
Pavel Regásek, trenér Pelhři-
mova: Splnili jsme roli favorita,
ale z výkonu nadšený nejsem.
Nebyli jsme dostatečně efektivní.
Nechci snižovat úroveň soupeře,
protože hráči Košetic bojovali,
byli houževnatí. Každopádně
rozdíl třiceti bodůměl být znát
jinak.

Josef Krtek, trenér Košetic:
Pelhřimov byl favoritem,my
jsme chtěli uhrát přijatelný vý-
sledek. To se nám celkem podaři-
lo. Soupeřměl více ze hry, my
jsme hrozili z brejků. Herně to
nebylo špatné, ale směrem do-
předu nejsmemoc nebezpeční.

Neumíme dávat góly, to nás stále
provází.

Miroslav Plíšek, trenér Chotě-
boře:Nám se vydařilo navázat na
výkon z Okříšek. Pro nás dobře
zvládnutý zápas, k tomu navíc
druhý zápas vyhraný na domácím
hřišti. Pozitivní je, že jsme udělali
jen jednu hrubku a naopak pro-
měnili své šance.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n.
S.: Byli jsme ve všem horší, po-
malejší. Teď se nám to sešlo, hráli
jsme ve slepované sestavě, dopl-
něné hráči z béčka. Chotěboř za-
slouženě vyhrála.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi:
Čekali jsme nástup lídra tabulky,
ten se ale nekonal. První šanci
jsmeměli my, jenže bez efektu.
Bystřice pak po naší hrubce v ro-
zehrávce okamžitě trestala. Při
druhé inkasované brance jsme
opět chybovali. Ve druhé půli by-
ly příležitosti na obou stranách,
ale další branka už nepadla. Do-
stali jsme lekci z produktivity, ale
výkon Bystřice nebyl příliš pře-
svědčivý.

Oldřich Veselý, trenér Bystřice:
Vítězství je po průběhu zápasu asi
zasloužené. Vzhledem k počtu
gólových šancí i naší produktivitě

určitě ano. Začátek byl od nás
ustrašený, asi se na tom pode-
psalo víc faktorů – Ledeč v sobotu
prohrála, jsou jen tři kola do
konce, asi tomu trošku hráči
podlehli, nastoupili jsme až příliš
profesorsky. Hosté dobře zahrá-
vali standardní situace, ale naše
obrana, na čele s gólmanem Pe-
trem, dokázala všechny nebez-
pečné situace ubránit. Druhý po-
ločas jsme ale sehráli zkušeně,
mohli jsme přidat i další branky.

Jiří Babínek, asistent trenéra
Sapeli Polná:My jsme nepodali
dobrý výkon, měli jsme spoustu
šancí, ale koncovka byla žalostná.

Soupeř poctivě pracoval celý zá-
pas a nakonec svou pílí dospěl ke
třem bodům amusíme uznat, že
si to zasloužil.

František Polák, trenér Při-
byslavi: My jsme přežili začátek,
kdy byli domácí nebezpeční, ale
pak jsme začali být nebezpeční a
pozornou obranou soupeři nic
nedovolili. Víceméně si to všech-
no sedlo, i přesto, že jsemměl
problémy se sestavou.

Jiří Holenda, trenér Speřic: Byl to
kvalitní zápas. V prvním poločase
jsme si ještě dokázali vytvořit
šance, ale po přestávce už nám
odcházely síly. Soupeř z toho do-
kázal těžit, utkání otočil důrazem
a výškovou převahou ve vápně. I
herně byla na jeho straně kvalita,
k výhřemu gratuluji.

Petr Kylíšek, trenér Náměště-
Vícenic: Jsem spokojený se hrou
i výkonem. V prvním poločase
jsme trefili tyč a neproměnili
jednu šanci. Cením si ale velké
bojovnosti týmu, se kterou nad
naše poměry dokázal otočit zá-
pas. Sázka na útok se nám vypla-
tila.

PetrMunduch, trenér V. Meziří-
čí B:Myslím si, že tentokrát byl k
vidění opravdu výborný zápas,
hraný z obou stran ve vysokém
tempu. Na krajský přebor šlo o
nesmírně kvalitní utkání, dělba
bodů byla podlemého spravedli-
vým odrazem toho, co se na hřišti
odehrálo.

Miroslav Zeman, trenér Žirov-
nice:DoMeziříčí jsme jeli s vel-
kým respektem. Věděli jsme, že
soupeř v posledních zápasech víc
doplňuje sestavu a že nás nečeká
nic jednoduchého. Sehráli jsme
ale dobré utkání, nasazení a bo-
jovnost námnechyběly. Po delší
doběmůžeme být s výkonem
spokojeni. Remíza je spravedlivá,
i když jsme v posledníminutě
mohli rozhodnout.

Vladimír Hekerle, trenér Třebí-
če: Začátek jsmeměli strašlivý, na
začátku druhéminuty jsme již
prohrávali. Potom vyrovnal
krásnou střelou ze dvaceti metrů
Lorenc, ale po školácké chybě
jsme v poločase prohrávali 2:1.
Jsem rád, že to kluci zvládli, oto-
čili zápas amáme tři body. Pořád
je na čem pracovat, ale těší mě, že
jsme navázali na výkon ze dru-
hého poločasu v Žirovnici, kde
jsme remizovali 5:5. Vyválčený
bod v Žirovnici nám zvedl náladu,
my se teď pokusíme v závěru vy-
bojovat co nejvíce bodů.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek:
Nevyužili jsme za vední 2:1 dvě
sólové akce, dvě hlavičky z bez-
prostřední blízkosti a jednu do-
rážku. Soupeř byl velmi efektivní.
Dva góly jsme dostali z trestného
kopu, Třebíčmoc šancí neměla.
My jsme odehráli dobrý zápas, ale
jak říkám, zradila nás bohužel
koncovka.

SPORT | Vysočina

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

BILANCE 24. KOLA
4-1-2, góly: 15:9, průměr gólů na
zápas: 3,42. Celkem: 88-20-53,
góly: 591 (336:255), průměr gólů
na zápas: 3,67.

STŘELNICE KOLA
6 gólů (Třebíč – Okříšky, Chotě-
boř – Ledeč n. S.).Rekord sezony:
10 gólů (Žirovnice – Třebíč 5:5, 22.
kolo).

SNAJPŘI
2 – Durda (Třebíč), Svoboda
(Náměšť-Vícenice).
Celkem: 17 – Durajka (Náměšť-
Vícenice), 14 – Sodomka (Bystři-
ce), Vostál (Přibyslav), 13 – Trpi-
šovský (Ledeč n. S.), Soukup
(Speřice), 11 – Svoboda (Náměšť-
Vícenice), Marek (Ledeč n. S.), 10 –
Holenda (Speřice), 9 – Hanousek
(Chotěboř), Padrtka (Bystřice n.
P.), Benda aMazač (oba Pelhři-
mov), Toula (Ledeč n. S.), Šimon-
čič (Náměšť-Vícenice).

BRANKÁŘI
Čisté konto: Zvolánek (Při-
byslav), Petr (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.), Petr
(Bystřice), 2 – Dubec (VelkéMe-
ziříčí B), Rezničenko (Sapeli Pol-
ná), Kováč (Náměšť-Vícenice),
Mrňous (Bystřice), Beránek (Le-
deč n. S.), 1 – Chalupa (Chotěboř),
Koubek (Sapeli Polná), Koukal
(Třebíč), Hvězda (Okříšky), Tka-
dlec (Speřice), Duba (HFK Třebíč),
Jíša (Košetice), Zvolánek (Při-
byslav).

KARTY
Bez vyloučení. Celkem: 27 (11:16).
Žluté karty: 14:21, celkem: 719
(354:365).

OCHOZY
Diváci: 863, průměr na zápas: 123.
Nejvíce: 230 (Pelhřimov – Koše-
tice). Nejméně: 23 (V. Meziříčí B –
Žirovnice). Celkem: 19 909, prů-
měr na zápas: 123.Rekordní ná-
vštěva: 350 (Speřice – Pelhřimov,
15. kolo).

VÝROK 23. KOLA
„Dostali jsme lekci z produktivity,
ale výkon Bystřice nebyl příliš
přesvědčivý,“ komentoval poráž-
ku 0:2 od lídra trenér Nové Vsi
Radek Šikola.
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