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Jan Starý, hrající trenér Košetic: Mys-
lím si, Okříškám jsme byli vyrovnaným sou-
peřem, hlavně ve druhém poločase jsme je
zmáčkli, měli jsme tam dobré pasáže, ale
tlačí nás bota v efektivitě zakončení. Opět
jsme neproměnili penaltu, zahodili jsme ně-
kolik vyložených šancí.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Vyrov-
naný zápas. Domácí se snažili prosadit
dlouhými míči za obranu a v závěru polo-
času i kombinací po zemi.My jsme hráli po-
zorně v obraně a pustili je do několika šan-
cí. Chtěl bych poděkovat košetickým fa-
nouškům, kteří vytvořili neskutečnou at-
mosféru, jakou jsem už léta nezažil. To dělá
fotbal krásným.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Jsem rád,
že se nám podařilo uhájit domácí nepora-
zitelnost. V první půli jsme byli lepším tý-
mem a zaslouženě jsme také vedli 3:2. Na
začátku druhého dějství nás Chotěboř při-
tlačila a také vyrovnala. Pomohla nám pak
střídání, přišli tři noví hráči, kteří naši hru
velice oživili.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Jsem
zklamaný především z výkonu. Ten zápas
odhalil naše nedostatky. Padalo hodně gó-
lů po chybách. My jsme byli více chybující
mančaft, a to nás stálo body. Vzhledem
k soupeřově stylu hry nám hodně chyběl
Dvořák. Soupeř byl na nás více nažhave-
ný.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Roz-
hodl jediný vstřelený gól, který byl od nás
diletantsky bráněný. Standardku z půlky
jsme vůbec nezvládli, nechali jsme balon
padnout za obranou, a ten gól jim nabídli.
Nicméně soupeř vyhrál zaslouženě, byl lep-
ší, my dali do utkání málo bojovnosti a dů-
razu.

Jiří Holenda, trenér Speřic: V prvním po-
ločase jsme hráli pohledný fotbal, dostá-
vali jsme se do střeleckých příležitostí a
jednu z nich jsme proměnili. Po přestávce
se soupeř zlepšil, hrozil hlavně ze stan-
dardních situací, kterých mu bylo dopřáno
až dost. Naše obrana v čele s výborným
Žáčkem odolala. Závěrem bych chtěl opa-
kovat slova jednoho z mých trenérských
kolegů o tom, že rozhodčí to mají ve Stáji
těžké.

JánKubík, trenérHumpolce:Potvrdily se
předpoklady. Bylo to těžké utkání, soupeř
prokázal kvalitu. Dvacet minut jsme byli
lepší, ale špatně jsme řešili finální fázi. Pak
se hrálo za převahy Bystřice, nás v jednom
případě podržel Páša. Po přestávce to bylo
o jednom gólů, který jsme dali my. Povedlo
semi střídání, Dalík zápas rozhodl.

Oldřich Veselý, trenér Bystřice: V prv-
ních dvaceti minutách nás domácí zatlačili,
hrozili všakpouze ze standardek.Poté jsme
převzali iniciativu, k ničemu jsme domácí
nepustili, bohužel Malý stoprocentní tu-
tovku nevyužil. Také po změně stran jsme
se trápili střelecky a Humpolec pak z oje-
dinělého protiútoku rozhodl.

Richard Chylík, trenér Koutů: Zápas se
nám vůbec nevydařil a ukázal současnou
formu našeho mužstva. Bohužel realita je
taková, že momentálně na krajský přebor
nemáme.

Miloš Krčál, trenér Přibyslavi: Pomohl
námrychlýgól.Vyhráli jsmezaslouženě,byli
jsme lepší týmem. Jen mě mrzí, že za stavu
3:0 si zbytečně zápas zdramatizujeme.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Za-
slouženě jsme vyhráli. Měli jsme obavy z
toho, s  kým přijedou. Ale chtěli jsme po-
tvrdit body z  Pelhřimova a koncentrova-
ným výkonem jsme si došli pro výhru.

PetrMunduch, trenér V.Meziříčí B: Prv-
ní půli byla hra vyrovnaná, měli jsme i ně-
jaké šance. Škoda toho, že jsme nezachytili
vstup do druhé půle, která rozhodla o vý-
sledku.

Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic:
Utkání rozdílných poločasů se špatným
koncem. V první půlce jsme se konečně
prosadili střelecky a měli potřebné štěstí, i
když soupeř také mohl skórovat. Na za-
čátku druhé půle jsme neproměnili tutovku
a následně inkasovali. Po druhém gólu a
dvou nucených střídáních kvůli zranění se
naše hra úplně rozpadla. V závěru jsme při-
šli ještě o vyloučeného hráče.

Martin Moravec, trenér Pelhřimova:
První poločas se nám nepovedl. Hned v
úvodu trefil Poul břevno, pak jsme po dvou
centrech dostali dva góly. Po přestávce byl
náš výkon diametrálně odlišný, hráli jsme
agresivněji, lépe jsme se pohybovali, do-
kázali jsme proměňovat vyložené šance.
Domácí jsme až na jednu výjimku k ničemu
nepustili, proto jsme skóre otočili zaslou-
ženě.

BILANCE6. KOLAKP
VÝSLEDKY:
KOŠETICE – OKŘÍŠKY 0:2
NOVÁVES – CHOTĚBOŘ 4:3
SAPELI POLNÁ – SPEŘICE 0:1
HUMPOLEC – BYSTŘICEN. P. 1:0
KOUTY – PŘIBYSLAV 2:4
LEDEČN. S. – VEL.MEZIŘÍČÍ B 4:1
JAROMĚŘICE – PELHŘIMOV 2:4

BILANCE
3-0-4, góly: 13:15, průměr gólů na zápas:
4,0. Celkem: 22-7-19, góly: 157 (87:70),
průměr gólů na zápas: 3,27.

STŘELNICEKOLA
6 gólů (Kouty – Přibyslav a Jaroměřice –
Pelhřimov). Rekord sezony: 7 gólů (Kouty
– Pelhřimov, 3. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 3 – Jan Šandera. 2 – Adamec
(Přibyslav).

Celkem: 5 – Faltýnek (Pelhřimov), M. Od-
vářka. 4 – Martin Somerauer (oba Chotě-
boř), J. Pešek (Ledeč n. S.). 3 – Mazač
(Pelhřimov), Kozojed (Sapeli Polná),
Škacha, Adamec (Přibyslav), O. Starý, F.
Nečas, Jan Šandera (všichni Nová Ves), R.
Sklenář, Samek (Bystřice n. P.), Bastl, Dub-
ský (Okříšky), Štěpán (Humpolec), Jančík
(Speřice), Turek (Ledeč n. S.), Dvořák, Ha-
nousek. 2 – Bělovský, Janda (všichni Cho-
těboř), Jan Starý (Košetice), Szabó, Barák
(Sapeli Polná), Adamec (Bystřice n. P.), O.
Šandera, Havlík, V. Komínek (Nová Ves),
Šerý, Dalík (Humpolec), J. Homolka
(Pelhřimov), Vlček (Speřice), Navrátil,
Tenkl, Coufal (Kouty), Vostál, Vopršal (Při-
byslav), Trpišovský (Ledeč n. S.), Pech
(Velké Meziříčí B). 1 – Dočkal, Tůma, Do-
čekal, M. Mašek, R. Ryšavý (Okříšky), To-
movič (Humpolec), Obranec, D. Poul, Bar-
toň, Vacek, Mazanec (Pelhřimov), Neu-
mann, Havelka (Kouty), Zelenka, Kubů, Tr-
žil, Skořepa, Kordík (Košetice), Malý, Cho-
choláč, Blaha, Šponar, Padrtka (Bystřice n.
P.), Vlk, D. Krčál, Mužátko, Nevoral, Crkal,
Hlávka (Velké Meziříčí B), Hutař, Hošek,
Stejskal (Jaroměřice), Jiří Holenda ml.,
Eremiáš, Alenka, Sadský (Speřice), Ma-
chala, Nepovím, F. Gramer (Ledeč n. S.),
Mašek, Doucha, Matějíček (Sapeli Polná),
Koutný (Chotěboř), Pochop (Přibyslav).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čisté konto: Fiala (Okříšky), Žáček (Spe-
řice), Páša (Humpolec). Celkem: 5 – Fiala
(Okříšky). 4 – Dobrovolný (Chotěboř). 3 –
Kříž (Humpolec). 2 – Mrňous (Bystřice n.
P.), Jíša (Košetice), Žáček (Speřice). 1 –
Fuksa (Nová Ves), F. Svoboda (Bystřice n.
P.),Macháček (Jaroměřice n. R.), T. Bezděk
(Ledeč n. S.), Páša (Humpolec).

ZLÍMUŽI
Vyloučení: Barák (Jaroměřice n. R.). Cel-
kem: 4 (2:2).

OCHOZY
Diváci: 1 055, průměr na zápas: 151. Nej-
více: 200 (Humpolec – Bystřice), nejméně:
100 (Jaroměřice – Pelhřimov). Celkem:
6 732, průměr na zápas: 162. Rekordní ná-
vštěva: 560 (Humpolec – Pelhřimov, 5. ko-
lo).

HVĚZDA
Jan Šandera, útočník Nové Vsi: Proti
lídrovi krajského přeboru si připsal hat-
trick a připravil mu tak první porážku
v soutěži.

SMOLAŘ
Jan Jíša, brankář Košetic: V duelu se sil-
nými Okříškami si smolně srazil centr z ro-
hu do vlastní sítě. To běžela 43. minuta.

VÝROKKOLA
„Bohužel realita je taková, že momentálně
na krajský přebor nemáme.“ (Richard Chy-
lík, trenér Koutů)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Chotěboř poprvé v sou-
těži klopýtla. V Nové Vsi inkasovala roz-
hodující čtvrtý gól čtyři minuty před kon-
cem. Ve vedení však zůstala.
Největší zklamání: Kouty v minulé sezoně
jasně ovládly I. A třídu. Jenže v krajském
přeboru se i nadále trápí, tentokrát ode-
vzdaly všechny body Přibyslavi.
Zajímavost kola: Podruhé byly úspěšnější
hostující týmy. Stejně jako ve 4. kole vy-
hrály čtyřikrát.

Chotěboř poprvé padla. Čtyři
góly inkasovala v Nové Vsi
Zápas vyšel Janu Šan-
derovi, který protrhl
střeleckou smůlu a
nastřílel hattrick

PETR VESELKA

Vysočina – V sedmém kole
fotbalového krajského pře-
boru si Nová Ves vyšlápla
na vedoucí celek tabulky z
Chotěboře. Ta doposud měla
plný bodový zisk a pouze
dva inkasované góly. „Chce-
me potvrdit domácí nepo-
razitelnost a být první, kdo
obere vedoucí celek o body,“
řekl před zápasem trenér
Nové Vsi Radek Šikola. Jeho
svěřenci začali naplňovat
jeho přání už ve třinácté
minutě, kdy se poprvé do
střelecké listiny zapsal Jan
Šandera.
„Prohráli jsme dva sou-

boje a soupeř situaci dobře
dohrál na dva doteky,“ ne-
chal se slyšet chotěbořský
lodivod Josef Soural. Lídr
tabulky nenechal nic na
náhodě a během šestnácti
minut vývoj utkání otočil.
„Byl tam přetažený roh a
Koutný gólmana prostřelil
na přední tyči. Potom byl
faul na Hlaváčka a Hanou-
sek nás z pokutového kopu
poslal do vedení,“ vyjádřil se

ke dvěma trefám svého tý-
mu Soural. Jenže domácí se
ukázali jako houževnatý
tým a do poločasu stihli
vrátit vedení na svou stra-
nu. To domácí střelec Jan
Šandera uzavřel hattrick.
„Vyrovnávací gól byl po-

lovlastní a při třetím byl
soupeř důraznější a doslova
ho tam protlačil,“ smutnil
hostující kouč. Po přestávce
byla Chotěboř lepším tý-
mem a po hodině hry vy-
rovnal schovanou střelou

Martin Odvářka. Rozhodnutí
padlo tři minuty před kon-
cem z kopačky Komínka.
„Neměli jsme proti soupeři
vystupovat, měli jsme k
míči nějakých šest metrů a
při této situaci propadl
krajní záložník i obránce a
na zadní tyči soupeř rozho-
dl,“ popsal rozhodují mo-
ment Soural a dodal: „Jsem
zklamaný především z vý-
konu. Ten zápas odhalil na-
še nedostatky. Padalo hodně
gólů po chybách. My jsme

byli více chybující mančaft,
a to nás stálo body. Vzhle-
dem k soupeřově stylu hry
nám hodně chyběl Dvořák.
Soupeř byl na nás více na-
žhavený. Myslel jsem si, že
tu kůži nedáme tak lacino.
Výkon se mi prostě nelíbil.
Teď nás čekají těžší soupeři,
tak bych nerad navázal na
jinou sérii.“
Radost neskrýval po zá-

pase domácí trenér. „Jsem
rád, že se nám podařilo
uhájit domácí neporazitel-
nost. Chotěboř jsme v úvo-
du zatlačili, z čehož prame-
nil náš vedoucí gól. Těší mě,
že jsme dokázali odpovědět
na hostující obrat a do ka-
bin jsme šli s vedením 3:2.
Na začátku druhé půle byli
hosté lepší a zaslouženě vy-
rovnali. Pomohla nám stří-
dání, přišli tři noví hráči,
kteří naši hru velice oživili,
a dokázali jsme v závěru
strhnout výhru na naši
stranu.“
Na adresu hrdiny zápasu

pak dodal: „Hattrick Honzy
Šandery byl pro něj odmě-
nou, dosud se mu střelecky
nedařilo. Je to ale svědomitý
hráč, který poctivě trénuje,
a byla jen otázka času, kdy
se chytne. Ten zápas se mu
povedl, byl přesně tam, kde
má být,“ chválil autora hat-
tricku Šikola.

DRAMATICKÝ ZÁPAS. Ten sehráli fotbalisté Chotěboře (v mod-
rém) na hřišti Nové Vsi, kde prohráli 4:3. Foto: Deník/Luděk Mahel
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