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Jan Nečas, trenér Nové Vsi: Rychlé dva
góly v úvodní desetiminutovce byly klíčem
k naší výhře. Dokázali jsme potrestat za-
váhání hostující obrany, po změně stran
jsme navíc brzy přidali i třetí gól. Po něm
už nebylo o naší výhře pochyb.
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Roz-
hodly naše triviální chyby v obraně, který-
mi jsme Nové Vsi darovali všechny tři góly.
V poli jinak byla hra celkem vyrovnaná, ale
my jsme se do pořádného zakončení ne-
dostali.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: První po-
ločas jsme nepustili hosty do vážnějších
šancí, tu jedinou zlikvidoval skvělým zá-
krokem Fiala. Ve druhém poločase jsme
pokračovali v podobném výkonu, ale vznik-
ly dvě chyby, po kterých jsme dostali góly.
I přes porážku jsme odehráli dobrý zápas.
Martin Slavík, trenér Ždírce: I přesto, že
hřiště v Okříškách má větší rozměry, tak se
hrál bojovný zápas plný osobních soubojů.
My jsme měli v prvním poločase dost šan-
cí, ale zápas jsme zlomili až po přestávce,
kdy jsme se dostali do vedení. Zápas jsme
zvládli a zaslouženě vyhráli.

František Pisk, brankář Jaroměřic: Úvod
utkánísenámpovedlavedli jsme.Poté jsme
ale neproměnili velkou šanci a hosté vy-
rovnali. Od té doby jsme prakticky přestali
hrát, na hřišti pak existovalo jen jedno
mužstvo. Dvě branky jsme navíc dostali z
trestného kopu.
Josef Soural, trenér Chotěboře: Dostali
jsme brzy gól, což nebylo optimální a do
dvacáté minuty jsme se rozkoukávali. Po-
tom se podařilo vyrovnat Somerauerovi, a
od té doby jsme přebírali iniciativu my.
Rozhodl gól do poločasu. Po přestávce jsme
přidali další dvě branky, byli jsme herně
lepší, proto je naše vítězství zasloužené.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Ve Stá-
ji se hrál hodně nezáživný fotbal. Hosté jen
bránili a zdržovali, my se naopak nemohli
dostat do hry, zahazovali jsme šance, nebo
budějovické držel skvělý gólman Jelínek.
Nakonec jsme však byli odměněni krásným
gólem Filipa Dvořáčka, a nyní můžeme s
klidem vyčkat na jarní odvety.
Jaromír Klouda, brankář M. Budějovic:
Domácí se snažili kombinovat a vytvářeli si
víc šancí. Jen díky našemu brankáři Jelín-
kovi jsme dlouho usilovali o bodový zisk.
Soupeř ale nakonec povedenou střelou k
tyči strhl utkání na svoji stranu. Při troše
štěstí jsme mohli uhrát bod. Bojovali jsme,
ale bohužel to nevyšlo.

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Prohráli
jsme pěkným gólem. S předvedeným vý-
konem jsem spokojen, ale s výsledkem už
ne.Klukymusímpochválit, žedozápasudali
všechno a druhý poločas jsme měli tlak, i
když bez efektu. Na druhou stranu jsme si
ukázali cestu pro jaro.
Miloslav Plíšek, trenér H. Brodu: V prv-
ním poločase jsme byli fotbalovější a po dů-
razu ve vápně soupeře jsme se ujali vedení.
Pozměněstransoupeřzjednodušilhruabyl
důraznější. Naší obranu zaměstnával na pl-
né obrátky, ale kluci to ustáli a závěr zá-
pasu si už pohlídali.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Pro nás je
to jednoznačně důležité vítězství. Nerodilo
se lehko, ale tři body jsou nesmírně cenné.
Na hráčích bylo vidět, že chtějí, ale mo-
mentálně se nacházíme ve velké křeči. Teď
jsem rád, že je konec sezony. Dáme si pau-
zu a nabereme čerstvé síly na jaro.
František Prchal, trenér Přibyslavi: Po-
dali jsme takový výkon, abychom si mini-
málně bod odvezli. Ovšem proti byl roz-
hodčí Dvořák, který se nám pomstil za zá-
pas v Moravských Budějovicích, kde ne-
vyloučil Škachu a dostal pak čtyři zápasy
stop. Tentokrát se proto na Škachu zamě-
řil.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Do-
kázali jsme se poučit v zápase v Humpolci.
V domácím prostředí jsme byli jasně lepší.
Bylo vidět, že kluci mají větší chuť po ví-
tězství než soupeř. Vzhledem k průběhu na
hřišti je naše výhra zasloužená.
Ján Kubík, trenér Humpolce: První polo-
čas jsme odehráli velmi špatně, hlavně ne-
zodpovědně. Chyběla tam bojovnost, zá-
jem o hru. Dostali jsme dva góly po stan-
dardce a po hrubce Šerého. Ve druhém po-
ločase jsme měli čtyři dobré příležitosti, ale
projevilo se to, co nás trápí celý podzim.
Neumíme dávat góly.

Jsem rád, že je konec sezony,
oddechl si po výhře Mitas
Veledůležitou výhru
Slavoje zařídil gólem v
závěru útočník Krtek

KAMIL VANĚK

Žirovnice – Ne zrovna po-
vedený podzim fotbalistů
Žirovnice končí alespoň
trochu optimisticky. Slavoj
si v předehrávaném jarním
kole poradil s Přibyslaví a
zimu stráví na jedenácté
příčce tabulky krajského
přeboru.
„Pro nás je to jednoznač-

ně důležité vítězství. Nero-
dilo se lehko, ale tři body
jsou nesmírně cenné. Na
hráčích bylo vidět, že chtějí,
ale momentálně se nachá-
zíme ve velké křeči. Teď
jsem rád, že je konec sezony.
Dáme si chvíli pauzu a po-
kusíme se nabrat čerstvé
síly na jaro,“ rekapituloval
trenér Leoš Mitas.
První poločas byl jako na

houpačce. Žirovnice záslu-
hou Hřebeckého vedla, do
kabin šla ale s jednogólovou
ztrátou. „Začali jsme velmi
dobře. Soupeře jsme zatla-
čili, měli jsme tam několik
šancí. Bohužel jsme dali je-
diný gól. Čekal jsem, že Při-
byslav dorazíme, ale nestalo
se tak. Výsledkem byly dva

inkasované góly, i když mu-
sím uznat, že v těch chvílích
hrál soupeř velmi dobře,“
všiml si Mitas.
Po přestávce to byl velký

boj. Rozporka v 53. minutě
srovnal, ve prospěch Žirov-

nice rozhodl v samém zá-
věru Krtek. To už domácí
hráli v početní výhodě.
„Někdy se hraje proti deseti
hůře než proti jedenácti.
Tentokrát to ale bylo znát,
protože Škacha byl klíčovým

hráčem Přibyslavi a dost
nás před tím zlobil. Na těž-
kém terénu už to pak ne-
bylo moc o fotbale, rozhodli
jsme bojovností, srdíčkem.
Jsem rád, že to tak dopadlo,“
oddechl si kouč Slavoje.

NAČAROUPONORU. Fotbalisté Žirovnice (v tmavém) uzavřeli podzimna jedenáctémmístě tabulky.
Jaro tak bude ve znamení boje o záchranu krajskéhopřeboru. Foto: Deník/Libor Plíhal

JAROMĚŘICE N. R. – CHOTĚBOŘ 1:4
JEMNICKO – HAVL. BROD 0:1
LEDEČ N. S. – HUMPOLEC 2:0
NOVÁ VES – VEL. MEZIŘÍČÍ B 3:0
OKŘÍŠKY – ŽDÍREC N. D. 0:2
SAPELI POLNÁ – M. BUDĚJOVICE 1:0
ŽIROVNICE – PŘIBYSLAV 3:2

4-0-3, góly: 10:9, průměr gólů na zápas:
2,71. Celkem: 52-14-32, góly: 300 (174:
126), průměr gólů na zápas: 3,06.

5 gólů (Žirovnice – Přibyslav, Jaroměřice
n. R. – Chotěboř). Rekord sezony: 8 gólů
(Přibyslav – Ledeč n. S., 10. kolo).

Střelci kola: 2 – Somerauer (Chotěboř),
Štukhejl (Ždírec n. D.). Celkem: 9 – Vesel-
ský (Havl. Brod). 8 – Háněl (Havl. Brod), So-
merauer (Chotěboř). 7 – Bastl (Okříšky),
Dvořák (Chotěboř), O. Šandera (Nová Ves),
J. Pešek (Ledečn. S.), Štukhejl (Ždírecn. D.),
F. Dvořáček (Sapeli Polná). 6 – F. Kříž
(Jemnicko). 5 – M. Příhoda, (Sapeli Polná),
P. Novotný (Ždírec n. D.), Pospíchal (Při-
byslav), Dalík (Humpolec), Barák (Jaro-
měřice n. R.).

Čisté konto: Kubát (Havl. Brod), Bezděk
(Ledeč n. S.), Fuksa (Nová Ves), Pometlo
(Ždírec n. D.), Herink (Sapeli Polná). Cel-
kem: 8 – Herink (Sapeli Polná), Pometlo
(Ždírec n. D.). 5 – Fuksa (Nová Ves), Bezděk
(Ledeč n. S.). 4 – Kříž (Humpolec), Kubát
(Havl. Brod).

Vyloučení: Kopeček (M. Budějovice),
Škacha (Přibyslav). Celkem: 33 (15:18).

Diváci: 623, průměr na zápas: 89. Nejvíce:
150 (Jemnicko – Havl. Brod, Ledeč n. S. –
Humpolec), nejméně: 30 (Sapeli Polná – M.
Budějovice). Celkem: 13 569, průměr na
zápas: 139. Rekordní návštěva: 320 (Cho-
těboř – Havlíčkův Brod, 5. kolo a Chotěboř
– Ždírec n. D., 7. kolo).

Martin Somerauer, záložník Chotěboře:
Gól z přímého kopu se dnes jen tak už ne-
vidí. Chotěbořský špílmachr proměnil v Ja-
roměřicích hned dva.

Luboš Zavadil, brankář Velkého Mezi-
říčí B: V duelu v Nové Vsi v 8. minutě nejdří-
ve nad sebe vyboxoval míč, a pak si ho sám
srazil do sítě.

„Proti nám byl rozhodčí Dvořák, který se
nám pomstil za zápas v Moravských Bu-
dějovicích, kde nevyloučil Škachu a dostal
pak čtyři zápasy stop. Tentokrát se proto
na Škachu zaměřil.“ (František Prchal, tre-
nér Přibyslavi)

Největší událost: Jemnicko ve 14 pod-
zimních zápasech vstřelilo pouze 11 bra-
nek,z tohošestkrátskórovalFrantišekKříž.

Největší zklamání: Podzimní předehráv-
ka se až na výjimky hrála před slabými ná-
vštěvami. Pouhých 623 hlášených diváků je
nejnižší číslo v sezoně.

Zajímavost: Na podzim padlo v krajském
přeboru 300 gólů. Tu jubilejní má na svě-
domí ledečský střelec Jan Pešek.

Bilance a góly

Střelnice kola

Snajpři

Neprůstřelní

Zlí muži

Ochozy

Hvězda 14. kola

Smolař 14. kola

Výrok 14. kola

O čem se mluví

Výsledky 14. kola KP
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