
SPORT | Vysočina

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

BILANCE 19. KOLA
4-0-3, góly: 14:9, průměr gólů na
zápas: 3,28. Celkem: 70-16-40,
góly: 444 (257:187), průměr gólů
na zápas: 3,33.

STŘELNICE KOLA
5 gólů (Ledeč n. S. – Přibyslav,
Nová Ves – Košetice).Rekord se-
zony: 9 gólů (Košetice – Bystřice,
13. kolo)

SNAJPŘI
2 – Vostál (Přibyslav), Blažíček
(Nová Ves), Rampír (Okříšky),
Staněk (Žirovnice).

Celkem: 14 – Durajka (Náměšť-
Vícenice), 13 – Trpišovský (Ledeč
n. S.), 12 – Sodomka (Bystřice), 10
– Soukup (Speřice), 9 –Marek
(Ledeč n. S.), Vostál (Přibyslav),
Padrtka (Bystřice), 8 – Hanousek
(Chotěboř), Šimončič (Náměšť-
Vícenice).

BRANKÁŘI
Čisté konto: Žáček (Speřice),
Procházka (Náměšť-Vícenice),
Fuksa (Nová Ves), Švec (Žirovni-
ce). Celkem: 6 – Bezděk (Ledeč n.
S.), Švec (Žirovnice), 5 – Fuksa
(Nová Ves), 4 – Dobrovolný (Cho-
těboř), 3 – Pazderka (Přibyslav),
Fiala (Okříšky), 2 – Dubec (Velké
Meziříčí B), Rezničenko (Sapeli
Polná), Holický (Pelhřimov), Ko-
váč (Náměšť-Vícenice), Mrňous
(Bystřice), Beránek (Ledeč n. S.),
Dudák (Bystřice n. P.), Hajný (Sa-
peli Polná), Petr (Bystřice), Žáček
(Speřice), Procházka (Náměšť-
Vícenice), 1 – Chalupa (Chotěboř),
Koubek (Sapeli Polná), Kruba
(VelkéMeziříčí B), Koukal (Tře-
bíč), Hvězda (Okříšky), Tkadlec
(Speřice), Duba (HFK Třebíč).

KARTY
Bez vyloučení. Celkem: 22 (9:13).
Žluté karty: 14:15, celkem: 566
(277:289).

OCHOZY
Diváci: 1 086, průměr na zápas:
155. Nejvíce: 250 (Žirovnice –
Pelhřimov), nejméně: 70 (Třebíč –
Speřice). Celkem: 15 933, průměr
na zápas: 120.Rekordní návště-
va: 350 (Speřice – Pelhřimov, 15.
kolo).

HVĚZDA 19. KOLA
AdamVostál, útočník Přibysla-
vi: Podílel se dvěma góly na ne-
čekané výhře 3:2 na půdě první
Ledče. Obrana lídra si nedokázala
Vostála uhlídat již v 3., a poté ješ-
tě v 18. minutě, kdy už zvyšoval
po brejku na 3:1.

SMOLAŘ 19. KOLA
TomášHajný, brankář Sapeli
Polná: V utkání v Okříškách toho
moc řešit nemusel, domácí toho
totiž moc nepředvedli. Přesto se
radovali z výhry 2:1. Té Hajný
těžkomohl zabránit, v nastave-
ném čase totiž s tečovanou stře-
lou nemohl nic dělat.

VÝROKKOLA
Jiří Babínek, asistent trenéra
Sapeli Polná: „Bohužel největším
soupeřem byl pro nás sudí, který
minimálně třikrát hrubě ovlivnil
utkání ve prospěch domácích.“

O ČEM SEMLUVÍ
Největší událost:Dva ze tří favo-
ritů zaváhali! Ledeč překvapivě
odevzdala na jaře famózní Při-
byslavi, jejího klopýtnutí ale
druhý Pelhřimov nevyužil, pro-
hrál totiž v Žirovnici. A proti je už
třetí, šla před něj Bystřice.
Zajímavost kola: Fotbalisté Tře-
bíče se ne a ne probrat ze zimního
spánku. Tentokrát nestačili na
Speřice, což už je jejich čtvrtá po-
rážka v řadě!

Přibyslav rozhodla o třech
bodech běhemdvaceti minut
Ledči ve druhém poločase
chybělo trochu štěstí.
Skórovat mohla několikrát.

EDITA VESELKOVÁ

Přibyslav, Ledeč nad Sáza-
vou – Ledečským fotbalis-
tům skončila na domácím
hřišti dvanáctizápasová
šňůra bez porážky, která tr-
vala od 9. září loňského roku.
Shodou okolností je porazil
stejný tým, který jim i
úspěšnou sérii o víkendu za-
končil. Byla jím zachraňující
se Přibyslav, která díky třem
bodům předskočila v tabulce
rezervu velkéhoMeziříčí a
Třebíč.
Přibyslav na soupeře na-

stoupila ve velkém stylu,
když už v 18. minutě vedla
3:1. „My jsme jim vedení vě-
novali, nechali jsme soupeře
dát tři góly. Dokoncemohli
dát i čtvrtou branku. To roz-
hodlo celé utkání,“ uznal le-
dečský kouč Zdeněk Jungvirt,
podle něj byli jeho svěřenci
ještě v kabině, když utkání
začalo. „Za první poločas
jsme byli potrestaný,“ po-
steskl si.
Skóre otevřel AdamVostál,

který poslal míč k tyči. Ná-
sledně domácí srovnali, když
Vodička přehlavičkoval při-
byslavské obránce. Jenže pak

z penalty poslal svůj tým do
vedení Vopršal. A třetí bran-
ku přidal Vostál, když Při-
byslav dokázala odkopnout
skrumáž před vlastní bran-
kou a z následného protiú-
toku se trefil právě dvou-
brankový střelec. Následně

se Ledeč snažila s výsledkem
něco udělat, ale v zakončení
jí nepřálo štěstí.
„Byli jsme na ně dobře při-

praveni. Věděli jsme, co bu-
dou hrát a v první půli jsme
to splnili. Ve druhé půli se
k nám přiklonilo trochu

štěstí, tak jsme ten zápas
zvládli,“ zářil spokojeností
přibyslavský kouč František
Polák, jehož svěřenci seměli
co ohánět hlavně po návratu
z kabin, kdyměl soupeř ně-
kolik hodně slibných příleži-
tostí ke skórování.
„Těžko se hrálo, soupeř byl

zakopaný před vápnem, od-
kopával balony. Navíc se od
nás odklonilo trochu štěstí.
V minulých zápasech jsme
dokázali rozhodnout v závě-
ru, a teď se nám to nepoved-
lo,“ řekl Jungvirt. Trpišovský
nastřelil tyč, Marekměl na
noze také dvě tři šance, Filip
Gramer pak v poslední mi-
nutě promáchl v malém
vápně.
Přibyslav se k bráně do-

mácích dostávala jen spora-
dicky. „Záměr to ale nebyl.
Nedokázali jsme podržet ba-
lon. Soupeř byl rychlejší, bě-
havější a fotbalovější. Ale
nakonec jsme to s trochou
štěstí ubojovali,“ uznal při-
byslavský šéf lavičky. „Mu-
sím pogratulovat Frantovi, že
se jim to podařilo takto
uhrát. Možná za druhý polo-
čas nebo respektive za tři
čtvrtiny utkání to vypadá
nezaslouženě. Ale já říkám,
že jsme zaslouženě prohráli,
protože soupeř dal tři góly,“
dodal Jungvirt.

PŘEKVAPILI. Fotbalisté Přibyslavi (v modrém) nečekaně vyloupili
první Ledeč. Jako jediní ji porazili dvakrát! Foto: Archiv FK Ledeč n. S.

Tiskovka KP
Miroslav Plíšek, trenér Chotě-
boře: Myslím, že by zápasu více
slušela remíza. Nasazením a vý-
konem jsme šli třem bodůmna-
proti. Jenže jsme se neubránili
chybám, kterými jsme soupeři
darovali branky.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice:
Spíše než pohledný fotbal to byl
spíše boj, navíc na nerovném te-
rénu. Trvalo nám dobrou čtvrt-
hodinu, než jsme se dostali do
hry. Vedoucím gólem se ale hráči
uklidnili, domácí pak sice vyrov-
nali, ale na to jsme dokázali od-
povědět a po gólu na 3:1 jsme zá-
pas dovedli do vítězného konce.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n.
S.: Jsme zklamaní. Chtěli jsme
doma vyhrát a potvrdit naše
umístění. Věřili jsme si na to, ale
zřejmě jsme prvních dvacetmi-
nut byli ještě v kabině. Než jsme
se dostali na hřiště, tak jsme pro-
hrávali 3:1.
František Polák, trenér Při-
byslavi: Pro nás to jsou strašně
důležité a cenné tři body. Dostali
jsme se před Třebíč i Velmez, což
je pro nás fantastická zpráva.

Petr Kylíšek, trenér Náměště-
Vícenic: Bylo to oboustranně po-
hledné utkání, soupeř se snažil
hrát fotbal, což nám vyhovuje.
Neproměnili jsme řadu šancí, a
pak jsme klidněmohli po tutové
šanci soupeře ve druhé půlce
prohrávat. V závěru rozhodl nej-
lepší hráč zápasu Čermák.
PetrMunduch, trenér V. Meziří-
čí B: Prohramě hrozněmrzí, pro-
tože to byl vyrovnaný zápas, mi-
nimálně bod jsme si zasloužili.
Nejvícemě ale štve to, že jsme
před rozhodujícím okamžikem šli
do brejku, kdy jsmemohli roz-
hodnout, naopak po naší chybě
okamžitě inkasujeme.

Miroslav Zeman, trenér Žirov-
nice:Dá se říci, že jsme zminima
vytěžili maximum. Povedly se
nám čtyři rychlé akce, dali jsme
tři góly. Pelhřimovmá silný tým,
zápas byl i za stavu 2:0 pořád na
vážkách. Klíčové bylo, že se do
podzimní formy dostal brankář
Dominik Švec.
Pavel Regásek, trenér Pelhři-
mova:Měli jsme šest vyložených
šancí, ale nedali jsme gól. Žirov-
niceměla čtyři tutovky, ale do-
kázala z toho dát tři góly. Roz-
hodla efektivita v zakončení.

Jan Nečas, asistent trenéra Nové
Vsi:Od prvníminuty jsmeměli
více ze hry, nějakou chvíli nám
ale trvalo, než jsme se gólově
prosadili. Od stavu 2:0 bylo v
podstatě hotovo, šlo jen o to, jak
vysokým rozdílem zvítězíme.
Josef Krtek, trenér Košetic: Zá-
pas byl jednoznačný, soupeř byl
ve všech směrech lepší. Nová Ves
se oproti podzimu hodně zlepšila,
očividně přes zimu kvalitně po-
trénovala. Byla na tom lépe herně
i fyzicky.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek:
Máme za sebou další těžké utká-
ní. Byl to typický remízový zápas
se šťastným koncem pro nás. V
nastavení se k nám přiklonilo
štěstí po tečované střele.
Jiří Babínek, asistent trenéra
Sapeli Polná:Utkání jsme sehráli
v oslabené sestavě a já děkuji na-
šim hráčům, že ho poctivě od-
makali, a ještě na začátku deva-
desátéminuty sahali po bodu.
Bohužel největším soupeřem byl
pro nás sudí, kterýminimálně
třikrát hrubě ovlivnil utkání ve
prospěch domácích. Netvrdíme,
že úmyslně, ale ovlivnil. Byl to
žalostný výkon hlavního rozhod-
čího.

Vladimír Hekerle, trenér Třebí-
če:Dostali jsme gól po naší stan-
dardce, po odvrácenémmíči jsme
se špatně vrátili a hasili to penal-
tou. Ve druhé půli jsme byli ak-
tivnější, ale ve finální fázi jsme se
neprosadili, hráli jsme jen po
šestnáctku, a soupeř nás v závěru
za nedůraz potrestal podruhé.

Jiří Holenda, trenér Speřic:Náš
výkon byl sice lepší než před týd-
nem proti Chotěboři, ale i tak to
bylo jen průměrné utkání. Nešlo
to nám ani domácím. Těší mě jen
tři získané body a to, že se nám
daří začleňovatmladé hráče do
sestavy.
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