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Urputná bitva. Poslední
Jemnicko hodně kousalo
Humpolec má dobrou
brankářskou dvojku.
Páša chytal skvěle

KAMIL VANĚK

Humpolec – Bylo to drama.
Fotbalisté Humpolce po-
slední tým tabulky krajské-
ho přeboru neporazili ale
zdolali. A po urputném boji
výsledkem 1:0. „Jen se po-
tvrdilo, co jsme čekali. Nebyl
to lehký zápas. Jemnicko má
navzdory dosavadním vý-
sledkům dobrý tým. Doko-
nale nás prověřilo, jsem rád,
že jsme zápas zvládli,“ ulevil
si trenér vítězů Ján Kubík.
Domácí sice měli v prv-

ním poločase více ze hry, ale
do vývoje skóre se to odra-
zilo jen ve 31. minutě, to se
po přihrávce Maršíka zapsal
mezi střelce Tomovič. Další
šance Humpolec využít ne-
dokázal.
Bohužel to samé přinesl i

druhý poločas. Gólovou po-
jistku mohli přidat hlavně
Podoba a Kubíček. Nestalo
se tak a bylo to drama až do
konce. „Měli jsme šance na
rozhodnutí, ale gól mohl dát
i soupeř. Podržel nás Páša,“
uvedl Kubík.
Náhradnímu brankáři

Humpolce, který zaskočil za

Kříže, se utkání povedlo.
„Mám ho tu od léta a pra-
cuje dobře. Zápas se mu
povedl, spolu s Tomovičem
byl nejlepším hráčem na
hřišti,“ doplnil kouč.

Humpolec tak udržel
kontakt se špicí tabulky, z
páté příčky má pětibodovou
ztrátu na lídra ze Ždírce. „S
vedením klubu jsme si pro
poslední tři zápasy podzimu

dali šestibodový plán. Byl
bych rád, abychom získali
více bodů a naše ztráta na
čelo tabulky už se nezvýšila.
Pak bychom měli na jaře o
co hrát,“ přeje si Kubík.

CO NEJVÍCE BODŮ. Minimálně šest bodů z posledních tří zápasů podzimu si přejí fotbalisté Humpol-
ce. Cíl se jim zatím daří plnit. Foto: Deník/Libor Plíhal

Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Vel-
ká radost na naší straně, získali jsme důle-
žité tři body. Pokud by však hosté využili
své šance z úvodu zápasu, měli bychom to
těžké. Vyloučení Berana bylo úplně zby-
tečné, takové situace by si měl lépe pohlí-
dat.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Zápas
měl dvě fáze. Po půl hodině hry jsem věřil,
že si nějaký bod odvezeme. Druhý poločas
jsme postupně odpadávali ve všech čin-
nostech. Rozhodla efektivita a práce v
šestnáctkách. Pro mě je to zklamání, mys-
lel jsem si, že jsme na tom lépe mentálně.
Musím soupeři pogratulovat.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Jen se po-
tvrdilo, co jsme čekali, nebyl to lehký zá-
pas. Jemnicko má navzdory dosavadním
výsledkům dobrý tým. Dokonale nás pro-
věřilo, jsem rád, že jsme zápas zvládli. Po-
držel nás brankář Páša, který zaskočil za
Kříže, spolu s Tomovičem byl nejlepším
hráčem na hřišti.

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: V Hum-
polci jsme nesehráli špatný zápas. Koneč-
ně jsmesi i vytvořili řadušancí, kteréovšem
neumíme proměňovat. Domácí jednu vyu-
žili, a tak i zaslouženě vyhráli. Jinak děkuji
paní Beránkové a pořadateli, že nalezenou
peněženku našeho hráče Křivánka posílají
na jeho adresu.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Brod
hrál velmi dobře, byl pohyblivější amy jsme
na něj v tomhle směru neměli, proto jsme
hráli takového zanďoura. Ale i tak jsme
mohli v závěru zápasu klidně vyrovnat. Je
to škoda, protože ty inkasované góly byly
divné.

Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: Vyhráli
jsme zcela zaslouženě. Dvě třetiny zápasu
jsme byli lepší. Ovšem, kdyby zápas skončil
remízou, tak jsme se nemohli divit, v závě-
ru nás podržel gólman Kubát.

František Pisk, brankář Jaroměřic: Je to
pro nás zklamání. Byl to zápas o šest bodů
a my jsme potřebovali vyhrát. Dobře jsme
hráli jen sedm minut, ale pak si po vlast-
ních chybách nechali dát dva góly. Navíc se
nechal zbytečněvyloučitHutař. Soupeřnás
přehrál amy jsmemu to ještě usnadnili.

František Prchal, trenér Přibyslavi: Do-
mácí předvedli odevzdaný výkon, my jsme
jim ještě uštědřili ještě milosrdnou prohru,
protože jsme spousty šancí neproměnili. V
závěru zápasu už to byla exhibice. Jsem
rád, že jsme po divokém zápase s Ledčí nad
Sázavou získali plný počet bodů.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Začátek
byl slabší, byli jsme nejistí, nevyhrávali sou-
boje a za to nás soupeř potrestal. Dostali
jsme sedo složité situace, ale kluci to zvlád-
li. Začali jsmeodobdrženéhogólušlapat,do
poločasu se nám podařilo povedenou akcí
vyrovnat. Ve druhé půlce jsme byli až na
malé chvíle lepší a po pěkných akcích dali
dva góly. Bohužel jsme pak polevili, pustili
hosty do hry a z penalty nám snížili na 3:2.
Chvíli předtím jsme však mohli definitivně
rozhodnout, ale dvě velké šance nedali. Ví-
tězství je důležité a klukům patří za výkon
a to, že zápas otočili, velký dík.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Pro nás je
to další nepříjemná bodová ztráta. Musím
konstatovat, že jsme nehráli špatně, ale ne-
chali jsme si dát zbytečné tři góly. Sami
jsme dali jen dva, i když jsmeměli další šan-
ce. To jsou hlavní důvody naší prohry.

Jan Nečas, trenér Nové Vsi: Výsledek je
naprosto zasloužený, hosté přijeli s defen-
zivní taktikou, což jsme očekávali. Dopředu
sice byli nebezpeční, ale pořádnou šanci si
nevytvořili. Ráz zápasu určil první gól, pak
už jsme si utkání kontrolovali.

Petr Kylíšek, trenér M. Budějovic: Roz-
hodla 38. minuta, kdy po třech kontrech,
zastavených bez karty, viděl přes skrumáž
pěti hráčů bystrozraký sudí Niedrle penal-
tu. Z jedenácti zápasů nás osmkrát poško-
dili rozhodčí. Víc k tomu nemám.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.:
Tentokrát bod bereme. Proti nejlepšímu
celku krajského přeboru jsme hráli výborně
po taktické stránce, na které jsme celý tý-
den pracovali, protože jsme v obranné čin-
nosti vyhořeli před týdnemvPřibyslavi, kde
jsme lacino inkasovali. Zápas se odehrál bez
šancí, gólmani neměli žádnou práci.

Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: Před
utkáním jsem hráčům řekl, ať hrají jako lídr
soutěže, což senámpovedlo, akdosena ten
fotbal nedíval přes půl litr piva, tak tomusí
potvrdit. Bohužel nám do branky nic ne-
spadlo. Každopádně musím říci, že nováčci
soutěže jsou pro mě milým překvapením.
Ledeč v krajském přeboru prokazuje své
kvality.

Tiskovka
VEL.MEZIŘÍČÍ B – CHOTĚBOŘ 3:0
HUMPOLEC – JEMNICKO 1:0
SAPELI POLNÁ –HAVL. BROD 2:4
JAROMĚŘICEN. R. – PŘIBYSLAV 1:4
OKŘÍŠKY – ŽIROVNICE 3:2
NOVÁVES –M. BUDĚJOVICE 4:1
LEDEČN. S. – ŽDÍRECN. D. 0:0

4-1-2, góly: 14:11, průměr gólů na zápas:
3,57. Celkem: 41-12-24, góly: 235
(140:95), průměr gólů na zápas: 3,05.

6 gólů (Sapeli Polná – Havl. Brod). Rekord
sezony: 8 gólů (Přibyslav – Ledeč n. S., 10.
kolo).

Střelci kola: 2 –Souček (VelkéMeziříčí B),
Bastl (Okříšky). Celkem: 7 – Bastl (Okříš-
ky). 6 – Dvořák, Veselský, Háněl (oba
Havlíčkův Brod). 5 – Somerauer (oba Cho-
těboř), M. Příhoda, F. Dvořáček (oba Sa-
peli Polná), Štukhejl, P. Novotný (oba Ždí-
rec n. D.), Pospíchal (Přibyslav), O. Šande-
ra (NováVes).4–Najman(obaŽdírecn.D.),
Trpišovský, J. Pešek (oba Ledeč n. S.), Da-
lík, Paťha (oba Humpolec), J. Šandera, J.
Starý (oba Nová Ves), Hanousek (Chotě-
boř), Liška (Velké Meziříčí B), Barák (Ja-
roměřice n. R.).

Čisté konto: Zavadil (Velké Meziříčí B),
Páša (Humpolec), Pometlo (Ždírec n. D.),
Svoboda (Ledeč n. S.). Celkem: 6 – Herink
(Sapeli Polná), Pometlo (Ždírec n. D.). 4 –
Fuksa (Nová Ves), Kříž (Humpolec). 3 –
Bezděk (Ledeč n. S.), Dobrovolný (Chotě-
boř), Kubát (Havl. Brod).

Vyloučení: Beran (Velké Meziříčí B), Hu-
tař (Jaroměřice n. R.), Klouda (M. Budějo-
vice). Celkem: 27 (13:14).

Diváci: 886, průměr na zápas: 127. Nejví-
ce: 230 (Ledč n. S. – Ždírec n. D.), nejméně:
16 (Velké Meziříčí B – Chotěboř). Celkem:
11 104, průměr na zápas: 144. Rekordní ná-
vštěva: 320 (Chotěboř – Havlíčkův Brod, 5.
kolo a Chotěboř – Ždírec n. D., 7. kolo).

Milan Souček, obránceVelkéhoMeziříčí
B: Jeho tým potřebuje body jako sůl. Proti
favorizované Chotěboři se trefil dvakrát a
byl strůjcem výhry 3:0.

Martin Hutař, obránce Jaroměřic n. R.:
Během necelých dvaceti minut se dvakrát
vyžlutil, a tak zápas pro něj po hodině hry
skončil.

„Děkuji paní Beránkové a pořadateli, že na-
lezenou peněženku našeho hráče Křivánka
posílají na jeho adresu. (Zbyněk Kincl, tre-
nér Jemnicka)

Největší událost: Vzájemný duel dvou tý-
mu se sedmizápasovou sérií bez porážky
zvládli lépe fotbalisté Havlíčkova Brodu,
Sapeli porazili 4:2.
Největší zklamání: Umělá tráva ve Vel-
kém Meziříčí netáhne. Výhru místní rezer-
vy nad Chotěboří vidělo pouhých 16 platí-
cích diváků.
Zajímavost: Takřka shodně si vedou oba
nováčci krajského přeboru. Ledeč je šestá,
Nová Ves sedmá. Oba celky nasbírali už de-
vatenáct bodů.

Bilance a góly

Střelnice kola

Snajpři

Neprůstřelní

Zlí muži

Ochozy

Hvězda 11. kola

Smolař 11. kola

Výrok 11. kola

O čem se mluví

Výsledky 11. kola KP
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