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Vysočina – Krajský přebor
Vysočiny má za sebou pod-
zimní část. Ta potvrdila, že
klesající výkonnost mají
poslední dobou kluby na
Třebíčsku. Poslední dvě
místa totiž okupují týmy
Jaroměřic a nováčka z Kou-
tů. Očekává se, že o divizi i
záchranu se na jaře rozhoří
ještě pořádný boj. Zaintere-
sovaní pak budou určitě
sledovat i vývoj v divizi D.

1. BYSTŘICE N. P.
31 BODŮ (28:10)
První polovina podzimu
znamenala pro lídra tabulky
jemné oťukávání se soutěží.
Potom ale přišla skvostná
série posledních šesti zápa-
sů bez ztráty bodu. Bystřici
se dařilo skvěle zejména na
hřištích soupeřů, kde doká-
zala urvat ze šesti zápasů
výborných patnáct bodů.
Mementem ale už tradičně
zůstává měření sil s největ-
šími konkurenty, svěřenci
trenéra Oldřicha Veselého
prohráli shodně 1:0 s Hum-
polcem i Chotěboří. Na dru-
hou stranu dokázala držet
stabilitu výkonů a neklopý-
tala s outsidery.

2. HUMPOLEC
29 BODŮ (24:5)
V Humpolci určitě panuje s
podzimním vystoupením v
přeboru spokojenost. Do-
mácí hřiště proměnil tým
Jána Kubíka v nedobytnou
tvrz, ztratil pouze dva body
za bezbrankovou remízu s
Košeticemi. V sedmi zápa-
sech ani jednou neinkaso-
val, skóre 16:0 je impozant-
ní. To byla velká odměna
pro fanoušky, kterých na
podzim chodilo v Humpolci
nejvíce. Je však pravda, že
hodně pomohla tři derby s
Pelhřimovem, Košeticemi a
Speřicemi.
„Prohráli jsme jen dvakrát

venku, hráli jsme na podzim
dobře, takže se o divizi
mluví,“ připustil Ján Kubík
možnost vytčení toho nej-
většího cíle.

3. CHOTĚBOŘ
28 BODŮ (43:16)
Jednoznačně nejlépe stříle-
jícím týmem podzimu je
Chotěboř. Ta měla impo-
zantní nástup do soutěže,
první body ztratila až v
sedmém kole. I tentokrát se
nevyvarovala série porážek,
pod ní se ale podepsaly
zdravotní výpadky opor ve
středu pole (Martin Some-
rauer a Luboš Dvořák). Ne-
příjemný byl i čtyřzápasový
distanc pro trenéra Josefa
Sourala. V poslední fázi
podzimu ale tým znovu na-
bral dech.
„Není to asi jen u nás, ale

když se dlouhou dobu daří,
tak přijde ztráta ctižádosti a
uspokojení. Navíc to bylo i o
tom, že někteří hráči nebyli
k dispozici,“ zastavil se u
černé minisérie trenér Josef
Soural.

4. LEDEČ N. S.
25 BODŮ (36:17)
Nejofenzivnější fotbal se
momentálně hraje na
Havlíčkobrodsku. To kromě
Chotěboře potvrzují i kováci
z Ledče nad Sázavou. Také
tým kouče Jungvirta se
mohl spolehnout na pořád-

nou palebnou sílu: kvarteto
Jan Pešek, Trpišovský, Ne-
povím a Turek nastřílelo
dohromady 25 branek. Jen
pro zajímavost tolik gólů
nedal celý tým druhého
Humpolce a lépe na tom
byly jen čtyři kluby.
„Samozřejmě podzim

hodnotíme kladně. Ukázala
se síla týmu i to, že kabina
funguje. Dařilo se nám
střelecky, ale na druhou
stranu musíme zlepšit or-
ganizaci v defenzivě,“ hod-
notil ledečské vystoupení
Jungvirt.

5. SAPELI POLNÁ
23 BODŮ (29:17)
Tradiční účastník přeboru
Vysočiny měl tentokrát
rozjezd do sezony poněkud
slabší, po pěti zápasech měl
pouhé čtyři body. Mizérii
zlomil až druhý poločas s
nováčkem z Koutů, který
nastartoval šestizápasovou
sérii bez porážky. Do ní
patří i velmi cenné výhry
nad Humpolcem a s Ledčí.
„Naše výkony určitě ne-

odpovídaly bodovému zisku
v úvodu sezony. Druhá půl-
ka sezony nám vlila novou
krev do žil a věřím, že to
byla odměna za poctivou
práci,“ tvrdí kouč Jiří Babí-
nek.

6. NOVÁ VES
23 BODŮ (24:22)
Do klidného středu patří
rovněž fotbalisté Nové Vsi.
Ti jsou opět velmi silní před
vlastními diváky (ztráta
pouhých pěti bodů), na

venkovních hřištích jim
však trochu hapruje defen-
ziva (ani jednou neudrželi
čisté konto a průměr je
vyšší než dvě branky na zá-
pas). Nová Ves se však v
přeboru velmi dobře
etablovala a je hrozbou i
pro ty nejsilnější. O tom se
přesvědčily třeba Bystřice
nebo Chotěboř.

7. SPEŘICE
22 BODŮ (21:20)
Podle očekávání byly z no-
váčků největším zpestřením
Speřice. Tým z jasně
nejmenší obce hrající kraj-
ský přebor prokázal ze
všech účastníků největší
vůli a srdce. V posledních
minutách totiž dokázal
otočit na svou stranu něko-
lik nepříznivě se vyvíjejících
duelů (s Ledčí a v Přibyslavi
v poslední minutě, proti
Pelhřimovu z 0:2 v posled-
ních deseti minutách na 3:2
a s Velkým Meziříčím B bě-
hem tří minut závěrečné
desetiminutovky na 2:1).
„Na soutěž jsme si zvykali,

zvládli jsme některé důleži-
té zápasy, sebevědomí hrá-
čům narostlo. Pořád ale zů-
stává naším cílem záchra-
na,“ uvedl trenér Jiří Holen-
da.

8. OKŘÍŠKY
21 BODŮ (16:12)
Výkony Okříšek připomínají
v posledních sezonách si-
nusoidu. Jednou jsou na vr-
cholu, podruhé bojují o
existenci. Tentokrát výbor-
ně začaly a po osmém kole

se dokonce vyhřívaly na
první pozici, pak však přišel
útlum a pád na osmou po-
zici. Špatný říjen odstarto-
vala v tu dobu překvapivá
domácí porážka s Pelhři-
movem, svěřenci Gustava
Cabúka pak do tabulky při-
dali už jen dva body za re-
mízy s podprůměrnými
týmy Přibyslavi a juniorky
Velkého Meziříčí.
„Dostávali jsme se do

šancí, ale tradičně po nějaké
velké neproměněné přišla
chyba v defenzivě a trest,“
zpravidla hodnotil zápasy
trenér Cabúk.

9. PELHŘIMOV
17 BODŮ (24:24)
Očekávalo se, že po pádu z
divize bude následující se-
zona pro Pelhřimov zahří-
vací. Že se však usadil před
zimou až ve druhé polovině
tabulky s výrazným bodo-
vým odstupem na čelo ta-
bulky, je velkým zklamá-
ním. Trenér Martin Moravec
však moc dobře ví, kde jeho
tým tlačí pata. Hodně ztrá-
cel v domácím prostředí, ale
hlavně: „Byli jsme týmem
dvou různých poločasů. Za-
tímco v prvním jsme drželi
krok prakticky s každým, v
tom druhém jsme na výkon
nedokázali navázat.“

10. PŘIBYSLAV
13 BODŮ (26:34)
Vypadá to, že Přibyslav za-
číná být krajským přeborem
unavena. Kdysi dravá štika
se změnila v hodně líného
kapra. Větší klid přišel až v

posledních třech kolech, kdy
tým hrajícího trenéra Milo-
še Krčála jasně vyhrál v Ja-
roměřicích a nad Košeticemi
(v obou případech nastřílel
šest branek) a remizoval v
Okříškách. Přibyslav ztratila
kouzlo domácího prostředí
(pět porážek v řadě), a to
bude muset na jaře zlepšit.
V každém případě ji ale asi
čeká boj o záchranu.

11. KOŠETICE
13 BODŮ (13:25)
Další absolutní nováček
krajského přeboru začal s
velkou pompou, po třech
kolech měl tým z Pelhři-
movska sedm bodů. Pak za-
čal ale elán poněkud uvadat
a závěr se proměnil v jednu
velkou křeč. Výsledkem jsou
toho čtyři porážky v řadě, i
když je spravedlivé po-
dotknout, že úzký kádr měl
na závěr těžký los. Tým
hrajícího trenéra Jana
Starého se potýkal hlavně v
disciplíně střílení branek, na
což doplatil i v Jaroměřicích.
Kvůli neproměněné penaltě
přenechal týmu z Třebíčska
jediný podzimní bod. Koše-
tice čeká na jaře asi záchra-
nářská fuška, ale trenér Jan
Starý velké problémy odmí-
tá: „Na úplný konec máme
slušný bodový odstup.“

12. VELKÉ MEZIŘÍČÍ B
10 BODŮ (11:23)
Pouze jediný tým je na tom
ve hře venku hůře, poslední
Jaroměřice. Juniorka Velké-
ho Meziříčí žehrá na tradič-
ní nevyrovnanost výkonů a

střeleckou impotenci. Ne-
zkušený tým trenéra Mun-
ducha nestřílí góly, jedenáct
tref do černého je chabým
výsledkem. Při (očekávané)
možnosti posílení z A týmu
však bude pro své nejbližší
konkurenty vždy velkým
postrachem. Rezerva třetili-
gového klubu je totiž
(zejména v domácím pro-
středí) schopná uspět s
kýmkoliv.

13. KOUTY
4 BODY (18:42)
Další nováček zažil loni
skvostnou sezonu a jako
první si zajistil postup do
krajského přeboru. Domácí
křest ohněm však nezvládl a
prohrál v premiéře s Koše-
ticemi. To jako by na tým
zkušeného kouče Richarda
Chylíka dopadlo, a tak získal
jen čtyři body. Sice hrál
sympatický a taky i pohled-
ný fotbal, ten však býval
velmi naivní. Doma Kouty
nezískaly ani bod, zkuše-
nosti zkrátka chybí.
„Naše mužstvo se dostalo

pod výsledkový tlak a ne-
dokáže se s tím vyrovnat,“
posteskl si Chylík.

14. JAROMĚŘICE N. R.
1 BOD (9:55)
Sestupná výkonnostní ten-
dence je vidět na jaromě-
řickém klubu již několik let.
V posledních dvou sezonách
zachraňoval krajský přebor
jen s vypětím všech sil a zdá
se, že na jaře bude záchrana
jen utopií. To by musel při-
jít radikální řez v sestavě a
hlavně: Porážkami decimo-
vaný celek by si musel začít
věřit a naučit se vítězit.

CELKEM
1.Bystřice n. P. 13 10 1 2 28:10 31

2.Humpolec 13 9 2 2 24:5 29

3.Chotěboř 13 9 1 3 43:16 28

4.Ledeč n. S. 13 8 1 4 36:17 25

5.Sapeli Polná 13 7 2 4 29:17 23

6.NováVes 13 7 2 4 24:22 23

7.Speřice 13 7 1 5 21:20 22

8.Okříšky 13 6 3 4 16:12 21

9.Pelhřimov 13 5 2 6 24:24 17

10.Přibyslav 13 4 1 8 26:34 13

11. Košetice 13 3 4 6 13:25 13

12.Vel.Meziříčí B 13 2 4 7 11:23 10

13.Kouty 13 1 1 11 18:42 4

14.Jaroměřice n. R.13 0 1 12 9:55 1

DOMA
1.Humpolec 7 6 1 0 16:0 19

2.Bystřice n. P. 7 5 1 1 14:5 16

3.NováVes 7 5 1 1 15:8 16

4.Chotěboř 6 5 0 1 30:4 15

5.Ledeč nad Sáz. 6 4 1 1 19:5 13

6.Speřice 7 4 1 2 14:8 13

7.Sapeli Polná 7 3 1 3 16:11 10

8.Okříšky 6 3 1 2 8:5 10

9.Vel.Meziříčí B 6 2 3 1 6:5 9

10.Pelhřimov 6 2 2 2 10:9 8

11. Přibyslav 7 2 0 5 14:18 6

12.Košetice 6 2 0 4 7:14 6

13.Jaroměřice n. R. 6 0 1 5 6:17 1

14.Kouty 7 0 0 7 13:25 0

VENKU
1.Bystřice n. P. 6 5 0 1 14:5 15

2.Sapeli Polná 6 4 1 1 13:6 13

3.Chotěboř 7 4 1 2 13:12 13

4.Ledeč n. S. 7 4 0 3 17:12 12

5.Okříšky 7 3 2 2 8:7 11

6.Humpolec 6 3 1 2 8:5 10

7.Pelhřimov 7 3 0 4 14:15 9

8.Speřice 6 3 0 3 7:12 9

9.Přibyslav 6 2 1 3 12:16 7

10.NováVes 6 2 1 3 9:14 7

11. Košetice 7 1 4 2 6:11 7

12.Kouty 6 1 1 4 5:17 4

13.Vel.Meziříčí B 7 0 1 6 5:18 1

14.Jaroměřice n. R. 7 0 0 7 3:38 0

Tabulky
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Zklamáním jsou hlavně výkony Jaroměřic
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