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V šestnáctém kole vítězili vesměs favorité
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Šestnácté kolo
krajského přeboru Vysočiny
přineslo jedno překvapení:
Kouty dokázaly odvézt bod
z Pelhřimova. O ten se srd-
natě rvaly i poslední Jaro-
měřice. A jak to viděli aktéři
utkání?

KOŠETICE – HUMPOLEC 0:5
Miloslav Vejsada, ve-

doucí mužstva Košetic:
Nehráli jsme špatně, doká-
zali jsme si vytvořit šance.
Bohužel jsme je ale nepro-
měňovali. Humpolec si v
tomto směru počínal lépe,
herně ho táhli Pikl s Tomo-
vičem.
Ján Kubík, trenér Hum-

polce: První dvě šance měly
Košetice, v těchto momen-
tech nás podržel Kříž. Ná-
sledně jsme dvěma góly
utkání víceméně rozhodli.
Košetice se snažily, my jsme
byli ale tentokrát lepší. Mu-
sím ocenit fanoušky soupe-
ře. Když jsme šli ze hřiště,
podávali nám ruce. Tohle
gesto jsem zažil poprvé.

CHOTĚBOŘ – SPEŘICE 2:0
Josef Soural, trenér

Chotěboře: V prvním polo-
čase jsme měli problémy
s pohybem i s nasazením.
Soupeř byl agresivnější, jsou
to mladí rafani. V poločase
jsme si vysvětlili, o čem to
je a co musíme zlepšit. Po-
mohla nám kuriózní branka.
Zápas nebyl pohledný. Sou-
peř u nás nepropadl, ale

výsledkově neuspěl. Potvr-
dilo se to, že fotbal se hraje
na góly. Náš výkon rozhod-
ně nebyl ideální. Pozitivní je
ale to, že jsme se dokázali
vyhrabat ze dna a zápas
dovést ke třem bodům.
Jiří Holenda, trenér

Speřic: V prvním poločase
jsme hráli dobře. Vytvořili
jsme si několik dobrých
příležitostí, bohužel jsme je
neproměnili. Utkání ovliv-
nilo zranění Jančíka, který je
pro nás klíčovým hráčem.
Museli jsme přeskupit se-
stavu, po přestávce už jsme
tak dobře nehráli a domácí
toho využili.

PELHŘIMOV – KOUTY 3:3
Pavel Regásek, trenér

Pelhřimova: Musím Kou-
tům pogratulovat k výkonu,
bodovaly u nás naprosto
zaslouženě. První poločas
nebyl z naší strany dobrý.
Po přestávce jsme sice vý-
sledek otočili, ale další chy-
ba nás připravila o vítězství.
Milan Parma, záložník

Koutů: Začali jsme bojovně,
dali rychlý gól a zanedlouho
zvýšili. Hra byla vyrovnaná
a soupeř nás ohrožoval vět-
šinou průnikovými přihráv-
kami po lajnách. Před polo-
časem se jim podařilo snížit.
Druhou půli jsme začali
vlažněji, čehož domácí vyu-
žili a během čtvrt hodiny
skóre otočili. Nakonec se
nám ke konci podařilo
srovnat a nic na tom ne-
změnila ani penalta, kterou
brankář Stýblo vychytal.

Zápas byl vyrovnaný a na-
vzdory našim chybám si dí-
ky bojovnosti vezeme z
Pelhřimova zasloužený bod.

BYSTŘICE – PŘIBYSLAV 3:1
Oldřich Veselý, trenér

Bystřice: Důležitá výhra, o
níž jsme ale rozhodli až ve
druhé půli. Sám nevím, če-
mu přičíst ten výpadek z
prvního poločasu, možná
jsme pod dojmem rychlého
vedení soupeře podcenili,
roli v tom mohl sehrát i te-
rén. V kabině jsme si o půli

něco řekli a na hřiště pak
nastoupil úplně jiný man-
čaft. Přibyslav nás po změně
stran vůbec neohrozila, zá-
pas byl jasně v naší režii.
František Polák, trenér

Přibyslavi: První půli jsme
zvládli po taktické stránce
dobře. Sice jsme dostali brzo
gól, ale podařilo se nám
srovnat a drželi jsme krok.
Jenže po změně stran jsme
udělali hrubou chybu při
standardce, domácí šli do
vedení a v ten moment se
to zlomilo. Bystřice potom

převzala iniciativu a byla
lepší.

V. MEZIŘÍČÍ B – SAPELI
POLNÁ 1:2
Petr Munduch, trenér V.

Meziříčí B: Hosté hráli na
brejky, ze kterých nám
mohli dát několik branek.
Držení míče sice vyznělo v
náš prospěch, jenže na to se
fotbal nehraje, těžko jsme se
dostávali do šancí. Opět se
potvrdilo, že na Polnou se
nám prostě nedaří.
Jiří Babínek, trenér Sa-

peli Polná: Náš tým podal
poctivý a obětavý výkon,
vytvořili jsme si šest sedm
tutovek a soupeře jsme
prakticky do ničeho nepus-
tili. Měli jsme vyhrát mno-
hem větším gólovým rozdí-
lem. Dokázali jsme si pora-
dit nejen se soupeřem a s
velkým větrem, ale i s ne-
příliš kvalitní umělkou. Naše
vítězství je naprosto za-
sloužené.

JAROMĚŘICE – LEDEČ 1:2
Tomáš Novotný, trenér

Jaroměřic: Vyrovnané
utkání s minimem šancí na
obou stranách, kterému by
spíše slušela remíza. Bohu-
žel rozhodla chyba v závěru.
Zdeněk Jungvirt, trenér

Ledče n. S.: Těžké utkání,
opravdu těžké. Oni udělali
přes zimu ohromný kus
práce, kdyby takhle hráli na
podzim, tak rozhodně ne-
budou tam, kde jsou teď.
Musím říct, že z Jaroměřic
se budou body importovat

hodně těžko, zkusili jsme si
to na vlastní kůži. Z druhé
strany jsme ale zaslouženě
vyhráli, byli jsme hladovější
po třech bodech a odehráli
jsme to týmově.

OKŘÍŠKY – NOVÁ VES 2:1
Gustav Cabúk, trenér

Okříšek: Narazili jsme na
velmi těžkého soupeře. No-
vá Ves mě překvapila, že
nenakopávala míče a ne-
spoléhala na standardky ja-
ko dřív, ale přehrávala nás.
Nám pomohl Fiala, který
čtyři šance vychytal. Po
první obdržené brance jsme
se dostali do útlumu. Až po
vyrovnání jsme jim začali
být vyrovnanějším soupe-
řem. Hosté byli po celý zá-
pas kombinačně lepší a měli
více šancí, nám zase vychá-
zely standardní situace a
brejky. Vedení jsme uhájili
pečlivou obranou. Kluci si
zaslouží pochvalu za bojov-
nost. S vítězstvím jsme ma-
ximálně spokojení.
Radek Šikola, trenér

Nové Vsi: S výkonem týmu
jsem byl maximálně spoko-
jený, vytvořili jsme si něko-
lik stoprocentních gólových
příležitostí, ale selhali jsme
v koncovce. Právě tím jsme
si utkání prohráli. Zápas
jsme měli rozhodnout už v
první půli, druhá se mohla
pouze dohrávat. Bohužel
jsme navíc vzadu udělali
dvě chyby, které domácí po
standardních situacích po-
trestali a po změně stran
výhru doslova ukopali.
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