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Výsledky

VELKÁBÍTEŠ –HERÁLECZR 2:4
VEL.MEZIŘÍČÍ B –M. BUDĚJOVICE 2:0
HAVL. BRODB – JEMNICKO 4:3
JAROMĚŘICE – HUMPOLEC 1:4
OKŘÍŠKY – ŽIROVNICE 1:2
PŘIBYSLAV– CHOTĚBOŘ 0:5
SAPELI POLNÁ – SVĚTLÁN. S. 3:1

3-0-4, góly: 13:19, průměr gólů na zápas:
4,6. Celkem: 81-29-51, góly: 535
(402:233), průměr gólů na zápas: 3,3.

7 gólů (Havl. Brod B – Jemnicko). Rekord
sezony: 9 gólů (Přibyslav – Velké Meziříčí
B, 2. kolo a Jemnicko – Herálec ZR, 14. ko-
lo).

Střelci kola: 4 –M. Vopršal (Havl. BrodB),
2 – Uchytil (Herálec ZR), Morkus (Jemnic-
ko), Pikl (Humpolec), Vodáček (Žirovnice),
Hanousek (Chotěboř), Szabó (Sapeli Pol-
ná).Celkem: 26 – Szabó (Sapeli Polná).21
– Dvořák (Velká Bíteš). 18 – F. Kříž (Jem-
nicko). 16 – M. Vopršal (Přibyslav/Havl.
Brod B). 15 –Morkus (Jemnicko). 14 – Val-
sa (Velká Bíteš), Bastl (Okříšky). 13 – Pikl
(Humpolec). 12 – O. Busta (M. Budějovice).
11 – Martin Somerauer (Chotěboř). 10 –
Neumann (Jaroměřice n. R.), Uchytil (He-
rálec ZR), Hanousek (Chotěboř).

Čisté konto: Sysel (Velké Meziříčí B). Cel-
kem: 9 – Kruba (Velké Meziříčí), 6 –
Pazderka (Přibyslav), 5 – Adamec (Světlá
n. S.), Klubal (Jaroměřice n. R.), Kopeček
(Jemnicko), Janoušek (Velká Bíteš).

Vyloučení: Nikdo nebyl vyloučen. Celkem:
41 (21:20).

Diváci: 745, průměr na zápas: 106. Nejví-
ce: 200 (Velká Bíteš – Herálec ZR), nejmé-
ně: 50 (Velké Meziříčí B – Moravské Bu-
dějovice)). Celkem: 20 481, průměr na zá-
pas: 127. Rekordní návštěva: 350 (Světlá n.
S. – Jaroměřice n. R., 8. kolo).

Matěj Vopršal, útočník Havlíčkova Bro-
du B: Čtyřmi brankami zajistil svému týmu
první jarní vítězství.

Zdeněk Ryšavý, obránce Okříšek: Dva-
cet minut před koncem zahrál ve velkém
vápně rukou, a Žirovnice tak z penalty
vstřelila vítězný gól.

„Rozhodlo, že jsme dokázali trestat sou-
peřovi chyby, protože bez branek, jsou to
pořád jen chyby.“ (Josef Soural, trenér
Chotěboře)

Největší událost: Outsideři se ve 23 kole
vzbouřili. Předposlední Havlíčkův Brod B
doma porazil třetí Jemnicko, poslední He-
rálec vyhrál na půdě první Velké Bíteše.
Největší zklamání: Fotbalisté Světlé nad
Sázavou už šestkrát v řadě nevyhráli, a za-
čínají si tak zahrávat se záchranou.
Zajímavost: Daří se hostům. V posledních
dvoukolechvyhrály hostující týmy10ze 14
zápasů.
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O čem se mluví

Cenné body trefil Vodáček
Žirovnice nečekaně vyhrála v Okříškách a v tabulce se dotáhla na jedenáctou Světlou
KAMIL VANĚK

Žirovnice – Naděje na zá-
chranu krajského přeboru je
pro Slavoj po víkendu o ně-
co větší. Žirovnice totiž
překvapila dobrým výko-
nem na hřišti pátých Okří-
šek a těšila se z výhry v po-
měru 1:2.
„Jsme rádi za tři body.

Výhra to byla zasloužená,
protože jsme byli lepším
týmem v poli a i jsme si
vytvořili více šancí,“ vrátil se
k zápasu trenér Slavoje Leoš
Mitas.
Dění na hřišti bylo po-

měrně překvapivé, domácí
favorit rozhodně nebyl lep-
ším týmem. Naopak na bo-
dy vysoko vyhrála Žirovnice.
Ta sice ve druhém poločase
vítězný gól vstřelila, ale
další dvě stoprocentní šance
nevyužila. „Byla to trochu
škoda. Alespoň jednu jsme
proměnit měli. Takhle jsme
se museli strachovat o ví-
tězství až do konce,“ mrzelo
Mitase.
Nejlepším hráčem zápasu

byl Jakub Vodáček, který se
pod zisk bodů podepsal
dvěma góly. Potvrdil tak, že
je momentálně klíčovým
hráčem svého týmu, výhru
zařídil už před čtrnácti dny
v Přibyslavi. Od hráče, který
má zkušenosti z divize by se
to mohlo čekat, ale Vodáček
kvůli poraněným vazům v
koleni rok nehrál a na tráv-
ník se vrátil teprve nedávno.
„Od doby, co ho máme zno-
vu v sestavě, šla kvalita hry

nahoru. Góly jsou příjem-
ným bonusem. Je až podi-
vuhodné, v jaké formě po
tak těžkém zranění hraje,“
chválí středopolaře trenér.
Žirovnice posílila naději

na záchranu, když se jí bo-

dově povedlo dotáhnout na
jedenáctou Světlou nad Sá-
zavou. Vyhráno ale zdaleka
nemá. „Po zápase v Okříš-
kách jsem byl naplněný op-
timismem, když jsem se ale
dozvěděl výsledky divize,

tak mě to přešlo. V ní se to
pro Vysočinu nevyvíjí vůbec
dobře, což není dobrá zprá-
va ani pro nás,“ připomíná
Mitas letošní hodně neú-
prosnou záchranářskou
matematiku.

LEPŠÍ SE. Po špatném vstupu do jarní části, jdou výkony Slavoje (na snímku je brankář Marek Dvořák)
nahoru. Z posledních tří kol sestupem ohrožený tým vybojoval šest bodů. Foto: Deník/Kamil Vaněk

Tiskovka

František Prchal, trenér Přibyslavi:
Chotěboř nás přehrála ve všech směrech,
byla důraznější. My jsme vytvořili čtyři
hrubé chyby, které nemilosrdně potresta-
la.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Zaslou-
ženě jsme vyhráli. Od začátku jsmeměli zá-
pas ve své moci, dařilo se nám trestat je-
jich chyby. Rozhodli jsme zápas do třicáté
minuty, potom už to bylo o tom, abychom
je nenechali vrátit se do hry.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Úvod
utkání patřil hostům, kteří však nedokázali
své šance proměnit. Postupně jsme pře-
vzali iniciativu a z vypracovaných šancí
jsme tři proměnili. Vítězství je proto za-
sloužené, a je již páté v řadě, čímž jsme si
trochu spravili chuť po nevydařeném vstu-
pu do jarní části soutěže.

František Polák, trenér Světlé n. S.:Měli
jsme do patnácti minut vést 3:0, místo to-
ho jsme do půl hodiny 0:2 prohrávali. Dě-
láme strašně naivní chyby a jsme za ně po-
trestaní.

Jaroslav Kubec, trenér V. Bíteše: Po-
slední Herálec přijel bez brankáře, šli jsme
rychle do vedení, což se ukázalo být asi nej-
větší chybou celého utkání. Uklidnili jsme
se, přestali hrát, Herálec pustili do zápasu,
až ho hosté úplně ovládli. Snažili jsme se i
přes naše vedení na první půli zapome-
nout, ale byla to bída. Borci stáli, neběhali,
prostě strašný. Nepomohla ani střídání. Šlo
o náš nejhorší výkon jara. Zápas jsme těžce
podcenili.

Miroslav Kučka, trenér Herálce: Šli jsme
do zápasu naplno a kluky musím za před-
vedený výkon pochválit. Soupeř nebyl
špatný, ale byli jsme důraznější, časteji na
balonu, a tentokrát i produktivní. Jsem rád,
že si hráči po těch smolných výsledcích do-
kázali, že fotbal hrát umějí. Vyhráli za-
slouženě.

Jiří Pabousek, trenér H. Brodu B: Ko-
nečně jsme dobrou hru proměnili ve vstře-
lení branek. Oproti předešlým zápasům
jsme měli posilu z A-týmu Matěje Voprša-
la, který zúročil čtyřmi góly naší hru. Byli
jsme Jemnicku více jak vyrovnaným sou-
peřem.

Pavel Klejdus, trenéra Jemnicka: Opět
jsme odehráli nejhorší utkání jara. Bylo to
od nás podceněné od samého začátku. Ve
5. minutě jsme namazali soupeři na gól, do
poločasu jsme to otočili, ale hra nebyla
podle představ. Do druhé půle jsme řekli, že
musíme přidat, ale bohužel se nám to ne-
povedlo, i když jsme vedli 3:1. Domácí vy-
rovnali, v samotnémzávěrunámdalina4:3,
a z toho jsme se už nevzpamatovali. Musím
soupeři pogratulovat k zaslouženému ví-
tězství.

Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Zá-
pas postrádal větší nasazení a agresivitu.
Fotbal se hrál pěkný, ale dlouho jen ve stře-
du pole. Nějaké parametry mělo utkání až
od 75. minuty, Budějovice měly tři šance,
nedaly je, my dvě ano, a proto jsme vyhráli.
Utkání by asi více slušela remíza.

Petr Kylíšek, trenér M. Budějovic: Vy-
rovnaný zápas, bez velkých šancí na obou
stranách. Rozhodla standardka deset mi-
nut před koncem, kdy tečovanýmíč zapadl
za tyč. V závěru jsme při našem trestném
kopu zariskovali a dostali druhý gól.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek:Musím ří-
ci, že Žirovnice šla za vítězstvím důsled-
něji. Sice jsme vedli, ale byli všude pozdě a
prohrávali osobní souboje. Hosté měli
všechny odraženémíče a tím získávali mír-
nou převahu. My jsme byli v klidu až moc, a
to se nezlepšilo ani ve druhémpoločase.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Jsme rádi
za tři body. Výhra to byla zasloužená, pro-
tože jsme byli lepším týmem v poli a i jsme
si vytvořili více šancí. Jen byla škoda, že
jsme jich víc neproměnili. Takhle jsme se
museli o zisk bodů strachovat až do konce.

Antonín Salák, trenér Jaroměřic:
V prvním poločase jsme byli Humpolci více
než vyrovnaným soupeřem a mohli jít i do
vedení. Vše se zlomilo, když jsme dostali ve
49. minutě gól, podle mého názoru
s ofsajdu. Hned na to jsme inkasovali po-
třetí a bylo po zápase. Tentokrát před klu-
ky i přes porážku smekám.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Znali jsme
výsledek Velké Bíteše, což se neukázalo ja-
ko ideální. První poločas jsme dobře neo-
dehráli. Sice jsme se dostali do vedení, ale
soupeř zaslouženě vyrovnal a při další jeho
šanci nás podržel Kříž. Po přestávce už by-
la naše hra o poznání lepší. Více jsme bě-
hali, dostupovali soupeře a zaslouženě při-
dali další góly.
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