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Servis KP Tiskovka KP
TŘEBÍČ – SAPELI POLNÁ 1:3
BYSTŘICE – SPEŘICE 3:0
CHOTĚBOŘ – PELHŘIMOV 1:2
NOVÁVES – V.MEZIŘÍČÍ B 5:0
ŽIROVNICE – PŘIBYSLAV 5:1
OKŘÍŠKY – KOŠETICE 2:0
LEDEČ N. S. – NÁMĚŠŤ-VÍC. 3:2

BILANCE 17. KOLA
5-0-2, góly: 20:8, průměr gólů na
zápas: 4. Celkem: 63-16-33, góly:
400 (233:167), průměr gólů na
zápas: 3,57. zápas: 3,54.

STŘELNICE KOLA
6 gólů (Žirovnice – Přibyslav 5:1).
Rekord sezony: 9 gólů (Košetice –
Bystřice, 13. kolo)

SNAJPŘI
2 – Trpišovský (Ledeč n. S.), Část-
ka (Sapeli Polná), Žák (Nová Ves),
J. Svoboda (Žirovnice).

Celkem: 13 – Durajka (Náměšť-
Vícenice), Trpišovský (Ledeč n.
S.), 12 – Sodomka (Bystřice), 10 –
Soukup (Speřice), 8 – Hanousek
(Chotěboř), Marek (Ledeč n. S.),
Šimončič (Náměšť-Vícenice),
Padrtka (Bystřice), 7 – Kučera
(Náměšť-Vícenice), Benda
(Pelhřimov), Toula (Ledeč n. S.).

BRANKÁŘI
Čisté konto:Dudák (Bystřice),
Fuksa (Nová Ves), Fiala (Okříšky).
Celkem: 6 – Bezděk (Ledeč n. S.),
5 – Švec (Žirovnice), 4 – Fuksa
(Nová Ves), 3 – Dobrovolný (Cho-
těboř), Pazderka (Přibyslav), Fiala
(Okříšky), 2 – Dubec (VelkéMezi-
říčí B), Rezničenko (Sapeli Polná),
Holický (Pelhřimov), Kováč
(Náměšť-Vícenice), Mrňous (Bys-
třice), Beránek (Ledeč n. S.),
Dudák (Bystřice n. P.), 1 – Chalupa
(Chotěboř), Hajný, Koubek (oba
Sapeli Polná), Kruba (VelkéMe-
ziříčí B), Žáček (Speřice), Koukal
(Třebíč), Hvězda (Okříšky), Tka-
dlec (Speřice), Petr (Bystřice),
Duba (HFK Třebíč), Procházka
(Náměšť-Vícenice).

KARTY
Vyloučení: Štyx (Košetice). Cel-
kem: 20 (8:12). Žluté karty: 10:13,
celkem: 501 (246:255).

OCHOZY
Diváci: 785, průměr na zápas: 112.
Nejvíce: 150 (Okříšky – Košetice,
Ledeč – Náměšť-Vícenice),
nejméně: 80 (Žirovnice – Při-
byslav). Celkem: 14 117, průměr
na zápas: 126. Rekordní návštěva:
350 (Speřice – Pelhřimov, 15. ko-
lo).

HVĚZDA 17. KOLA
Daniel Prchal, hráč Ledče nad
Sázavou: Přišel, viděl, zvítězil.
Trenér Ledče vyslal svého svě-
řence do šlágru proti Náměšti za
nerozhodného stavu 2:2 až v po-
sledníminutě a doufal, že při ro-
hu bymohl Prchal hostům zava-
řit. A přesně to se stalo. Hlavou
rozhodl o výhře 3:2!

SMOLAŘ 16. KOLA
Martin Sommerauer, záložník
Chotěboře: Sobotní zápas jeden
z tahounů týmu nedohrál. Ještě
před poločasemmusel po tvrdém
zákroku soupeře střídat. Otevře-
nou ránu na hlavěmu v nemoc-
nici zašili několika stehy.

VÝROKKOLA
PetrMunduch, trenér V. Meziří-
čí B po debaklu 0:5 v Nové Vsi:
„Ukázalo se, že pouze s dorostenci
se krajský přebor hrát nedá.“

O ČEM SEMLUVÍ
Největší událost: Rozhodě tím
byl šlágr s dramatickou koncov-
kou. Ledeč vedla nad Náměští-
Vícenicemi už 2:0, pak ale hosté
zabrali a vyrovnali, a dokonce sa-
hali po obratu. Místo něj přišel v
nastavení gól domácích na 3:2.
Zajímavost kola:Do střelecké
listiny se zapsal žirovnický bran-
kář Dominik Švec, který proměnil
v závěru penaltu, a tím korunoval
výhru 5:1 nad Přibyslaví.

Vladimír Hekerle, trenér HFK
Třebíč: Celý zápas byl z naší stra-
ny nemastný, neslaný. Bez pohy-
bu a důrazu se nedá vyhrávat ani
v krajském přeboru. Chybí nám
agresivita, pak děláme dětinské
chyby a soupeři nás trestají.
Jiří Babínek, asistent trenéra
Sapeli Polná: I přes to, že jsme
soupeři darovali vedení, tak se
náš výkon postupně zlepšoval a
ve druhé půli jsme již dominovali.
Jelikož jsme dokázali převahu
potvrdit i góly, odvezli jsme si za-
slouženě tři body. Celý tým za-
slouží pochvalu.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n.
S.: Byly to nervy. Ovšem já jsem
věřil, a i hráči, že se nám to podaří
zvrátit na naši stranu. A to se i
potvrdilo tou poslední standard-
kou. Byli jsme odměněni za tu
námahu, kterou kluci vyprodu-
kovali za celých devadesátminut.
Navíc ukázali obrovskou vnitřní
sílu.
Petr Kylíšek, trenér Náměště-
Vícenic: Jsem dost zklamaný a
naštvaný. Ledeč si nezasloužila
vyhrát, do čeho kopla, to nám
spadlo do branky. Bohužel jsme
za stavu 2:2 nedokázali využít
šance a dorazit ji.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi:
Jednoznačně vysoká a zasloužená
výhra. Po celých devadesátminut
jsme utkáníměli pod kontrolou,
bylo pouze otázkou, jak vysoké
bude skóre. Hosté se sice snažili,
ale našemu tempu nestačili.
PetrMunduch, trenér V. Meziří-
čí B:Ukázalo se, že pouze s do-
rostenci se krajský přebor hrát
nedá. Za domácími jsme zaostá-
vali prakticky ve všech herních
činnostech, především pak v dů-
razu a nasazení. Chybí nám pře-
devším klasický střelec.

Miroslav Plíšek, trenér Chotě-
boře: Byl to zápas rozdílných po-
ločasů. V tom prvním jsme byli
aktivnější a dali jsme i branku.
Bohužel druhou půlku jsme ne-
zvládli, a soupeř oprávněně vý-
sledek otočil.
Pavel Regásek, trenér Pelhři-
mova: V prvním poločase jsme se
hledali, umožnili jsme soupeři jít
do vedení. Ve druhé půli jsme
přidali, začali jsme více bojovat.
Za druhý poločas jsme si vítězství
zasloužili.

Oldřich Veselý, trenér Bystřice:
Určitě to byl nejkvalitnější zápas
v jarní sezoně. Speřice chtěly hrát
fotbal, což nám vyhovovalo, od
první do posledníminuty jsme
byli lepším týmem, podali jsme
dobrý kolektivní výkon. Hosty
jsme téměř k ničemu nepustili.
Vyzdvihl bych ale nadstandardní
výkon oboumančaftů.
Jiří Holenda, trenér Speřic:Ne-
hodnotí semi to dobře. Bystřice
podala průměrný výkon, my jsme
byli ještě o level horší. Z naší
strany tam bylomálo pohybu,
chybělo nasazení. Navíc jsme si
vůbec nevěděli rady s Prášilem,
ten si na hřišti dělal, co chtěl.

Miroslav Zeman, trenér Žirov-
nice: Za výsledek jsme rádi. Po
zisku tří bodůmůžeme jet na zá-
pas proti Polné ve větší pohodě.
Doufám, že jsme se i rozstříleli.
Přibyslav nás trápila, ve srovnání
s podzimem se zlepšila. Rozho-
dující byl náš gól na 3:1.
František Polák, trenér Při-
byslavi: Pokazilo se to asi všech-
no od začátku. Nezvládli jsme zá-
věr prvního poločasu, kdy jsme
neuhlídali dvě standardní situa-
ce. A ty rozhodly o osudu utkání.
Tahali jsme za kratší konec.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek:
Většinu zápasu jsme hráli lepší
fotbal, vytvořili jsme si tlak, šan-
ce a dvě z nich jsme proměnili.
Zlepšený výkon jsme podali
hlavně ve druhém poločase.
Josef Krtek, trenér Košetic: Prv-
ní poločas byl z naší strany po-
měrně solidní, ale nedali jsme gól.
Naopak ho vstřelil soupeř. Po
přestávce Okříšky bránily vedení,
my jsme se těžko prosazovali, do
šancí jsme se už nedostávali. Gól
jsmemohli dát až v závěru.

Šlágr vyhrála šťastnější Ledeč
Domácí polevili a hráči
Náměště-Vícenic z utkání
udělali pořádné drama.
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Vysočina – Šlágr kola kraj-
ského přeboru byl o víkendu
jasný. Ledeč hostina Náměšť-
Vícenice. Střetly se tedy dva
rozjeté celky, které nabídly
dramatickou zápletku. Tu
rozuzlil v nastaveném čase
Prchal, jehož gól na 3:2 roz-
jásal domácí a rozesmutnil
hosty.
Ledečští fotbalisté měli

svému soupeři co oplácet. Na
podzimní prohráli v Náměšti
1:6. A nakonec se jim to po-
dařilo. „Byly to nervy. Ovšem
já jsem věřil, a i hráči, že se
nám to podaří zvrátit na naši
stranu. A to se i potvrdilo tou
poslední standardkou,“ rea-
goval ledečský trenér Zdeněk
Jungvirt, který před posled-
ním rohovým kopem poslal
na hřiště Daniela Prchala.
„On je dobrý při standard-
ních situacích, v hlavičko-
vých soubojích. A tenhle tah
vyšel,“ pochvaloval si Jun-
gvirt.
Ledeč v utkání vedla 2:0.

Jenže pak polevila v koncen-
traci a Náměšť toho využila a
srovnala. „Je to hodně kva-
litní soupeř, kterýmá velmi
rychlý přechod do útoku.
Když polevíte, tak oni vypro-
dukují hned rychlý brejk a
ten už se pak těžko zachytá-

vá. Naštěstí dva nevyřešili
dobře a dva zastavil ofsajd.
Takže jsmeměli ještě pro-
blémy,“ potvrdil Jungvirt.
Nakonec byl ale po závě-

rečném hvizdu a výhře 3:2
spokojený. „Byli jsme odmě-
nění za tu námahu, kterou
kluci vyprodukovali za celých
devadesát minut. Navíc uká-
zali obrovskou vnitřní sílu,
stejně jako v Nové Vsi,“ řekl
kouč Ledče.
To trenér Náměště-Vícenic

Petr Kylíšekmladší byl po
zápase velmi rozladěný. Jeho

tým v první půli vyrobil dvě
chyby na krajích obrany,
které potrestal Trpišovský.
„Oba góly jsme soupeři do-
slova nabídli,“ čertil se.
Nováček krajského přebo-

ru pak prokázal svou kvalitu
a dokázal po rychlých akcích
vyrovnat. Mohl se dostat i do
vedení, ale šance zůstaly ne-
využity. „Za stavu 2:2 šel Du-
rajka sám, potom dokonce
Šimončič se Svobodou. Sou-
peře jsmemohli dorazit a
vést 5:2, ale to se nestalo,“
krčil rameny.

Kylíškovi se zajídala i tvrdá
hra soupeře. „Během pármi-
nut jsme přišli o dva hráče.
Sedláčekmá pochroumané
vazy v koleni, špatně to vy-
padá i s Klímou. Ten zákrok
jsem sice neviděl, ale prý to
měla být červená karta po
faulu z frustrace po ztrátě
míče. Nestává se často, aby
chlap po faulu brečel. Kapi-
tán Ledče (Martin Nepovím –
pozn. autora) je dobrý kluk,
hned se za zákrok šel omlu-
vit, to taky něco vypovídá. Je
to ale prostě sport,“ dodal.

RADOST. Fotbalisté Ledče nad Sázavou se právě radují z vítězného gólu Daniela Prchala, který se po
přesné hlavičce nechal zavalit svými spoluhráči. Foto: Archiv FK Kovofiniš Ledeč n. S.
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