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Servis KP
PŘIBYSLAV – BYSTŘICE 3:6
SAPELI POLNÁ – SPEŘICE 2:3
V. MEZIŘÍČÍ B – PELHŘIMOV 1:3
NOVÁVES – ŽIROVNICE 3:2
NÁMĚŠŤ-VÍC. – HFK TŘEBÍČ 2:2
KOŠETICE – CHOTĚBOŘ 3:2
LEDEČ N. S. – OKŘÍŠKY 1:4

BILANCE 14. KOLA
2-1-4, góly: 15:22, průměr gólů na
zápas: 5,28. Celkem: 94-25-63,
góly: 677 (373:304), průměr gólů
na zápas: 3,71.

STŘELNICE KOLA
9 gólů (Přibyslav – Bystřice n. P.).
Rekord sezony: 10 gólů (Žirovni-
ce – Třebíč 5:5, 22. kolo).

SNAJPŘI
3– Prášil (Bystřice n. P.), 2 – Čech
(Bystřice n. P.), Dvořáček (Sapeli
Polná), Mazač (Pelhřimov), Sta-
něk (Žirovnice), Štyx (Košetice).
Celkem: 20 – Durajka (Náměšť-
Vícenice), 17 – Vostál (Přibyslav),
15 – Prášil (Bystřice n. P.), 14 –
Sodomka (Bystřice), Trpišovský
(Ledeč n. S.), Soukup (Speřice), 13
–Mazač (Pelhřimov), 12 –Marek
(Ledeč n. S.), 11 – Svoboda
(Náměšť-Vícenice), Benda
(Pelhřimov), Holenda (Speřice),
10 – Šimončič (Náměšť-Vícenice),
Dvořák a Hanousek (oba Chotě-
boř), Vodáček (Žirovnice), Padrt-
ka (Bystřice n. P.)

BRANKÁŘI
Čisté konto: nikdo. Celkem: 7 –
Švec (Žirovnice), 6 – Bezděk (Le-
deč n. S.), 5 – Fuksa (Nová Ves), 4 –
Dobrovolný (Chotěboř), Dudák
(Bystřice n. P.), 3 – Pazderka (Při-
byslav), Fiala (Okříšky), Holický
(Pelhřimov), Hajný (Sapeli Pol-
ná), Procházka (Náměšť-
Vícenice), Kruba (VelkéMeziříčí
B), Petr (Bystřice), 2 – Dubec
(VelkéMeziříčí B), Rezničenko
(Sapeli Polná), Kováč (Náměšť-
Vícenice), Mrňous (Bystřice), Be-
ránek (Ledeč n. S.), Duba (HFK
Třebíč), 1 – Chalupa (Chotěboř),
Koubek (Sapeli Polná), Koukal
(Třebíč), Hvězda (Okříšky), Tka-
dlec (Speřice), Jíša (Košetice),
Zvolánek (Přibyslav), Žáček
(Speřice), Sochor (Pelhřimov).

KARTY
Vyloučení: Jonák (Náměšť-
Vícenice). Celkem: 30 (13:17).
Žluté karty: 10:9, celkem: 785
(381:404).

OCHOZY
Diváci: 583, průměr na zápas: 83.
Nejvíce: 100 (Přibyslav – Bystřice,
Ledeč – Okříšky).Nejméně: 53 (V.
Meziříčí B – Pelhřimov). Celkem:
22 131, průměr na zápas: 121.Re-
kordní návštěva: 350 (Speřice –
Pelhřimov, 15. kolo).

VÝROK 14. KOLA
„Pět hráčů ze základní sestavy
dopoledne nastoupilo za dorost, a
hlavně v první půli to bylo znát.“
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí

HVĚZDA 14. KOLA
Miloš Prášil, útočník Bystřice n.
P.: V posledním utkání sezony
potvrdil skvělou jarní střeleckou
formu. Na výhře 6:3 nad Při-
byslaví se podílel hattrickem.

SMOLAŘ 14. KOLA
Zdeněk Jonák, defenzivní hráč
Náměště-Vícenic:Domácí zápas
a derby s Třebíčí pro něj skončil
velmi brzy. Již ve 3. minutě zahrál
ve vápně rukou a svůj tým oslabil.

O ČEM SEMLUVÍ

Největší událost:Košetice se v
závěrečném kole vzbouřily a ne-
povedenou sezonu alespoň za-
končily cenným a nečekaným ví-
tězstvím nad Chotěboří.
Největší zklamání:Návštěvnost
v posledním kole byla hluboko
pod průměrem. Vždyť v sedmi
utkáních bylo dohromady v hle-
dišti jen 583 diváků, což je kolem
osmdesáti fanoušků na zápas!

Tiskovka KP
Jiří Babínek, asistent trenéra
Sapeli Polná: V tomto utkání
jsme podali velmi solidní výkon,
hráči hráli s chutí, a tak tomá být.
Zasloužili bychom si remízu, ale
nebylo nám přáno.
Jiří Holenda, trenér Speřic: Sa-
peli má ve svém středu pány fot-
balisty, kteří se snaží hrát kom-
binační fotbal, což nám vyhovuje.
Bylo to kvalitní utkání. Nechci
spekulovat, zda jsme vyhráli za-
slouženě, ale vytvořili jsme si více
šancí než soupeř. A hlavně jsme
tři dokázali proměnit.

Martin Nepovím, asistent tre-
néra Ledče: Začátek zápasu byl
vyrovnaný, alemy jsme inkaso-
vali dvě branky. Po změně stran
soupeř hrál ze zajištěné obrany a
my jsme ji marně dobývali. Naše
akce končily na vápně soupeře.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek:
Zápas se nám povedl, herně kluci
vůbec nezklamali. Muselo se to
divákům líbit, i Ledečměla šance,
ale nás podržel Libor Fiala. My
jsme to zakončeníměli prostě
lepší. Klukům chci poděkovat.

Petr Kylíšekml., trenér
Náměště-Víc.: Utkání výrazně
ovlivnila hned prvníminuta, kdy
jsme šli do deseti a navíc inkaso-
vali branku z penalty. Od toho se
pak odvíjelo celých následujících
devadesátminut hry, v nichž
jsme ale hosty jasně přehrávali.
Třebíč hrozila pouze z brejků, re-
míza proto podlemého není
spravedlivým odrazem toho, co se
na hřišti odehrávalo.
Petr Kylíšek st., trenér Třebíče:
Samozřejmě ten zápas byl tím
brzkým vyloučením specifický.
Soupeř byl kvalitnější i v tom
oslabení, my vycházeli ze zabez-
pečené obrany amyslím, že jsme
si odvezli zasloužený bod.

Josef Krtek, trenér Košetic:Na
zápase jsem tentokrát nebyl, byl
jsem v zahraničí. Protomám jen
zprostředkované informace. Prv-
ní poločas byl velmi dobrý, získali
jsme tříbrankové vedení. Po pře-
stávce došlo k prostřídání, kvalita
hry už taková nebyla.
Miroslav Plíšek, trenér Chotě-
boře:Domácí zaslouženě vyhráli,
protože jestli si necháme dát za
první poločas tři branky, tak ne-
má cenu hodnotit , jak to vypa-
dalo v poli. Tříbranková ztráta se
hodně těžko dotahuje.

František Polák, trenér Při-
byslavi: Bystřice byla výborná.
My jsme snažili, ale pustili jsme ji
do šancí a byla v proměňování
nekompromisní, alemy ne. Měli
jsme šancí dost. Musím jinak říct,
že jsme odehráli dobrý zápas, jen
měmrzí neproměněné šance.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice:
Byl to typický zápas z konce se-
zony, oběmužstva hrála uvolně-
ně, a proto byla k vidění spousta
gólových příležitostí. Jsem rád, že
kluci předvedli dobrý fotbal,
branky dávali po krásných akcích.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi:
Úroveň zápasu přesně odpovídala
tomu, že je konec sezony, navíc
na sebe narazilymančafty, kte-
rým prakticky o nic nešlo. Nám
tedy ano, protože jsme chtěli
skončit v tabulce pátí. Branky
většinou padaly po hrubých chy-
bách obran, o tu jednu branku
jsme ale asi byli lepším týmem.
Miroslav Zeman, trenér Žirov-
nice: Byl to hodně bojovný zápas.
Po přestávce byl soupeř o trochu
lepší, vyhrát si zasloužil. Lámalo
se to v 80. minutě. Neproměnili
jsme obrovskou šanci, trefili jsme
tyč. Z protiútoku jsme dostali gól,
což rozhodlo.

PetrMunduch, trenér V. Meziří-
čí B: Pět hráčů ze základu dopo-
ledne nastoupilo za dorost,
a hlavně v první půli to bylo znát.
Po změně stran jsme se ale sou-
peři vyrovnali, měli jsme dvě vel-
ké tutovky, za tomusím hráče
pochválit. Pelhřimov ale vyhrál
zaslouženě.
Pavel Regásek, trenér Pelhři-
mova: Bylo to důstojné zakončení
sezony od obou týmů. Přistoupili
jsme k tomu dobřemy i domácí,
byl to hezký fotbal. My jsme do-
minovali a okořenili to třemi góly.

V posledním kole se útočilo

VÍT BRABEC

Vysočina – Sto osmdesát
dva! Přesně tolik utkání na-
bídl fotbalový krajský přebor
v sezoně 2018/2019, která
vyvrcholila tento víkend.
Dohrávané 14. kolo nic neře-
šilo, krom kosmetických
úprav v tabulce, i proto se
hrály otevřené partie a pa-
dalo hodně gólů.

Dohromady jich bylo za-
psáno 37, což je v průměru
více než pět zásahů na zápas!
Už v páteční předehrávce

to rozjely ve velkém stylu
Přibyslav a vítěz soutěže,
Bystřice. Tyto dva celky na-
bídly na závěr divákům pa-
rádní podívanou a výsledek
3:6! Tím atakovaly dosud
nejproduktivnější mač sezo-
ny, ve kterém padlo deset

branek (minulýměsíc hrála
Třebíč s Žirovnicí 5:5).
Ovšem i víkendovémače

nezůstaly pozadu a jen se
potvrdilo, že se soutěž pouze
dohrává. Útoky převyšovaly
obrany, což potvrdil již so-
botní dopolední mačmezi
Sapeli Polná a Speřicemi
(2:3). Totožný výsledek se
zrodil v Nové Vsi, která po-
razila Žirovnici, a také v Ko-

šeticích, které se postaraly o
překvapení 14. kola, když
doma zdolaly Chotěboř! Ta si
díky porážce v tabulce o stu-
pínek pohoršila. Na její úkor
šly výš Okříšky, které využily
ledečské krize a domů si od-
vezly tři body za výhru 4:1!
O jedinou remízu, avšak

opět na góly bohatou, se po-
starala Náměšť-Vícenice s
Třebíčí. Derby skončilo 2:2.

FÉROVÁ POMOC. Brankář Třebíče Patrik Duba pomáhá náměšťskému Michalu Kašíkovi po faulu zpět na nohy. Foto: Deník/Jaroslav Loskot
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