
Chylík: Utkání bylo náročné
Trenér Koutů byl po
derby rád za historicky
první vítězství
v přeboru. Jaroměřický
kouč nebyl spokojen

JIŘÍ OBORNÝ

Jaroměřice nad Rokytnou
– Radost na jedné straně a
na druhé zmar. Takový byl
výsledek okresního derby,
ve kterém fotbalisté Jaro-
měřic nad Rokytnou ve 13.
kole krajského přeboru do-
ma podlehli nováčkovi sou-
těže z Koutů.
Oba týmy dosud měly na

kontě po jednom bodu a
hrálo se o to, kdo nepřezi-
muje na posledním místě
v tabulce. „Bylo to utkání
o šest bodů,“ shodovali se
po závěrečném podzimním
zápase oba trenéři.
„V případě úspěchu jsme

se mohli na jaře ještě odra-
zit,“ dodává jaroměřický
kouč Tomáš Novotný.
„Utkání bylo psychicky

náročné pro obě dvě muž-
stva,“ doplňuje koutecký
lodivod Richard Chylík. Jeho
svěřenci odstartovali duel
smolně a po nedorozumění
stopera Neumanna s bran-
kářem Stýblem otevřel skó-
re lobem na zadní tyč do-
mácí Barák. „Nervozita byla
na nás vidět hlavně ze za-
čátku. Domácím jsme při-
pravili první gól,“ komento-
val první gólovou situaci

Chylík. Kouty měly do pře-
stávky mírně navrch, ale
soupeř jim brankáře Piska
překonat nedovolil. „Pak
jsme hru celkem kontrolo-
vali, ale do větších šancí se
nedostávali,“ povídal šéf
koutecké lavičky.
Hosté se tak dočkali až ve

druhém poločase. Nejdříve
si zkazil dojem dosud jistý
Pisk. Po jeho zaváhání ná-
sledovala standardní situace
Tenkla, na jejímž konci stál
Cejpek a bylo vyrovnáno.
„Za stavu 1:0 nás potopila

obrovská chyba gólmana,
který nesmyslně vyhodil
balon, pak jsme zahráli ru-
kou a ze standardky dostali
gól,“ posteskl si jaroměřický
kormidelník.
Na laciné branky to bylo

tedy 1:1. A když už se zdálo,
že se první výhry nedočká
ani jedno mužstvo, přišla
86. minuta. Hostům po rohu
zajistil historicky první ví-
tězství od postupu mezi
krajskou elitu Navrátil.
„Bylo to hodně náročné

utkání, které jsme naštěstí

zvládli. Musím poděkovat
klukům, kteří k tomu při-
stoupili zodpovědně a hlav-
ně, že jsme získali tři body,“
těšilo Chylíka. „Remíza by
byla zasloužená, i když sou-
peř byl jednu chvíli lepší. Do
poločasu hráli lépe oni, ve
druhé jsme chtěli rozhod-
nout, ale bez bojovnosti se
vyhrát nedá. Kluci to mají v
hlavách, a když se moc chce,
tak to nejde. Momentálně
jsme zaslouženě tam, kde
jsme,“ uznal trenér posled-
ního celku v tabulce.
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Tiskovka
Ján Kubík, trenér Humpolce: Z naší stra-
nybylanervozita,pomohlnámbrzkýgól, po
kterém jsme se uklidnili. Speřice byly dob-
ré na míči, další naše branky ale rozhodly.
Ve druhém poločase jsme chodili do brejků
a mohli vyhrát i výše. Těší mě, že jsme těž-
ký zápas zvládli.
Jiří Holenda, trenérSpeřic:Brzy jsme do-
stali gól, když jsme nedokázali pokrýt stan-
dardní situaci. Ve zbytku poločasu jsmeby-
li aktivnější, jenže branku nedali a navíc po
další chybě inkasovali. Ve druhé půli jsme
se snažili o otevřený fotbal, ale Humpolec
si to pohlídal, a tímtomu gratuluji.
Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic: Kluci
k tomu přistoupili špatně. Říkali jsme si ně-
co před zápasem, ale až na dva, tři kluky,
kteří zápas odjezdili, jsme to odevzdali. Za
stavu 1:0 nás potopila chyba gólmana. Re-
míza by byla zasloužená, ale bez bojov-
nosti se vyhrát nedá.
Richard Chylík, trenér Koutů: Utkání by-
lo psychicky náročné pro obě dvěmužstva.
Hrálo se o šest bodů a nervozita na nás by-
la vidět hlavně ze začátku. Domácím jsme
připravili první gól, pak jsme hru kontro-
lovali, ale do větších šancí se nedostávali.
Náročné utkání jsme nakonec zvládli a mu-
sím klukůmpoděkovat, hráli zodpovědně.
Jan Starý, hrající trenér Košetic: Z naší
strany to nebyl špatný zápas, ale je to stej-
ná pohádka jako celý podzim. Opět jsme
propadli v koncovce. Soupeř byl v tomto
ohledu efektivnější. Dvoubrankové vedení
v prvním poločase získal ze dvou, tří šancí.
Po přestávce jsme se snažili ještě s vý-
sledkemněcoudělat,měli jsmepřevahu,ale
hosty podržel výborný Koubek.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Celý
tým zaslouží obrovskou pochvalu za obě-
tavost. Řada hráčů nastoupila se zraněním
a již v 51. minutě jsme měli prostřídáno.
V poslední dvacetiminutovce náš zdeci-
movaný tým neměl síly a pouze se bránil
soupeři i silnémuvětru.Koubekvbrancebyl
však famózní.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.:Vel-
mi těžké utkání, které hodně dlouho vypa-
dalo, že skončí remízou. Asi by to tomu i
slušela, ale rozhodl náš první vstřelený gól.
Měli jsme problémy s jejich silovou hrou,
byli dobře připravení a rychle byli i na míči.
Musím říci, že jsme se utkali s jedním z nej-
kvalitnějších týmů.
Radek Šikola, trenér N. Vsi: Škoda našich
nevyužitých šancí na stavu 0:0. V prvním
poločase šel sám na branku Ondra Starý, po
změně stran neproměnil vyloženou příleži-
tost Honza Šandera. Dalším klíčovým mo-
mentem bylo vynucené střídání stopera
Krejčího, což naši obranou hru poznamena-
lo a výsledkem byly tři inkasované branky.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Zápas byl
vyrovnaný. Jako první zahrozili hosté, ale
Fiala šanci zlikvidoval. Potom se ocitl po
chybě obrany sám na penaltě Dubský, ale
bránu minul. Pak Tůma trefil z dálky břev-
no, dorážku Radka Ryšavého gólman vy-
razil, ale Dubský už nezaváhal. Hosté také
z jedné akce trefili břevno. Po přestávce
jsme převzali iniciativu, ale po velké šanci
Tůmy, který šel sám na bránu aminul, jsme
po následném brejku inkasovali z penalty.
Od té doby jsme je tlačili, zejména po stan-
dardkách, ale žádná se neujala.
Miloš Krčál, trenér Přibyslavi: Bod nako-
nec beru. Herně jsme byli o něco lepší. Na
obou stranách byly jedna, dvě šance, takže
myslím, že bod je zasloužený pro oba týmy.
Utkání nebylo pohledné, ale spíš ubojované.
Martin Moravec, trenér Pelhřimova:
Začali jsmedobře, a i když neproměnili šan-
ce, vedli. Chotěboř se postupně lepšila a vy-
rovnala. Druhou půli jsme začali špatně,
soupeř měl převahu. Při nás stálo štěstí,
protože dvakrát trefil břevno. Dokázali
jsme srovnat hru a remíza je asi zaslouže-
ná, i když Chotěboř si vytvořila více šancí.
Josef Soural, trenér Chotěboř: Každý
bod je dobrý, ale po třech jsme sahali víc.
Nastřelili jsme tři břevna, tak z tohoto po-
hledu bych bral vítězství. Na druhou stra-
nu jsme měli trochu problémy sestavou a
během zápasu se nám kluci taky zranili.
PetrMunduch,trenérV.MeziříčíB:Úvod
nám nevyšel, Bystřice byla lepší. Po inka-
sované brance jsme ale byli aktivní a měli i
vyložené šance. Soupeř vyhrál zaslouženě.
Nehrajeme špatný fotbal, jenže nepromě-
ňujeme šance.
Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Většinu
zápasu jsme měli pod kontrolou. Pouze zá-
věr první půle námpříliš nevyšel a po vstře-
leném gólu byli domácí aktivnější. Ale tři
body jsme si odvezli naprosto po zásluze.

VÝSLEDKY 13. KOLA:
HUMPOLEC – SPEŘICE 3:0
JAROMĚŘICEN. R. – KOUTY 1:2
KOŠETICE – SAPELI POLNÁ 0:2
LEDEČN. S. – NOVÁVES 3:0
OKŘÍŠKY – PŘIBYSLAV 1:1
PELHŘIMOV–CHOTĚBOŘ 1:1
VELKÉMEZIŘÍČÍB–BYSTŘICEN.P.0:3

BILANCE
2-2-3, góly: 9:9, průměr na zápas 2,57.
Celkem: 43-12-36, góly: 325 (188:137),
průměr gólů na zápas: 3,57.

STŘELNICEKOLA
3 góly (Jaroměřice n. R. – Kouty, Ledeč n.
S. – Nová Ves, Humpolec – Speřice, Velké
Meziříčí B – Bystřice n. P.). Rekord sezo-
ny: 15 gólů (Chotěboř – Jaroměřice n. R.,
10. kolo).

SNAJPŘI
Střelci kola: 2 – Trpišovský (Ledeč n. S.).
Celkem: 11 – M. Odvářka (Chotěboř). 9 –
JanPešek (Ledeč n. S.).8 –Hanousek (Cho-
těboř), Štěpán (Humpolec), Kozojed (Sa-
peli Polná). 7 – Šerý (Humpolec), Szabó
(Sapeli Polná), Chocholáč (Bystřice n. P.).6
– Martin Somerauer (Chotěboř), Faltýnek
(Pelhřimov), Vostál, Vopršal (oba Při-
byslav), Trpišovský (Ledeč n. S.), R. Skle-
nář (Bystřicen.P.).5–Turek,Nepovím(oba
Ledeč n. S.), Coufal (Kouty), Koutný (Cho-
těboř), O. Starý (Nová Ves), Adamec (Při-
byslav). 4 – Dvořák, Bělovský (oba Chotě-
boř), F.Nečas, JanŠandera (obaNováVes),
Vlček, Martin Pohan ml. (oba Speřice), J.
Homolka, Kubů (Košetice), Dubský (Okříš-
ky), Barák (Sapeli Polná), Padrtka (Bys-
třice n. P.). 3 – Mazač, Mazanec (všichni
Pelhřimov), Škacha (Přibyslav), Samek
(Bystřice n. P.), Bastl, (Okříšky), Dalík
(Humpolec), Jan Starý (Košetice), Jančík
(Speřice), O. Šandera (Nová Ves), Pech
(Velké Meziříčí B), Tenkl, Navrátil (oba
Kouty), L. Kalivoda, J. Gramer (oba Ledeč
n. S.).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čisté konto: Kříž (Humpolec), Koubek
(Sapeli Polná), T. Bezděk (Ledeč n. S.), F.
Svoboda (Bystřice n. P.). Celkem: 6 – Fiala
(Okříšky). 5 – Kříž (Humpolec). 4 – Dobro-
volný (Chotěboř), Páša (Humpolec), F.
Svoboda. 2 – Mrňous (oba Bystřice n. P.),
Jíša (Košetice), Žáček (Speřice), Fuksa
(Nová Ves), T. Bezděk (Ledeč n. S.).

ZLÍMUŽI
Vyloučení: Ve 13. kole nebyl nikdo vylou-
čen. Celkem: 11 (5:6).

OCHOZY
Diváci: 1 021. Průměr na zápas: 146. Nej-
více: 350 (Humpolec – Speřice). Nejméně:
50 (Velké Meziříčí B – Bystřice n. P.). Cel-
kem: 12 912, průměr na zápas: 142. Re-
kordní návštěva: 560 (Humpolec – Pelhři-
mov, 5. kolo).

HVĚZDA
Petr Koubek, brankář Sapeli Polná: Ko-
šetice potřebují body jako sůl. V zápase se
Sapeli Polná si jich vytvořily více než dost,
ale všechny pochytal Koubek.

SMOLAŘ
Václav Crkal, záložník Velkého Meziříčí
B: Proti lídrovi přeboru z Bystřice měl za
stavu 0:1 dvě velké příležitosti, ale neu-
spěl. Domácí juniorka prohrála nakonec
0:3.

VÝROKKOLA
„Z naší strany to nebyl špatný zápas, ale je
to stejná pohádka jako celý podzim. Opět
jsme propadli v koncovce. .“ (Jan Starý,
trenér Košetic)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost:Bystřice je na dobré ces-
tě k návratu do divize D. V posledních ko-
lech prokázala stabilní formu a přezimuje
první.

Největší překvapení: S týmem Jaroměřic
se před soutěží počítalo v boji o záchranu,
pouhý jeden získaný bod je však naprostý
propadák. Tak špatný podzim ještě žádný
tým přeboru neměl.

Zajímavost: Humpolec doma za celý pod-
zim neinkasoval ani jeden gól, za to byl od-
měněn vysokými návštěvami. Průměr byl
287 diváků.
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