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Tiskovka
Miloš Krčál, trenér Přibyslavi: Byli jsme
soupeři více než vyrovnaným soupeřem. Ur-
čitě jsme si nezasloužili prohrát. Dnes vy-
hrál šťastnější, i když je v mých očích Ledeč
nejlepším týmem soutěže. Musím celý man-
čaft za bojovný výkon pochválit.

Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Při-
byslav věděla, co na nás hrát. Chtěla nás na
těžkém terénu udolat nakopávanými míči a
to nám nesedí. Bojovné utkání jsme roz-
hodli po standardní situaci, závěr jsme se-
hráli velice týmově.

Josef Soural, trenér Chotěboře: Před zá-
pasem jsme klukům dali nůž na krk, a podle
toho k zápasu přistoupili zodpovědně. Nao-
pak soupeř přijel hodně rozbitý. Po vylou-
čení a pátémgólu se zápas zlomil úplně aby-
lo jen otázkou, kolik to skončí.

Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic: V
utkání hraném na umělé trávě si domácí s
chutí zastříleli. Výsledek mohl být ještě vý-
raznější. V našem rozpoložení, velké ab-
senci hráčů a od 35. minuty vyloučeného
brankáře, jsme odpočítávali každou minutu
do konce zápasu. Soupeři k nejvyšší výhře v
historii krajského přeboru gratulujeme.

Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Získali
jsme cenné tři body za vítězství nad fotba-
lově lepším soupeřem. Ten se neprosadil v
úvodu utkání, kdy ho několikrát vychytal
fantastický Petr Koubek. Potom jsme do-
kázali dvakrát skórovat Kubou Szaboem, a
velkým nasazením a obětavostí jsme doká-
zali vítězství vybojovat. Konečně se k nám
naklonilo trochu štěstí. Tohoto vítězství si
velmi vážíme.

Ján Kubík, trenér Humpolce: Měli jsme
problémy s gólmanem, musel chytal Mi-
chut, který je naší trojkou. Nezačali jsme
špatně, ale šance jsme neproměnili a nao-
pak inkasovali. Během dvaceti minut jsme
přišli o dva zraněné hráče a naše herní kon-
cepce se rozpadla. Následný druhý gól po
chybě s námi otřásl. Ve druhém poločase
jsme přidali na bojovnosti, ale kontaktní gól
přišel až příliš pozdě.

Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Od úvod-
ních minut to byl zcela jednoznačný zápas
na jednu branku. Jenom naše tradičně bíd-
ná koncovka, ale také výborný výkon gól-
mana Jíšy Košetice uchránily od debaklu.

JanStarý,hrající trenérKošetic:Byli jsme
dost oslabení, k původně avizovaným ab-
sencím přibyly ještě další. Domácí potvrdili
roli favorita, hrálo se prakticky na jednu
branku. Výsledek 2:0 je pro nás ještě po-
měrně lichotivý.

Jiří Holenda, trenér Speřic: Začali jsme
špatně, v prvním poločase to byl nejhorší
výkon od týmu za dobu, co ho vedu. Po pře-
stávce jsme se zlepšili, a i když jsme si dlou-
ho nevytvářeli šance, kluci bojovali. Snížili
jsme gólem prakticky z ničeho, což nás na-
koplo. Je to vítězství se štěstím, ale týmu
chci poděkovat za bojovnost, za to, že to ne-
vzdal.

Martin Moravec, trenér Pelhřimova: V
prvnímpoločase jsmebyli lepší, asi jsmeměli
vést více než 1:0. Po přestávce jsme pro mě
nepochopitelně ustoupili od aktivní hry,
přesto jsme ještě navýšili vedení. Pak ale
přišel neuvěřitelný kolaps defenzivy. Dva
góly jsme dostali po standardních situa-
cích, třetí po autovém vhazování.

Petr Munduch, trenér V. Meziříčí B:Měli
jsme herní převahu, drželi jsme míč, ale do
šancí jsme se dostávali jen s velkými obtí-
žemi. Před zápasem bych remízu bral, po
tom průběhu mě spíše mrzí. V konečném
důsledku je ale asi zasloužená.

Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Domácí
byli od začátku více v držení míče, ale my
jsme pozorně bránili, a tak se většina zápa-
su odehrávala mezi šestnáctkami. My jsme
hrozili ze standardních situací, ale žádná se
neujala. Soupeř měl velkou šanci v závěru,
ale sólo i následné dvě dorážky Fiala skvěle
zlikvidoval. Více větších šancí si týmy ne-
vytvořily, a tak se body spravedlivě dělily.

Richard Chylík, trenér Koutů: Další pro-
hra, naše mužstvo se dostalo pod výsled-
kový tlak a nedokáže se s tím vyrovnat. Chy-
bí zkušení hráči, kteří by dokázali tým
správně nabudit a nepříznivou sérii otočit.

Radek Šikola, trenér Nové Vsi: Rozhodly
nástupydooboupoločasů.Odstavu3:1 jsme
si kontrolovali výsledek. Kouty však nehrá-
ly zle, ani se nezdálo, že jsou v tabulce tak
dole. Naše vítězství bylo zasloužené.

Servis KP
VÝSLEDKY 10. KOLA:
BYSTŘICEN. P. – KOŠETICE 2:0
KOUTY –NOVÁVES 1:3
VELKÉMEZIŘÍČÍ B – OKŘÍŠKY 0:0
SPEŘICE – PELHŘIMOV 3:2
PŘIBYSLAV– LEDEČN. S. 1:2
SAPELI POLNÁ –HUMPOLEC 2:1
CHOTĚBOŘ – JAROMĚŘICEN. R. 14:1

BILANCE
4-1-2, góly: 23:11, průměr na zápas 4,86.
Celkem: 33-10-27, góly: 252 (147:105),
průměr gólů na zápas: 3,6.

STŘELNICEKOLA
15 gólů (Chotěboř – Jaroměřice n. R.). Re-
kord sezony: 15 gólů (Chotěboř – Jaromě-
řice n. R., 10. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 5 – M. Odvářka, 3 – Koutný
(oba Chotěboř), 2 – O. Starý (Nová Ves),
Szabó (Sapeli Polná).
Celkem: 10 – M. Odvářka (Chotěboř). 8 –
Jan Pešek (Ledeč n. S.). 6 – Chocholáč
(Bystřice n. P.), Szabó (Sapeli Polná). 5 –
Faltýnek (Pelhřimov), Turek,Nepovím (oba
Ledeč n. S.), Coufal (Kouty), Hanousek,
Martin Somerauer (oba Chotěboř), O. Sta-
rý (Nová Ves), R. Sklenář (Bystřice n. P.),
Štěpán (Humpolec). 4 – Koutný, Dvořák,
Bělovský (všichni Chotěboř), Kozojed (Sa-
peli Polná), F. Nečas, Jan Šandera (oba No-
vá Ves), Šerý (Humpolec), Adamec (Při-
byslav), Vlček (Speřice), Trpišovský (Le-
deč n. S.). 3 – Mazač, Mazanec, J. Homolka
(všichni Pelhřimov), Škacha (oba Při-
byslav), Samek (Bystřice n. P.), Bastl, Dub-
ský (oba Okříšky), Dalík (Humpolec), Jan-
čík, Martin Pohan ml. (oba Speřice), Barák
(Sapeli Polná), Kubů (Košetice), O. Šande-
ra (Nová Ves), Pech (Velké Meziříčí B). 2 –
Janda (Chotěboř), Jan Starý (Košetice),
Adamec, Padrtka (Bystřice n. P.), Havlík,
Komínek (oba Nová Ves), D. Poul (Pelhři-
mov), Sadský (Speřice), Navrátil, Tenkl,
Havelka (všichni Kouty), Vostál, Vopršal
(Přibyslav), M. Mašek, Tůma (oba Okříš-
ky), Mašek, Matějíček (oba Sapeli Polná),
Hošek (Jaroměřice n. R.).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čisté konto: F. Svoboda (Bystřice n. P.), T.
Pokorný (Velké Meziříčí B), Fiala (Okříš-
ky). Celkem: 6 – Fiala (Okříšky). 4 – Dob-
rovolný (Chotěboř). 3 – Kříž, Páša (oba
Humpolec). 2 – Mrňous, F. Svoboda (oba
Bystřice n. P.), Jíša (Košetice, Žáček (Spe-
řice). 1 – Fuksa (Nová Ves), Macháček (Ja-
roměřice n. R.), T. Bezděk, Beránek (oba
Ledeč n. S.), Kruba, T. Pokorný (oba Velké
Meziříčí B).

ZLÍMUŽI
Vyloučení: Pisk (Jaroměřice n. R.). Cel-
kem: 7 (3:4).

OCHOZY
Diváci: 930. Průměr na zápas: 133. Nejvíce:
380 (Speřice – Pelhřimov). Nejméně: 42
(Sapeli Polná–Humpolec).Celkem: 10077,
průměr na zápas: 144. Rekordní návštěva:
560 (Humpolec – Pelhřimov, 5. kolo).

HVĚZDA
MartinOdvářka, útočníkChotěboře:Pět
gólů se nedává v jednom zápase každý den,
i když to bylo do sítě oslabeného outsidera.

SMOLAŘ
FrantišekPisk, brankářJaroměřic:Do té
doby, než byl ve 37. minutě vyloučen, in-
kasoval pětkrát.

VÝROKKOLA
„V našem rozpoložení, při velké absenci
hráčů a od 35. minuty bez vyloučeného
brankáře, jsme odpočítavali každou minu-
tu do konce zápasu. Soupeři k nejvyšší vý-
hře v historii krajského přeboru gratuluje-
me.“ (Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Krajský přebor přepi-
soval dějiny. Jaroměřice inkasovaly v Cho-
těboři čtrnáct branek.
Největší překvapení:Po třetině soutěže je
krajský přebor vyrovnanější, než se čekalo.
Rozdíl mezi první Bystřicí a sedmými Spe-
řicemi jsou pouhé tři body.
Zajímavost: Obec Speřice neeviduje ani
stovku stálých žijících obyvatel. Na derby s
Pelhřimovem však přišla návštěva 380 di-
váků.

Jaroměřice jsou rozbité.
Chotěboř je rozsekala 14:1
Tým z Třebíčska přijel
bez sedmi hráčů
základní sestavy. Navíc
ho srazilo i vyloučení,
a po páté brance se už
modlil, aby byl konec.

PETR VESELKA
JIŘÍ OBORNÝ

Chotěboř, Jaroměřice nad
Rokytnou – Hra kočky
s myší. Tak vypadal zápas
krajského přeboru mezi
Chotěboří a Jaroměřicemi
nad Rokytnou. Ano, zápas
sice měl papírového favori-
ta, i když se Chotěboři
v posledních třech zápasech
nepodařilo bodovat, tak byla
jasným aspirantem na ví-
tězství. Jaroměřice jsou totiž
v letošní sezoně hodně roz-
bité, a krčí se na posledním
místě tabulky s jedním bo-
dem.
Ovšem, že utkání skončí

nejvyšším vítězstvím
v historii krajského přeboru
14:1, to asi nečekal nikdo.
„Soupeř přijel ve špatné si-
tuaci, byli hodně rozbití. My
jsme k zápasu přistoupili
zodpovědně, protože jsme
klukům dali už nůž na krk,“
uznal chotěbořský kouč Jo-
sef Soural.

Oslabené Jaroměřice si
musely připadat jako facko-
vací panák. „V utkání hra-
ném na umělé trávě si do-
mácí s chutí zastříleli. Vý-
sledek mohl být ještě vý-
raznější,” uznal hostující
trenér Tomáš Novotný, kte-
rý před utkáním hlásil ab-
senci sedmi hráčů základní
sestavy.
A tak tým z Třebíčska če-

kal na závěrečný hvizd jako
na vysvobození. „V našem

rozpoložení, velké absenci
hráčů a od 35. minuty vy-
loučeného brankáře, jsme
odpočítávali každou minutu
do konce zápasu,” potvrzuje
jaroměřický kouč, který do-
dal: „Soupeři k nejvyšší vý-
hře v historii krajského
přeboru gratulujeme.”
Zápas se rozhodl už

v prvním poločase, respek-
tive po vyloučení brankáře a
vstřelení páté branky Cho-
těboře. „Pak už se to zlomilo

úplně. Hrálo se opravdu na
jednu bránu, jen mě zaráží,
jak jsme mohli dostat
branku,“ nechápal Soural,
který si ale zároveň uvědo-
muje, že vysoké vítězství
nemůže přeceňovat.
„Bylo to o síle soupeře,

který je ve špatné situaci.
Nám se naopak zase poda-
řilo být kompletní a zastihlo
nás to v dobrém rozpolože-
ní,“ upozornil trenér Josef
Soural.

REKORD. Chotěboř (ve žlutém) si smlsla na trápících se Jaroměřicích, když je porazila v rekordním vý-
sledku krajského přeboru, a to 14:1. Foto: Deník/Archiv

1511. října 2017 Deník
www.denik.cz


