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Tiskovka
Miroslav Plíšek, trenér Havlíčkova Bro-
du: Máme tři body za to, že jsme v první
půlhodině zápasu hráli fotbal. Dokázali
jsme v tomto čase dát dva góly a to se uká-
zalo jako rozhodující. Druhý poločas byl
oboustranně podprůměrný.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: I přes
velké oslabení jsme předvedli ve druhém
poločase vynikající výkon a bod za remízu
bychomsi zasloužili.Bohužel, nedopadlo to,
ale před výkonem našeho týmu ve druhém
dějství smekám, naši borci hráli skvěle, a
z Brodumohli odjet se vztyčenou hlavou.

Josef Soural, trenér Chotěboře. Na sou-
peři bylo znát, že hraje o důležité záchra-
nářské body. Naštěstí jsme je v prvním po-
ločase předčili v bojovnosti i nasazení a po
zásluze šli do dvougólového vedení. Potom
byl soupeř lepší a po snížení mu narostla
křídla. První poločas jsme vyhráli, ve dru-
hém jsme se protrápili k vítězství.
Petr Munduch, trenér Velkého Meziříčí
B: V první půli jsme nezahráli dobře, na-
štval mě první inkasovaný gól, protože na
tuto situaci jsem hráče upozorňoval. Po
změně stran to bylo mnohem lepší, snížili
jsme, ale vyrovnání jsme se nedočkali. O zá-
chranu je třeba více bojovat, a to jsme pro-
kázali až ve druhémdějství.

Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Výsle-
dek hovoří za vše. Jsme pořád tam, kde
jsme. Na góly se nadřeme a z minima šancí
neproměníme téměř nic. Naopak po nedů-
razu inkasujeme, tím to soupeřům usnad-
ňujeme, a to nás sráží. Přál bych si, aby to-
tobyl užposlední zápas, ještědvěkola abu-
de našemu trápení konec.
Ján Kubík, trenér Humpolce: V pátek se
nám tým doslova rozsypal. Nejhorší situa-
ce byla na postu brankáře. Kříže jsem měl
nakonec připraveného alespoň na hru do
pole, první zápas tak odchytal Michut.
Zvládli jsme to. Jemnicko nehrálo špatně a
vytvořilo si několik šancí. My jsme však by-
li v koncovce klidnější a produktivnější.

Tomáš Kyzlink, trenér Moravských Bu-
dějovic: Zůstalo jen u slov v kabině. První
poločasbyl katastrofální, druhý lepší, ale to
bylo dané tím, že Nová Ves přestala hrát.
Objektivně musím říct, že na krajský pře-
bor prostě nemáme, a osobně si myslím, že
problémy budememít i o soutěž níž.
Jan Nečas, trenér Nové Vsi:Ačkoliv jsme
nastoupili v hodně okleštěné sestavě, zá-
pas jsme měli jasně pod kontrolou. Domácí
mi zpočátku přišli hodně odevzdaní, tro-
chu se zvedli až ve druhé půli, ale to už jsme
vedli 3:0. Zisk tří bodů mě těší, potvrdili
jsme roli favorita.

Martin Slavík, trenér Ždírce nad
Doubravou:Hrálo se hodně opatrně a nám
samozřejmě pomohl vlastní gól soupeře.
V poločase za stavu 2:0 jsem kluky upo-
zorňoval, že si to mají pohlídat, protože ta-
kové vedení je velmi zrádné. Třetí gól jsme
nepřidali, soupeř snížil, a o výsledek jsme se
strachovali až do konce.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče nad Sá-
zavou: Hodně nám chyběl Jan Pešek a po
dešti nám dělal velký problém terén. My
jsme si dali hned v úvodu vlastní gól a do-
mácí z rychlé přechodové fáze přidali dru-
hý. Potom jsme změnili rozestavení, poda-
řilo se nám snížit, ale víc jsme nevytěžili.

Jaroslav Holcman, trenér Přibyslavi:
Odehráli jsme na jaře nejlepší utkání, kluci
splnili to, co jsme si řekli. Soupeř sice kou-
sal, ale Pazderka mu dvě tutovky vychytal.
Divákům se utkání muselo líbit, nehrál se
volejbal, ale pravý fotbal.
Milan Bednář, trenér Jaroměřic nad
Rokytnou: Byl to remízový zápas se šan-
cemi na obou stranách.My jsmeměli tři vy-
ložené, a nedali ani jednu. Navíc zafungo-
valo pravidlo „nedáš-dostaneš“ a po ne-
proměněné šanci jsme inkasovali z protiú-
toku.

Leoš Mitas, trenér Žirovnice:Musím ko-
nečně kluky pochválit a hodnotit to pozi-
tivně. I když jsmeprohrávali 1:0, tým se ne-
vzdal a dál bojoval. Vyhráli jsme zaslouže-
ně, druhý poločas byl z naší strany hodně
vydařený. V něm jsme byli lepší.
GustavCabúk, trenérOkříšek:Opět jsme
po nadějném začátku ztratili náskok
ve druhémpoločase, dvě hrubé chyby a na-
še naděje na záchranu se zase ztenčily.
Ale nemůžeme si na nic stěžovat, vše má-
me ve svých rukou. Bohužel i dobře roze-
hrané utkání dokážeme zahodit, a tak si
ztěžujeme situaci.

Jemnicko: Už aby byl konec
Poslední tým tabulky
krajského přeboru
ztratil i teoretickou
naději na záchranu, a
sezonu už jen dohrává
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Vysočina – Více než napí-
navý bude boj o udržení
v krajském přeboru až do
posledního kola. A to se
ještě neví, kolik týmů
vlastně bude sestupovat.
Situace v divizi je hodně
zamotaná, a tak je zatím
jisté jen to, že do I. A tříd
spadnou dva týmy, ale mů-
žou být i čtyři! Díky tomu
jsou v kraji kromě posled-
ních a jistojistě sestupují-
cích fotbalistů Jemnicka
namočené hned čtyři celky.
Nejlepší výchozí pozici

pro poslední dvě kola mají
Jaroměřice, které drží devá-
tou příčku a vše mají
ve svých rukou. „Ještě přes-
ně nevíme, jestli budou pa-
dat tři nebo čtyři mužstva.
Kdyby sestoupila tři, tak
jsme zachráněni a když
čtyři, musíme uhrát z po-
sledních dvou zápasů aspoň
bod,“ má jasno jaroměřický
lodivod Milan Bednář.
O příčku hůře jsou Okříš-

ky, které si porážkou v Ži-
rovnici situaci zkompliko-
valy. „Naše naděje na zá-
chranu se opět ztenčily. Ale
nemůžeme si na nic stěžo-

vat, vše máme ve svých ru-
kách. Dobře rozehrané
utkání jsme zahodili, a tak
si ztížili situaci. Nezbývá
nám nic než vydřít v dalším
utkání alespoň bod a makat
dále,“ ví okříšský kouč
Gustav Cabúk.
Naději na záchranu přiži-

vil právě přemožitel Okříšek.
„Tím, že jsme teď vyhráli,
tak jsme se vrátili do hry.
Teoreticky tedy máme šanci
se udržet, ale domnívám se,
že týmy před námi už si to
pohlídají. Počítám s tím, že i
další sestupem ohrožení
budou v posledních dvou
kolech bodovat. Dokud je
ale o co hrát, stojí za to bo-

jovat. Už před posledním
kolem jsme prohlásili, že
ze dvou po sobě jdoucích
domácích zápasů chceme
maximum bodů. Teď máme
tři a před námi stojí další cíl
v podobě zápasu s Jemnic-
kem. Pokud zvítězíme, má-
me šanci ještě do záchra-
nářských bojů vstoupit,“
věří žirovnický kormidelník
Leoš Mitas.
O něco lépe je na tom re-

zerva Velkého Meziříčí, i
když na půdě páté Chotě-
boře nepřekvapila, v tabulce
zůstala na 11. místě. Ovšem
to může být v případě pádu
tří krajských mužstev z di-
vize též sestupové. Na de-

sáté Okříšky však ztrácí
pouze dva body, navíc celek
z Třebíčska má v závěru
soutěže obtížný los.
„Je to jen na nás a víme,

o co hrajeme. V každém
případě musíme dvakrát
zvítězit, v takovém případě
věřím, že se zachráníme.
Třetiligové áčko už má do-
hráno, ale několik jeho
hráčů s námi ještě dál tré-
nuje. V sobotu proti Hum-
polci i následně v Jemnicku
jejich služeb určitě využije-
me,“ nastínil trenér velko-
meziříčského béčka Petr
Munduch.
Boj o záchranu už odpís-

kali v táboře předposledních
Budějovic. Trenér Tomáš
Kyzlink už před jarem de-
klaroval, že je prvořadým
cílem soutěžní ročník do-
hrát důstojně.
„Sezonu jen dohráváme.

Objektivně musím říct, že
na krajský přebor prostě
nemáme, a osobně si mys-
lím, že problémy budeme
mít i o soutěž níž,“ zvedá
varovný prst moravskobu-
dějovický lodivod.
Definitivu sestupu už má

Jemnicko, které na jaře
chodí od porážky k porážce
a reálnou šanci ztratilo už
dávno. „Přál bych si, aby
toto byl už poslední zápas,“
řekl po porážce z posledního
utkání s Humpolcem kouč
Zbyněk Kincl a dodal: „Ještě
dva zápasy a bude našemu
trápení konec.“

PÁD. Zatímco Jemnicko (symbolicky vsedě Stanislav Křivánek a
v pozadí Tomáš Krejča) má definitivu sestupu, Jaroměřice (u míče
Marcel Šimek) zatím pádí za záchranou. Foto: Deník/Jiří Oborný

Servis 24. kola KP

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

5-0-2, góly: 10:10, průměr gólů na zápas:
2,86. Celkem: 90-28-50, góly: 527
(314:213), průměr gólů na zápas: 3,14.

4 góly (Žirovnice – Okříšky). Rekord sezo-
ny: 8 gólů (Přibyslav – Ledeč n. S., 10. kolo
a Žirovnice – Jaroměřice n. R., 22. kolo).

Střelci kola: 2 – Dalík (Humpolec), Jan
Starý (Nová Ves).
Celkem: 16 – J. Pešek (Ledeč n. S.), 14 –
Háněl (Havl. Brod). 13 – F. Dvořáček (Sa-
peli Polná). 12 – Somerauer (Chotěboř). 11
–O. Šandera (NováVes). 10 –Dvořák (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), Rozporka (Žirovnice), Dalík (Hum-
polec).

Čisté konto: Michut (Humpolec), Fuksa
(Nová Ves), Pazderka (Přibyslav).Celkem:
11 – Herink (Sapeli Polná). 8 – Pometlo
(Ždírec n. D.). 6 – Bezděk (Ledeč n. S.), Kříž
(Humpolec), Kubát (Havl. Brod), Fuksa
(Nová Ves).

Vyloučení:L.Rampír (Okříšky).Celkem:48
(19:29).

Diváci: 777, průměr na zápas: 111. Nejvíce:
175 (Ždírec n. D. – Ledeč n. S.), nejméně: 50
(VelkéMeziříčíB–Ždírecn.D.).Celkem: 22
051, průměr na zápas: 132. Rekordní ná-
vštěva: 520 (Havlíčkův Brod – Ždírec n. D.,
16. kolo).

Jan Starý, záložník Nové Vsi: Stačilo mu
deset minut, aby dvěma góly rozhodl zá-
pas v Moravských Budějovicích, které tak
patrně poslal do I. A třídy.

Roman Kuja, obránce Ledče nad Sáza-
vou: Tatran si byl vědom těžkého zápasu
proti Ledči, který potřeboval vyhrát. Do
sedla ho postavila smolná vlastní branka
mladíka ze 3. minuty.

„Objektivně musím říct, že na krajský pře-
bor prostě nemáme, a osobně si myslím, že
problémy budeme mít i o soutěž níž.“ (To-
máš Kyzlink, trenérMor. Budějovic).

Největší událost: Záchrana Moravských
Budějovic po jasné domácí porážce je už
utopií, jiskřičku naděje vykřesala ještě Ži-
rovnice.

Největší zklamání: Týmům z Třebíčska se
o víkendu vůbec nedařilo, ani jeden z kvar-
teta nebodoval. Přitom tři z nich hrají o zá-
chranu, Jemnicko užmá jistotu sestupu.

Zajímavost: Přibyslav odehrála teprve
třetí utkání bez inkasované branky. Do té-
to doby na tom byla hůře jen Žirovnice (nu-
la ve 3. kole).
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