
Pelhřimov po pauze propadl
Bystřický lídr přeboru
zvítězil již popáté
za sebou. To Kouty si
na výhru musí počkat

JIŘÍ OBORNÝ
TOMÁŠ POHANKA

Vysočina – Souboj exdiviz-
ních mančaftů přineslo
předposlední podzimní kolo
fotbalového krajského pře-
boru. Z pozice favorita do
něj šla Bystřice, která se již
nějaký čas vyhřívá na čele
tabulky.
První poločas moc atrak-

tivní nebyl. Šance sice byly
na obou stranách, ale oko
diváka si přišlo na své spíše
po změně stran. Ve druhém
dějství domácí z množství
příležitostí dvě využili a po-
páté za sebou se radovali z
tříbodového zisku.
„V úvodních pětačtyřiceti

minutách toho oba celky
příliš nepředvedly, nebylo se
moc na co dívat. Ve druhé
půli už to bylo lepší a za
výkon v ní jsme si výhru
zasloužili. Vím, že se budu
opakovat, ale bylo až k ne-
uvěření, co jsme zase doká-
zali spálit. Naše výhra moh-
la být mnohem vyšší, ale
jsem rád aspoň za ty dva
góly,“ zhodnotil další výhru
kormidelník Bystřice Oldřich
Veselý.
Pelhřimov v Bystřici ná-

zorně ukázal, proč po ná-

vratu do kraje nikterak ne-
září. Důkazem toho není
pouze jeho umístění v ta-
bulce, ale také naprosto od-
lišný výkon, jakým se v
obou poločasech svěřenci
trenéra Martina Moravce na
Žďársku prezentovali.
„Potvrdilo se, že jsme

mužstvem dvou poločasů. V
tom prvním jsme nebyli o
nic horší než Bystřice, šancí
jsme měli dokonce víc my.
Jenže po přestávce bylo
všechno úplně jinak a jen
výborný Marek Dvořák mezi
třemi tyčemi nás zachránil

od debaklu,“ posteskl si lo-
divod Pelhřimova.
Nováček soutěže začal

utkání proti Ledči výborně.
Kouty po deseti minutách
vedly zásluhou Cejpka a
Tenkla 2:0 a vypadalo to na
první tři body od postupu
do mezi krajskou elitu. Jen-
že za dalších šestnáct minut
bylo po penaltě Kalivody a
pozdějšího hrdiny zápasu
Grammera srovnáno. Do-
mácím vrátil brzy vedení
Semrád, ovšem Kalivoda
ještě do poločasu zahrával
druhý pokutový kop – 3:3

„Začali jsme velice dobře.
Ledeč jsme zaskočili a po
deseti minutách vedli 2:0.
Bohužel jsme nezvládli ve-
lice důležitý moment zápa-
su, když jsme za stavu 3:2
pro nás nedali pokutový
kop, a to byl zlom,“ má jas-
no trenér Koutů Richard
Chylík.
„Zápas pro nás ze začátku

vůbec nevypadal dobře.
Prohrávali jsme už o dvě
branky, ale kluci se kousli a
dokázali srovnat a povedlo
se jim to, i když soupeř
udeřil potřetí,“ těšilo ledeč-
ského kouče Zdeňka Jung-
virta.
Po změně stran se prosa-

zovali už jen jeho svěřenci,
jmenovitě Grammer, který
završil hattrick a tím zpeče-
til vítězství hostí. „Ve druhé
půli už jsme zápas dotáhli
do vítězného konce. Jsem
rád, že se kluci nevzdali a
dokázali zápas otočit, i když
dvakrát prohrávali. My jsme
na začátku měli problém se
srovnat s jejich hrou. Navíc
mají specifické menší hřiště,
které jim sedí. Musím říct,
že na mě soupeř udělal do-
jem. Jejich hra, hlavně smě-
rem dopředu, rozhodně ne-
odpovídá tomu, že jsou
předposlední v tabulce s
jedním bodem,“ pochválil
soupeře Jungvirt.
„Kluci bojovali, ale soupeř

měl více štěstí a dokázal
strhnout vítězství na svou
stranu,“ dodal Chylík.

ROZHODLA DRUHÁ PŮLE. V ní hráči Bystřice (v červeném) vstřelili
Pelhřimovu (v černém) dva góly a zvítězili 2:0. Foto: Deník/archiv
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Tiskovka
Josef Soural, trenér Chotěboře: Okříšky
jsou nepříjemný soupeř. Fotbal s nima bolí,
což námnevyhovuje, ale popasovali jsme se
s tím na umělce slušně. Nevzpomínám si na
vážnější situace soupeře, kromě stan-
dardních situací. Nepustili jsme je do niče-
ho. Jsem spokojený za poctivý přístup.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Zápas se
nám moc nevydařil. Přestože Chotěboř
měla trávník ve výborném stavu, hrálo se
na umělé trávě. To námmoc nesvědčí a ta-
ké se to projevilo. Hráčům dělalo od za-
čátku problémy zpracování a kontrola mí-
če. Po určitém čase jsme si zvykli, ale vý-
kon se moc nezlepšil. Soupeř dal po našich
dvou chybách góly, a to rozhodlo. My jsme
neměli za celé utkání výraznější šanci, a tak
body zaslouženě zůstaly v Chotěboři.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice: První
poločas oboustranně za moc nestál. Za
druhý poločas jsme si ale výhru zasloužili.
Jen výborný výkon hostujícího gólmana a
naše střelecká nemohoucnost mohly za to,
že jsme nevyhráli vyšším rozdílem.
Martin Moravec, trenér Pelhřimova:
Opět jsme ukázali, že jsme mužstvo dvou
poločasů. V tom prvním byla hra vyrovna-
ná, měli jsme více šancí než soupeř. Bohu-
žel ani z těch vyložených jsme nedokázali
skórovat. Po přestávce jsme podali tra-
gický výkon, a nebýtMarka Dvořáka v brá-
ně, prohráli bychom podstatně větším roz-
dílem.
RichardChylík, trenérKoutů:Začali jsme
velice dobře. Ledeč jsme zaskočili a po de-
seti minutách vedli 2:0. Bohužel jsme ne-
zvládli velicedůležitýmomentzápasu, když
jsme za stavu 3:2 pro nás nedali pokutový
kop, a to byl zlom. Kluci bojovali, ale sou-
peř měl více štěstí a dokázal strhnout ví-
tězství na svou stranu.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Pro
nás to ze začátku nevypadalo dobře, pro-
hrávali jsme 2:0. Nedokázali jsme se srov-
nat s jejich hrou. Navíc mají trochu speci-
fické hřiště, na kterém umí hrát. Kouty na
mě udělaly dojem. Jejich hra neodpovídá
tomu, kde jsou v tabulce. Cením si na hrá-
čích toho, že dokázali ještě v prvním polo-
čase dvakrát srovnat. Ve druhém pak do-
konce otočit výsledek.
Radek Šikola, trenér N. Vsi: Byl to zápas
o jednom gólu, který jsme bohužel dostali
my. Ve druhépůli jsme soupeře zatlačili, ale
žádnou z vytvořených příležitostí jsme ne-
dokázali využít. Beru to jako ztrátu tří bo-
dů.
Ján Kubík, trenér Humpolce: První polo-
časbyl z naší stranykvalitní,mohli jsmedát
i víc než jeden gól. Po přestávce začal sou-
peř hrát na nakopávanémíče a zatlačil nás.
Vítězství jsme uhájili, i když mě mrzí, že
jsme z brejků nedokázali přidat druhý gól,
který by zápas rozhodl.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Získali
jsme „povinné“ tři body, na které jsme se
však hodně nadřeli. V utkání jsme dvakrát
prohrávali, ale přestože je náš tým totálně
rozbitý zraněními, dokázali jsme ho otočit
a v závěru výsledek kontrolovat. Tohoto ví-
tězství si vážíme, rodilo se velmi těžce.
Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic: Dob-
ře rozehrané utkání jsme po našich indivi-
duálních chybách opět nezvládli a odvezli
si další příděl branek.
Miloš Krčál, trenér Přibyslavi: Na těž-
kém terénu jsme začali velmi dobře. Do
šancí jsme se dostávali snadno, a o polo-
čase to klidně mohlo být 5:0. Po přestávce
se nám to povedlo, soupeři se sice podařilo
snížit, ale vedení jsme si pohlídali a byli jas-
ně lepší.
JanStarý, hrající trenérKošetic:Náš vý-
kon postrádal vše, co k fotbalu patří. Chy-
běly bojovnost, přesnost, chuť vyhrát, z
chyb jsme soupeři připravovali šance. Pro-
hrát jsmesi zasloužili, Přibyslavvyužilavše,
co mohla. Na podmáčeném terénu jsme
měli problém s plynulostí hry, nebyli jsme
schopni dostat soupeře pod větší tlak.
Jiří Holenda, trenér Speřic: V prvním po-
ločase bylo Velké Meziříčí lepší. Hrálo vý-
borně a mělo více šancí. My jsme se do hry
začali dostávat až v poslední čtvrthodině.
Po přestávce jsme přidali na pohybu, vy-
tvořili si velké množství šancí a zaslouženě
otočili skóre.
PetrMunduch, trenér V.Meziříčí B: Prv-
ní poločas jsme hráli velice dobře, kromě
vedoucího gólu jsmeměli i další šance. Ško-
da, že jsme ve druhé půli polevili a vyrobili
jsme dvě chyby, které soupeře potrestal.
Mrzí to, protože bod jsme si určitě zaslou-
žili, remíza by podle mého byla spravedli-
vá.

VÝSLEDKY:
CHOTĚBOŘ –OKŘÍŠKY 3:0
BYSTŘICEN. P. – PELHŘIMOV 2:0
KOUTY – LEDEČN. S. 3:5
NOVÁVES –HUMPOLEC 0:1
SAPELIPOLNÁ–JAROMĚŘICEN. R. 5:2
PŘIBYSLAV–KOŠETICE 6:2
SPEŘICE –VEL.MEZIŘÍČÍ B 2:1

BILANCE
5-0-2, góly: 21:11, průměr na zápas 4,57.
Celkem: 41-10-33, góly: 307 (179:128),
průměr gólů na zápas: 3,65.

STŘELNICEKOLA
8 gólů (Přibyslav – Košetice a Kouty – Le-
deč n. S.). Rekord sezony: 15 gólů (Chotě-
boř – Jaroměřice n. R., 10. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 3 – Vostál (Přibyslav), J. Gra-
mer (Ledeč n. S.), Kozojed (Sapeli Polná). 2
– Kalivoda (Ledeč n. S.).
Celkem: 11 – M. Odvářka (Chotěboř). 8 –
Jan Pešek (Ledeč n. S.), Hanousek (Chotě-
boř). 7 – Štěpán (Humpolec), Kozojed (Sa-
peli Polná). 6 – Chocholáč (Bystřice n. P.),
Szabó (Sapeli Polná), Faltýnek (Pelhři-
mov), Šerý (Humpolec), Vostál (Přibyslav).
5 – Turek, Nepovím (oba Ledeč n. S.), Cou-
fal (Kouty), Martin Somerauer, Koutný
(oba Chotěboř), O. Starý (Nová Ves), R.
Sklenář (Bystřice n. P.), Vopršal, Adamec
(oba Přibyslav). 4 – Dvořák, Bělovský (oba
Chotěboř), F. Nečas, Jan Šandera (oba No-
vá Ves), Vlček, Martin Pohan ml. (oba Spe-
řice), Trpišovský (Ledeč n. S.), J. Homolka,
Kubů (Košetice), Barák (Sapeli Polná). 3 –
Mazač, Mazanec (všichni Pelhřimov),
Škacha (Přibyslav), Samek, Padrtka (oba
Bystřice n. P.), Bastl, Dubský (oba Okříš-
ky), Dalík (Humpolec), Jan Starý (Košeti-
ce), Jančík (Speřice), O. Šandera (Nová
Ves), Pech (Velké Meziříčí B), Tenkl (Kou-
ty), L. Kalivoda, J. Gramer (oba Ledeč n. S.).
2 – Janda (Chotěboř), Adamec, Malý (oba
Bystřice n. P.), Havlík, Komínek (oba Nová
Ves), D. Poul (Pelhřimov), Sadský (Speři-
ce), Navrátil, Havelka (všichni Kouty), M.
Mašek, Tůma, R. Ryšavý (všichni Okříšky),
Mašek, Matějíček, Dvořáček (všichni Sa-
peli Polná), Hošek, Hutař (oba Jaroměřice
n. R.), T. Vejsada (Košetice), Tomovič
(Humpolec), Eis, Pochop (oba Přibyslav).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čisté konto: Kříž (Humpolec), Chalupa
(Chotěboř). Celkem: 6 – Fiala (Okříšky). 4
– Dobrovolný (Chotěboř), Páša, Kříž (oba
Humpolec). 3 – F. Svoboda. 2 – Mrňous
(oba Bystřice n. P.), Jíša (Košetice), Žáček
(Speřice), Fuksa (Nová Ves). 1 – Macháček
(Jaroměřice n. R.), T. Bezděk, Beránek (oba
Ledeč n. S.), Kruba, T. Pokorný (oba Velké
Meziříčí B), Dvořák (Pelhřimov), Rezni-
čenko (Sapeli Polná), Chalupa (Chotěboř).

ZLÍMUŽI
Vyloučení: Hutař (Jaroměřice n. R.),
Pazderka (Přibyslav). Celkem: 11 (5:6).

OCHOZY
Diváci: 767. Průměr na zápas: 110. Nejví-
ce: 180 (Speřice – Velké Meziříčí B).
Nejméně: 50 (Sapeli Polná – Jaroměřice n.
R.). Celkem: 11 891, průměr na zápas: 142.
Rekordní návštěva: 560 (Humpolec –
Pelhřimov, 5. kolo).

HVĚZDAKOLA
Adam Vostál, útočník Přibyslavi: Hat-
trickem pomohl svému týmu výrazně k zis-
ku tří důležitých bodů. Přibyslav rozstřílela
Košetice.

SMOLAŘKOLA
Lukáš Pazderka, brankář Přibyslavi: Za
stavu 5:1 pro svůj tým byl vyloučen za ne-
sportovní chování, zakopl míč.

VÝROKKOLA
„Přestože Chotěboř měla trávník ve vý-
borném stavu, hrálo se na umělé trávě. To
nám moc nesvědčí a také se to projevilo.“
(Gustav Cabúk, trenér Okříšek)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Na čele tabulky se ustá-
lil trojlístek Bystřice, Chotěboř, Humpolec.
Největší překvapení: Přibyslav nachází
střeleckoumušku. Podeseti kolechměla na
svém kontě čtrnáct gólů, po dvanácti 25.
Zajímavost: V kompletních dvanácti ko-
lech byla k vidění pouhá desítka remíz. To
jeméně než každý osmý zápas.
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