
VÝSLEDKY
HUMPOLEC –NOVÁVES 2:0
CHOTĚBOŘ – LEDEČN. S. 2:1
JEMNICKO–VEL.MEZIŘÍČÍ B 3:1
M. BUDĚJOVICE – JAROMĚŘICE 3:1
PŘIBYSLAV–OKŘÍŠKY 1:5
ŽDÍRECN. D. – SAPELI POLNÁ 0:1
HAVL. BROD – ŽIROVNICE 4:1
Bilance: 5-0-2, góly: 15:10, průměr gólů na

zápas: 3,57. Celkem: 99-28-55, góly: 571
(341:230), průměr gólů na zápas: 3,14.
Střelnice kola: 6 gólů (Přibyslav – Okříš-
ky). Rekord sezony: 8 gólů (Přibyslav – Le-
deč n. S., 10. kolo a Žirovnice – Jaroměřice
n. R., 22. kolo).

Snajpři kola: 4 – Dubský (Okříšky),2 –Ax-
man (Jemnicko), Veselý (M. Budějovice),
Teplan (Havl. Brod)
Celkem: 17–J. Pešek (Ledečn. S.), 15–Há-
něl (Havl. Brod). 13 – F. Dvořáček (Sapeli
Polná), Somerauer (Chotěboř). 11 – O. Šan-
dera (Nová Ves). 10 – Dvořák (Chotěboř),
Bastl (Okříšky), Liška (Velké Meziříčí B),
Trpišovský (Ledeč n. S.). 9 – Veselský (Ha-
vl. Brod), Škacha (Přibyslav), Dalík (Hum-
polec), Míča. 8 – Barák (oba Jaroměřice n.
R.), Adamec (Přibyslav), Rozporka (Žirov-
nice), J. Gramer, Nepovím (Ledeč n. S). 7 –
Štukhejl, P. Novotný (oba Ždírec n. D.), Po-
spíchal (Přibyslav), M. Příhoda, Navrátil
(oba Sapeli Polná). 6 – F. Kříž (Jemnicko),
Fikar, Najman (oba Ždírec n. D.), Hošek (Ja-
roměřice n. R.), Janda (Chotěboř), Jan Sta-

rý (Nová Ves), Prchal (Havl. Brod), Dubský.
5 – Kolouch (Ždírec n. D.), Dušek (M. Bu-
dějovice), Tůma (Okříšky), Jaroslav Kubát
(Havl. Brod), Hanousek (Chotěboř), Dočkal
(Okříšky), M. Krčál, Prchal (oba Přibyslav),
Jan Šandera (Nová Ves).
Čisté konto: Kříž (Humpolec), Herink (Sa-
peli Polná). Celkem: 12 – Herink (Sapeli
Polná). 8 – Pometlo (Ždírec n. D.). 7 –
Bezděk (Ledeč n. S.), Kubát (Havl. Brod),
Kříž (Humpolec). 6 – Fuksa (Nová Ves), Bí-
lek (Ždírec n. D.). 4 – Kopeček (Jemnicko).
3 – Dobrovolný, Vykoukal (oba Chotěboř),
Klubal (Jaroměřice n. R.), Jelínek (M. Bu-
dějovice), Fiala (Okříšky). 2 – Svoboda (Le-
deč n. S.), Kruba (VelkéMeziříčí B), Pazder-
ka (Přibyslav).
Vyloučení: Prchal (Ledeč n. S.) Celkem: 51
(20:31).
Diváci: 1 045, průměr na zápas: 150. Nej-
více: 220 (Ždírec n. D. – Sapeli Polná),
nejméně: 85 (Humpolec – Nová Ves). Cel-
kem: 23 883 průměr na zápas: 131. Re-
kordní návštěva: 520 (Havlíčkův Brod –
Ždírec n. D., 16. kolo).

Hvězda kola: Petr Dubský, záložník Okří-
šek: Až do posledního kola měl na svém
kontě jen dvě vstřelené branky, v Při-
byslavi skóroval čtyřikrát.
Smolař kola: Rostislav Kruba, brankář
VelkéhoMeziříčí B: Ve 26. minutě namazal
svémubývalémuspoluhráčiNetrdovi, a ten
pohodlně zvýšil na 2:0.
Výrok kola: „Urazili jsme asi fotbalového
boha. Samozřejmě příprava na zápas byla
specifická, a nebylo nám tedy souzeno do-
ma vyhrát.“ (Martin Slavík, trenér Ždírce n.
D.)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost:Havlíčkovu Brodu se vy-
platilo bojovat až do konce. V posledním
kole otočil duel s Žirovnicí a díky tomu po-
stupuje do divize.
Největší zklamání: Derby na Havlíčko-
brodsku vždy táhla. Na Ledeč přišlo ale
v Chotěboři necelých sto diváků.
Zajímavost: Jan Herink vychytal ve Ždírci
čisté konto, v sezoně to bylo již jeho dva-
nácté.

SPORT | Vysočina

Zbyněk Kicnl, trenér Jemnicka:
Chtěli jsme se rozloučit se soutěží vítězně,
a ještě jsme sMoravskýmiBudějovicemina
dálku bojovali o možnost dostat se z po-
sledního místa. Podle toho jsme k zápasu
také přistoupili. Až na jednu pasáž ze za-
čátku druhého poločasu jsme byli lepší. Byl
to pohodový zápas bez emocí, a jsem rád,
že jsme rozloučili s krajským přeborem dů-
stojně.
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B:
Rozhodli jsme se, že dáme v letošní derni-
éře příležitost našim mladým hráčů, kteří
toho v sezoně tolik neodehráli. V základní
sestavě tak nastoupilo hned sedm doros-
tenců, kteří si na vlastní kůži vyzkoušeli ná-
ročnost soutěže. V úvodní pětačtyřceti-
minutovce bylo Jemnicko lepší a zaslou-
ženě vedlo 2:0. Do druhé půle jsme trošku
zamíchali sestavou, snížili jsme a byli i blíz-
ko vyrovnání. V závěru nám už však do-
cházely síly a domácí třetí brankou utkání
rozhodli.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Chtěli
jsme se rozloučit se sezonou vítězství, a po-
lepšit si na šesté místo. Utkání se nám po-
vedlo, s ním můžeme být spokojeni, se se-
zonou užméně. Ta se nám nepovedla.
Jan Nečas, trenér Nové Vsi: Nastou-
pili jsme v silně okleštěné sestavě, přesto
jsme nepodali špatný výkon. V prvním po-
ločase jsme podle mého byli místy i lepším
mužstvem, dvě gólové příležitosti, které
jsme si vytvořili, bohužel brankou neskon-
čily. Po změně stran už byla hra vyrovna-
ná, rozhodl první gól v naší síti. Po něm už
byl Humpolec lepší a vítězství si dokázal
pohlídat.

Tomáš Kyzlink, trenér M. Budějo-
vic: Jsem rád, že jsme se rozloučili výhrou.
Chtěl bych klukům poděkovat za spolu-
práci. Byli jsme super parta. Nehráli jsme
fotbal pro peníze ani pro body, ale proto, že
jsmemohli být spolu.
Milan Bednář, trenér Jaroměřic: Byl
to náš nejhorší výkon sezony. To je vše, co
bych k tomu řekl.

Miroslav Plíšek, trenér H. Brodu: Už
poněkolikáté v sezoně jsme si zápas zkom-
plikovali brzkým inkasovaným gólem.
Chvíli nám trvalo, než jsme se z toho okle-
pali, ale povedlo se nám do poločasu vy-
rovnat.Popřestávce jsmeměli zápasvesvé
režii.
Pavel Havelka, organizační pra-
covník Žirovnice: Byl to klasický po-
slední zápas. Domácí hned v úvodu udělali
chybu, k míči se dostal Staněk a dal gól.

Havlíčkův Brod se pak dvacet minut hle-
dal, ale do přestávky vyrovnal. Po ní už byl
lepším týmem, my už jsme se jen bránili.
Výsledek odpovídá, je spravedlivý.

Jaroslav Holcman, trenér Přibysla-
vi: Jsem ze zápasu hodně zklamaný. Bylo
to poslední utkání v této sezoně, tak jsme
si ho chtěli užít, ale soupeř nechtěl fotbal
hrát. Stoupl si v deseti lidech na vápno a
nakopával míče. Jelikož jsme slabší
v osobních soubojích, tak to na nás stačilo.
Jednoduše řečeno my hráli fotbal, soupeř
dával góly.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Po-
dali jsme velmi dobrý kolektivní výkon.
Možná to bylo i tím, že z nás spadla deka.
Kluci od začátku hráli, co po nich chci celou
sezonu. Konečně se nebáli hrát po zemi a
přihrávat si. Soupeř měl mírnou převahu
jen na začátku, ale vyvrcholilo to šancí, kte-
rou Fiala zlikvidoval. A tam se to zlomilo.
Dali jsme gól z protiútoku a po brejcích při-
dali další. Ve druhém poločase jsme po-
kračovali ve zlepšeném výkonu a branky
dávali po kontrech z vlastní půlky. Dubský
se nám rozehrál k parádním výkonům a je
velká škoda, že až ke konci sezony. Kluci si
zaslouží pochvalu.

Josef Soural, trenér Chotěboře:
V první půlhodině nás Ledeč přehrála a za-
slouženě vedla. Po přestávce jsme byli lep-
ším týmemmy, podařilo se nám zápas oto-
čit a vypracovali jsme si více šancí. Na vý-
voji utkání se podílely oba týmy v dobrých
momentech i ve špatných. Vzhledem
k tomu, že se nám zápas povedl otočit, tak
jsme si tři body zasloužili.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.:
V prvním poločase jsme byli lepším týmem
a po zásluze jsme vedli. Po přestávce jsme
vypadli úplně z role, soupeř byl agresiv-
nější, přehrával nás a zaslouženě zápas
otočil. Navíc jsme se nechali hloupě vylou-
čit.

Martin Slavík, trenér Ždírce n. D.:
Urazili jsme asi fotbalového boha. Samo-
zřejmě příprava na zápas byla specifická, a
nebylo nám tedy souzeno doma vyhrát.
Měli jsme šestadvacet centrů do vápna
soupeře, přesto jsme gól nedali a Polná jed-
no naše zaváhání důrazem potrestala.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná:
Naši hráči opět předvedli skvělý kolektivní
výkon a po probdělém pátku i sobotě, kdy
jsme měli konečnou a slavily se narozeni-
ny, je to neuvěřitelné. Hráli jsme poctivě,
zodpovědně a s chutí a byli jsme za to od-
měněni.

Přibyslav ukončila sezonu
debaklem od Okříšek
Holcman: My jsme
hráli fotbal, soupeř
dával góly

PETR VESELKA
JIŘÍ OBORNÝ

Přibyslav – Čtyři sezony
mají za sebou v krajském
přeboru fotbalisté Přibyslavi
a pokaždé ji v posledním
kole ukončili divokým vý-
sledkem. Hned v jejich pre-
miérové sezoně 2013/14 se
loučili nepříjemným deba-
klem 8:0 v Chotěboři. O rok
později z toho byla pře-
střelka 3:3 na hřišti sestu-
pujících Luk nad Jihlavou.
V loňské sezoně si odvezli
čtyřgólový příděl z Hum-
polce.
Chybí snad přibyslavským

hráčům v posledním kole už
motivace? Protože nejinak
tomu bylo i letos. To k Žiž-
kově mohyle přijely prů-
měrné Okříšky a odvezly si
výhru 5:1. Rozdílovým hrá-
čem v tomto utkání byl
útočník Okříšek Dubský,
který Pazderku překonal
hned čtyřikrát. Potom se
podařilo Vopršalovi snížit
z pokutového kopu, ale po-
slední slovo měl hostující
Bulant.
„Myslel jsem, že si v bez

starostném zápase zahraje-

me pěkný fotbal, ale ten
jsme chtěli hrát jenom my.
Okříšky se postavily na
vlastní vápno a hrály nako-
pávané míče. Tato taktika
pro ně slavila úspěch. Hráli
jsme sice pěkný fotbal, ale
naše šance pochytal výbor-
ný Fiala, v brejkových situ-
acích nám chyběl důraz v
osobních soubojích. My
jsme hráli fotbal, soupeř
dával góly. Jsem ze zápasu
hodně smutný,“ prozradil

přibyslavský trenér Jaroslav
Holcman. To na straně
Okříšek vládla velká spoko-
jenost. „Podali jsme velmi
dobrý kolektivní výkon.
Možná to bylo i tím, že z
nás spadla deka. Kluci od
začátku hráli, co po nich
chci celou sezonu. Konečně
se nebáli hrát po zemi a
přihrávat si. Soupeř měl
mírnou převahu jen na za-
čátku, ale vyvrcholilo to
šancí, kterou Fiala zlikvido-

val. A tam se to jakoby zlo-
milo. Dali jsme gól z proti-
útoku a po brejcích přidali
další. Ve druhém poločase
jsme pokračovali ve zlepše-
ném výkonu a branky dá-
vali po kontrech z vlastní
půlky. Dubský se nám roze-
hrál k parádním výkonům a
je velká škoda, že až ke
konci sezony. Kluci si za-
slouží pochvalu,” shrnul
okříšský trenér Gustav Cab-
úk.

JEDINÝM STŘELCEM. To byl proti Okříškámpřibyslavský záložník Jaromír Vopršal (vmodrémupro-
střed), který popřestávceproměnil pokutový kop. Foto: Ivo Havlík

SERVIS 26. KOLA KRAJSKÉHO PŘEBORU

TISKOVKA

telefonicky: 272 015 015 
elektronicky: predplatne-casopisu@vlmedia.cz 
na internetu: www.mojepredplatne.cz

Jak předplatné
objednat?

Kompletní podmínky předplatného najdete na http://mojepredplatne.cz/casopisy-op

Více v TV mini č. 13 
nebo na http://mojepredplatne.denik.cz/inzerce-predplatne/magaziny-detail/tv-mini.html

ROČNÍ

PŘEDPLATNÉ
Kč299jen

+ SOUTĚŽ 

pro nové předplatitele 
o bazény a trampolíny

Trampolína 
o průměru 180 cm

Kruhový bazén 
o průměru 244 cm a výšce 66 cm
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