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Nadvláda: Přebor Vysočiny
opanovalo Havlíčkobrodsko
REPORTÉŘI DENÍKU

Vysočina – Letošní sezona
udělala se složením kraj-
ského přeboru pro příští rok
pořádný vítr. Pozmění se
více než o jednu třetinu.
A jak hodnotí své nedávné
účinkování jednotlivé týmy?

TATRAN ŽDÍREC N. D.
1. MÍSTO, 62 BODŮ (50:11)
Už před soutěží se v kuloá-
rech šuškalo, že Tatran má
asi nejlepší tým, a tentokrát
byly prognózy naplněny.
Ždírec se mohl pyšnit vy-
rovnanými výkony, dobrými
brankáři a hlavně skvělou
defenzivou. Jedenáct inka-
sovaných branek hovoří za
vše. „Jsem rád, že jsme spl-
nili cíl a podařilo se nám po
roce vrátit do divize. Sezona
se láme v květnu, což se le-
tos určitě potvrdilo. Pro nás
byly důležité výhry v Hum-
polci, v Nové Vsi a Jaromě-
řicích. Těšila mě naše
obranná hra, na venkovním
hřišti jsme na jaře neinka-
sovali gól,“ radoval se trenér
Martin Slavík.
Ten si pak mohl vychut-

nat zasloužené oslavy po-
stupu: „Zažil jsem toho
hodně, ale tohle ještě ne.
Byly takové, jak jsme bráni-
li, takže dobré (úsměv).

FC SLOVAN HAVL. BROD
2. MÍSTO, 61 BODŮ (58:27)
Proč Slovan nevyhrál? Nej-
lepší útok soutěže neměl
takovou oporu v defenzivě.
I to by však nevadilo, jenže
Slovan nezvládl vzájemné
zápasy se Ždírcem. „Chtěli
jsme soutěž vyhrát, ale to se
nám nepodařilo. Ždírec byl
v této sezoně lepší, nepoda-
řilo se nám ho ani jednou
porazit. Jinak sezonu hod-
notím kladně, ve většině
utkání kluci hráli pěkný
fotbal, který nakonec vedl
ke druhému postupovému
místu,“ uvedl kouč Miroslav
Plíšek.

TJ SAPELI POLNÁ
3. MÍSTO, 55 BODŮ (49:30)
Bronz a 55 nasbíraných bo-
dů, to se nemůže rovnat ni-
čemu jinému, než že uply-
nulý ročník byl z pohledu
Sapeláků famózní. „My jsme
si ho užili. A já svoji třicátou
sezonu ve Stáji nadmíru,“
komentuje trenér Jiří Babí-
nek. „Bylo to zásluhou jak
starších, tak i mladých hrá-
čů. Vytvořili skvělou partu, a
vygradovalo to v závěru, kdy
jsme měli hodně zraněných,
ale ten, kdo nastoupil, ne-
chal na hřišti všechno. Vy-
dal se z posledních sil. Do-
kázali jsme otočit zápas i v
deseti, nakonec jsme pora-
zili i první Ždírec. Prostě to
byla paráda. Nový rekord
klubu, jak umístěním, tak
bodově. Těžko tohle bude-
me překonávat,“ dodává
Babínek.

FK KOVOFINIŠ LEDEČ N. S.
4. MÍSTO, 48 BODŮ (57:31)
Nováček soutěže to má vždy
těžké. Kováci se však na
návrat do přeboru evident-
ně těšili a dobře poskládaný
tým pod vedením kouče
Zdeňka Jungvirta se i skvěle
připravil. U Sázavy se hrál
atraktivní ofenzivní fotbal,
který diváky bavil. „Hodno-
tím sezonu velice kladně.

V premiérové sezoně je
čtvrté místo krásné. Navíc
jsme nejlepším domácím
týmem, kde jsme ani jed-
nou neprohráli,“ těšilo Jun-
gvirta, jenž pak dodal: „Je to
o skvělé partě. Mohli jsme
se spolehnout na skvělou
stoperskou dvojici Petr Pe-
šek, Prchal. V záloze hráli
prim Nepovím s Turkem.“

FC CHOTĚBOŘ
5. MÍSTO, 46 BODŮ (47:28)
Chotěboř opět potvrdila, že
v krajském přeboru Vysoči-
ny patří rozhodně k tomu
lepšímu. Její výkony ale za-
čínají stagnovat, navíc chybí
větší vyrovnanost. Klíčový-
mi hráči pak bylo duo Mar-
tin Somerauer, Luboš Dvo-
řák. „Celkově jsem se sezo-
nou relativně spokojený.
Chtěli jsme být o jeden dva
stupínek výše, ale týmy,
které skončily před námi,
měly prostě lepší a stabil-
nější formu. Co se týče pro-
gresu, tam jsme se neposu-
nuli. Chceme tým zevnitř
posílit, a to se nám zatím
nedaří,“ uvedl trenér Josef
Soural.

A.F.C HUMPOLEC
6. MÍSTO, 43 BODŮ (37:25)
Z tradiční pozice na výsluní
tabulky do šedi průměru
letos spadl Humpolec. V
první polovině sezony hle-
dal novou tvář po odchio-
dech Pícha a Pikla do diviz-
ního Pelhřimova, na jaře
zase látal obranu po neče-
kaném odchodu Procházky
do Rakouska. „Na podzim
jsme uhráli pětadvacet bodů
a na prvního jsme ztráceli
deset bodů. Od toho se dalo
odpíchnout k solidnímu
umístění, ale zimní příprava
nebyla taková, jak bych si
představoval. Oslabil nás
odchod Procházky, zranilo
se poměrně dost hráčů. Po
úvodní prohře s Jaroměři-
cemi jsme se hledali. Platí
to hlavně o útočné fázi, tři-
cet sedm gólů je málo,“ při-
znal problémy v ofenzivě
trenér Ján Kubík.

TJ NOVÁ VES
7. MÍSTO, 42 BODŮ (43:40)
Nováček vlétl do svého
čtvrtého působení v elitní
krajské soutěži ve velkém
stylu. V nastoupeném tren-
du pokračoval i na jaře, kdy
potvrdil, že patří do lepší
poloviny tabulky. S nejlep-
šími týmy sice Nová Ves
ztrácela, přesto se dá hovo-
řit o úspěšné sezoně.
„Na povedený podzim

jsme navázali také na jaře,
takže sezonu hodnotím jako
úspěšnou. Někdy byla mož-
ná i škoda, že už jsme se
nemuseli o body tolik rvát,
protože jsme jich několik
poztráceli naší lehkováž-
ností. I tak jsme ale potvr-
dili příslušnost k horní po-
lovině tabulky,“ těšilo kouče
Nové Vsi Jana Nečase.

FK PŘIBYSLAV
8. MÍSTO, 30 BODŮ (46:54)
Jako na houpačce byly vý-
kony Přibyslavi. Se záchra-
nou velké problémy neměla,
ale odstup na první polovi-
nu tabulky byl už dost vý-
razný. Výborný útok zastí-
nila děravá defenziva. „Cíl
byla záchrana, takže jsme
misi splnili. Tento tým má

určitě na to, aby hrál v prv-
ní polovině tabulky. Jsou
v něm dobré individuality a
i morálně je dost silný. Cel-
kově tedy sezonu hodnotím
jako úspěšnou,“ převážily
klady u kouče Jaroslava
Holcmana.

FK JAROMĚŘICE N. R.
9. MÍSTO, 27 BODŮ (41:61)
I přes kolísavé výkony se v
přeboru udrželi, a tak musí
být fotbalisté od řeky
Rokytné spokojení. Tým z
Třebíčska na jaře nasbíral
dostatečný počet bodů, a
tak si mohl kolo před kon-
cem oddychnout. „Zhodno-
tit sezonu musím kladně.
Nakonec jsme skončili de-
vátí, což je celkem pěkné
umístění na to, že jsme ne-
ustále měli problémy se
složením sestavy,“ konsta-
tuje kouč Milan Bednář,
který se rozhodl na lavičce
skončit. „Už v Jaroměřicích
působit dále nebudu,“ kon-
statuje Bednář.

SK HUHTAMAKI OKŘÍŠKY
10. MÍSTO, 26 BODŮ (33:56)
Hlavní cíl na poslední chvíli
splnili. Okříšky, ač s velkými
nervy, se v nejvyšší krajské
soutěži udržely. „Bohužel
nás limitovala zranění a ta-
ké nedisciplinovanost hráčů
i následná vyloučení. Chy-
bělo nám i trochu štěstí při
rozhodujících zápasech na
jaře, kdy jsme prohrávali o
jeden gól. Takže celkově s
konečným výsledkem spo-
kojenost. Musíme ale hodně
zapracovat na naší hře a
předvádět tak dobré výkony
jako v posledním zápase v
Přibyslavi,“ bilancuje trenér
Gustav Cabúk.

FC VELKÉ MEZIŘÍČÍ B
11. MÍSTO, 24 BODŮ (31:45)
Cíl splnili, bez problémů se
to ale neobešlo. Svěřenci
trenéra Petra Munducha
dopláceli na velkou rotaci
kádru, ale také na venkovní
zápasy, v nichž získávali
body jen s obtížemi. V zá-
věru však využili posil z
třetiligového áčka a kolo
před koncem si zajistili
účast v přeboru také pro
příští sezonu. „Naším hlav-
ním posláním bylo dát pří-
ležitost mladým hráčům s
perspektivou pro áčko. To se
také dělo, vždyť jsem pro-
točil zhruba čtyřicet hráčů.
Cílem byla záchrana, to se
nám podařilo, ale úplně
spokojený nejsem. Hlavně
venku výsledky neodpoví-
daly tomu, na co jsme měli,“
přiznal Petr Munduch.

SK MOR. BUDĚJOVICE
12. MÍSTO, 19 BODŮ (22:53)
Soutěž se sice udržet nepo-
dařilo, ale tým okolo mla-
dého trenéra Tomáše Kyz-
linka odehrál jaro poměrně
důstojně. „Chceme to ode-
hrát tak, abychom se mohli
jeden druhému podívat do
očí s tím, že jsme pro zá-
chranu udělali maximum,“
řekl o cílech před odvetnou
částí sezony kouč. Jeho
mužstvo už v posledním
kole nemělo, o co hrát.
„Ještě zbývá devadesát mi-
nut a bude po trápení,“ řekl
Kyzlink. Jeho družina se
rozloučila vítězným derby s
Jaroměřicemi. „Chtěl bych
klukům poděkovat za spo-

lupráci. Byli jsme super
parta. Nehráli jsme fotbal
pro peníze ani pro body, ale
proto, abychom mohli být
spolu,“ řekl závěrem.

FC SLAVOJ ŽIROVNICE
13. MÍSTO, 18 BODŮ (33:57)
Tak dlouho se chodí se
džbánem pro vodu, až se
ucho utrhne. Slavoj rok od
roku slevoval ve výkonnosti,
už v minulé sezoně se za-
chránil hodně šťastně. Tra-
diční tým přeboru dokázal
sice v některých zápasech
silné protivníky překvapit,
ale s druhou nejslabší de-
fenzivou se zázraky dělat
nedají. Závěr navíc tým ne-
zvládl ani psychicky, sym-
bolicky podtrhl svůj sestup
v předposledním kole na
domácím hřisti se sestupu-
jícím Jemnickem.

1. FC JEMNICKO
14. MÍSTO, 17 BODŮ (22:53)
Poslední dvě sezony o divizi
neúspěšně bojující mužstvo
přezimovalo na posledním
místě v tabulce, ze kterého
se už neodpoutalo. Svěřenci
Zbyňka Kincla na jaře šli od
porážky k porážce a k se-
stupu byli fakticky odsou-
zeni už v polovině odvetné
části sezony. „Vyžíráme si to
do dna,“ řekl po nezvládnu-
tém derby v Jaroměřicích,
kde oba týmy bojovaly o
naději na udržení, trenér
Jemnicka Zbyněk Kincl. Ten
se ve zbylých zápasech těšil
už jen na konec ročníku.
„Naše éra v krajském pře-
boru končí. Nyní se musíme
stabilizovat, sestavu omla-
díme a promladíme,“ řekl po
posledním vítězném zápase
s Meziříčím Kincl.

CELKEM
1. Ždírec n. D. 26 19 5 2 50:11 62

2. Havl. Brod 26 19 4 3 58:27 61

3. Sapeli Polná 26 17 4 5 49:30 55

4. Ledeč n. S. 26 14 6 6 57:31 48

5. Chotěboř 26 14 4 8 47:28 46

6. Humpolec 26 13 4 9 37:25 43

7. NováVes 26 13 3 1043:40 42

8. Přibyslav 26 9 3 14 46:54 30

9. Jaroměřice 26 8 3 15 41:61 27

10. Okříšky 26 8 2 16 33:56 26

11. Vel.Meziříčí B 26 7 3 16 31:45 24

12.M. Budějovice 26 5 4 17 22:53 19

13. Žirovnice 26 4 6 16 35:57 18

14. Jemnicko 26 4 5 17 22:53 17

DOMA
1. Ledeč n. S. 13 10 3 0 38:6 33

2. Ždírec n. D. 13 10 2 1 30:6 32

3. Havl. Brod 13 10 2 1 34:13 32

4. Humpolec 13 10 1 2 25:8 31

5. Sapeli Polná 13 10 1 2 32:18 31

6. Chotěboř 13 9 2 2 27:10 29

7. NováVes 13 7 2 4 24:17 23

8. Vel.Meziříčí B 13 6 3 4 19:13 21

9. Jaroměřice 13 6 1 6 19:23 19

10. Přibyslav 13 5 3 5 28:26 18

11. Okříšky 13 6 0 7 21:22 18

12. Žirovnice 13 3 3 7 22:27 12

13.M. Budějovice 13 3 3 7 11:18 12

14. Jemnicko 13 3 2 8 11:23 11

VENKU
1. Ždírec n. D. 13 9 3 1 20:5 30

2. Havl. Brod 13 9 2 2 24:14 29

3. Sapeli Polná 13 7 3 3 17:12 24

4. NováVes 13 6 1 6 19:23 19

5. Chotěboř 13 5 2 6 20:18 17

6. Ledeč n. S. 13 4 3 6 19:25 15

7. Humpolec 13 3 3 7 12:17 12

8. Přibyslav 13 4 0 9 18:28 12

9. Jaroměřice 13 2 2 9 22:38 8

10. Okříšky 13 2 2 9 12:34 8

11.M. Budějovice 13 2 1 10 11:35 7

12. Žirovnice 13 1 3 9 13:30 6

13. Jemnicko 13 1 3 9 11:30 6

14. Vel.Meziříčí B 13 1 0 12 12:32 3
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Soutěžíme od 26. 
června do 12. srpna. 
Kupujte deník 
a Zapojte se!

Vyfo te se s Deníkem 
a pošlete MMS, 
obrázek popište 
jednou vtipnou větou 
a vyhrajte 
každý týden 
iPhone

CESTUJTE, 
FO TE 
a VYHRAJTE 
iPhone!

Pravidla soutěže najdete 

v pondělí 26. června 

ve vašem Deníku nebo 

na www.denik.cz
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