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Tiskovka
Leoš Mitas, trenér Žirovnice: Naro-
vinu musím říci, že Jemnicko bylo jedním
z nejhorších soupeřů, jací se u nás na jaře
představili. Bohužel jeho výhra je zaslou-
žená. Dostali jsme gól po hrubé chybě Pet-
ra Houšky a náš výkon v zápase byl celko-
vě špatný.
Zbyněk Kincl, trenér Jemnicka: Ko-
nečně se nám v příliš nemastném zápase
podařilo proměnit šanci a neinkasovat. Do-
mácí byli sice aktivnější, ale tentokrát jsme
v obraně obstáli. Těch pár střel pochytal
Kopeček a po jednom našem důrazném
útoku jsme nakonec vstřelili vítěznou
branku. Alespoň v závěru soutěže jsme po-
cítili radost z vítězství.
Ján Kubík, trenér Humpolce: Ne-
zvládli jsme prvních dvacet pětadvacetmi-
nut zápasu. Dostali jsme tři góly, byly proti
nám dvě penalty. Na ty se ale nevymlou-
vám, ty se pískatměly. Pak jsmeměli tři tu-
tovky, do poločasu mohlo být klidně vy-
rovnáno. V koncovce jsme ovšem selhali,
takže se po přestávce už jen dohrávalo.
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B:
Z mé strany spokojenost, kluci si zahráli
fotbal a byla vidět kvalita našich rozdílo-
vých hráčů z áčka. Zápas jsme rozhodli bě-
hem půlhodiny hry, ale v závěru první půle
jsme zbytečně zvolnili a Humpolec se mohl
vrátit do hry. Cíl v podobě záchrany jsme
tak už s předstihem splnili.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.:
Na to, jakou jsmeměli sestavu, že nám chy-
bělo pár hráčů, jsme vyhráli zaslouženě. Po
celý zápas jsme byli lepším týmem, a to
jsme vyjádřili nejen střelecky, ale i čistým
kontem.
Tomáš Kyzlink, trenér M. Budějo-
vic:Nebylo to tak jasné utkání, jak jsem se
dočetl v novinách. V zápase jsme šli čtyři-
krát sami na branku a měli i další příleži-
tosti, které jsme nedotáhli do konce. Tři
branky jsmesoupeřidoslovadarovali, ale ta
první... Ať se namě nikdo nezlobí, uznat ta-
kový gól je prostě výsměch. Nicméně Ledči
úspěch přeji, je to sympatickémužstvo.
Milan Bednář, trenér Jaroměřic:
Myslím, že jsme byli Ždírci důstojným sou-
peřem. V první půli nejprve Franta Pisk
chytl tutovku a poté jsme měli dvě obrov-
ské šance my. Bohužel jsme je neproměnili
a opět, jako s Brodem, dostali gól do šatny.
Ve druhé půlce jsme soupeři na druhý gól
nahráli sami. Ždírec byl samozřejmě fot-
balovější a gratuluji mu k zaslouženému
postupu.
Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.:  V
Jaroměřicích jsme věděli, že je specifické
prostředí, větší hřiště. Očekávali jsme od
soupeře tlak nakopávanými míči, ale my
jsme potvrdili, že jsme na jaře na venkov-
ních hřištích nedostali gól. Měl jsem ze zá-
pasu větší obavy.
Jan Nečas, trenér N. Vsi: Bylo to vy-
dřené vítězství. Povedly se nám dvě stan-
dardky.Chotěbořbylavpoli lepší, hlavněve
druhépůli, kdy už ve středupole nehrál zra-
něný Ondřej Šandera. Tři body jsme však
dokázali uhájit, kluci zaslouží pochvalu za
bojovnost.
Josef Soural, trenér Chotěboře: Do-
stali jsme dva góly ze standardky, které
rozhodují vyrovnané zápasy. První poločas
byl vyrovnaný. Soupeř byl důrazný ve váp-
ně, hlavně v tom našem, a dvakrát skóro-
val. To bylo z jeho strany vše. Po změně
stran, i díky taktice, jsme měli více ze hry
my, ale nevedlo to k ničemu jinému než
k jedné brance a jedné vyložené šanci.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Brod
byl herně lepší a potvrdil to i gólově. My
jsme hráli na brejky, ale ze tří šancí se žád-
ná neujala, a to nás stálo body. Mrzí mne
neodpískaná jasná penalta za ruku obrán-
ce. Zápas by se ještě zdramatizoval.
Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu:
Vyhráli jsme zaslouženě. Od začátku byl
zápas v naší režii. Hlavně v první půli jsme
měli dát víc než dvě branky, protože jsme
si pak museli po zbytek zápasu hlídat sou-
peřovy brejky a standardní situace.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Po
první půlce jsme měli vést o čtyři branky,
ale prohrávali jsme o gól. A k tomu obdržel
Mackočervenou. Už jsemse smiřoval s tím,
že s tím nic neuděláme, ale kabina zafun-
govala výborně. Kluci se vyhecovali k ne-
skutečnému výkonu, a já po zápase sundal
z věšáku čepici a smekl jsem ji až úplně na
zem.
Jaroslav Holcman, trenér Přibysla-
vi: V prvním poločase se pro nás zápas vy-
víjel dobře, ale po změně stran bylo vše ji-
nak. I proti deseti jsme nedokázali vítěz-
ství udržet, třikrát inkasovali a nepromě-
nili svoje šance.

Slavík takové oslavy nezažil
Tatran prošel jarem
jako nůž máslem,
navíc na hřišti
soupeřů ani jednou
neinkasoval

PETR VESELKA

Ždírec nad Doubravou –
Povedlo se. Fotbalisté Ždírce
nad Doubravou o víkendu
proměnili první mečbol a po
roce se vrací do Moravsko-
slezské divize. Rozhodla o
tom výhra na hřišti Jaro-
měřic 2:0.
„Věděli jsme, že v Jaro-

měřicích je specifické pro-
středí, mají větší hřiště.
Očekával jsem od soupeře
tlak nakopávanými míči,
ovšem my jsme potvrdili, že
jsme na jaře na venkovních
hřištích nedostali gól,“ pro-
zradil ždírecký kouč Martin
Slavík, že měl ze zápasu
větší obavy.
Jarem prošel ždírecký Ta-

tran bez ztráty kytičky, a to
i na hřištích soupeřů. „Dů-
ležité bylo zvládnout zápasy
v Humpolci a Nové Vsi,“
uznal Slavík. Ovšem podle
něj byl každý zápas těžký.
„Na jaře byl každý zápas

těžký. Šli jsme zápas od zá-
pasu. Chleba se určitě lámal
v květnu, ve kterém se vždy
rozhoduje sezona. Základem
úspěchu byla kvalitní hra,“
dodal.
Parta okolo trenéra Mar-

tina Slavíka vzala oslavy
pořádně od podlahy.
„Zažil jsem už hodně, ale

tyto oslavy ještě probíhají.
Slavili jsme tak, jak jsme
bránili, takže dobře,“ smál
se ždírecký lodivod.

Sezona krajského přeboru
ale ještě má před sebou zá-
věrečnou kapitolu. Ždírec si
tak bude moci užít postu-
pové oslavy naplno na do-
mácím hřišti. Čeká ho Sapeli
Polná.

„Doma proti Polné se bu-
deme chtít důstojně se se-
zonou rozloučit, nepokazit
si reputaci, ale příprava na
zápas bude určitě nestan-
dardní,“ upozornil s úsmě-
vem Slavík.

POSTUP. Fanoušci Ždírce nad Doubravou se dočkali, po roce stráveném v krajském přeboru se mo-
hou od nové sezony těšit opět na divizi. Foto: Ivo Havlík

Servis 25. kola KP

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

4-0-3, góly: 12:7, průměr gólů na zápas:
2,71. Celkem: 94-28-53, góly: 546
(326:220), průměr gólů na zápas: 3,12.

4 góly (Sapeli Polná – Přibyslav, Ledeč n.
S. –Mor. Budějovice). Rekord sezony: 8 gó-
lů (Přibyslav – Ledeč n. S., 10. kolo a Ži-
rovnice – Jaroměřice n. R., 22. kolo).

Střelci kola: 2 – Matějíček (Sapeli Polná),
Nepovím (Ledeč n. S.).
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), Liška (Velké Mezi-
říčí B), Trpišovský (Ledeč n. S.). 9 – Vesel-
ský (Havl. Brod), Škacha (Přibyslav). 8 –
Barák, Míča (oba Jaroměřice n. R.), Ada-
mec (Přibyslav), Rozporka (Žirovnice), Da-
lík (Humpolec), J. Gramer, Nepovím (Ledeč
n. S).

Čisté konto: Kopeček (Jemnicko), P. Čer-
mák (Vel. Meziříčí B), Bílek (Ždírec n. D.), T.
Bezděk (Ledeč n. S.), Jiří Kubát (Havl.
Brod). Celkem: 11 – Herink (Sapeli Polná).
8 – Pometlo (Ždírec n. D.). 7 – Bezděk (Le-
deč n. S.), Kubát (Havl. Brod).

Vyloučení:Macko (Sapeli Polná), Jar. Ku-
bát (Havl. Brod). Celkem: 50 (20:30).

Diváci: 787, průměr na zápas: 113. Nejví-
ce: 156 (Sapeli Polná – Přibyslav), nejmé-
ně: 48 (Velké Meziříčí B – Humpolec). Cel-
kem: 22 838, průměr na zápas: 131. Re-
kordní návštěva: 520 (Havlíčkův Brod –
Ždírec n. D., 16. kolo).

Pavel Matějíček, záložník Sapeli Polná:
Stačilomu rozpětí pouhých čtyřminut, aby
dvakrát překonal brankáře Pazderku,
a rozhodl tak o výhře svého týmu.

Jaroslav Kubát, záložník Havlíčkova
Brodu: Patřil mezi nejlepší hráče zápasu,
ale po červené kartě tři minuty před kon-
cem nedohrál, a sezona pro něj skončila.

„Jemnicko bylo jedním z nejhorších sou-
peřů, jací se u nás na jaře představili. Bo-
hužel jeho výhra je zasloužená..“ (Leoš Mi-
tas, trenér Žirovnice)

Největší událost: V krajském přeboru je
všechno podstatně kolo před koncem jas-
né. Do divize D postupuje Ždírec, sestupují
Žirovnice, Moravské Budějovice a Jem-
nicko.
Největší zklamání: Důležité kolo, v němž
hrála řada týmů o hodně, navštívila slabá
diváckákulisa.Nasedmduelůpřišlo jen787
diváků.
Zajímavost:Ždírecký Tatran vyhrál už po-
čtvrté přebor Vysočiny, druhým nejú-
spěšnějším účastníkem je se dvěma vý-
hrami Havlíčkův Brod.
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