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Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B:
Oboustranně velice bojovné utkání, k nám
se tentokrát přiklonilo štěstí v závěru. Asi
by tomu spíše slušela remíza, ale šli jsme
tomu naproti a urvali výhru.
Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic:Mys-
lím, že by utkání slušela remíza. První po-
ločas byli lepší domácí, nevyužili několik
slibných příležitostí. Druhou půli se hra úpl-
ně otočila a do šancí jsme se dostávali my.
Bohužel z ojedinělé akce jsme před koncem
inkasovali a přišli o vyloučeného hráče.

Martin Moravec, trenér Pelhřimova:
Jsem nespokojený. Remíza je asi zaslouže-
ná, alemy jsmehráli domaabod jemálo. Prv-
ní poločas byl hodně špatný, Košetice byly
lepší. Po přestávce jsme se zlepšili, hráli pří-
močařejší fotbal, ale stačili jen vyrovnat.
Jan Starý, hrající trenér Košetic: Povedl
se nám první poločas, měli jsme navrch.
Pelhřimov jsme prakticky k ničemu ne-
pustili. Vytvořili jsme si nejprve tutovku,
pak jsme dali gól. Po přestávce už to bylo z
naší strany kostrbaté, navíc nám dochá-
zely síly. Remíza je asi spravedlivá.
Jiří Babínek, trenér Sapeli: Připsali jsme
si výhru, ale dvakrát prohrávali a v první
půli hosté z brejků hodně kousali. Utkání
rozhodl až těsně před poločasem nejzku-
šenější “plejer” Špendlíček. Konečně jsme si
připsali tři body v domácím prostředí.
Richard Chylík, trenér Koutů: Domácí
mají ve svém středu zkušené hráče, kteří
kvalitu prokázali. Zápas jsme sice začali
dobře, ale postupem času nám ubývaly sí-
ly, a to nás stálo body i slušný výsledek. Ne-
dokážeme měnit rytmus hry a to nás stojí
mnoho sil. Naše mužstvo je nezkušené a se
soutěží se teprve seznamuje.
Josef Soural, trenér Chotěboře: Když to
řeknu jednoduše, tak Humpolec si počkal a
dočkal se. Zápas ovlivnilo zranění našeho
klíčového hráčeMartina Somerauera, dále
nehrál ještě Dvořák, tím nám vypadl střed
zálohy. Párnáznakůšancí jsmeměli, ale bez
efektivity. Naše chyby soupeř využil.
Ján Kubík, trenér Humpolce: Uhráli jsme
cenné tři body a utkání zvládli takticky. Sou-
peř byl v prvníchminutách lepší, pak jsme se
dostali do hry i do vedení. Po přestávce jsme
čekali na chybu, a to se vyplatilo. Chotěboř
byla nebezpečná hlavně ze standardních si-
tuací, několikrát jsmeměli i štěstí.
Miloš Krčál, trenér Přibyslavi:Tentokrát
jsme i přes porážku hráli dobře, jen prostě
musímedát více gólů. Zápasu by slušela ur-
čitě remíza. Nebyli jsme horším týmem.
Radek Šikola, trenér N. Vsi: Na těžkém
terénu na samé hranici regulérnosti se
odehrál bojovný zápas, který příliš fotba-
lové kvality nepobral. Byli jsme šťastnější,
to rozhodlo. V závěru nás pak několikrát
výbornými zákroky podržel gólman Fuksa.
Jiří Holenda, trenérSpeřic:Pro nás to byl
smolný zápas. Okříšky bránily od půlky, vy-
tvořily si tři šance, z toho dvě po našich
chybách, a vstřelily z toho dva góly. My
jsmevyloženýchšancíměli alespoňšest, ale
dali jen jeden gól. V tom byl nejzásadnější
rozdíl mezi námi a soupeřem. S hrou jsem
spokojený, s výsledkem nikoliv.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Těžký zá-
pas. Domácí hrají dobrý kombinační fotbal
a od začátku se na nás tlačili, dali i krásný
gól. My jsme vyráželi do brejků a po jed-
nom z nich srovnali. Ve druhé půli byl ob-
raz hry podobný, ale i my jsme si vypraco-
vali šance. Domácí z rychlého protiútoku
trefili tyč. Nám pak vyšla standardka. Do-
mácí hráli vabank, my jsme třikrát postu-
povali sami na brankáře, ale neuspěli.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče: Vždy
jsme prohrávali o gól a srážely nás indivi-
duální chyby. Herně jsme byli lepší, v půlce
se hecovali i na tři body, ale byli hloupější.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Bylo to
vítězství naší vůle a bojovnosti. Začali jsme
nervózně, ale konečně jsme byli produk-
tivní. Rozhodlo to, že i v deseti jsme krátce
po soupeřově vyrovnání dokázali znovu
skórovat. V závěru jsme už Ledeč do niče-
ho nepustili.

TiskovkaCabúk: První místo je
potěšitelné, ale sezona začala
Okříšky zničily Speřice
nebezpečnými protiú-
toky a vyhouply se na
špici. Nováček soutěže
horším týmem nebyl
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Speřice, Okříšky – Kdo by
to byl řekl? Fotbalisté Okří-
šek po osmi kolech vévodí
tabulce krajského přeboru.
Svěřenci Gustava Cabúka a
Martina Maška staršího od
začátku sezony ztratili body
pouze dvakrát, ale kromě
jedné remízy a jedné poráž-
ky šestkrát zvítězili. Kvalitní
obrana, jejíž vizitkou jsou
pouhé čtyři inkasované
branky, a nebezpečné brej-
ky rozhodly i poslední duel
ve Speřicích.
„Zápas byl pro nás velmi

těžký. Museli jsme na po-
slední chvíli udělat změnu v
obraně, na tréninku se zra-
nil Dočkal. Domácí hrají
dobrý kombinační fotbal a
od začátku se na nás tlačili,
dali i krásný vedoucí gól,“
popisuje parádní trefu do-
mácího Martina Pohana
mladšího trenér Okříšek
Gustav Cabúk.

Jeho tým vyrovnal po
rychlém kontru, při kterém
Tůma nacentroval a domácí
Alenka si srazil míč do
vlastní sítě. „My jsme vyrá-
želi do rychlých brejků a po
jednom z nich srovnali,“
pokračuje v hodnocení ví-
tězného utkání okříšský lo-
divod.
Obraz hry se ve druhé

půli nezměnil. Do šancí se
začali dostávat i hosté, ale

Dubský s Martinem Maš-
kem mladším neuspěli.
Speřice z rychlého protiú-
toku trefily tyč Pohanem.
Tak udeřilo na opačné
straně. Okříškám vyšla pa-
rádně standardní situace,
po rohu Radka Ryšavého se
hlavou trefil Martin Mašek
a tento okamžik se nakonec
ukázal jako rozhodující.
Speřice pak hrály vabank,

ovšem byli to hráči soupeře,

kdo třikrát postupoval sám
na brankáře, ale Bastl ani
Dubský neuspěli. Domácí si
už velkou tutovku nevy-
tvořili a střely z dálky i
centry pochytal výborný
Fiala.
„Velmi mě potěšil výkon

hráčů, obětavost a nasazení
a tímto jsme dokázali ob-
rátit zápas,“ byl spokojen
Cabúk.
„Pro nás to byl smolný

zápas. Okříšky bránily od
půlky, vytvořily si tři šance,
z toho dvě po našich chy-
bách, a vstřelily z toho dva
góly. My jsme vyložených
šancí měli alespoň šest,
bohužel dali jsme jen jeden
gól. V tom byl nejzásadnější
rozdíl mezi námi a soupe-
řem,“ shrnul speřický kouč
Jiří Holenda.
Zatímco jej potěšila hra,

ale nikoliv výsledek, jeho
protějšek se může pochlubit
vedoucím postavením v ta-
bulce.
„První místo je potěšitel-

né, ale stojíme na zemi, se-
zona teprve začala. Důležité
je pro hráče zjištění, že ak-
tivní, obětavou a poctivou
hrou i vysokým vlastním
nasazením můžeme porazit
i velmi dobré týmy,“ má
jasno šéf okříšské lavičky.

ZŮSTAT PŘI ZEMI. Trenér Okříšek Gustav Cabúk je s postavením v
tabulce spokojen, ale optimismus mírní. Foto: Deník/Kamil Vaněk

Servis KP
VÝSLEDKY8. KOLA
CHOTĚBOŘ –HUMPOLEC 0:2
PŘIBYSLAV–NOVÁVES 1:2
SPEŘICE – OKŘÍŠKY 1:2
BYSTŘICE – LEDEČN. S. 4:3
V.MEZIŘÍČÍ B – JAROMĚŘICEN. R. 1:0
SAPELI POLNÁ –KOUTY 7:2
PELHŘIMOV–KOŠETICE 1:1

BILANCE
3-1-3, góly: 15:12, průměr na zápas 3,86.
Celkem: 25-8-22, góly: 184 (102:82), prů-
měr gólů na zápas: 3,35.

STŘELNICEKOLA
9 gólů (Sapeli Polná – Kouty). Rekord se-
zony: 9 gólů (Sapeli Polná – Kouty, 8. ko-
lo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 3 – Chocholáč (Bystřice), Jan
Pešek (Ledeč n. S.). 2 – Szabó (Sapeli Pol-
ná). Celkem: 7 – Jan Pešek (Ledeč n. S.). 5
– Faltýnek (Pelhřimov), M. Odvářka (Cho-
těboř). 4 – Martin Somerauer (Chotěboř),
Kozojed, Szabó (oba Sapeli Polná), F. Ne-
čas, Jan Šandera (oba Nová Ves), R. Skle-
nář, Chocholáč (oba Bystřice n. P.), Coufal
(Kouty). 3 – Mazač (Pelhřimov), Škacha,
Adamec (oba Přibyslav), O. Starý (Nová
Ves), Samek (Bystřice n. P.), Bastl, Dubský
(oba Okříšky), Štěpán, Šerý, Dalík (všichni
Humpolec), Jančík (Speřice), Turek (Ledeč
n. S.), Dvořák, Hanousek (oba Chotěboř),
Barák (Sapeli Polná), Pech (Velké Meziříčí
B).2–Bělovský, Janda (obaChotěboř), Jan
Starý (Košetice), Adamec (Bystřice n. P.),
O. Šandera, Havlík, Komínek (všichni Nová
Ves), J. Homolka, D. Poul (Pelhřimov), Vl-
ček (Speřice), Navrátil, Tenkl (oba Kouty),
Vostál, Vopršal (Přibyslav), M. Mašek
(Okříšky), Trpišovský (Ledeč n. S.), Kubů
(Košetice), Mašek, Matějíček (oba Sapeli
Polná). 1 – Dočkal, Tůma, Dočekal, R. Ryša-
vý (Okříšky), Tomovič (Humpolec), Obra-
nec, Bartoň, Vacek, Mazanec (všichni
Pelhřimov), Neumann, Havelka (Kouty),
Zelenka, Tržil, Skořepa, Kordík (Košetice),
Malý, Blaha, Šponar, Padrtka (Bystřice n.
P.), Vlk, D. Krčál, Mužátko, Nevoral, Crkal,
Hlávka (Velké Meziříčí B), Hutař, Hošek,
Stejskal (Jaroměřicen.R.), JiříHolendaml.,
Sadský, Eremiáš, Alenka (všichni Speřice),
Machala, Nepovím, F. Gramer (všichni Le-
deč n. S.), Doucha, Špendlíček (Sapeli Pol-
ná), Koutný (Chotěboř), Pochop, Eis (oba
Přibyslav), Pohan (Speřice).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čistékonto:Kruba(VelkéMeziříčíB),Páša
(Humpolec). Celkem: 5 – Fiala (Okříšky). 4
– Dobrovolný (Chotěboř). 3 – Kříž (Hum-
polec).2–Mrňous (Bystřice n. P.), Jíša (Ko-
šetice, Žáček (Speřice), Páša (Humpolec).
1 – Fuksa (Nová Ves), F. Svoboda (Bystřice
n. P.), Macháček (Jaroměřice n. R.), T.
Bezděk (Ledeč n. S.), Kruba (VelkéMeziříčí
B).

ZLÍMUŽI
Vyloučení: Šponar (Bystřice n. P.), Urbá-
nek (Jaroměřice n. R.).Celkem: 6 (3:3).

OCHOZY
Diváci: 907. Průměr na zápas: 130. Nej-
více: 330 (Pelhřimov – Košetice). Nejmé-
ně:50 (VelkéMeziříčíB–Jaroměřicen.R.).
Celkem: 7639,průměrna zápas: 139.Re-
kordní návštěva: 560 (Humpolec –
Pelhřimov, 5. kolo).

HVĚZDA
Jaromír Chocholáč, útočník Bystřice n.
P.: V zajímavém zápase proti Ledči vstřelil
hattrick a rozhodl tak o cenné výhře 4:3
svého týmu.

SMOLAŘ
Václav Alenka, obránce Speřic: Zkušený
obránce si dal vlastence krátce po té, co se
jeho tým dostal do vedení.

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Chotěboř přišla po po-
rážce s Humpolcem o vedení v tabulce. Na-
víc po zraněném Dvořákovi už po dvaceti
minutách odstoupil ze hřiště špílmachr
Martin Somerauer.
Největší zklamání: Na atraktivní a dra-
matický duel mezi Bystřicí a Ledčí si našlo
cestu jen osm desítek diváků.
Zajímavost: Více než každý třetí ná-
vštěvník 8. kola krajského přeboru se re-
krutoval z derby mezi Pelhřimovem a Ko-
šeticemi. (keš)
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