ce, ale ve druhém už nám to
tam napadalo. O zasloužené
výhře rozhodl náš druhý gól.
Musím kluky pochválit za
perfektní týmový výkon,“
zhodnotil sportovní manažer
HFK Třebíč Pavel Němec
starší.
Góly: 48. D. Lorenc, 70. Benda, 86. Válek.
Rozhodčí: Šrámek. ŽK: 0:0. Diváci: 50. Po-
ločas: 0:0. Třebíč B: Tesař – Oberreiter,
Valík, Mašek (74. Zbožínek), Karásek – Ko-
vář (82. Staněk), Benda, Hošek, D. Lorenc
– Matějek (46. Novotný), Válek.

AUT. Rapotickým fotbalistům právě unikl míč do zámezí. Ještě hůře však pro ně dopadl úvodní zápas sezony, ve kterém na domácí půdě pod-
lehli celku Budišova-Náramče. Těm vydatný déšť přinesl v úvodním kole naopak sportovní štěstí znamenající vítězné derby. Foto: Jiří Oborný
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