
František Polák, trenér Při-
byslavi: Začali jsme hrát hrozně
pozdě, koukali jsme jak jezevci.
Navíc už v deseti hráčích jsme se
do pořádného tlaku nedokázali
dostat.

PetrMunduch, trenér Velkého
Meziříčí B:Do utkání jsme
vstoupili aktivně, po většinu času
jsme byli lepším týmem. Pouze za
stavu 3:0 jsme trošku vypadli z
tempa, ale po dvou inkasovaných
gólech jsme se vrátili zpět do zá-
pasu a dokázali jej dovést k zisku
velmi cenných tří bodů. Byl to od
nás opravdu výborně sehraný
zápas.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče:
My jsme pod tíhou důležitosti ten
zápas nezvládli psychicky. Z mé-
ho pohledu nevyhrál fotbalovější
tým, ale ten, který proměnil své
šance. A tím pádem vyhrála Bys-
třice zaslouženě.

Oldřich Veselý, trenér Bystřice:
Začátek utkání byl velice opatrný,
oba týmy se zaměřily spíše na
defenzivu. Rozhodly dva góly v
rychlém sledu, první z penalty,
druhý po chybě gólmana Ledče.
Po změně stran nás domácí sice
zatlačili, alemy jsme hrozili z
brejků, takže tomohlo klidně
skončit naší daleko vyšší výhrou.

Nynímáme vše ve svých rukou,
pokud nepolevíme v koncentraci,
věřím, že závěr soutěže zvládne-
me.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi:
Dva body jsme ztratili po našich
zbytečných chybách. Tentokrát
všakmusím být velice kritický k
výkonu rozhodčího, který to kazil
na obě strany. Nelíbilo semi ani
to, s čím přijely Speřice, spousta
tvrdých zákroků za hranou pra-
videl, já si takto fotbal na úrovni
krajského přeboru nepředstavuji.

Jiří Holenda, trenér Speřic: Bod
je pro nás zlatý. Nová Ves je jeden

z nejtěžších soupeřů venku, ne-li
vůbec nejtěžší. Umí těžit ze stan-
dardních situací, a i když jsme o
tom věděli, tak jsme po nich stej-
ně dostali všechny tři góly. Kluky
alemusím pochválit za bojov-
nost, uhráli jsme tam cenný vý-
sledek.

Miroslav Zeman, trenér Žirov-
nice: Tento zápas bych rozdělil to
na dvě části. Co se týká hry smě-
rem dopředu, tak to bylo O.K.
Bránění a i samotné přepínání
směrem do defenzivy bylo ale
špatné. Už se nad tímmusíme
zamyslet, co se s námi děje.
Nestalo se nám poprvé, že jsme

vedli o dva góly, a zápas nakonec
nevyhráli. Skoromi to přijde, že
se bojíme vyhrát. Vyrábíme fa-
tální chyby.

Vladimír Hekerle, trenér Třebí-
če: Před zápasem bych bod bral,
bral bych ho i po první půli. Za
stavu 5:5 jsme ale trefili břevno a
šli dvakrát prakticky sami na
branku. V celé sezoně nás trápí
defenziva, dostáváme hodně
branek.

Josef Krtek, trenér Košetic: Zá-
pas se námnepovedl především z
toho důvodu, že jsme udělali ně-
kolik laciných chyb. Dostali jsme
po nich dva góly. Hra jako taková
nebyla špatná, ale nedaří se nám
v zakončení. Nemáme hráče, kteří
jsou schopní dávat góly. V tomto
zápase jsme postrádali Štyxe a
Rážka.

Jiří Babínek, asistent trenéra
Sapeli Polná: Spokojenost s body
určitě je, i když jsme tam jeli s
obavami, protože Košetice remi-
zovaly doma s rezervou Velkého
Meziříčí, a pak porazily i Při-
byslav. Navíc jsmeměli velkou
marodku, a ty zápasy s poslední-
mi jsou ošidné. Proto jsme rádi,
že ačkoliv ten výkonměl k opti-
mu daleko, tak jsme ho zvládli.

Petr Kylíšek, trenér Náměště-
Vícenic: Potvrdily se naše obavy
ze zápasu. Pelhřimov ukázal svou
kvalitu, my jsme naopak doplatili
na individuální chyby. V podstatě
jsme soupeři třikrát na gól sami
nahráli, ale to vůbec nesráží vý-
kon Pelhřimova. Vyhrál zaslou-
ženě.

Pavel Regásek, trenér Pelhři-
mova:Náměšť byla soupeřem
kvalitním, na úrovni. Sice jsme
brzy získali vedení, ale pak jsme
si nepohlídali standardní situaci
a soupeř z ní dokázal vyrovnat.
Ještě do přestávky nám vrátil ve-
dení Mazač po přihrávce Naniáše.
Po změně stran jsme soupeři za-
sadili ránu do vazu třetím gólem,
pak už jsmeměli hru pod kont-
rolou.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek:
Po těžkém boji jsme uhráli tři
body. Chotěboř hrála výborný
fotbal, nás několika fantastický-
mi zákroky podržel gólman Libor
Fiala. Ve druhém poločase jsme
bránili, sázeli na brejky a také
měli dvě šance. Nakonec jsme
museli o výhru bojovat až do
konce.

Miroslav Plíšek, trenér Chotě-
boř: Pro nás to byla zasloužená
porážka. Sice jsme byli dvě třeti-
ny, možná i celý zápas více na
balonu a lepším týmem, ale to nic
neznamená, když pak uděláme
dvě fatální chyby a navíc nepro-
měníme čtyři tutové šance. Sou-
peř vyhrál, protože jsmemu to
umožnili.

SPORT | Vysočina

Tiskovka KPServis KP
KOŠETICE – SAP. POLNÁ 1:3
ŽIROVNICE – TŘEBÍČ 5:5
OKŘÍŠKY – CHOTĚBOŘ 2:1
LEDEČ N. S. – BYSTŘICE 0:2
NOVÁVES – SPEŘICE 3:3
PŘIBYSLAV – V.MEZIŘÍČÍ B 2:5
NÁMĚŠŤ-VÍC. – PELHŘIMOV 1:4

BILANCE 23. KOLA
1-2-4, góly: 14:23, průměr gólů na
zápas: 5,28. Celkem: 84-19-51, gó-
ly: 567 (321:246), průměr gólů na
zápas: 3,68.

STŘELNICE KOLA
10 gólů (Žirovnice – Třebíč 5:5).
Rekord sezony: 10 gólů (Žirovni-
ce – Třebíč 5:5, 22. kolo).

SNAJPŘI
3 – Vodáček (Žirovnice), Mazač
(Pelhřimov).
Celkem: 17 – Durajka (Náměšť-
Vícenice), 14 – Sodomka (Bystři-
ce), 13 – Trpišovský (Ledeč n. S.),
Vostál (Přibyslav), Soukup (Spe-
řice), 10 –Marek (Ledeč n. S.),
Holenda (Speřice), 9 – Hanousek
(Chotěboř), Svoboda (Náměšť-
Vícenice), Padrtka (Bystřice n. P.),
Benda aMazač (oba Pelhřimov),
Toula (Ledeč n. S.), Šimončič
(Náměšť-Vícenice).

BRANKÁŘI
Čisté konto:Dudák (Bystřice n.
P.).
Celkem: 6 – Bezděk (Ledeč n. S.),
Švec (Žirovnice), 5 – Fuksa (Nová
Ves), 4 – Dobrovolný (Chotěboř),
3 – Pazderka (Přibyslav), Fiala
(Okříšky), Holický (Pelhřimov),
Hajný (Sapeli Polná), Žáček (Spe-
řice), Procházka (Náměšť-
Vícenice), Kruba (VelkéMeziříčí
B), Dudák (Bystřice n. P.), 2 – Du-
bec (VelkéMeziříčí B), Rezničen-
ko (Sapeli Polná), Kováč (Náměšť-
Vícenice), Mrňous (Bystřice), Be-
ránek (Ledeč n. S.), Petr (Bystři-
ce), 1 – Chalupa (Chotěboř), Kou-
bek (Sapeli Polná), Koukal (Tře-
bíč), Hvězda (Okříšky), Tkadlec
(Speřice), Duba (HFK Třebíč), Jíša
(Košetice).

KARTY
Vyloučení: Votava (Přibyslav).
Celkem: 27 (11:16). Žluté karty:
19:14, celkem: 688 (340:344).

OCHOZY
Diváci: 860, průměr na zápas: 123.
Nejvíce: 150 (Nová Ves – Speřice,
Ledeč n. S. – Bystřice n. P.).
Nejméně: 80 (Přibyslav – V. Me-
ziříčí B). Celkem: 19 046, průměr
na zápas: 123. Rekordní návštěva:
350 (Speřice – Pelhřimov, 15. ko-
lo).

VÝROK 23. KOLA
„Skoromi to přijde, že se bojíme
vyhrát. Vyrábíme fatální chyby,“
komentoval divokou přestřelku
5:5 Žirovnice s Třebíčí domácí
trenérMiroslav Zeman.
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