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Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Zápas se
nám povedl střelecky. Po pomalém úvodu,
kdy jsme nechali hrát soupeře, jsme se chy-
tili prvním gólem a využili další šance. Ko-
nečně se probudili útočníci Bastl s Dub-
ským. Vzadu nás podržel Fiala a to určilo
výsledek, i když naše převaha nebyla tak
výrazná. S výsledkem jsem spokojen a vel-
ké dík patří hráčům za bojovný výkon.

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Zápas s
krutým výsledkem. První poločas byl vy-
rovnaný, ale my nadějné šance nevyužije-
me a pak soupeřům sami ke skórování po-
můžeme. Ve druhé půli jsme Okříškám opět
dvakrát namazali a pak se už vezli. Domácí
mohli přidat i další branky. Mile mě pře-
kvapil náš sedmnáctiletý Ondřej Tesař.
Ještě tři kola a našemu trápení bude konec.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná:V první
půlce se stalo to, co se nemělo stát. Hosté
šli do vedení, pak nechtěli hrát, a my se těž-
ko dostávali do tempa. Až po dohodě s tý-
mem v poločase jsme to zpřeházeli a doká-
zali to obrátit, i když jsmemálem nešťastně
zremizovali. Ale výhra je podle mě zaslou-
žená, kluci se vymáčkli, hlavně v druhé půl-
ce to bylo odhrábnuté.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Do zápasu
jsme vstoupili slušně, dostali jsme se do ve-
dení. Celý první poločas byl z naší strany
dobrý, ale nechali jsme to, jak se říká, v ka-
bině. Po přestávce to už nebylo ono. Sou-
peř nás přehrával a i přes naše vyrovnání
ukázal větší touhu po vítězství.

PetrMunduch, trenér V.Mezižíčí B:Bra-
li jsme to jako zápas jara, který může roz-
hodnout. Posílili jsme tým i na úkor áčka,
které hrálo proti Líšni. Soupeře jsme pře-
hráli ve všech činnostech a zaslouženě vy-
hráli. Musím ale uznat, že Moravské Budě-
jovice byly velice nebezpečné po stan-
dardních situacích, které mají dobře secvi-
čené.

Tomáš Kyzlink, trenér M. Budějovic:
Soutěž jen dohráváme. Chybí nám motiva-
ce, a také proto jsme znovu dostali gól v
prvníminutě.Teďužse jenrozhodnout, jestli
I. A nebo I. B třída a alespoň jednou vyhrát.

Jan Nečas, trenér Nové Vsi: Podle mého
názoru to byl klasický remízový zápas, ve
kterém nebylo moc šancí. Branka Ždírce
byla šťastná, protože těsně před ní soupeř
nedal šanci a gól byl takový polovlastní. Pak
už jsme vyrovnat nedokázali.

Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.: Byli
jsme připraveni na specifické prostředí i
nepříjemného soupeře. Bohužel se nám ne-
dařila kombinační hra, ale obrana hraje
spolehlivě, taknámnavýhrustačil jedengól.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Pro
nás to bylo velice dobré utkání. Brzy jsme
proměnili šance a to nám dodalo klid. Sice
soupeř snížil, ale v kabině jsmesi řekli, že ne-
připustíme žádné komplikace, a na začátku
druhého poločasu jsme o výsledku rozhodli.
Na Přibyslavi bylo sympatické, že i za hod-
ně nepříznivého stavu chtěla hrát fotbal.

Jaroslav Holcman, trenér Přibyslavi:
Ledeč nás jasně převyšovala v důrazu a
herních věcech. Můžeme být rádi, že jsme
dostali jen šest gólů. My si musíme zápas
vyhodnotit,protožes tímtopřístupemnelze
krajský přebor hrát.

Ján Kubík, trenér Humpolce:Hned v úvo-
du měl soupeř velkou šanci, ze které na-
štěstí gól nepadl. První poločas jsme ode-
hráli dobře, dostali jsme se do vedení. V tom
druhém jsme si vybrali slabší chvilku a Cho-
těboř srovnala. I když jsme v závěru mohli
rozhodnout, remíza zápasu sluší.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Dělba
bodů je zasloužená, ale upocená. Každý
chvíli tahal pilku. V úmorném vedru musím
smeknout před hráči, že dokázali vyrovnat.
Byly tam pasáže, ve kterých jsmemohli být
efektivnější.

MilanBednář, trenér Jaroměřic: Brodměl
více ze hry a lépe kombinoval, nás podržel
Franta Pisk. My jsme měli prakticky jednu
gólovou šanci, ale krásnou střelu Baráka
brankář hostí bravurně vytáhl. Mrzí mě vý-
kon rozhodčího Fridrichovského, který v na-
stavení první půle neodpískal jasný faul na
našeho hráče a měl ještě další špatné roz-
hodnutí. I v deseti jsme ke konci dokázali
soupeře zatlačit, ale sérii rohů nevyužili.

Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: V prv-
ním poločase jsme byli jasně lepší a za-
slouženě šli do vedení. Soupeřměl jednu ne-
bezpečnou střelu, při které nás podržel Jir-
ka Kubát. Po přestávce se hra vyrovnala,
domácí měli tři, čtyři závary před brankou.
My jsmemohli navýšit vedení, ale šanceHá-
něla, Teplana a Jardy Kubáta jsme nevyu-
žili. Hubené vítězství je pro nás zcela za-
sloužené.

TiskovkaV Ledči padly dva hattricky
Okříšky si nakonec
poradily s bojujícím
Jemnickem

PETR VESELKA
JIŘÍ OBORNÝ

Vysočina – Obě okresní
derby, která se odehrála v
uplynulém kole krajského
přeboru, skončila vysokým
vítězstvím domácích. Ledeč
nad Sázavou na své půdě
přivítala Přibyslav a rozdr-
tila ji 6:1. To v Okříškách
hostovalo padající Jemnicko
a dostalo bůra.
Ledečští fotbalisté už po

poločase vedli 3:1 a po ná-
vratu z kabin přidali během
osmy minut další tři bran-
ky. Kuriozitou je, že šest
branek si mezi sebe rozdělili
jen dva hráči – Jan Pešek a
Martin Trpišovský. Padly
tedy dva hattricky v jednom
zápase. „Moc často se to
nestává, to je pravda. My ale
víme, že oba naši útočníci
jsou brejkové typy a že když
dostanou balon správně, tak
skoro každý jejich únik
končí gólem,“ uvědomil si
trenér Ledče Zdeněk Jun-
gvirt. „Jan Pešek to má teď
správně srovnaný v hlavě, a
jeho každý brejk končí
brankou. V tomhle je Mar-
tin trochu jiný, někdy v té
koncovce ještě zazmatkuje,
ale proti Přibyslavi mu to
vyšlo,“ dodal.
Výsledek se sice zdá být

jednoznačný, ale na hřišti to
tak velký rozdíl nebyl. „Při-
byslav chtěla totiž hrát i za
nepříznivého stavu fotbal,
čímž se nám otevíraly mož-
nosti na brejky. Připomnělo
mi to náš zápas v Brodě,
kde jsme to taky otevřeli, a
Hánělovi tak usnadnili hat-
trick,“ usmíval se Jungvirt.
Jeho celek díky vítězství

stále drží domácí neporazi-
telnost. „Na domácí půdě

jsme nejlepší. Je to určitě
tou atmosférou a hlavně
každému se hraje na svém
hřišti lépe. Zná ho. Každé
hřiště je jiné a nám to naše
vyhovuje,“ zapřemýšlel nad
důvody domácích úspěchů
ledečský kouč.
Třebíčské derby zpočátku

konečnému výsledku nena-
svědčovalo. Poslední Jem-
nicko bojovalo a v prvním
poločase bylo aktivnější, ale

své šance nevyužilo. To
Okříšky potrestaly ještě do
poločasu. „První poločas byl
vyrovnaný, ale my nadějné
šance nevyužijeme a pak
soupeřům sami ke skórová-
ní pomůžeme,“ konstatoval
trenér Jemnicka Zbyněk
Kincl.
Domácí totiž po změně

stran přidali další tři branky
a debakl byl dokonán. O
vysoké vítězství Okříšek se
postaral především útočný
tandem Bastl, Dubský. „Ko-
nečně se naši střelci probu-
dili,“ těšilo okříšského kouče
Gustava Cabúka, který po-
kračoval v hodnocení.
„Zápas se nám povedl

střelecky. Po pomalém úvo-
du, kdy jsme nechali hrát
soupeře, jsme se chytili
prvním gólem a využili další
šance. Vzadu nás podržel
Fiala a to určilo výsledek, i
když naše převaha nebyla
tak výrazná. S výsledkem
jsem spokojen, klukům dě-
kuji za bojovný výkon, ale
musíme ještě zlepšit bráně-
ní středu hřiště, kde jsme
měli problémy,“ hodnotí
Cabúk.
Trápení Jemnicka pokra-

čuje. „Ve druhé půli jsme
soupeři opět dvakrát nama-
zali, pak se už vezl. Domácí
mohli přidat i další branky.
Mile mě překvapil náš se-
dmnáctiletý Ondřej Tesař.
Ještě tři kola a našemu trá-
pení v kraji bude konec,“
uzavřel hodnocení Kincl.

DALŠÍ DEBAKL. Fotbalisté Přibyslavi (v modrém) neodčinili vý-
prask proti Ledči nad Sázavou (v pruhovaném) ze zimní přípravy. V
mistrovském utkání inkasovali šest gólů. Foto: Simona Lukšíčková

Servis 23. kola KP

OKŘÍŠKY – JEMNICKO 5:0
SAPELI POLNÁ – ŽIROVNICE 3:2
LEDEČN. S. – PŘIBYSLAV 6:1
NOVÁVES – ŽDÍRECN. D. 0:1
JAROMĚŘICEN. R. – HAVL. BROD 0:1
VEL.MEZIŘÍČÍ B –M. BUDĚJOVICE 2:0
HUMPOLEC – CHOTĚBOŘ 1:1

4-1-2, góly: 17:6, průměr gólů na zápas:
3,29. Celkem: 85-28-48, góly: 507
(304:203), průměr gólů na zápas: 3,15.

7 gólů (Ledeč n. S. – Přibyslav). Rekord se-
zony: 8 gólů (Přibyslav – Ledeč n. S., 10. ko-
lo a Žirovnice – Jaroměřice n. R., 22. kolo).

Střelci kola: 3 – J. Pešek, Trpišovský (oba
Ledeč n. S.). 2 – Dubský, Bastl (oba Okříš-
ky), Navrátil (Sapeli Polná), Krčál (Velké
Meziříčí B). Celkem: 16 – J. Pešek (Ledeč
n. S.), 13 – Háněl (Havl. Brod). 12 – F. Dvo-
řáček (Sapeli Polná). 11 – O. Šandera (No-
vá Ves), Somerauer. 10 – Dvořák (oba Cho-
těboř), Bastl (Okříšky). 9 – Veselský (Havl.
Brod), Liška (Velké Meziříčí B), Trpišovský
(Ledeč n. S.). 8 – Barák, Míča (oba Jaro-
měřice n. R.), Škacha, Adamec (oba Při-
byslav).

Čisté konto: Bílek (Ždírec n. D.), Fiala
(Okříšky), Jiří Kubát (Havl. Brod), Kruba
(Velké Meziříčí B). Celkem: 11 – Herink
(Sapeli Polná). 8 – Pometlo (Ždírec n. D.).

Vyloučení: Barák (Jaroměřice n. R.). Cel-
kem: 47 (19:28).

Diváci: 1 015, průměr na zápas: 145. Nej-
více: 250 (Ledeč n. S. – Přibyslav), nejmé-
ně: 50 (VelkéMeziříčí B – Ždírec n. D.).Cel-
kem: 21 274, průměr na zápas: 138. Re-
kordní návštěva: 520 (Havlíčkův Brod –
Ždírec n. D., 16. kolo).

Daniel Krčál, záložník Velkého Meziříčí
B: V zápase kdo s koho rozhodl Krčál zá-
pas s Moravskými Budějovicemi. Jejich
šance na záchranu se posunuly do roviny
utopie.

Patrik Svoboda, záložník Velkého Me-
ziříčí B: V utkání 23. kola byl velmi aktivní,
spoluhráče zásoboval kvalitními centry, ale
v koncovce štěstí neměl. Dvakrát trefil tyč.

„Soutěž jen dohráváme. Chybí nám moti-
vace, a také proto jsme znovu dostali gól v
první minutě.“ (Tomáš Kyzlink, trenér Mo-
ravských Budějovic)

Největší událost: V krajském přeboru je
znám první sestupující. Po strašidelné se-
zoně se jím stalo Jemnicko, které patřilo v
předchozích sezonách k nejlepším týmům
soutěže.

Největší zklamání:Výkony Přibyslavi jsou
jako na houpačce. Tentokrát dostala šest
branek v posázavském derby v Ledči nad
Sázavou.

Zajímavost:O šest gólů Ledče se postarali
ve 23. kole pouze dva hráči. Jan Pešek a
Martin Trpišovský zaznamenali hattrick a
prvně jmenovaný se tak jasně osamostat-
nil v tabulce střelců.

Bilance 23. kola

Střelnice 23. kola

Snajpři

Neprůstřelní

Zlí muži

Ochozy

Hvězda 23. kola

Smolař 23. kola

Výrok 23. kola

O čem se mluví

1531. května 2017 Deník
www.denik.cz


