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Pád byl blízko. Záchrana se po prohře moc neslavila
Fotbalisté Telče utekli
hrobníkovi z lopaty

Telč – Obrovský kámen ze
srdce spadl v neděli odpoledne
všem fotbalistům a příznivcům
telčského klubu. Černý scénář
se sestupovým koncem se ne-
psal. Svěřencům kouče Janča

naštěstí pomohla Světlá nad
Sázavou!
Rozuzlení ve fotbalové I. A

třídě skupině A bylo nakonec
jednoduché. Druhým sestupu-
jícím se stala rezerva Chotě-
boře, která musela ve Světlé
bodovat, ale to se jí nepovedlo.
A tak si Telč mohla v neděli
dovolit luxus v podobě poráž-

ky 0:2 od Mírovky. Po ní ale
žádné veliké oslavy záchrany
nepropukly. Pád byl totiž blíz-
ko. „Nikdo neskákal, každý si
uvědomoval, že se prohrálo
a mohlo to být jinak,“ říká
trenér Telče Josef Jančo. „Ten
náš výkon ale nebyl špatný.
Jenže jsme zase nedali z těch
několika šancí ani gól,“ dopl-

ňuje kouč o obehranou pís-
ničku.
Ten svou funkci položil,

takže je rád, že se nemusel
loučit sestupem. „Je to milé.
Kdyby to nedopadlo, bylo by to
blbé loučení,“ ví Josef Jančo.
„Chce to, aby tady bylo pár
zkušených kluků, ti mladí jsou
hrozní plašani,“ dodává. (vb)

Sapeláci se loučili s matadory
Babínek: Tohle se jen
tak opakovat nebude
VÍT BRABEC

Polná – Fotbalová rodina v
klubu TJ Sapeli Polná se o ví-
kendu loučila s kvartetem
matadorů. Koubek, Tržil, Rei-
terman a Špendlíček si s nej-
větší pravděpodobností spolu
soutěžní utkání v sapeláckém
dresu již nezahrají.
O víkendu to bylo naposledy.

Remízový zápas s Košeticemi
by měl být dalším milníkem,
ačkoliv většina má být připra-
vená v záloze. „Milanovi
Špendlíčkovi jsem slíbil, že ho
pustím do Puklic. A ty tři jsem
poprosil, abych se mohl ještě
na někoho obrátit, když by
hráči nebyli. Uvidíme, jak to s
tím mladým týmem půjde.
Vůbec nevím, jak to bude vy-
padat,“ říká trenér a předseda
klubu v jedné osobě Jiří Babí-
nek, který do příští sezony už
nemůže počítat ani se Szabó-
em, jenž odchází do Rakouska,
a dvojicí Kozojed, Příhoda,
která se vrací do Stonařova.
Větší ztrátou jsou ale dlou-

holeté opory týmu. Milan
Špendlíček oblékal dres Sapeli
dvacet let! Tomáš Reiterman o
tři méně, Petr Tržil čtrnáct
roků a Petr Koubek osm let.
„Dokázali jsme provázat ka-
marády, kteří to přátelství ješ-
tě prohloubili, trávili ten život
nejen tady, ale i na dovole-
ných. Ten mančaft s nimi byl
tak utužený, že spousta zápasů
jsme vyhráli tím, že jeden věřil
druhému. Nedokázali to ošidit.
Jsou to lidi, kteří mají bojovné
ducha a správné fotbalové

srdce. Tohle se jen tak opako-
vat asi nebude,“ je si vědom
Jiří Babínek.
Skvělé charakterové vlast-

nosti nepostradatelného kvar-
teta navíc podtrhávaly parádní
fotbalové výkony. „I v takovém
věku podávali výkony, jaké
podávali a já bych si proto
přál, kdyby jednou za čas se na
hřišti ještě objevili a těm mla-
dým tím dali vzpruhu. Oni

tuhle starou garnituru uctívají
jako obrovské fotbalové ikony,
a tihle kluci se nikdy nad ni-
kým nepovyšovali, byli to při-
rozené autority,“ doplňuje.
Předseda klubu nyní ví, že

jeho tým bude muset začít
stavě na jiných základních ka-
menech. „Musíme to postavit
na mladých hráčích. Ale jsme
prostě na bázi rodinného ka-
marádského klubu a zaujmout

tu novou generaci nebude
jednoduché. Nevím, jestli se
tady něco takového ještě může
vybudovat. Bude to chtít asi
čas, i těmhle to chvilku trvalo,
ale pak chodili na to hřiště ví-
tězit. Ten jejich konec jsme
oddalovali, ale dohonilo nás.
A jak říká Tomáš Reiterman: Je
to konec něčeho, ale kamarádi
jsme dál, vídat se budeme,“
uzavírá dojatě Jiří Babínek.

ZKUŠENOST. Kvarteto hráčů TJ Sapeli Polná rozdávalo radost na hřišti ve Stáji dlouhá léta. Zleva Petr Koubek,
Petr Tržil, Milan Špendlíček a Tomáš Reiterman už chtějí mít více klidu, rozhodli se skončit. Foto: Jiří Babínek
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