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Tiskovka
Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: I když
to skončilo takovým výsledkem, tak to byl
pro nás těžký zápas. Soupeř nehrál špatně.
Ze začátku jsme měli utkání ve své moci,
pak jsme měli hlušší místo, ale v globálu
jsme byli lepší. Nedali jsme ale ještě spous-
tu šancí. Soupeř měl jen náznaky, nic moc
vážného.

Jaroslav Holcman, trenér Přibyslavi:
Zase se opakuje to samé dokola, udělali
jsme individuální chyby a soupeři darovali
branky. Ale pro nás začíná sezona až teď,
tyhle těžké zápasy jsme smazali a musíme
bodovat teď.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Po přede-
šlých výsledcích je pro nás důležité, že jsme
vyhráli. Skvěle jsme zvládli hlavně první
poločas, soupeře jsme do vyložené šance
nepustili.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Prvních
patnáctminut jsmebyli lepší, ale nedali dvě
tutovky a pak inkasovali. Domácí potom
vyrovnali hru a po brejku nám dali druhý
gól. Ve druhém poločase se hrála vyrov-
naná partie, ale my jsme neproměnili další
tři šance, což nás stálo body. Jinak jsme ne-
podali špatný výkon.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče nad Sá-
zavozu:Pro nás to je ztráta dvou bodů. Pro
soupeře je remíza asi dobrá, protože si pro
bod přijel. Čekal na naši chybu, byl na nás
připravený a byl vzadu dobře zorganizo-
vaný. My jsme si s jeho obranou nedokázali
poradit.

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: S bodem
jsme spokojeni, neboť Ledeč hraje ve velké
pohodě a má opravdu výborný tým. Mys-
lím si, že remíza průběhu odpovídá, proto-
že jak my, tak i domácí si vytvořili šance ke
vstřelení branky.

Tomáš Kyzlink, trenérM. Budějovic:Ne-
dá se svítit. Štěstí jsme si vybrali v Žirov-
nici. Vzdorovali jsme dlouho, soupeři jsme
zápas komplikovali, jak jen jsme mohli. Bo-
hužel to však tentokrát na body nestačilo.

Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: I když
se téměř celý zápas hrál na jednu branku,
neměli jsme cestu za vítězstvím jednodu-
chou. Domácí pozorně bránili v deseti li-
dech před vlastní šestnáctkou. Zlomili jsme
to až ve druhém poločase, kdy jsme zrych-
lili hru. Chtěl bych pochválit kluky za trpě-
livost, která je v těchto zápasech velmi dů-
ležitá.

Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Byl
to remízový zápas, ve kterém soupeř naši
chybu potrestal, zatímco my tu jejich ne.
Více by tomu utkání určitě slušel neroz-
hodný výsledek, protože to bylo převážně
bez šancí.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná:Náš sil-
ně oslabený a málo početný tým zaslouží
velkou pochvalu za přístup k utkání a za
předvedený výkon. Všichni hráči zápas od-
makali, na hřišti nebyli jednotlivci, až na
velmi ojedinělé situace, ale tým. A tak se
můžeme i nadále vyhřívat na krásném tře-
tímmístě.

Jan Nečas, trenér Nové Vsi: Naše vítěz-
ství se nerodilo lehce. Jaroměřice dvakrát
vedly, v útoku se dobře pohybovaly a dě-
laly nám problémy. Zlomový byl gól na 3:2,
po němž už soupeř psychicky i fyzicky od-
padl a na nic se nezmohl.

Milan Bednář, trenér Jaroměřic: Dva-
krát jsme venku vedli, vstřelili tři góly, a
přesto nevezeme ani bod. Šancí jsme si vy-
tvořili hodně, bohužel ne všechny promě-
nili. Soupeř byl ale lepší. Mrzí mě dva ob-
držené góly ze standardek.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Před
utkáním jsem byl pln očekávání. Žirovnice
sebrala body Ždírci a my naplno dosud ne-
bodovali. Bohužel jsme převahu v první pů-
li nepřetavili v brankový efekt. To se stalo
až v poločase druhém. Zasloužená výhra a
snad jsme i diváky trochu pobavili hrou.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Hráli jsme
to, co nám soupeř dovolil, a ten nám toho
tentokrát moc nedovolil. Chotěboř podala
velmi dobrý výkon, byla nad naše síly. Lep-
ší byla už v prvním poločase, my jsme ještě
drželi bezbrankovýstav.Popřestávceuž se
soupeř prosadil naplno.

Nová Ves potvrdila svoji sílu
Jaroměřice na hřišti
nováčka dvakrát vedly,
odjely však bez bodu

TOMÁŠ POHANKA

Nová Ves u Nového Města
na Moravě, Jaroměřice
nad Rokytnou – Dvojitý
obrat zvládli v 17. kole kraj-
ského přeboru Vysočiny
fotbalisté Nové Vsi. Proti
Jaroměřicím doma prohrá-
vali 0:1 a 1:2, konečný vý-
sledek však zněl 4:3 pro no-
váčka. „Zlomový byl gól na
3:2, po něm už jsme byli
pány na hřišti,“ tvrdí kouč
Nové Vsi Jan Nečas.
Vstup do utkání domácím

vyšel, v úvodní desetiminu-
tovce měli dvě dobré příle-
žitosti. Jenže poté se ke slo-
vu dostaly Jaroměřice. Ty
dostal do vedení Míča, další
tři stoprocentní tutovky je-
ho spoluhráči zahodili.
„V první půli jsme vzadu

hráli trošku lehkovážně.
Hned po inkasované brance
mohli hosté zvýšit, to už by
bylo hodně složité. Místo
toho se nám podařilo šťast-
ně vyrovnat,“ zmínil kormi-
delník Nové Vsi vlastní gól
hostujícího Urbánka.

ANI DRUHÉ VEDENÍ JIM
NEVYDRŽELO
Také vstup do druhé půle
měl lepší hostující celek.
Jenže na gól Furiše dokázal
rychle odpovědět Jan Šan-

dera.
„Mohu být spokojený s

tím, že jsme se dokázali
zvednout. Hráči to nezaba-
lili, což svědčí o tom, že si
kluci věří, psychicky jsme
díky vydařené sezoně hodně
nahoře,“ pochvaloval si ob-
rat Nečas.
Jeho protějška po zápase

mrzely především nepro-
měněné příležitosti. „Šancí
jsme si v zápase vytvořili

více než dost, bohužel jsme
jich hodně neproměnili.
Dvakrát jsme vedli, vstřelili
tři góly, a přesto jsme tu
nezískali ani bod,“ stýskal si
lodivod Jaroměřic Milan
Bednář.
Sólo střídajícího Ondřeje

Šandery, k němuž mu vý-
razně pomohla váhající
obrana hostů, definitivně
zlomilo ráz zápasu. Jaromě-
řice nejenže odpadly fyzicky,

ale bylo vidět, že nemají ani
mentální sílu k případnému
zvratu. Jan Šandera zvýšil na
4:2, gól Baráka v závěru už
znamenal pouze kosmetic-
kou korekci. „Musím spor-
tovně přiznat, že Nová Ves
byla lepším týmem. Mrzí mě
ale dva obdržené góly po
standardních situacích,“
doplnil Milan Bednář.

ZABOJUJÍ O TŘETÍ MÍSTO
V domácím táboře naopak
vládla spokojenost, také ve
druhém jarním domácím
utkání Nová Ves dokázala
otočit nepříznivě se vyvíje-
jící skóre. „Po našem gólu
na 3:2 jako by na hosty
padla deka. Po naší zbyteč-
né chybě sice v závěru sní-
žili na 4:3, ale vůbec se po-
tom nezmohli na nějaký
náznak tlaku. Naše výhra se
nerodila lehce, ale tři body
zůstaly doma,“ radoval se
kormidelník nováčka pře-
boru.
V následujícím kole zajíž-

dí Nová Ves na půdu Sapeli
Polné, kde se pokusí výhrou
zabojovat o třetí místo ta-
bulky. „Je to pro nás určitě
motivace. Polnou dobře
známe i z přátelských zápa-
sů, navíc s nimi hrajeme
také semifinále krajského
poháru. Na jejich menším
hřišti to bude spíše o bo-
jovnosti a srdíčku, my ale
nemáme co ztratit, můžeme
tam jet absolutně v klidu,“
uzavřel Jan Nečas.

PŘESTŘELKU ZVLÁDLI. Nová Ves (vlevo obránce Lukáš Komínek)
doma v neděli zdolala Jaroměřice 4:3. Foto: David Mahel

Servis 17. kola KP
ŽDÍRECN. D. – PŘIBYSLAV 3:0
HUMPOLEC –OKŘÍŠKY 2:0
LEDEČN. S. – JEMNICKO 0:0
M. BUDĚJOVICE – HAVL. BROD 0:2
VEL.MEZIŘÍČÍ – SAPELI POLNÁ 0:1
NOVÁVES – JAROMĚŘICEN. R. 4:3
CHOTĚBOŘ – ŽIROVNICE 3:0

4-1-2, góly: 12:6, průměr gólů na zápas:
2,57. Celkem: 61-20-38, góly: 356
(206:150), průměr gólů na zápas: 2,99.

7 gólů (Nová Ves – Jaroměřice n. R.). Re-
kord sezony: 8 gólů (Přibyslav – Ledeč n. S.,
10. kolo).

Kanonýři kola: 2 – Jan Šandera (Nová
Ves). Celkem: 9 – Veselský (Havl. Brod), J.
Pešek (Ledeč n. S.), O. Šandera (Nová Ves).
8 – Háněl (Havl. Brod), Somerauer, Dvořák
(oba Chotěboř), F. Dvořáček (Sapeli Pol-
ná). 7 – Bastl (Okříšky), Štukhejl (Ždírec n.
D.), Liška (Velké Meziříčí B). 6 – F. Kříž
(Jemnicko), M. Příhoda, (Sapeli Polná), J.
Gramer (Ledeč n. S.), P. Novotný (Ždírec n.
D.), Barák (Jaroměřice n. R.).5 – Fikar (Ždí-
rec n. D.), Pospíchal (Přibyslav), Dalík
(Humpolec), Adamec (Přibyslav), Dušek
(M. Budějovice), Trpišovský (Ledeč n. S.).

Čisté konto: Meller (Ždírec n. D.), Kříž
(Humpolec), T. Bezděk (Ledeč n. S.), Ko-
peček (Jemnicko), Herink (Sapeli Polná),
Jiří Kubát (Havl. Brod), Vykoukal (Chotě-
boř).Celkem: 10 – Herink (Sapeli Polná).8
– Pometlo (Ždírec n. D.). 6 – Bezděk (Ledeč
n. S.). 5 – Fuksa (Nová Ves), Kříž (Humpo-
lec), Kubát (Havl. Brod).

Nikdo nebyl vyloučen.Celkem: 35 (16:19).

Diváci: 960, průměr na zápas: 137. Nejví-
ce: 300 (Ledeč n. S. – Jemnicko), nejméně:
30 (Velké Meziříčí B – Sapeli Polná). Cel-
kem: 16 942, průměr na zápas: 142. Re-
kordní návštěva: 520 (Havlíčkův Brod –
Ždírec n. D., 16. kolo).

Jan Šandera, útočník Nové Vsi: Dvěma
góly rozhodl mladý forvard přestřelku No-
vé Vsi s Jaroměřicemi.

Jiří Urbánek, obránce Jaroměřic: Ve 26.
minutěsi smolněvstřelil vlastníbranku, což
znamenalo vyrovnání na 1:1. Jaroměřice
nakonec prohrály v Nové Vsi 4:3.

„Hráli jsme to, co nám soupeř dovolil, a ten
nám toho tentokrát moc nedovolil. Chotě-
boř podala velmi dobrý výkon, byla nad na-
še síly.“ (LeošMitas, trenér Žirovnice)

Největší událost: Sedm branek padlo v
dueluNovéVsiaJaroměřic.Tobylavícenež
jedna třetina všech tref do černého v ce-
lém kole.

Největší zklamání: Juniorku Velkého Me-
ziříčí podporovalo pouhých třicet diváků.
Není tedy moc divu, že i v druhém domá-
cím jarním zápase nezvítězila.

Zajímavost: O velikonočním víkendu se
brankáři překonávali. Hned polovina z nich,
tedy sedm, vychytala čisté konto. Pro Jana
Herinka to bylo v sezoně již jubilejní desá-
té.
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