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Oldřich Veselý, trenér Bystřice: Celých
devadesát minut jsme měli zápas pod kon-
trolou.Utkáníprobíhalotak, jak jsemsipřál,
zahráli jsme si dobrý fotbal. Soupeř příliš
nebránil, hrála se otevřená partie a padaly
pro oko diváka pěkné branky.
PetrMunduch, trenér V.Meziříčí B: Sra-
zil nás gól v první minutě, kdy jsme vyrobili
zbytečnou chybu. I když jsme měli dobré
pasáže, nedokázali jsme se prosadit a na-
jednou to bylo už 5:0. Kluci to však neza-
balili a dvěma góly alespoň dokázali hrozi-
vé skóre zkorigovat.
Radek Šikola, trenér Nové Vsi: O vítěz-
ství a tím také o konečné čtvrté místo ta-
bulky nás připravila slabší koncovka. Gó-
lových příležitostí jsme si totiž vypracovali
určitě více než náš soupeř, hlavně ve dru-
hém poločase. Je to škoda, ale i tak to byla
z naší strany slušná sezona.
Zdeněk Jungvirt, trenér Ledče n. S.: Na-
konec spokojenost s tím, že jsme uhájili
čtvrté místo, to byl náš cíl. Jen škoda, že
jsme nevyhráli. V prvnímpoločase jsme by-
li jasně lepší, ale ve druhém jsme se trochu
ukolébali a dvěma hloupými chybami jsme
darovali soupeři vyrovnání.
František Polák, trenér Přibyslavi: Jsem
rád, že tomáme za sebou. Zápas byl jen vy-
ústěním nepovedeného jara. Bylo to bez
šťávy. Soupeř to ve druhé půli zaslouženě
otočil a vyhrál.
Gustav Cabúk, trenér Okříšek: Zápas
jsme odehráli dobře a kluci potvrdili stou-
pající tendenci výkonu. Už v prvním polo-
čase jsmeměli několik výborných šancí, ale
Molák, Rampír a ani Dočkal z penalty neu-
spěli, a tak vedli domácí. Ve druhé půlce
jsme soupeře přehráli a po dvou hezkých
kombinacích utkání otočili.
Josef Soural, trenér Chotěboře: Podle
mě to bylo zbytečně nervózní utkání na zá-
věr sezony. Pelhřimov přijel hrát běhavý a
důrazný fotbal, my jsme se s tím celý zá-
pas vyrovnávali. Měli jsme víc příležitostí,
a tak asi jen polovinu proměnili. Z tohoto
pohledu zasloužené vítězství, ale herně
jsme soupeře nepředčili.
Pavel Regásek, trenér Pelhřimova: Bo-
hužel jsme opět dostali gól hned v úvodu,
nakupili jsme tam dvě tři chyby za sebou.
Po pěkné akci Aleše Vejsady přišlo vyrov-
nání a od těch chvil se hrál vyrovnaný zá-
pas. Ve druhém poločase se ale projevily
zkušenosti domácích, dokázali v rozhodu-
jících okamžicích projevit více klidu.
Milan Parma, kapitán Koutů: První po-
ločas byl vyrovnaný. Vytvořili jsme si pár
šancí a ke konci dali gól. Bohužel jsme se z
něj neradovali dlouho a soupeři se podařilo
vyrovnat. Druhou půlku jsme nezvládli. Ja-
roměřice byly efektivnější a šance doká-
zaly proměnit.
Tomáš Novotný, trenér Jaroměřic:V zá-
pase sestupujících týmů jsme byli, myslím,
po většinu utkání fotbalovější. Soupeř hrál
svou klasiku, hrozil hlavně z brejkových si-
tuací a v první části jednu také využil. Nám
se naštěstí povedlo do poločasu po pěkné
akci vyrovnat. Ve druhé půli se nám pro-
sadili i sváteční střelci amyslím, že jsme za-
slouženě zvítězili. Klukům musím poděko-
vat, jak naše poslední utkání zvládli.
Jiří Holenda, trenér Speřic: Humpolci
jsme byli v prvním poločase vyrovnaným
soupeřem, pak jsme dokonce srovnali skó-
re. Soupeř si ale vzápětí z trestného kopu
vzal vedení zpět. Opět se ukázalo, že to v
derby neumíme. Náš mladý tým zápasy
proti Košeticím, Pelhřimovu, Ledči a Hum-
polci nezvládá, musíme si z toho vzít po-
naučení.
Ján Kubík, trenér Humpolce: Bylo to těž-
ké utkání, ale zvládli jsmeho. Šli jsmedove-
dení, což bylo hodně důležité. Po přestávce
jsme sice udělali chybu, soupeř vyrovnal,
ale prakticky vzápětí proměnil trestný kop
Pikl a vrátil nám klid. Penalta na 3:1 byla
jasná. Speřice nám nic nedarovaly, bylo to
kvalitní, bojovné utkání.
Jiří Babínek, trenér Sapeli Polná: Prv-
ních třicet minut bylo ještě koukatelných,
potomtošlo rapidnědolů.Vdruhépůli jsme
nechali chuť, pohyb a nasazení v kabině, a
tak se poctivě hrající hosté dočkali vyrov-
nání. V utkání jsmeasiměli víc šancí, ale vy-
hrát jsme si za bezkrevný výkon nezaslou-
žili.
Jan Starý, hrající trenér Košetic: Vy-
rovnali jsme zaslouženě. Možná jsme z to-
hoto zápasumohli vytěžit i více. Bylo ale až
příliš znát, že se bojíme víc útočit, že se bo-
jíme hazardovat s tím, že ztratíme bod,
který námk záchraně stačil. Ve druhémpo-
ločase jsme aleměli víc šancí než domácí.

TiskovkaZ nováčků nejlépe obstály Speřice,
záchranu slaví nakonec i Košetice
Kouty se nedokázaly
adaptovat na vyšší soutěž,
nakonec skončily poslední

KAMIL VANĚK
PAVEL MIKEŠ

Vysočina – Hledělo se na ně
s nedůvěrou. Přesto příjem-
ně překvapili, přinesli herní
oživení, na jejich domácí
zápasy chodili diváci, a
hlavně slavili záchranu. O
kom je řeč? O nováčcích z
Pelhřimovska. To loňský ví-
těz B skupiny I. A třídy
zklamal, Kouty končí na
posledním místě.
Úspěšněji krajským pře-

borem propluli fotbalisté
Speřic. Pro připomenutí, ti
se do krajského přeboru
posunuli až ze druhé příčky
skupiny A I. A třídy. Přesto-
že kádr nijak výrazně nedo-
plnili, sázka na vlastní od-
chovance vyšla.
„Pořád hrajeme o záchra-

nu,“ sice krotil mnohokrát v
sezoně optimismus trenér
Jiří Holenda, ale tým za
tímto a jediným cílem smě-
řoval s takřka neochvějnou
jistotou. Po úvodním direk-
tu od Bystřice (4:0) začala
Dálnice sbírat body. Před
vlastními fanoušky porazila
Ledeč a Jaroměřice, což ji
nastartovalo. Od 3. kola se
pohybovala ve středu ta-
bulky a 20. května bylo ho-
tovo. Po výhře 6:1 nad Kouty
zmizela pro Speřice byť i
teoretická varianta sestupu.
Mužstvo tak dostalo dárek

čtyř závěrečných bezsta-
rostných zápasů. „Je dobře,
že máme jistotu. Dostáváme
prostor na zkoušení někte-
rých herních variant,“ pro-
hlásil tehdy Holenda. A
především směrem dopředu

to byly přinejmenším zají-
mavé varianty, protože čtyři
góly od Speřic inkasovaly v
závěru sezony Nová Ves i
béčko Velkého Meziříčí. Za-
potil se i Humpolec, který si
přijel v sobotu pro divizní

razítko. „Speřice nám nic
nedarovaly. Bylo to kvalitní,
tvrdé a bojovné utkání. Ne-
měli jsme to lehké,“ chválil
protivníka Ján Kubík, trenér
teď už divizního celku. Po-
vedený zápas vidělo na 450

diváků, což je na krajský
přebor návštěva hodně
nadstandardní. A na vesnici
s necelou stovkou obyvatel
neskutečná.
Košetice před sezonou

přišly o trenéra. Strůjce po-

stupu Jiří Cerhan dal před-
nost Kamenici nad Lipou.
Klub náhradu našel ve
vlastních řadách. Z lavičky
často vysílal pokyny jedna-
tel Miloslav Vejsada, licenč-
ně měl trenérskou funkci po
palcem Jan Starý, který se
věnoval i hráčským povin-
nostem. Košetice byly štikou
podzimu, pohybovaly se v
lepší polovině tabulky. Jaro
už jim vyšlo méně, záchra-
nu jim nakonec zajistily dvě
remízy na závěr – doma s
Přibyslaví a venku ve Stáji
v zápase proti Sapeli.
„Všichni jsme v zimě tušili,
že udržet se nebude lehké, i
když naše pozice špatná
nebyla. Povedlo se, můžeme
si teď všichni oddechnout,“
ulevilo se Janu Starému.
Nervy to ale byly velké, v
Janovicích se nervózní tým
doklepal k remíze. „Možná
jsme z tohoto zápasu mohli
vytěžit i více. Bylo ale až
příliš znát, že se bojíme víc
útočit, že se bojíme hazar-
dovat s tím, že ztratíme bod,
který nám k záchraně sta-
čil,“ přiznal hrající kouč.
Kouty byly v I. A třídě lo-

ni suverénní, takže i očeká-
vání byla celkem vysoká.
Jenže tým z pomezí Třebíč-
ska a Jihlavska na úvod
smolně prohrál několik zá-
pasů a už se do tempa ne-
dostal. Zmar pak vygradoval
v posledním kole, kdy Kouty
nezvládly ani zápas o před-
poslední místo.
„Poslední utkání jsme

chtěli zvládnout a nespad-
nout na poslední místo, bo-
hužel se nám to nepodařilo
a výsledek podtrhl už tak
utrápenou sezonu,“ symbo-
licky si posteskl kapitán tý-
mu Milan Parma.

PĚKNÁ TEČKA. VeSpeřicích (umíčeDavid Jančík) viděli příznivci obou táborů zajímavéderby. Hostu-
jící Humpolec sepakmohl po jeho konci radovat z postupudodivizeD. Foto: Deník/Kamil Vaněk

Servis 26. kola KP
VÝSLEDKY26. KOLA
BYSTŘICE –VELKÉMEZIŘÍČÍ B 5:2
SPEŘICE – HUMPOLEC 1:3
CHOTĚBOŘ – PELHŘIMOV 3:2
NOVÁVES – LEDEČN. S. 2:2
KOUTY – JAROMĚŘICEN. R. 2:4
PŘIBYSLAV–OKŘÍŠKY 1:2
SAPELI POLNÁ –KOŠETICE 1:1

BILANCE
2-2-3, góly: 15:16, průměr na zápas: 4,43.
Celkem: 85-30-66, góly: 671 (382:289),
průměr gólů na zápas: 3,71.

STŘELNICEKOLA
7 gólů (Bystřice n. P. – Velké Meziříčí B).
Rekord sezony: 15 gólů (Chotěboř – Jaro-
měřice n. R., 10. kolo)

SNAJPŘI
Střelci kola: 2 – Prášil (Bystřice n. P.).Cel-
kem: 16 – M. Odvářka(Chotěboř), J. Pešek
(Ledeč n. S.), 14 – Šerý (Humpolec), 13 –
Sklenář (Bysřice n. P.), Szabó (Sapeli Pol-
ná), 12 – Dalík, Pikl (oba Humpolec), Jančík
(Speřice),11–O.Starý (NováVes), 10–Ha-
nousek, Somerauer, Dvořák (všichni Cho-
těboř), Homolka (Pelhřimov), Dvořáček,
Kozojed (oba Spali Polná), Trpišovský (Le-
deč n. S.), 9 – Mazač (Pelhřimov), O. Šan-
dera (Nová Ves), Cejpek (Kouty), Štěpán
(Humpolec), 8 – Vopršal (Přibyslav), Pech
(Velké Meziříčí B), Vlček (Speřice), J. Šan-
dera (Nová Ves), Kubů (Košetice), 7 – D.
Poul (Pelhřimov), Coufal (Kouty), Malý
(Bystřice n. P.), Tůma (Okříšky), Pohan
(Speřice), Chocholáč (Bystřice n. P.).

NEPRŮSTŘELNÍ
Čisté konto: Nikdo nevychytal čisté kon-
to.

OCHOZY
Diváci: 940. Průměr na zápas: 134. Nejví-
ce: 450 (Speřice – Humpolec), nejméně: 45
(Bystřice – Velké Meziříčí B). Celkem: 25
696, průměr na zápas: 142. Rekordní ná-
vštěva: 560 (Humpolec – Pelhřimov, 5. ko-
lo).

HVĚZDAKOLA
Jiří Pikl, záložník Humpolce: Tento-

krát až tak nevyčníval, ale pro svůj tým
byl velmi důležitý. V 53. minutě trefil z
přímého kopu pro Humpolec postup do
divize D.

SMOLAŘKOLA
Tomáš Marek, záložník Košetic:

Nováček soutěže sice slavil záchranu v
soutěži, ale Marek skončil v nemocnici.

VÝROKKOLA
„Opět se ukázalo, že to v derby neu-

míme. Náš mladý tým zápasy proti Ko-
šeticím, Pelhřimovu, Ledči a Humpolci
nezvládá, musíme si z toho vzít ponau-
čení.“ (Jiří Holenda, trenér Speřic)

OČEMSEMLUVÍ
Největší událost: Humpolec poprvé v

historii vyhrál krajský přebor a postoupil
do divize D.

Největší zklamání: Konec nováčka v
přeboru končí smutně. Kouty měly pro-
blémy se sestavou, v posledních dvou
zápasech inkasovaly celkem třináct bra-
nek.

Zajímavost: Humpolec táhli za po-
stupem i fanoušci. Jejich poslední dva
duely vidělo dohromady 750 diváků.

14 19. června 2018Deník
www.denik.cz


