
O cenné výhře rozhodl Filip
Dvořáček gólem z půlky hřiště
Taťka mi říkal, ať to někdy zkusím, komentuje autor jediné trefy nedělního utkání

VÍT BRABEC

Polná – Fotbalisté Sapeli Pol-
ná přezimují na parádním 3.
místě tabulky krajského pře-
boru. A to i díky šikovnosti Fi-
lipa Dvořáčka, který jako je-
diný v nedělní rozlučce proti
Velkému Meziříčí B skóroval.
A nebyl to ledajaký gól. Trefa
z půlky hřiště, a ještě k tomu v
oslabení, se cení o to víc!

Na hřišti ve Stáji se domácí
Sapeláci nepředstavili v nej-
silnější možné sestavě. Tre-
nérovi Petru Dvořáčkovi chy-
bělo několik opor, a tak to byl
pro domácí těžký mač. Nabě-
haní mladíci z Meziříčí navíc
chtěli uspět.

K ambicím jim nahrávala
situace z 61. minuty, kdy mu-
sel předčasně pod sprchy vy-
loučený Brnický. „V tu chvíli
jsme si říkali, že by bylo dobré
hlavně neprohrát. Stáhli jsme
se na vlastní polovinu a chtěli
vyrážet do brejků,“ nastiňuje
záložník Filip Dvořáček.

Mladík v dresu Sapeli ale
zanedlouho ukázal, že má v
sobě i kousek fotbalové genia-
lity. „Zhruba na půlce se ke
mně dostal odražený míč, ne-
bo mi ho možná nahrál Kuba
Szabó, ani nevím. Já si ho
zpracoval, a jelikož mi nikdo
nenabíhal, tak jsem se podíval
na branku a zkusil to vystře-
lit. Brankář byl tak na půl ces-
ty a ještě to stihl tečovat, ale
gólu nezabránil,“ popisuje
Dvořáček.

Skvělý nápad, který rozho-
dl těžké utkání. „Taťka mi ří-
kal, že to mám někdy zkusit,
že mám dobrý nákop, to mi asi

v tu chvíli proběhlo hlavou, a
vyšlo to. Jsem nadšený, hlav-
ně, že to byl rozhodující gól,“
těší Dvořáčka juniora. „Tři

body jsou super, ani jsme ne-
čekali, že by ten podzim mohl
být tak dobrý,“ dodává spoko-
jeně.

NACHYTALGÓLMANA. Polenský Filip Dvořáček (vpravo) se stal hrdinou zápasu s rezervouVelkéhoMe-
ziříčí. Střelou z půlky hřiště nachytal gólmanaKrubu, který se pomíči natahovalmarně. Foto: Ivo Havlík

Tiskovka

Ondřej Pavlas, trenér Havlíčkova Brodu
B: Jsem rád, že jsme utkání zvládli. Zaprvé
jsme se odlepili ode dna tabulky a zadruhé
ztrácíme na jistou záchranu jen tři body. V
prvním poločase jsme byli lepším týmem,
ve druhém už ne a měli jsme i štěstí. Ale to
k fotbalu patří. Cením si toho, že hráči šli po
vyrovnání za vítězstvím, které nakonec ur-
vali. Dobře dnes zahráli Hejkal a Tuhý.

František Polák, trenér Světlé n. S.:
Chtěli jsmevHavlíčkověBroděbodovat,ale
nedodrželi jsme nejzásadnější věci. Domácí
měli lepší organizaci hry a tudíž vyhráli za-
slouženě.

Radek Havlíček, trenér Přibyslavi: V
prvním poločase jsme byli aktivnější, ško-
dou bylo, že jsme neproměnili další šance.
To se odrazilo ve druhém poločase, kdy
jsme za stavu 2:0 polevili, čehož Jaromě-
řice využily k vyrovnání. Naše aktivita byla
odměněna gólem v osmdesáté minutě. Za
první poločas jsme si výhru zasloužili.

Antonín Salák, trenér Jaroměřic: Bo-
hužel jsme se neprezentovali dobrým vý-
konem. Všude jsme byli pozdě a často fau-
lovali. Jednu situaci jsme nezvládli a do-
hrávali v deseti lidech. I tak jsme za stavu
2:0 stačili vyrovnat, ale tlak soupeře byl
tak velký, že jsme na bod dosáhnout ne-
mohli.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Celý zápas
ovlivnila situace, kdy Vilímek chytil míč do
ruky. Bylo to naprosto zbytečné, protože
střela směřovala vedle branky. Byla z toho
penalta a my jsmemuseli pokračovat v de-
seti. Proti tak silnému a zkušenému sou-
peři, kterým Chotěboř bezpochyby je, jsme
neměli šanci.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Pro nás
je to zasloužená výhra. Domácí nemají for-
mu a dělají individuální chyby a zápas nám
ulehčili. Chtěli jsme sezonu dotáhnout ví-
tězně. Podali jsme zodpovědný výkon, ale
jak říkám, vítězství jsmeměli ulehčené. Vý-
sledek odpovídá průběhu hry.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Opět jsme
propadli při bránění standardních situací.
Dostali jsme dva góly po dvou rozích. Po-
kud budeme hrát takto, moc šancí na
úspěch nemáme. Velká Bíteš kvalitně brá-
nila a na nás to stačilo. Soupeři k vítězství
blahopřeji.

Jaroslav Kubec, trenér V. Bíteše: Na-
stoupili proti nám mladí nezkušení kluci.
Sice nás přehrávali, u balonu byli dříve, ale
dnes zvítězily zkušenost a hlava.

Zbyněk Kincl, asistent trenéra Jemnic-
ka: Zadařilo se. Když jsem se ráno probu-
dil, takový výsledek jsem nečekal, ale sou-
peř si naběhl sám. Do poločasu měli hosté
dva vyloučené, tím nám to usnadnili a pak
to byla hra kočky s myší. Z naší strany pa-
nuje spokojenost.

Bohuslav Bureš, trenér Herálce: Utkání
bylo v první půli vyrovnané, domácí šli z
brejku do vedení. Pak jsme byli až do 40.
minuty lepší, jenže poté nám sudí vykar-
toval dva hráče a bylo po zápase. Z výkonu
pana rozhodčího jsem vyloženě znechuce-
ný. Zařízl nás a ještě se nám smál do obli-
čeje.

Martin Mašek, asistent trenéra Okří-
šek: Zápas začal v naší režii. První poločas
jsme byli lepší, vytvořili si šance. V 10. mi-
nutě jsme dali pěkný gól z přímého kopu a
pak nevyužili tři brejky. Ve druhé půli začal
soupeř aktivně, na což jsme reagovali zhuš-
těním středu pole a hra se vyrovnala. Sou-
peřměl dvě šance, které bravurně chytil Fi-
ala. Mohli jsme rozhodnout po samostat-
ném úniku Bastla, ale jeho střelu vyrazil
brankář na roh. Naše výhra je spravedlivá,
kluci zaslouží pochvalu za týmový i bojov-
ný výkon.

Petr Kylíšek, trenér Moravských Budě-
jovic: Okříšky bojovaly celý zápas a my jen
druhý poločas. V rámci přístupu a kon-
centrace jsme domácím věnovali branku
hrubou chybou při rozehrávce už v 10. mi-
nutě. Pak už gól nepadl.

Petr Dvořáček, trenér Sapeli Polná: Byl
to vyrovnaný zápas, Velké Meziříčí hrálo
kombinačně, běhalo, což nám dělalo cel-
kem problém. Z tohoto pohledu, a po tom
průběhu,kdy jsmedohrávalivoslabení, jsou
to pro nás tři cenné body. Alemusím uznat,
že jsme byli šťastnějším mužstvem. Hosté
měli ještě v závěru jednu šanci, ale Krpálek
nás reflexivním zákrokem zachránil.

PetrMunduch, trenér V.Meziříčí B: Prv-
ní poločas se nesl v duchu tuhého boje o
každý metr hřiště. Po přestávce jsme se
zvedli, byli častěji namíči, soupeře jsme za-
tlačili, herně jsme byli lepší, ale zradila nás
koncovka.

Výsledky

HAVL. BRODB – SVĚTLÁN. S. 2:1
PŘIBYSLAV– JAROMĚŘICEN. R. 3:2
ŽIROVNICE – CHOTĚBOŘ 0:3
HUMPOLEC –VELKÁBÍTEŠ 1:3
JEMNICKO–HERÁLECZR 8:1
OKŘÍŠKY –M. BUDĚJOVICE 1:0
SAPELI POLNÁ –V.MEZIŘÍČÍ B 1:0

5-0-2, góly: 16:10, průměr gólů na zápas:
3,7. Celkem: 50-22-26, góly: 358
(212:146), průměr gólů na zápas: 3,7.

9 gólů (Jemnicko – Herálec ZR). Rekord
sezony: 9 gólů (Přibyslav – Vel. Meziříčí B,
2. kolo a Jemnicko – Herálec ZR, 14. kolo).

Střelci kola: 2 – Hanousek (Chotěboř),
Morkus a Kříž (oba Jemnicko).Celkem: 16
– Szabó (Sapeli Polná). 15 – Dvořák (Velká
Bíteš). 13 – F. Kříž (Jemnicko). 12 – M. Vo-
pršal (Přibyslav). 11 –Morkus (Jemnicko),.
10 – Neumann (Jaroměřice n. R.). 9 – Val-
sa (Velká Bíteš). 8 – Pikl (Humpolec), O.
Busta (M. Budějovice). 7 – Martin Some-
rauer (Chotěboř), Uchytil (Herálec ZR), J.
Vopršal (Přibyslav). 6 – Křikava (Světlá n.
S.), Dýnek (Žirovnice), Bastl (Okříšky), Ha-
nousek (Chotěboř), Dvořáček (Sapeli Pol-
ná). 5 – Šerý, Kubíček (oba Humpolec),
Teplan (Havl. Brod B), Hověz (Jaroměřice
n. R.), Frechka (Jemnicko). 4 – Barák (Sa-
peli Polná), M. Krčál (Přibyslav), Šusták
(Herálec ZR). 3 – Voda (Okříšky), Souček,
Beran (oba Velké Meziříčí B), Čermák (Ja-
roměřice n. R.), Dušek, Stehlík, Svoboda,M.
Šplíchal (všichni M. Budějovice), Netrda
(Jemnicko), J. Ptaszek, Boháč, Slováček,
Hamák (všichni Herálec ZR), D. Valenta
(Světlá n. S.), Vilímek (Žirovnice), Skryja,
Maršík (oba Humpolec), L. Dvořák (Cho-
těboř).

Čisté konto: Vykoukal (Chotěboř), Fiala
(Okříšky), Krpálek (Sapeli Polná). Celkem:
4 – Kruba (Velké Meziříčí B), Kříž (Hum-
polec), Fiala (Okříšky). 3 – Janoušek (Velká
Bíteš), Kopeček (Jemnicko), Adamec
(Světlá n. S.), Klubal (Jaroměřice n. R.). 2 –
Švec (Žirovnice), Pazderka (Přibyslav),
Vykoukal (Chotěboř).

Vyloučení: Vilímek (Žirovnice), Hošek (Ja-
roměřice n. R.), Boháč, Hamák (oba Herá-
lec ZR), Brnický (Sapeli Polná).Celkem:30
(14:16).

Diváci: 805, průměr na zápas: 115. Nejvíce:
225 (Jemnicko – Herálec), nejméně: 50 (Ži-
rovnice – Chotěboř). Celkem: 13 515, prů-
měr na zápas: 138. Rekordní návštěva: 350
(Světlá n. S. – Jaroměřice n. R., 8. kolo).

Petr Hanousek, útočník Chotěboře: Byl
nejlepším hráčem duelu v Žirovnici, dvěma
góly za deseti minut korunoval svůj výkon.

Rostislav Kruba, brankář Velkého Me-
ziříčí B: Je velkou oporou svého týmu, ale
v neděli se nechal nachytat. Dvořáček mu
dal povedeným lobem gól z půlky.

„Nastoupili proti nám mladí nezkušení klu-
ci. Sice nás přehrávali, u balonu byli dříve,
ale dnes zvítězily zkušenost a hlava.“ (Ja-
roslav Kubec, trenér Velké Bíteše)

Největší událost: Chotěboř může jen lito-
vat, že končí podzimní část. Jeden z favo-
ritů soutěže ze začátku tápal, ale poslední
tři zápasy vyhrál.
Největší zklamání: Herálec se v poslední
době prezentoval sympatickým fotbalem,
ale osm gólů a dvě červené karty v defilé v
Jemnici si za rámeček nedá.
Zajímavost: Domácí týmy vstřelily na zá-
věr podzimu šestnáct branek, plnou polo-
vinu z toho mají na svědomí střelci Jem-
nicka.
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O čem se mluví
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