
Tiskovka
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí: Jsem
absolutně spokojený, odehráli jsme jeden z
nejlepších zápasů jara. Musím pochválit
celýmančaft.Nášvýkonměl vše, comámít,
získali jsme důležité tři body a odskočili
spodku tabulky.
LeošMitas, trenérŽirovnice:Výsledekmě
samozřejmě netěší, ale musím uznat, že je
spravedlivý. Domácí byli lepší, dostali se do
vedení z penalty, po níž jejich mladým hrá-
čům narostla křídla. My jsme nehráli špat-
ně, vytvořili si také střelecké příležitosti, ale
soupeř byl tentokrát prostě lepší.

JánKubík, trenérHumpolce:Jsemrád, že
se nám povedlo splnit tříbodový plán.
Havlíčkův Brod byl hlavně v prvním polo-
čase lepší, byl více na míči. Nám se dařila
hra na brejky a po přestávce jsme využili
chyby protivníka. Ten musel zastavit Dalí-
ka faulem a pak jsme hráli proti deseti. To
nás dostalo do výhody, ze které jsme těžili.
Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: Para-
doxně jsmeodehráli našenejlepší utkání, co
se týče fotbalu, ale bohužel s nejhorším vý-
sledkem.Povyloučení jsmechtěli stálehrát
fotbal, ale soupeři vycházely brejky.

MilanBednář, trenérJaroměřic:První půli
jsme hráli špatně, neběhali a vůbec nedrželi
balon. Naštěstí jsme se ve druhé půlce pro-
brali. Jemnicku tak trochu došly síly, hráli
skoro celý zápas v deseti. Kdyby padaly čty-
ři týmy, tak je záchrana ještě daleko.
Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Zápas
jednoznačně ovlivnil zbytečným vylouče-
ním Bastl. Jinak první půle byla z naší stra-
ny i o deseti výborná. Ve druhé jsme měli
proměnit Koutného šanci a místo toho dva-
krát po absolutním nedůrazu krajních
obránců inkasujeme. Na góly se nadřeme. A
když inkasujeme, tak po našem nedůrazu.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Nejdřív,
když Jarda Holcman řekl, že to bylo vy-
rovnané utkání, tak jsem se smál, ale měl
pravdu. Hra byla vyrovnaná, ale na šance
jsme vyhráli my. Byli jsme strašně neefek-
tivní. Místo abychom rozhodli zápas po půl
hodině hry, tak jsme soupeře nechávali ve
hře. Soupeř mě celkem překvapil, že měl
slušnou středovou řadu a přechod do úto-
ku. Pro diváka to bylo určitě dobré utkání.
Jaroslav Holcman, trenér Přibyslavi:
Kdybychom po prvních dvaceti minutách
prohrávali4:0, taksenemohlnikdodivit,ale
podržel nás brankář Pazderka. Pak se hra
ke konci vyrovnala. Ve druhém poločase se
diametrálně změnil přístup i nasazení klu-
ků a za druhou půli si zasloužili plichtu. Je
fakt, že my jsme měli dvě velké šance, ale
soupeř jich měl podstatně víc, takže asi vý-
sledek zasloužený, i když prohramrzí.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče: Utkali
jsme se s výborným soupeřem, který byl tý-
mově skvělý, ale neměl rozdílového hráče.
My ano. Dařilo se nám obranu zamknout, a
náš brankář tak tolik práce neměl. Řešil jen
dvě složité situace. Vyhráli jsme zaslouženě.
Jiří Babínek, trenér Sapeli: Je třeba říci,
žedomácívyhráli naprostozaslouženě.Byli
dravější, bojovnější, poctivější, důraznější,
prostěnavšech jejichhráčíchbylovidět, jak
si jdou za vítězstvím. My jsme tentokrát
zklamali. Chyběla nám pokora, osobní sta-
tečnost v soubojích, byli jsme měkcí, ne-
poctiví ve hře a neměli ani střelecké štěstí.

Jaromír Klouda, asistent trenéraM. Bu-
dějovic: Kluci si zaslouží absolutorium za
to, jak zápas odmakali. Zkrotit nejlépe stří-
lející tým soutěže, to má váhu. Ten bod si
víc než zaslouží.
Martin Slavík, trenér Ždírce: Byl to těž-
ký zápas. Sice je to bod z venku, ale já to be-
ru jako ztrátu, protože jsme si vytvořili
spoustu šancí. Ale je pravda, že jsme mohli
i prohrát, protože soupeř nastřelil tyč. Do-
mácí si bod za bojovnost zasloužili.

Jan Nečas, trenér N. Vsi: S prvním polo-
časem jsem byl spokojený. Zaslouženě jsme
vedli a soupeře jsme k ničemu nepustili. Bo-
hužel jsme po změně stran neproměnili pe-
naltu a pak jako bychom se strachovali o vý-
sledek. Hra upadla do podprůměru. Kromě
snížení jsme Okříškám víc nedovolili.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Odehráli
jsme vyrovnané utkání. V prvním poločase
byli lepší domácí, my jsme hráli moc za-
křiknutě a dostali dva góly v rozmezí třími-
nut.My jsmepouzeTůmounastřelili tyč.Ve
druhé půli jsme začali hrát lépe, Bastl snížil
a hnali jsme se za vyrovnáním. To bohužel
nevyšlo, domácí pozorně bránili a ještě ne-
proměnili penaltu, kterou Fiala chytil.
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Posily z ligy pomohly, cenné
body bralo Velké Meziříčí
Fotbalisté Žirovnice se
v krajském přeboru
topí. Naděje na zá-
chranu je minimální

TOMÁŠ POHANKA
KAMIL VANĚK

Velké Meziříčí, Žirovnice –
Důležitý záchranářský duel
rezerva Velkého Meziříčí
zvládla, na domácí půdě
zdolala Žirovnici 3:1. Na
spodku tabulky se oddělila
trojice klubů, která začíná
za ostatními zaostávat.
Vědom si důležitosti zá-

pasu, nasadil trenér velko-
meziříčské juniorky do zá-
kladní sestavy několik hráčů
z kádru třetiligového áčka.
Na hřišti to bylo znát, do-
mácí tým měl od začátku
zápasu znatelnou převahu.
Tu přetavil v závěru první
půlhodiny ve vedoucí gól
proměněným pokutovým
kopem Liška.
„Už předtím jsme měli

několik dobrých příležitostí,
hlavně Nevoral a Čermák na
krajích zálohy dělali obraně
Žirovnice velké problémy,“
chválil své ofenzivní hráče
kouč Petr Munduch.
Obraz hry se ve druhé

půli příliš nezměnil. Nevoral
rychle zvýšil na 2:0, poté
měli vyloženou příležitost
hosté, ale nevyužili ji. Na
další domácí branku Pokor-

ného pak dokázala Žirovni-
ce reagovat pouze snižují-
cím gólem Dařílka. „Jsem
absolutně spokojený, ode-
hráli jsme jeden z nejlepších
zápasů jara. Náš výkon měl
vše, co má mít, získali jsme
důležité tři body a odskočili
spodku tabulky. Musím po-
chválit celý mančaft, při-
stoupili jsme k tomu přesně

tak, jak jsem si představo-
val,“ zářil Petr Munduch.
Hostující trenér Leoš Mi-

tas musel jen smutně uznat
sportovní kvality protivníka.
„Jsem smutný, že jsme pro-
hráli, ale zároveň musím
uznat, že soupeř byl lepší.
Měli jsme také šance, ale
Velké Meziříčí vyhrálo za-
slouženě,“ hodnotil.

I když do konce sezony
ještě zbývá dost času, situa-
ce poraženého celku už za-
číná být přinejmenším váž-
ná. „Nejsme naivní. Znám
situaci v divizi i v krajském
přeboru a naše šance na
záchranu už je minimální.
Budeme o ni ale bojovat,“
nevzdává záchranu Leoš
Mitas.

TĚŽKÁ POZICE. Fotbalisté Žirovnice to budou mít se záchranou těžké. Pokud chtějí dostat šance do
reálné roviny, musejí rychle začít sbírat body. O víkendu je čeká duel s Novou Vsí. Foto: archiv Deníku

Servis 19. kola KP
VEL.MEZIŘÍČÍ B – ŽIROVNICE 3:1
HUMPOLEC –HAVL. BROD 5:1
JAROMEŘICEN. R. – JEMNICKO 4:1
CHOTĚBOŘ – PŘIBYSLAV 1:0
LEDEČN. S. – SAPELI POLNÁ 3:0
M. BUDĚJOVICE – ŽDÍRECN. D. 0:0
NOVÁVES –OKŘÍŠKY 2:1

Bilance: 6-1-0, góly: 18:4, průměr gólů na
zápas: 3,14. Celkem: 72-22-39, góly: 407
(242:165), průměr gólů na zápas: 3,06.

Střelnice kola: 6 gólů (Humpolec – Havl.
Brod). Rekord sezony: 8 gólů (Přibyslav –
Ledeč n. S., 10. kolo).

Střelci kola: 2 – Kopic (Humpolec). Cel-
kem: 11 – F. Dvořáček (Sapeli Polná). 10 –
Somerauer (Chotěboř), J. Pešek (Ledeč n.
S.), O. Šandera (Nová Ves). 9 – Veselský
(Havl. Brod). 8 – Háněl (Havl. Brod), Bastl
(Okříšky), Liška (Velké Meziříčí B), Dvořák
(Chotěboř), Barák (Jaroměřice n. R.). 7 –
Štukhejl (Ždírec n. D.), Adamec (Při-
byslav). 6 – F. Kříž (Jemnicko), M. Příhoda,
(Sapeli Polná), J. Gramer (Ledeč n. S.), P.
Novotný (Ždírec n. D.).

Čisté konto: Vykoukal (Chotěboř), Pro-
cházka (M. Budějovice), Bílek (Ždírec n. D.).
Celkem: 10 –Herink (Sapeli Polná).8 – Po-
metlo (Ždírec n. D.). 6 – Bezděk (Ledeč n.
S.). 5 – Fuksa (Nová Ves), Kříž (Humpolec),
Kubát (Havl. Brod). 3 – Dobrovolný (Cho-
těboř), Klubal (Jaroměřice n. R.), Kopeček
(Jemnicko).

Vyloučení: Bastl (Jemnicko), Svoboda
(Havl. Brod).Celkem: 38 (17:21).

Diváci: 880, průměr na zápas: 126. Nejví-
ce: 200 (Ledeč n. S. – Sapeli Polná), nejmé-
ně: 60 (Velké Meziříčí B – Žirovnice). Cel-
kem: 18 652, průměr na zápas: 140. Re-
kordní návštěva: 520 (Havlíčkův Brod –
Ždírec n. D., 16. kolo).

„Nejdřív, když Jarda Holcman řekl, že to
bylovyrovnanéutkání, tak jsemse smál, ale
měl pravdu. Hra byla vyrovnaná, ale na
šance jsme vyhráli my. Byli jsme ale straš-
ně neefektivní.“ (Josef Soural, trenér Cho-
těboře)

Bilance 19. kola KP

Střelnice 19. kola KP

Snajpři

Neprůstřelní

Zlí muži

Ochozy

Výrok 19. kola

EXPRES SEZNAMKA! 
Vážné se známení se ženou přímo z Vašeho regionu! 
Stačí zavolat na tel.: 906 70 20 70 

a spojíme Vás!

RÁDA cestuji, tančím, chodím do spo-
lečnosti. Hledám nepijana z Vysočiny 
nejen na parket. Olga/60, 906 70 20 70

BOŽENKA/68 z Vysočiny, by chtěla 
poznat obyčejného muže se srdcem 
na dlani. Víc si povíme osobně. Ozvi se 
na tel. číslo 906702070.

JITKA (65), Jemnice u Třeb., by ráda 
našla vyššího a štíhlého pána, co rád 
cestuje. Vyřešená minulost podmíkou! 
Tel. č. 906 70 20 70

NADŠENÁ sportovkyně hledá muže 
z Vysočiny, který je duševně na výši. 
Mám rádá jógu, tai-chi. Ozvi se na tel. 
906 70 20 70, Zuzana/50

JANA, 45, Chotěboř, by se ráda sblí-
žila se sympatickým protějškem z Vy-
sočiny. Domluv si se mnou rande ještě 
dnes na čísle 906 702 070!

NAJDU hodného, trochu sportov-
ně založeného muže z Vysočiny, se 
zájmem o kulturu? Prozatím jenom 
kamarádství! Tel. 906702070, Ivana 61

VESELÁ, aktivní Marie/64, Náměšť nad 
O., hledá úpřimného a milého muže, 
který rád tančí, sportuje a žije! Zavolej 
mi na t. 906702070

Poskytuje: E.M.A. Europe s.r.o., P.O.Box 14, Praha 05, 110 05, 

1min/70Kč vč. DPH, www.ema.bz, www.platmobilem.cz
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