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SPORT | Vysočina
Servis KP
BYSTŘICE – KOŠETICE 3:0
ŽIROVNICE – LEDEČ N. S. 3:1
SPEŘICE – PŘIBYSLAV 3:3
PELHŘIMOV – SAPELI POL. 3:0
TŘEBÍČ – NOVÁ VES 1:0
V. MEZIŘÍČÍ B – OKŘÍŠKY 1:1
CHOTĚBOŘ – NÁMĚŠŤ-VÍC. 2:3
BILANCE 26. KOLA
4-2-1, góly: 16:8, průměr gólů na
zápas: 3,42. Celkem: 92-24-59,
góly: 640 (358:282), průměr gólů
na zápas: 3,65.
STŘELNICE KOLA
6 gólů (Speřice – Přibyslav). Rekord sezony: 10 gólů (Žirovnice –
Třebíč 5:5, 22. kolo).
SNAJPŘI
2 – Dvořák (Chotěboř), Durajka
(Náměšť-Vícenice), Prášil (Bystřice), Vodáček (Žirovnice), Martin Pohan ml. (Speřice), Vostál
(Přibyslav), Mazač (Pelhřimov).
Celkem: 19 – Durajka (NáměšťVícenice), 16 – Vostál (Přibyslav),
14 – Sodomka (Bystřice), Trpišovský (Ledeč n. S.), 13 – Soukup
(Speřice), 12 – Prášil (Bystřice n.
P.), 11 – Svoboda (NáměšťVícenice), Marek (Ledeč n. S.),
Benda (Pelhřimov), Mazač
(Pelhřimov), 10 – Holenda (Speřice), Šimončič (NáměšťVícenice), Dvořák (Chotěboř),
Vodáček (Žirovnice).
BRANKÁŘI
Čisté konto: Duba (Třebíč), Sochor (Pelřhimov), Dudák (Bystřice). Celkem: 7 – Švec (Žirovnice),
6 – Bezděk (Ledeč n. S.), 5 – Fuksa
(Nová Ves), 4 – Dobrovolný (Chotěboř), Dudák (Bystřice n. P.), 3 –
Pazderka (Přibyslav), Fiala
(Okříšky), Holický (Pelhřimov),
Hajný (Sapeli Polná), Procházka
(Náměšť-Vícenice), Kruba (Velké
Meziříčí B), Petr (Bystřice), 2 –
Dubec (Velké Meziříčí B), Rezničenko (Sapeli Polná), Kováč
(Náměšť-Vícenice), Mrňous (Bystřice), Beránek (Ledeč n. S.), Duba
(HFK Třebíč), 1 – Chalupa (Chotěboř), Koubek (Sapeli Polná),
Koukal (Třebíč), Hvězda (Okříšky), Tkadlec (Speřice), Jíša (Košetice), Zvolánek (Přibyslav), Žáček
(Speřice), Sochor (Pelhřimov).
KARTY
Vyloučení: Sysel (V. Meziříčí B),
Dočkal (Okříšky). Celkem: 29
(12:17). Žluté karty: 8:21, celkem:
766 (371:395).
OCHOZY
Diváci: 821, průměr na zápas: 116.
Nejvíce: 200 (Speřice – Přibyslav,
Pelhřimov – Sapeli Polná).
Nejméně: 70 (V. Meziříčí B –
Okříšky). Celkem: 21 548, průměr
na zápas: 123. Rekordní návštěva: 350 (Speřice – Pelhřimov, 15.
kolo).
VÝROK 26. KOLA
„Úroveň utkání měla místy příchuť okresního přeboru,“ hodnotil trenér Nové Vsi Radek Šikola
mač v Třebíči.
HVĚZDA 26. KOLA
Radim Bence, záložník Třebíče:
V domácím utkání se silnou Novou Vsí patřil k nejlepším na
hřišti. Odměnou za výborný výkon mu byl rozhodující gól.
SMOLAŘ 26. KOLA
Tomáš Dobrovolný, brankář
Chotěboře: Špatným výkopem
daroval Durajkovi gól, jeho tým
pak prohrál s NáměštíVícenicemi 2:3.
O ČEM SE MLUVÍ
Největší událost: Bystřice nad
Pernštejnem je divizní! Po výhře
nad Košeticemi má kolo před
koncem pětibodový náskok, který druhý Pelhřimov smazat nedokáže.
Největší zklamání: Další porážka
Ledče nad Sázavou, která padla i v
Žirovnici a jen potvrdila, že druhou polovinu jara nezvládla.

Bystřice už je znovu divizní
Postupovou tečku napsala
sobotní domácí výhrou
nad Košeticemi.
TOMÁŠ POHANKA

Bystřice nad Pernštejnem –
Mise splněna. Tak by se dalo
nazvat to, co se v sobotu
odehrávalo na bystřických
Lužánkách. Před fotbalisty
Bystřice stál v předposledním
kole letošního ročníku krajského přeboru Vysočiny jasný úkol, zdolat poslední Košetice a zajistit si po dvou letech návrat do moravskoslezské divize. Podařilo se,
byť výhra 3:0 se zrodila až
díky brankám v závěrečné
dvacetiminutovce.

ZLOMILI JE V ZÁVĚRU
„Zápas byl od začátku v naší
režii, ale byli jsme zbytečně
nervózní, až mě tím hráči
překvapili, myslel jsem, že to
bude jednodušší. Bylo to o
prvním gólu,“ hodnotil duel
kouč Bystřice Oldřich Veselý,
kterému po hodině hry za
stavu 0:0 nebylo příliš do
zpěvu.
„Trošku už malá nervozita
začínala být, ale pokud bych
nevěřil vlastním hráčům,
bylo by něco špatně,“ usmíval se po utkání trenér Bystřice.
O postupu rozhodly především jarní odvety, v nichž
zatím krajský přeborník
ztratil pouze tři body.

VE SPRÁVNÝCH RUKÁCH. Pohár pro vítěze přebrali z rukou předsedy KFS Miroslava Vrzáčka (vlevo)
kapitán Bystřice Radek Sklenář a předseda oddílu Josef Soukop (uprostřed). Foto: David Mahel

„Po podzimu jsme měli 26
bodů, plánem jich bylo třicet.
Ale na jaře jsme ztratili body
jen v Pelhřimově, kde jsme
paradoxně zahráli asi nejlépe
v sezoně. Takovou jízdu
dlouho nepamatuji, od výhry
v derby nad Novou Vsí už
jsem postupu věřil,“ těšilo
Veselého.
Ten zažil historický postup
do čtvrté nejvyšší soutěže
před sedmi lety ještě coby
hráč. Jak vyznívá srovnání
obou situací a mančaftů?
„Na hřišti jsem to asi prožíval více. Ale obou postupů

si vážím úplně stejně, myslím si, že divize je soutěží
ideální pro Bystřici. Byla by
prostě škoda hrát jenom
krajský přebor,“ domnívá se
šestatřicetiletý lodivod.

LETOS UŽ NEODMÍTNOU
Postup do divize mohli fotbalisté Bystřice slavit už před
rokem, kdy dostali možnost
jít o patro výš mimo pořadí.
Tehdy to však vedení oddílu,
ale také samotní hráči odmítli.
„Jsem rád, že jsme to letos
vykopali, zvlášť po tom, kdy

jsme loni postup z druhého
místa odmítli. Tehdy se to
některým nelíbilo, ale chtěli
jsme tu soutěž vyhrát, je to
úplně něco jiného,“ vysvětluje Oldřich Veselý, který již
přemýšlí nad posílením
mužstva.
„Něco už máme rozjednaného, ale podepsaného zatím
není nic. Určitě bychom
chtěli přivést tři, možná čtyři
hráče, ale základem je pro mě
především to, aby nikdo neodešel a divizi hráli hlavně ti
kluci, kteří si ji na hřišti také
vykopali.“

Tiskovka KP
Pavel Regásek, trenér Pelhřimova: První poločas nám patřil,
dali jsme tři góly a mohlo jich být
více. Další dvě velké šance Benda
neproměnil. Po přestávce jsme
polevili, i přesto jsme si vítězství
ohlídali.
Jiří Babínek, asistent trenéra
Sapeli Polná: Utkání skončilo
zaslouženým třígólovým vítězstvím Pelhřimova. My jsme byli
citelně oslabeni a zvláště v první
půli jsme podali slabý výkon. Ve
druhém jsme se trochu zvedli, na
skóre se již nic nezměnilo.
Miroslav Zeman, trenér Žirovnice: Odehráli jsme asi nejlepší
zápas na jaře, navázali jsme na
dva poslední dobré výkony. Kluci
ukázali, že když splní pokyny, tak
můžeme hrát v přeboru s kýmkoliv. Dali jsme tři nádherné góly,
vzadu jsme pracovali spolehlivě.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n.
S.: Sice jsme prohráli, ale možná i
tím, že jsme nedali první gól. Měli
jsme šance, ale je to samozřejmě
jen kdyby nebo možná. Byli jsme
potrestaní za chyby v obraně.
Chtěli jsme za stavu 1:0 se zápasem ještě něco udělat, tlačili jsme
se dopředu, a proto jsme měli
vzadu otevřená vrátka.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice:
Od první minuty jsme byli jasně
lepším mužstvem, trápila nás
však koncovka. Na hráčích se
přece jen projevila určitá nervozita, bylo znát, že poslední krok
bývá nejtěžší. Ve druhé půli už
jsem začínal mít lehké obavy, ale
pak nás Prášil vysvobodil a utkání jsme dovedli ke zdárnému
konci.
Josef Krtek, trenér Košetic: Chyběli nám čtyři hráči základní sestavy. Domácí, kterým šlo o potvrzení postupu, měli celý zápas
převahu, ale nám se dařilo dlouho
držet stav 0:0. Nad vodou nás držel výborným výkonem brankář
Jíša. V závěru už nám přece jen
docházely síly.
Miroslav Plíšek, trenér Chotěboře: Prohráli jsme zaslouženě.
Soupeři jsme nabídli dvěma
hrubými chybami dvě branky a
sami několik šancí neproměnili,
ale to nás provází celé jaro.
Petr Kylíšek ml., trenér
Náměště-Vícenic: Jsem spokojený s vítězstvím, ale stejně jako
domácí hráči znechucený z toho,
že jsme museli hrát na umělé
trávě. V zápase „dominovaly“
obrany, naštěstí ta chotěbořská
udělala více chyb.
Petr Kylíšek st., trenér HFK
Třebíč: Mohli jsme se opřít o výbornou defenzivu. Hosté nás sice
dostali pod tlak, ale až na jednu
dvě výjimky jsme je do šancí nepouštěli. Rozdílovým hráčem byl
Radim Bence.
Radek Šikola, trenér Nové Vsi:
Zápas se mi hodnotí poměrně
těžko. Úroveň měla místy příchuť
okresního přeboru, bohužel nás
nyní trápí početná marodka.
Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B: Nerozhodný výsledek je asi
zasloužený, v první půli jsme byli
lepší my, po změně stran zase
Okříšky. Mrzí mě dvě zranění našich hráčů, stejně tak i dvě vyloučení, každé na jedné straně.
Ten závěr byl zbytečně hektický.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek:
Bod je dobrý, ale vzhledem k vývoji ve druhé půli jsme mohli
myslet i na tři. V první půli nás
podržel Fiala, ve druhé jsme byli
lepší a vyrovnali. Bohužel zápas
měl po jednom neodpískaném
zákroku nepříjemnou dohru.
Jiří Holenda, trenér Speřic: Chtěl
jsem z posledních tří zápasů sezony devět bodů a tento úkol už
nesplníme. I když je remíza zasloužená, odpovídá počtu šancí,
tak je pro mě zklamáním. V
obraně děláme obrovské chyby,
žákovské, školácké.
František Polák, trenér Přibyslavi: Byli jsme na ně docela
dobře nachytaní. Dostali jsme se
do vedení, soupeř srovnal po naší
chybě. Dostali jsme se do vedení.
Jenže pak jsme nezvládli úvod
druhého poločasu. Naštěstí jsme
dokázali srovnat.

