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Přibyslav vyhořela v Chotěboři, pět
gólů dostaly i Nová Ves a Jaroměřice
Ledeč si připsala první
výhru, poprvé naopak
prohrály Košetice

REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Ve čtvrtém kole
krajského přeboru Vysočiny
se zrodily čtyři jednoznačné
výsledky. Kouty získaly
první bod, když hrály bez
gólů ve Velkém Meziříčí.

BYSTŘICE – SAPELI POLNÁ
1:0
Oldřich Veselý, trenér

Bystřice: Polná dobře brá-
nila, rozhodla proto pěkná
individuální akce Adamce.
Utkání jsme však poté
mohli rozhodnout daleko
dříve, místo toho jsme se
zbytečně strachovali až do
poslední minuty. Zatím to
pro nás byl určitě nejtěžší
zápas, o to jsou tři body
cennější.
Jiří Babínek, trenér Sa-

peli Polná: Jak říkal Peťa
Tržil po zápase: Ještě nikdy
jsme takhle Bystřici nemač-
kali. Myslím, že jsme si mi-
nimálně bod měli odvézt.
Jeden regulérní gól jsme
vstřelili, ten nám neuznali, a
další byla neodpískaná pe-
nalta. To nás stálo body. Ten
výkon byl dobrý. Bystřice se
strachovala o výsledek, ale
my to měli zúročit.

OKŘÍŠKY – HUMPOLEC 1:0
Gustav Cabúk, trenér

Okříšek: Velmi těžké utká-
ní. V prvním poločase nás
soupeř přehrával a vytvořil
si i dvě tutovky. Kluci bojo-
vali, ale nedařila se nám
kombinace a prohrávali
jsme osobní souboje. Po
přestávce jsme hru vyrov-
nali, zvýšili agresivitu i dů-
raz a začali si vytvářet šan-
ce. Zlepšenou hru korunoval

po výborné Bastl. Humpolec
otevřel obranu a tlačil se
dopředu. My jsme ještě ne-
dali dvě velké šance. Výsle-
dek jsme pozornou a obě-
tavou obranou v čele s Fia-
lou ubránili. Kluci hráli
obětavě a zaslouží velkou
pochvalu. Pro mě je důležitý
další zápas bez inkasované
branky.
Ján Kubík, trenér Hum-

polce: Soupeři musím po-
gratulovat, získal body bo-
jovností. My jsme si zápas
prohráli sami. V prvním
poločase jsme měli převa-
hu, ale nedokázali jsme
proměnit šance. Pak se zra-
nil brankář Kříž, museli
jsme zamíchat sestavou a
soupeř se štěstím rozhodl.

Střela při gólu škrtla kopač-
ku Vrátného.

VELKÉ MEZIŘÍČÍ B – KOUTY
0:0
Petr Munduch, trenér V.

Meziříčí B: Když to sečtu,
tak remíza je asi spravedli-
vá. Držení balonu bylo na
naší straně, jenže na to se
nehraje. Na druhou stranu
měly Kouty čtyři stopro-
centní tutovky, klidně jsme
tedy mohli prohrát 0:4. Do-
ma jsme chtěli získat tři
body, proto jsem z koneč-
ného výsledku trochu zkla-
maný.
Richard Chylík, trenér

Koutů: Chtěli jsme po třech
nevydařených kolech začít
bodovat, proto jsme udělali

změny obraně i rozestavení.
To se nám vyplatilo a z
horké půdy jsme si odvezli
bod. Před utkáním bychom
ho brali, ale na základě
průběhu jsme mohli vytěžit
i tři. Měli jsme čtyři samo-
statné nájezdy, které jsme
nedali, a Velké Meziříčí
pustili jen do jedné šance.

SPEŘICE – JAROMĚŘICE
N. R. 5:0
Jiří Holenda, trenér

Speřic: S výsledkem jsme
spokojeni, i hra jako taková
se lepší. Na druhou stranu
přes pět gólů musíme stále
pracovat na střelecké pro-
duktivitě. Nedali jsme šance,
které bychom dávat měli.
Pro soupeře je výše prohry
krutá, vytvořil si několik
šancí, byl nebezpečný hlav-
ně po centrech. Oceňuji také
to, že bojoval i za krajně
nepříznivého stavu.
Michal Částek, vedoucí

mužstva Jaroměřic: Domá-
cí byli lepším mužstvem a
největší rozdíl byl ve využí-
vání šancí. Soupeř většinu
svých možností proměnil,
kdežto my nedali ani jednu.
Střelecky se trápíme a nikdo
z útočných hráčů není
schopný proměnit příleži-

tost, a když se soupeř do-
stane do vedení, tak už
nejsou síly na otočení vý-
sledku.

PELHŘIMOV – NOVÁ VES 5:1
Martin Moravec, trenér

Pelhřimova: Získali jsme
důležité domácí vítězství.
Řekl bych, že zaslouženě,
soupeř hrozil prakticky jen
ze standardních situací. Ty
ale zahrával velmi dobře,
třikrát čtyřikrát to před naší
brankou hořelo. Naše hra už
měla solidní parametry, ko-
nečně jsme dávali góly po
fotbalových akcích.
Radek Šikola, trenér

Nové Vsi: Přestáli jsme
úvodní tlak soupeře, jenže
po chvíli jsme stejně inka-
sovali. Po změně stran při-
dal Pelhřimov další góly a
zcela zaslouženě vyhrál. Vý-
še prohry je pro nás však až
příliš krutá. Několik dobrých
příležitostí jsme totiž nevy-
užili.

CHOTĚBOŘ – PŘIBYSLAV 5:0
Josef Soural, trenér

Chotěboře: Samozřejmě
jsem rád za vítězství, ale
čekal jsem svižnější začátek.
Byl jsem asi netrpělivý.
Miloš Krčál, trenér Při-

byslavi: Chotěboř byla celý
zápas lepší, my jsme s ní
dokázali držet krok pouze
první půlhodinu. Druhý gól
nás zlomil a potom už do-
mácí dominovali.

KOŠETICE – LEDEČ N. S. 1:4
Jan Starý, hrající trenér

Košetic: Utkání se nám ne-
povedlo. Přitom v prvním
poločase jsme nehráli špat-
ně, ale gól jsme nedali, na-
opak jsme inkasovali po
chybě z trestného kopu.
Bohužel hned po přestávce
přišel další gól, který utkání
ovlivnil. Sice jsme dokázali
snížit na 3:1, ale pak jsme
dostali ještě čtvrtý gól. To
už jsme ale byli vepředu
všichni.
Zdeněk Jungvirt, trenér

Ledče n. S.: Podařilo se
nám proměnit, tak jsem zá-
pas viděl velice pozitivní.
Nastoupili jsme s elitním
útokem, což bylo znát. Do-
mácí měli taky nějaké šan-
ce, ale my jsme byli silnější
a ke konci obou poločasů už
Košetice šlapaly vodu.

SMOLNÁ PORÁŽKA. Fotbalisté Sapeli Polná (v modrobílých dresech) odehráli v Bystřici dobré utkání,
body si ale domů neodvezli. Foto: Jan Černo

Servis KP
BYSTŘICE – SAPELI POLNÁ 1:0
VELKÉMEZIŘÍČÍ B – KOUTY 0:0
PELHŘIMOV–NOVÁVES 5:1
CHOTĚBOŘ – PŘIBYSLAV 5:0
KOŠETICE – LEDEČN. S. 1:4
SPEŘICE – JAROMĚŘICE 5:0
OKŘÍŠKY –HUMPOLEC 1:0

Bilance: 5-1-1, góly: 18:5, průměr gólů na
zápas: 3,29. Celkem: 15-3-9, góly: 86
(52:34), průměr gólů na zápas: 3,19.
Střelnice kola: 6 gólů (Pelhřimov – Nová
Ves). Rekord sezony: 7 gólů (Kouty –
Pelhřimov, 3. kolo).

Střelci kola: 3 – Faltýnek. 2 – J. Homolka
(oba Pelhřimov), J. Pešek (Ledeč n. S.),
Jančík (Speřice). Celkem: 4 – Faltýnek. 3
– Mazač (oba Pelhřimov), 2 – M. Odvářka,
Hanousek, Bělovský, Dvořák, Janda, Mar-
tin Somerauer (Chotěboř), Jan Starý (Ko-
šetice), Kozojed, Szabó (oba Sapeli Polná),
Dubský (Okříšky), Škacha (Přibyslav), O.
Starý, O. Šandera, F. Nečas (Nová Ves),
Štěpán (Humpolec), R. Sklenář, Samek
(Bystřice n. P.), J. Homolka (Pelhřimov), J.
Pešek (Ledeč n. S.), Vlček, Jančík (Speři-
ce). 1 – Dočkal, Tůma, Bastl (Okříšky), Da-
lík, Tomovič (Humpolec), Adamec (Při-
byslav), Obranec, D. Poul (Pelhřimov), Ne-
umann, Tenkl, Havelka (Kouty), Zelenka,
Kubů, Tržil, Skořepa (Košetice), V. Komí-
nek, Havlík (Nová Ves), Malý, Chocholáč,
Blaha, Šponar,Adamec (Bystřicen. P.), Vlk,
D. Krčál, Mužátko, Nevoral, Crkal (Velké
Meziříčí B), Hutař (Jaroměřice), Jiří Ho-
lenda ml., Eremiáš, Alenka (Speřice), Ma-
chala, Nepovím, Turek (Ledeč n. S.), Mašek
(Sapeli Polná).
Čisté konto: Dobrovolný (Chotěboř), Fiala
(Okříšky). Celkem: 4 – Dobrovolný (Cho-
těboř). 3 – Fiala (Okříšky). 2 – Kříž (Hum-
polec), Mrňous (Bystřice n. P.). 1 – Fuksa
(NováVes), F. Svoboda (Bystřice n. P.), Jíša
(Košetice), Žáček (Speřice).
Vyloučení: Malec (Velké Meziříčí B). Cel-
kem: 2 (1:1).
Diváci: 1 000, průměr na zápas: 143. Nej-
více: 200 (Košetice – Ledeč n. S.), nejmé-
ně: 100 (V. Meziříčí B – Kouty). Celkem: 4
257, průměr na zápas: 158. Rekordní ná-
vštěva: 300 (Speřice – Ledeč n. S. a Okříš-
ky – Kouty, 2. kolo, Košetice – Humpolec, 3.
kolo).

Hvězda kola: Martin Faltýnek, záložník
Pelhřimova: Krajský přebor v letošní se-
zoně zaznamenal hattrick. Střeleckybyl při
chutiMartin Faltýnek.
Smolař kola: Pavel Štěpán, útočník
Humpolce.: V Okříškách neproměnil dvě
velké šance, a tak favorit se vracel domů s
nepořízenou.
Výrok kola: „I přes pět vstřelených gólů
musíme stále pracovat na produktivitě.“
(Jiří Holenda, trenér Speřic)

Největší událost: Chotěboř zažívá pa-
rádní start do soutěže. Vyhrála všechny
čtyři zápasy v úhrnném skóre 12:0.
Největší zklamání: Fotbalisté Jaroměřic
na podzim opět tápou. Ve třech zápasech
inkasovali celkem 12 branek.
Zajímavost: Velmi slušně si zatím počínají
hráči na trávnících. Rozhodčí ve čtyřech
neúplných kolech vyloučili jen dav hříšníky.
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