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Servis KP
NOVÁVES –VELKÉMEZIŘÍČÍ B 2:1
JAROMĚŘICEN. R. – KOŠETICE 0:0
LEDEČN. S. – OKŘÍŠKY 1:1
KOUTY – BYSTŘICEN. P. 2:3
HUMPOLEC – PELHŘIMOV 3:0
PŘIBYSLAV– SPEŘICE 2:3
SAPELI POLNÁ – CHOTĚBOŘ 1:2

Bilance: 2-1-4, góly: 11:11, průměr gólů na
zápas: 3,14. Celkem: 17-4-13, góly: 108
(63:45), průměr gólů na zápas: 3,18.
Střelnice kola: 5 gólů (Přibyslav – Speřice
a Kouty – Bystřice). Rekord sezony: 7 gólů
(Kouty – Pelhřimov, 3. kolo).
Střelci kola: 2 – Šerý (Humpolec). Cel-
kem: 4 – Faltýnek. 3 – Mazač (oba Pelhři-
mov), Kožojed (Sapeli Polná), Škacha (Při-
byslav), O. Starý, F. Nečas (oba Nová Ves),
J. Pešek (Ledeč n. S.), R. Sklenář, Samek
(Bystřice n. P.), M. Odvářka, Dvořák. 2 –
Hanousek, Bělovský, Janda, Martin So-
merauer (všichni Chotěboř), Jan Starý
(Košetice), Szabó (Sapeli Polná), Adamec
(Bystřice n. P.), Dubský, Bastl (Okříšky), O.
Šandera (Nová Ves), Štěpán, Šerý, Dalík
(Humpolec), J. Homolka (Pelhřimov), Vl-
ček, Jančík (Speřice). 1 – Dočkal, Tůma
(Okříšky), Tomovič (Humpolec), Adamec,
Vopršal (Přibyslav), Obranec, D. Poul
(Pelhřimov), Neumann, Tenkl, Havelka,
Coufal, Navrátil (Kouty), Zelenka, Kubů,
Tržil, Skořepa (Košetice), V. Komínek,
Havlík (Nová Ves), Malý, Chocholáč, Blaha,
Šponar (Bystřice n. P.), Vlk, D. Krčál, Mu-
žátko, Nevoral, Crkal, Hlávka (Velké Mezi-
říčíB),Hutař (Jaroměřice), JiříHolendaml.,
Eremiáš, Alenka (Speřice), Machala, Ne-
povím, Turek (Ledeč n. S.), Mašek (Sapeli
Polná).
Čisté konto:Macháček (Jaroměřice n. R.),
Jíša (Košetice), Kříž (Humpolec). Celkem:
4 – Dobrovolný (Chotěboř). 3 – Fiala
(Okříšky), Kříž (Humpolec). 2 – Mrňous
(Bystřice n. P.), Jíša (Košetice). 1 – Fuksa
(Nová Ves), F. Svoboda (Bystřice n. P.), Žá-
ček (Speřice),Macháček (Jaroměřicen.R.).

Vyloučení: V 5.kole nebyl nikdo vyloučen.
Celkem: 2 (1:1).
Diváci: 1 356, průměr na zápas: 194. Nej-
více: 560 (Humpolec – Pelhřimov), nejmé-
ně: 120 (Nová Ves – V. Meziříčí B, Sapeli
Polná – Chotěboř). Celkem: 5 622, průměr
na zápas: 161. Rekordní návštěva: 560
(Humpolec – Pelhřimov, 5. kolo).
Hvězda kola – Daniel Šerý, záložník
Humpolce: Dvěma góly nasměroval svůj
tým k vítězství v prestižním derby.
Smolař kola – Jan Starý, záložník Ko-
šetic: Hrající trenér mohl rozhodnout
utkání v Jaroměřicích, ale chvilku před
koncem nedal penaltu.
Výrok kola: „Těžkomohu říci, že je pro nás
remíza dobrá, když jsem v nějaké 86. mi-
nutě neproměnil penaltu.“ (Jan Starý, tre-
nér Košetic)
Největší událost: Derby Humpolce a
Pelhřimova po osmi letech táhlo. Před vý-
bornou návštěvou dominoval Humpolec.
Největší zklamání:Defenziva Přibyslavi je
hodně děravá, v pěti zápasech inkasovala
17 branek. Tu poslední proti Speřicím do-
stala v nastaveném čase.
Zajímavost: Fotbalisté Okříšek asi mají
rádi horskou dráhu. Na střídačku se jim
totiž v jedné sezoně nedaří a pak zase ano.

Trenér Kubík si pochvaluje výkon
svého týmu v derby proti Pelhřimovu
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Vysočina – V pátém kole
krajského přeboru Vysočiny
pokračovala spanilá jízda
fotbalistů Chotěboře. To
kouč Sapeli Polná Jiří Babí-
nek je se vstupem svých
svěřenců do soutěže velmi
nespokojený.

SAPELI POLNÁ – CHOTĚBOŘ
1:2
Jiří Babínek, trenér Sapeli
Polná: Sudí řídil utkání
svým metrem, povolil vel-
kou tvrdost, což vyhovovalo
hostům. Ale za obdržené
góly i za to, co jsme nepro-
měnili, si můžeme sami.
Neomlouvá nás ani velká
marodka, ke které přibyli
Petr Kozojed a Ivan Rezni-
čenko. Po pěti utkáních
máme pouhé čtyři body,
soutěž jsme rozehráli velmi
špatně a musíme hodně za-
brat, abychom do konce
podzimu výrazně zlepšili
náš bodový účet a odlepili
se z chvostu tabulky.
Josef Soural, trenér Cho-
těboře: První poločas jsme
měli jasně pod kontrolou a
šli jsme i po pěkné akci do
vedení. Ve druhé šanci nás
zradil terén, kdy Koutný
přestřelil ze dvou metrů
branku. Po přestávce jsme
brzy inkasovali po jednodu-
chém nakopnutém míči.
Potom se hrál fotbal nahoru
dolů. V této pasáži byli ne-
bezpečnější domácí, ale gól
mohly dát oba týmy. My
jsme zápas rozhodli v sa-
mém závěru utkání. Myslím
si, že se k nám po zásluze
přiklonilo štěstí. Zápas se
odehrál v typické atmosféře
pro Stáj. Rozhodčí to tam
nemají jednoduché.

LEDEČ N. S. – OKŘÍŠKY 1:1
Martin Turek, asistent
trenéra Ledeč n. S.: Hrál se
vyrovnaný fotbal, hosté byli
dobře organizovaní směrem
dozadu. My jsme si myslím
zasloužili o gól vyhrát, ale
výborně Okříškám zachytal
gólman Fiala.
Gustav Cabúk, trenér
Okříšek: Odehráli jsme
utkání různých poločasů. V
prvním jsme po počátečním
tlaku domácích hru vyrov-
nali a měli i více šancí. Ale
Bastl a Dufek přehazovali
vyběhnuvšího brankáře, ani

jeden netrefil bránu. Gól-
man perfektně vytáhl i dě-
lovku Tekala. Ve druhé půli
převzali taktovku domácí a
zaslouženě vyrovnali. My
jsme spoléhali na brejky, ale
Tůma ani aktivní Bastl
brankáře nepřekonali. Fiala
vychytal sólový nájezd do-
mácích, a tak se body za-
slouženě dělily.

PŘIBYSLAV – SPEŘICE 2:3
Miloš Krčál, trenér Při-
byslavi: Hrál se vyrovnaný
fotbal, my jsme tři velké
šance nedali. Zápas jsme
odbojovali, ale hosté měli
štěstí. Za stavu 2:2 v naší
situaci remíza nic neřešila,
chtěli jsme vyhrát, ale v
nastavení po podklouznutí
gólmana jsme inkasovali
potřetí. Soupeře, jako jsou

Speřice, musíme porážet,
protože těžko budeme bo-
dovat s týmy ze špičky ta-
bulky.
Jiří Holenda, trenér Speřic:
Byl to zápas, v němž jsme
byli jasně lepší v prvním
poločase, v tom druhém za-
se měli navrch domácí. Nám
do přestávky dobře fungo-
vala záloha, po ní ji při-
byslav vyřadila ze hry na-
kopávanými míči. Mohl to
být zajímavý zápas pro di-
váka, já jsem pochopitelně
maximálně spokojený s vý-
sledkem.

JAROMĚŘICE – KOŠETICE 0:0
Tomáš Novotný, trenér
Jaroměřic: V zápase jsme
vyhořeli na neproměňování
vyložených šancí. Bohužel
se nám stále nedaří v kon-

covce. Soupeř si mohl na-
konec odvézt tři body, když
neproměnil ke konci utkání
pokutový kop.
Jan Starý, hrající trenér
Košetic: Byl to zápas, který
se nepovedl nám ani do-
mácím. Šance sice nějaké
byly, ale oba týmy si špatně
počínaly ve finální fázi. Re-
míza je asi zasloužená. Těž-
ko ale mohu říci, že je pro
nás dobrá, když jsem v ně-
jaké 86. minutě neproměnil
penaltu.

NOVÁ VES – V. MEZIŘÍČÍ B 2:1
Radek Šikola, trenér Nové
Vsi: Měli jsme velmi dobré
vstupy do obou poločasů, v
nichž jsme pokaždé dokázali
skórovat. Důležité bylo, že
hráči zvládli po celých de-
vadesát minut aktivně na-

padat soupeře, a nedali jsme
mu tak ani trochu prostoru.
Za to, jak k utkání přistou-
pili, musím před kluky
smeknout. Změny v sestavě
po prohře v Pelhřimově se
osvědčily.
Petr Munduch, trenér
Velkého Meziříčí B: Opět se
potvrdilo, že důrazný, ale
také fotbalový styl Nové Vsi
nám příliš nesedí. Zaspali
jsme na začátcích obou po-
ločasů, domácí se pak mohli
soustředit na pečlivé brá-
nění náskoku. V závěru už
nám navíc přece jenom do-
cházely síly.

KOUTY – BYSTŘICE N. P. 2:3
Richard Chylík, trenér
Koutů: Zápas to byl kvalitní
z obou stran. Bystřice před-
vedla velmi dobrý výkon a
my také, jako mužstvo z I. A
třídy jsme dokázali soupeři
z divize vyrovnat. Utkání se
divákům líbilo a odměnili
nás potleskem, i když jsme
prohráli. Zápasu by více
slušela remíza. Klukům
musím poděkovat.
Oldřich Veselý, trenér
Bystřice: Na těžkém terénu
jsme odehráli velice bojovný
zápas. Malé a úzké hřiště
nám příliš nevyhovovalo,
přesto jsme vyhráli zaslou-
ženě, kromě gólů jsme měli
i další šance. Kouty hrály
jednoduchý fotbal a nedaly
nám nic zadarmo, podaly
velmi dobrý výkon. To, co
jsme od zápasu očekávali, se
bezezbytku naplnilo.

HUMPOLEC – PELHŘIMOV 3:0
Ján Kubík, trenér Hum-
polce: Tenhle zápas se nám
povedl, byli jsme lepší po
celých devadesát minut. Už
v prvním poločase jsme
mohli dát tři góly. V dobrém
výkonu jsme pokračovali i
po přestávce a výhru pojis-
tili. Myslím si, že jsme fa-
noušky potěšili a zaslouženě
vyhráli.
Martin Moravec, trenér
Pelhřimova: Zasloužené
vítězství domácích, kteří
byli lepší ve všech směrech.
Byli běhavější, důraznější,
chtěli vyhrát víc. S výjimkou
brankáře Dvořáka jsme ne-
předvedli dobrý výkon. Po-
prvé jsme na branku vy-
střelili až v 90. minutě,
udělali jsme spoustu indivi-
duálních chyb.

VYHRAJTE SUD PIVA GAMBRINUS
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ZAJISTĚTE SI DENÍK S FOTBALOVOU SOUTĚŽÍ TIP LIGA.

Pošlete SMS ve tvaru: STREDA Jméno Příjmení Ulice Číslo Město PSČ
a za pouhých 60 Kč Vám doručíme 4 vydání středečního Deníku.

Nebo objednávejte na mojepredplatne.cz.

Zadejte heslo TIPLIGA a získáte slevu 10% na vybrané dny!

SMS zpoplatněna dle tarifu vašeho operátora. Cena doručení 4 výtisků 60 Kč vč. DPH. 

Technicky zajišťuje ATS Praha, tel. 296 363 199, Po-Pá 8.00–17.00, www.platmobilem.cz.

NEBO SADU PLECHOVEK KAŽDÝ TÝDEN

TIP liga od pondělí do středy ve vašem Deníku.

HRAJEME

ZDARMA
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