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Servis 22. kola KP

ŽIROVNICE – JAROMĚŘICEN. R. 4:4
CHOTĚBOŘ – JEMNICKO 4:0
OKŘÍŠKY – SAPELI POLNÁ 0:1
M. BUDĚJOVICE – HUMPOLEC 0:1
HAVL. BROD – LEDEČN. S. 4:1
PŘIBYSLAV–NOVÁVES 5:1
ŽDÍRECN. D. – V.MEZIŘÍČÍ B 1:0

4-1-2, góly: 18:8, průměr gólů na zápas:
3,71. Celkem: 81-27-46, góly: 484
(287:197), průměr gólů na zápas: 3,14.

8 gólů (Žirovnice – Jaroměřice n. R.). Re-
kord sezony: 8 gólů (Přibyslav – Ledeč n. S.,
10. kolo a Žirovnice – Jaroměřice n. R., 22.
kolo).

Střelci kola: 4 – Háněl (Havl. Brod), 3 –
Janda (Chotěboř), 2 – Rozporka (Žirovni-
ce),Míča (Jaroměřice n. R.), Pospíchal (Při-
byslav).Celkem: 13 – J. Pešek (Ledeč n. S.),
Háněl (Havl. Brod). 12 – F. Dvořáček (Sa-
peli Polná). 11 – O. Šandera (Nová Ves). 10
– Somerauer, Dvořák (oba Chotěboř). 9 –
Veselský (Havl. Brod), Liška (Velké Mezi-
říčíB).8–Bastl (Okříšky),Barák,Míča (oba
Jaroměřice n. R.), Škacha (Přibyslav).

Čisté konto: Herink (Sapeli Polná), Kříž
(Humpolec), Vykoukal (Chotěboř), Bílek
(Chotěboř). Celkem: 11 – Herink (Sapeli
Polná). 8 – Pometlo (Ždírec n. D.). 6 –
Bezděk (Ledeč n. S.), Kříž (Humpolec).

Vyloučení:Hutař (Jaroměřice n. R.), Krejčí
(Nová Ves), Matoušek (Velké Meziříčí B).
Celkem: 46 (18:28).

Diváci: 907, průměr na zápas: 130. Nejví-
ce: 200 (Přibyslav – Nová Ves), nejméně:
50 (M. Budějovice – Humpolec). Celkem:
21 274, průměr na zápas: 138. Rekordní
návštěva: 520 (Havlíčkův Brod – Ždírec n.
D., 16. kolo).

RadekHáněl, útočník Havlíčkova Brodu:
Opět ukázal svou univerzalitu. Ať nastoupí,
kde nastoupí, vždy je kapitán Slovanu opo-
rou svého týmu.

Dominik Švec, brankář Žirovnice: Ve 12.
minutě zápasu proti Jaroměřicím se zranil,
poločas sice ještě dochytal, ale po pře-
stávcemusel střídat.

Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: Kdyby
to byl přípravný zápas, tak hohodnotímve-
lice kladně, ale takto jsem na lavičce ze-
stárl.

Největší událost: Mimořádně výborné
střelecké výsledky zaznamenali snajpři ve
22. kole. Háněl se trefil čtyřikrát, Janda za-
znamenal hattrick a další tři hráči dali po
dvou gólech.

Největší zklamání: Nová Ves na jaře ne-
má moc pevnou obranu. Sedmý celek ta-
bulky už pětkrát inkasoval tři branky a ví-
ce. Tentokrát jich bylo pět na půdě Při-
byslavi.

Zajímavost: Hostující týmy se prosadily o
víkendovém kole krajského přeboru osm-
krát. Hned polovinu zajistili hráči Jaromě-
řic. Přesto to stačilo na zisk celkem sedmi
bodů.
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O čem se mluví

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Opět jsme
ztratili důležité body. Přístup hráčů nebyl
špatný, ale bohužel jsme se nevyvarovali
hrubých chyb. Když už se nám povedlo zá-
pas ze stavu 1:3 otočit na 4:3, tak už jsme
to měli udržet. Bohužel se nám zase roz-
rostla marodka. Vilímek má čtyři stehy na
hlavě a gólman Švec si pochroumal ruku,
takže s ním nemůžemepočítat tak dva týd-
ny. Musíme to už nějak dohrát.

Milan Bednář, trenér Jaroměřic: Bylo to
jako na houpačce. Prohrávali jsme 1:0, pak
3:1 vedli, ale potom zase 4:3 prohrávali a
nakonec jsme vyrovnali. S bodem jsem
spokojený.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Utkání
moc velkou kvalitu nemělo, soupeř v této
sestavě nebyl konkurenceschopný. My
jsme chtěli zápas vzadu odehrát na nulu a
udržet se po celý zápas v koncentraci, což
se námpovedlo. Celkově takové zápasy ne-
mámpříliš rád.

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Hodno-
cení nemůže být v ničem kladné, snad jen,
že si někteří mladí vyzkouší krajský pře-
bor. Vypadli mi tři lídři, a tím pádem jsme
na domácí vůbec neměli. Náš výkon byl spí-
še na úrovni I. B. Víceméně se již orientuji
na nový ročník a tuto soutěž jen dohrává-
me.

GustavCabúk, trenérOkříšek:Opět jsme
doplatili na neproměňování šancí, v prv-
ním poločase jsme mohli jít do tříbranko-
vého vedení. Soupeř hrál dobrý kombi-
nační fotbal a ani my jsme nehráli špatně.
Vedruhépůli jsmese tlačili k bráně, ale hrá-
li pouze po šestnáctku. Šance byly jen po
standardkách. Ty ovšem soupeř ubránil a
potrestal nás z rychlé akce rozhodující
brankou, na kterou jsme už neodpověděli.
Nepodali jsme špatný výkon, ale bez vstře-
lené branky na body nedosáhneme a zby-
tečně si komplikujeme boj o záchranu.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Po ne-
mastné, neslané první půli jsme se po pře-
stávce výrazně zlepšili a získali tři body,
kterých si velmi ceníme. Na hřišti tohoto
soupeře nevyhráváme často. Těší nás po
dlouhé době udržené čisté konto i solidní
hra v druhémpoločase.

Tomáš Kyzlink, trenér M. Budějovic:
Prohráli jsme zápas v první minutě a při-
tom jsmeměli spoustu šancí či náznaků, ale
nic nedokázali z nich vytěžit. Když nedáme
gól, nemůžeme vyhrát a v tomto zápase
bychom ho nedali, ani kdyby se hrálo do
půlnoci. Nezbývá než Humpolci pogratu-
lovat.

JánKubík, trenérHumpolce:Bodymě tě-
ší, ale natrápili jsme se na ně. Nepodali jsme
optimální výkon. Řada hráčůměla před zá-
pasem zdravotní potíže, další se přidali
v průběhu utkání. Na naší hře to prostě by-
lo znát.

Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: Ledeč
byla jednoznačně nejlepším mužstvem,
které u nás letos hrálo. V prvním poločase
se ujala po pěkné individuální akci vedení.
Nám patřil začátek a konec druhého polo-
času, kdy jsme se díky Radku Hánělovi do-
kázali střelecky prosadit.

ZdeněkJungvirt, trenér Ledče n. S.:Her-
ně výsledek neodpovídá, ale nakonec jsme
asi zaslouženě vysoko prohráli, protože
jsme nechtěli hrát na remízu, hru jsme ote-
vřeli a domácí nám lítali do otevřené obra-
ny. Z toho pramení inkasované čtyři góly.
Rozdíl byl v produktivitě, ta byla na straně
Brodu.

Jaroslav Holcman, trenér Přibyslavi: V
prvním poločase jsme byli jasně lepším tý-
mem a svůj tlak jsme vyjádřili i gólově. Po
přestávce vinou skóre naše hra upadla do
průměru a z povinnosti se zápas dohrával.

JanNečas, trenérNovéVsi:Začátek jsme
měli slušný, jenže poté jsme po zbytečném
zaváhání inkasovali první gól a Přibyslav se
dostalanakoně.Dočehodomácívprvnípůli
kopli, toskončilovnašísíti, výrazně jsmejim
k tomu ovšem našimi chybami pomohli. Ve
druhé půli jsme pak už pouze v deseti hráli
mnohem lépe a zodpovědněji.

Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: Kdyby
to byl přípravný zápas, tak hohodnotímve-
lice kladně, ale takto jsem na lavičce ze-
stárl. Vzhledem k vypracovaným šancím
jsme vyhráli zaslouženě.

Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Na
hřiště lídra přeboru jsme jeli překvapit a
myslím, že se nám to podařilo. Zápas ovliv-
nilo vyloučení Malouška, které ale bylo
oprávněné. I v deseti jsme však statečně
bojovali a domácím jsme cestu k bodůmve-
lice ztížili. Za odvedený výkon musím hrá-
če pochválit, chyběla tomu jen třešnička v
podobě zisku nějakého bodu.

TiskovkaOne man show Radka Háněla
Brodský útočník
zaznamenal v zápase
čtyři góly. Jeho
dvorním nahrávačem
byl Ondřej Štědrý

PETR VESELKA

Havlíčkův Brod – Krajský
fotbalový přebor nabídl
o víkendu okresní derby
mezi druhým brodským
Slovanem a čtvrtou Ledčí
nad Sázavou. Zápas začali
lépe hosté, kteří se ujali ve-
dení Jakubem Gramerem po
pěkné individuální akci.
Ovšem mužem zápasu se
stal domácí Radek Háněl,
který dobře hrající Ledeč
vyučoval v produktivitě.
První a zároveň vyrovná-

vací gól zaznamenal pět
minut před poločasem, kdy
se u lajny uvolnil Ondřej
Štědrý, který milimetrovým
centrem našel hlavu Háněla,
jenž se dostal před ledeč-
ského stopera. „První půl-
hodina nám herně nevyšla,
a soupeř šel zaslouženě do
vedení. Pro nás bylo důleži-
té, že jsme dokázali díky
dobré práci Ondry Štědrého
u lajny do poločasu vyrov-
nat,“ chválil spoluhráče Ra-
dek Háněl.
Ten na druhou trefu čekal

po přestávce pouze tři mi-
nuty. Míč po rohovém kopu
Prchala přistál na levačce
Háněla, a ten ho nekom-

promisně poslal za Bezdě-
kova záda. „Tento gól byl
pro nás rozhodující, i když
nás na deset minut uspal,“
přiznává Háněl. Měl pravdu,
Ledeč se snažila o brzké vy-
rovnání, a to nepřišlo jen
díky výbornému Jiřímu Ku-
bátovi, který v brance Slo-

van podržel. Definitivní
rozhodnutí přišlo v 85. mi-
nutě, kdy se k centru dostal
Štědrý a Háněl na dvakrát
hrudníkem dostal míč do
branky potřetí. O tři minuty
později přišlo pro Ledeč ne-
spravedlivé K.O., kdy opět
Ondřej Štědrý mez beky

našel Háněla, a ten „hous-
lemi“ prostřelil Bezděka po-
čtvrté. „Výsledek je pro Le-
deč krutý a neodpovídá dění
na hřišti. Byl to jednoznačně
nejlepší celek, se kterým
jsme se v krajském přeboru
utkali,“ dodal na závěr Há-
něl.

SPRÁVNÝKAPITÁN. Brodský šéf kabiny Radek Háněl (v bílém vpravo) zavelel na hřišti v derby proti
Ledči nad Sázavou k obratu, když se podílel na všech čtyřech gólech Slovanu. Foto: Ivo Havlík
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